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RESUMO 
 

 

De acordo com as previsões dos modelos neoclássicos o capital, abundante 

em países desenvolvidos, buscaria retornos maiores em países pobres promovendo 

seu desenvolvimento. Contrariando essas previsões não há fluxos significativos em 

direção aos países com escassez de capital, motivando uma intensa discussão na 

literatura que busca explicar esse comportamento paradoxal. Assim, este trabalho 

buscou consolidar o entendimento e testar as diferentes explicações dadas a esse 

comportamento do mercado de capitais. Evidenciamos que a própria existência do 

paradoxo pode ser questionada. Embora não determine as alavancas que 

promovem o fluxo de investimentos, este trabalho rebate a suficiência de algumas 

variáveis, como a de Qualidade Institucional, na explicação direcional desses fluxos.   

 

 

Palavras-chave: Investimento Estrangeiro Direto, Paradoxo de Lucas, Produto 

Marginal do Capital, Fluxo de Capitais. 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

According to neoclassical model´s predictions, capital, abundant in developed 

countries, would seek higher returns in developing countries and promote their 

development. However, there are no significant flows towards capital-scarce 

countries. There is an intense discussion in literature trying to explain this 

paradoxical behavior. This paper seeks to consolidate the understanding and test the 

different explanations given to this behavior of the global capital market. We have 

evidenced that the very existence of paradox can be questioned. Although it does not 

determine the levers that promote the flow of investments, this work rebounds the 

sufficiency of some variables, such as Institutional Quality, in the directional 

explanation of those flows. 

 

Keywords: Foreign Direct Investment, Lucas Paradox, Marginal Product of Capital, 

Capital Flows  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O fluxo de capitais vem sendo amplamente estudado, seja pela promessa de 

promover desenvolvimento em países com escassez de capital seja pelo 

exponencial aumento na integração dos mercados verificado nas últimas décadas. O 

entendimento dos determinantes do fluxo e de seus efeitos pode ajudar a construir 

políticas mais eficientes na alocação de capital e na promoção do desenvolvimento.  

O fluxo global de investimento estrangeiro direto aumentou de US$ 200 

bilhões no início da década de 1990 para cerca de US$ 2 trilhões em 20161. A teoria 

neoclássica sugere que o capital fluiria em direção a países menos desenvolvidos 

em busca de melhores retornos, mas historicamente pouco menos de 50% dos 

fluxos foram direcionados a países em desenvolvimento2. Essa aparente contradição 

foi apontada por Lucas (1990) e ficou conhecida como “Paradoxo de Lucas”.  

Existem diversos estudos que buscam explicar essa aparente contradição. O 

próprio Lucas (1990) apontou que diferenças na produtividade dos fatores de 

produção poderia explicar tal paradoxo. Nesse caso não seria a escassez de capital, 

mas o uso ineficiente dos fatores de produção que explicaria a baixa razão capital-

trabalho nesses países (Gourinchas & Jeanne, 2003). O retorno marginal do capital 

(MPK) pode ainda não ser tão alto quanto se pensa por conta do risco vinculado à 

própria fraqueza institucional dos países (Alfaro, Kalemli-Ozcan, & Volosovych, 

2005) ou por conta do alto preço relativo dos bens de capital (Caselli & Freyrer, 

2007). Argumenta-se ainda que o capital deveria fluir em direção às economias com 

maior crescimento, onde seria mais provável encontrar boas oportunidades de 

investimento (Gourinchas e Jeanne, 2007)3. 

Segundo o modelo neoclássico, a baixa razão capital-trabalho apontaria para 

maiores retornos marginais do capital (MPK) nos países menos desenvolvidos. 

Utilizando metodologia proposta por Caselli e Feyrer (2007), que incorpora ajustes 

de preço relativo e capital natural, foram calculados os MPKs de 83 países. Os 

resultados obtidos indicam que o retorno ajustado em países desenvolvidos é cerca 

de 1,3 pontos percentuais maior que em países mais pobres. Após ajustes, portanto, 

 
1 UNCTAD (Vide Figura 2) 
2 UNCTAD (Vide Figura 3) 
3 Os autores apresentam o “Allocation Puzzle” e encontram evidências contrárias à teoria evidenciando 
correlação negativa entre fluxo de capitais e crescimento da produtividade entre países membros da OCDE 
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o MPK mostrou correlação positiva com o produto per capita, evidenciando que 

diferenças no share de capital produzido e no preço relativo dos bens de capital 

podem ter importante papel na explicação do Paradoxo de Lucas ao eliminar o 

diferencial positivo de retorno que o capital encontraria em países menos 

desenvolvidos. 

Este trabalho analisa o fluxo de investimentos estrangeiros diretos (FDI), entre 

os anos de 1990 e 2018, a partir de uma amostra de 76 países. Busca consolidar as 

explicações e evidências encontradas na literatura a fim de determinar a importância 

relativa de cada uma das hipóteses utilizando modelos econométricos com dados 

em corte transversal e longitudinal. Tem ainda o objetivo de atualizar os estudos 

com os últimos dados disponíveis, uma vez que a crescente integração dos 

mercados pode ter exercido significativa influência no fluxo entre países nas últimas 

décadas. 

Evidenciamos o importante papel das instituições nas escolhas de 

investimento. Entretanto, ao contrário do apontado na literatura, não encontramos 

evidências da suficiência deste argumento na determinação dos fluxos de 

investimento direto entre países. 

O trabalho está composto por quatro seções além desta introdução. A seção 

dois apresenta os principais trabalhos relacionados ao tema e desenvolve os 

argumentos que darão o arcabouço teórico que suporta este estudo. Na terceira 

seção apresentam-se os modelos de regressão utilizados bem como as técnicas de 

cálculo dos MPKs e das outras variáveis incorporadas ao modelo. A seção quatro 

traz os resultados obtidos e uma breve discussão de suas implicações. Finalmente, 

a quinta seção expõe as conclusões e as interpretações dos resultados obtidos. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 Fluxo de Capitais e seus Determinantes 

  

Ao questionar a premissa das proporções fixas dos fatores de produção, 

Robert Solow (1956) e Trevor Swan (1956) inauguram uma nova escola de 

pensamento, desenvolvendo as fundações dos modelos Neoclássicos. O modelo de 

crescimento de Solow-Swan relaciona a taxa de crescimento de longo prazo da 

produção com o crescimento da força de trabalho, com o avanço tecnológico e com 

o acúmulo de capital. Ao contrário do modelo clássico proposto por Harrod-Domar4, 

que assumia proporções fixas na relação capital-trabalho, o modelo Neoclássico de 

Solow-Swan permite a substituição entre esses fatores de produção. O simples 

relaxamento dessa premissa permite construir padrões de crescimento de longo 

prazo com equilíbrio estável na relação capital-trabalho. 

Assumindo que as possibilidades tecnológicas possam ser representadas por 

uma função de produção do tipo Cobb-Douglas: 

 

 𝑌 = 𝐴 𝐹(𝐾 , 𝐿 ) = 𝐴 𝐾 𝐿
( ) (1) 

 

onde o produto Y é função do capital K e do trabalho L, com A representando 

a produtividade total dos fatores (TFP) e α a elasticidade de substituição capital-

trabalho (capital share). A função Cobb-Douglas tem retornos constantes de escala 

e retorno decrescente dos fatores de produção: 

 

 , > 0 ; , < 0 (2) 

 

Seja r = K/AL (estoque de capital por trabalho efetivo), s a taxa de poupança, 

e n a taxa de crescimento da força de trabalho. Após algum desenvolvimento, Solow 

chega à seguinte relação: 

 

 �̇� = 𝑠𝐹(𝑟, 1) − 𝑛𝑟 (3) 

 
4 Harrod, Roy F. (1939) e Domar, Evsey (1946) 
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Na equação diferencial (3) deduzida por Solow, �̇� representa a taxa de 

variação do capital por trabalho efetivo. O termo 𝐹(𝑟, 1) pode ser interpretado como 

o produto per capita em função do capital per capita. A equação (3) indica que a taxa 

de variação da razão capital-trabalho é igual à diferença entre dois termos: um 

representando o incremento de capital e o outro representando o incremento da 

força de trabalho. É possível encontrar um equilíbrio estável r* (estado estacionário) 

onde �̇� = 0. No estado estacionário a razão capital-trabalho permanece constante e 

o estoque de capital expande à mesma taxa da força de trabalho. 

Independentemente da posição inicial o valor da razão capital-trabalho tende a r*5. A 

Figura 1 representa graficamente essas relações. 

 

Figura 1: Representação Gráfica do modelo de Solow �̇� = 𝑠𝐹(𝑟, 1) − 𝑛𝑟  

 
 

Fonte: (Solow, 1956) 

 
Se 𝑟 > 𝑟∗, 𝑛𝑟 > 𝑠𝐹(𝑟, 1) e r decresce em direção a r*. Da mesma forma, se 𝑟 <

𝑟∗, 𝑛𝑟 < 𝑠𝐹(𝑟, 1) e a razão r crescerá assintoticamente em direção ao equilíbrio, 

variando a taxas menos significativas quanto menor a distância para o equilíbrio. 

Cada economia convergiria para seu próprio estado estacionário (equilíbrio) a uma 

velocidade proporcional à distância em que se encontra desse equilíbrio. Ao ser 

atingida, a razão r* é mantida indefinidamente, com o capital e o trabalho crescendo 

proporcionalmente. Não haveria incentivo para uma acumulação além do valor dado 

por r*, ponto onde a razão capital-trabalho permaneceria constante e o estoque de 

capital expandiria à mesma taxa da variação da força de trabalho. 

O modelo neoclássico prevê, portanto, que haveria uma estabilização na taxa 

de acumulação de capital. Dessa forma, um menor valor de estoque de capital per 

capita e, consequentemente, de produto per capita, estaria associado a maiores 

 
5 A exceção, neste modelo, ocorre quando K=0, r=0. Nesta situação não há produção e, portanto, não há 
acumulação de capital. Entretanto esse é um equilíbrio instável. Qualquer variação de capital põe o sistema na 
trajetória de r* 

0
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taxas de crescimento do produto per capita, tudo o mais constante. Esse 

comportamento levaria a uma convergência, que faria com que as economias mais 

pobres crescessem a taxas superiores às taxas de economias mais ricas, reduzindo 

disparidades (Eichengreen, Mussa, Dell'Ariccia, & Detragiache, 1998).  

Essa convergência seria condicional aos parâmetros de cada economia (taxa 

de poupança, crescimento populacional, nível de tecnologia), ou seja, é possível que 

uma economia abundante em capital cresça mais rápido que uma economia com 

escassez de capital por estar mais distante do equilíbrio (taxa de poupança 

relativamente mais alta, por exemplo). Controlando por esses fatores, a mobilidade 

do capital, em busca de uma alocação mais eficiente, aceleraria o processo de 

convergência condicional a partir da intensificação do ritmo de acumulação de 

capital em economias relativamente menos desenvolvidas (Barro, Mankiw, & Sala-I-

Martin, 1995). 

Em outras palavras, a produtividade marginal do capital em países 

subdesenvolvidos (mais distantes do ponto de equilíbrio) tenderia a ser maior que 

em países cujo estoque de capital esteja próximo ao equilíbrio. Como consequência, 

o capital deveria fluir dos países mais ricos em direção aos países mais pobres 

(aqueles com menor produto per capita). Num mundo com perfeita mobilidade de 

capital, haveria um fluxo em direção aos países subdesenvolvidos em busca de 

melhores retornos. Dessa forma, o capital, abundante em países desenvolvidos, 

promoveria o crescimento econômico de países menos desenvolvidos, onde os 

ganhos gerados pelo aumento da produtividade do capital seriam maiores. 

 Entretanto, ao contrário do que prevê o modelo Neoclássico, não se verificam 

na prática fluxos de capital significativos dos países mais desenvolvidos para os 

menos desenvolvidos.  

Lucas (1990) expõe esse paradoxo (“Lucas Paradox”) comparando o retorno 

marginal do capital da Índia e dos Estados Unidos. Utilizando dados de um estudo 

de Robert Summers e Alan Heston (1988)6, que apontava para um nível de 

produção por trabalhador americano cerca de 15 vezes maior que a do trabalhador 

indiano, Lucas deduz que o retorno marginal do capital na Índia seria de pouco mais 

que 58 vezes o retorno americano. Essa relevante diferença seria suficiente para 

motivar a atração de capital para território indiano. Mesmo controlando pela 

 
6 Summers, R. & Heston, A., A New set of International Comparisons of Real Product and Price Levels: Estimates 
for 130 Countries, 1950-1985. Review of Income and Wealth, 1988, 34, pp. 1-25  
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diferença da produtividade do trabalhador, o retorno marginal do capital na Índia 

ainda seria 5 vezes maior que o americano.  

Lucas aponta quatro hipóteses que poderiam explicar essa divergência com 

relação aos resultados teóricos: Diferenças no capital humano (produtividade do 

trabalhador), no nível de tecnologia, imperfeições no mercado de capitais (risco 

político) e abertura dos países à competição e recepção de capitais.  

Gourinchas e Jeanne (2007) aprofundaram o estudo dos fluxos de capital e 

chegaram a resultados similarmente distintos dos previstos pelos modelos teóricos. 

Derivam um modelo que relaciona o fluxo de capitais direcionados a países em 

desenvolvimento ao crescimento relativo da produtividade total dos fatores. De 

acordo com esse modelo, países que verificam maior crescimento de produtividade 

em relação ao resto do mundo deveriam atrair capital para financiar tanto o 

investimento quanto o consumo.  

Observaram, contudo, pela análise dos dados de 69 países entre 1980 e 

2000, que países com maior crescimento de produtividade atraíram menos capital, o 

que eles denominaram “allocation puzzle”. Os próprios autores argumentam que o 

relaxamento de duas premissas importantes no modelo poderia deixá-lo mais 

realista: (I) a inexistência de atrito no mercado financeiro internacional e (II) a 

perfeita previsibilidade do desempenho e incrementos de produtividade dos países. 

Acreditam, no entanto, que a ausência dessas premissas poderia diminuir a 

intensidade dos fluxos, mas não alterar a direção dos fluxos previstos. Ou seja, por 

mais restritivas que sejam elas não seriam capazes de explicar o “allocation puzzle” 

por eles exposto. 

Alguns outros estudos apontam para os mesmos resultados que cunharam a 

definição do “allocation puzzle”. Aizenman, Pinto e Radziwill (2004) não encontram 

evidências de que o aumento da integração financeira global proporcionou maior 

acesso ao capital em países em desenvolvimento. Ao contrário, encontram 

evidências que cerca de 90% do estoque de capital foi financiado por capital 

doméstico e que essa taxa permaneceu bastante estável durante a década de 1990. 

Mais do que isso, os maiores crescimentos foram verificados em países com 

maiores taxas de autofinanciamento.  

Prasard, Rajan e Subramanian (2007) também documentaram uma 

correlação negativa entre o crescimento e a razão entre fluxo de entrada de capitais 

e PIB. Como eles demonstram, posições líquidas ativas em capital estrangeiro estão 
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positivamente correlacionadas a maiores taxas de crescimento. Países com altas 

taxas de crescimento, apesar de absorverem algum fluxo de Investimento 

Estrangeiro Direto, dependem muito pouco de poupança externa. Isso sugere que a 

relação entre o fluxo de capitais e o crescimento vai além do simples financiamento 

do estoque de capital. 

Todas essas evidências guardam forte relação com outro famoso enigma da 

Economia: o “saving-investment puzzle” ou “Feldstein-Horioka Puzzle”. Feldstein e 

Horioka (1980) demonstraram que entre os países-membro da Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), médias de longo prazo das 

taxas de poupança são altamente correlacionadas às taxas de investimento 

domésticas. Obstfeld e Rogoff (2000) reproduzem posteriormente com dados 

atualizados medições realizadas no trabalho original de Feldstein e Horioka (1980) e 

encontram um coeficiente de 0,60 (contra o anteriormente calculado de 0,89), bem 

menor, mas ainda bastante alto se levarmos em conta o alto grau de integração dos 

mercados de capitais e a projeção de que o capital excedente em países com alta 

taxa de poupança interna buscaria melhores taxas de retorno em países com menor 

disponibilidade de capital.  

Essa observação é mais contundente se levamos em conta que esses 

estudos foram conduzidos tendo por base países membros da OCDE, ou seja, não 

inclui países em desenvolvimento, que tem um histórico de defaults e problemas 

para pagamento de serviços de suas dívidas. O que esses estudos têm em comum 

é a observação de comportamentos completamente opostos aos previstos pela 

teoria. Parece haver alguma relação entre as causas de todas essas incongruências 

observadas. 

De fato, existe uma ampla literatura propondo possíveis soluções a esses 

paradoxos, as quais estão categorizadas em dois grandes grupos, assim como 

apresentado Alfaro, Kalemli-Ozcan, & Volosovych (2005). O primeiro agrupa 

explicações relacionadas aos fundamentos, tais como diferenças nos níveis de 

tecnologia, fatores de produção negligenciados, atritos gerados por políticas 

governamentais e estrutura institucional. O segundo grupo de explicações relaciona 

o paradoxo a imperfeições no mercado de capitais tais como risco soberano, 

assimetria de informações ou mesmo a capacidade dos mercados em absorver os 

fluxos. 
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Dentre os trabalhos que exploram a existência de fatores de produção 

negligenciados no modelo neoclássico tradicional, destaca-se o de Caseli e Feyrer 

(2007). O ponto central do Paradoxo de Lucas é que, dada a existência de um 

diferencial nos retornos marginais do capital (MPK) entre os países, deveria haver 

um fluxo relevante em direção aos países menos desenvolvidos. Caseli e Feyrer 

(2007) questionam se realmente existe uma diferença significativa nos MPKs. 

Propõem que, medido apropriadamente, o MPK não apresenta variação significativa 

entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos.  Eles apresentam uma medida de 

MPK corrigida pela inclusão do capital natural (terra e recursos naturais)7 na função 

de produção neoclássica e por diferenças no preço relativo do capital entre os 

países.  

Considerando a função de produção dada pela Equação (1) e assumindo 

retornos constantes de escala e perfeita competição nos mercados domésticos, o 

produto marginal do capital (MPK) é dado por:  

 

 
𝑀𝑃𝐾 = 𝛼

𝑌

𝐾
 (4) 

 

 
A literatura usualmente calcula 𝛼 (Capital Share) como 1 – ‘Labor Share’. O 

retorno encontrado então é proveniente tanto do capital natural quanto do capital 

produzido8. O estoque de capital, por outro lado, geralmente calculado pelo método 

do inventário perpétuo, contabiliza apenas o capital produzido. Dessa forma o MPK 

é superestimado. Mais do que isso, nos países onde a agricultura e recursos 

naturais representam uma parcela mais relevante do PIB o MPK tende a ser mais 

inflado com relação aos demais países. Em geral os países menos desenvolvidos 

apresentam tais características e tendem a ter o MPK mais superestimado em 

relação aos mais desenvolvidos.  

Além disso, a fórmula de MPK dada pela Equação (4) ignora o fato de que o 

preço do capital relativamente ao dos bens de consumo em países pobres tende a 

ser mais alto. Hsieh e Klenow (2003) apontam que as baixas taxas de investimento 
 

7 O Capital Natural compreende recursos energéticos, minerais, terras disponíveis para agricultura, áreas 
protegidas e florestas.  
8 O Capital Produzido descrito aqui diz respeito a bens de capital, equipamentos, máquinas, instalações 
industriais, obras de engenharia civil, infraestrutura, software e qualquer espécie de capital desenvolvido e 
produzido pelo ser-humano. 
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em PPP (purchase power parity) nos países pobres se devem não a impostos sobre 

o capital ou a baixas taxas de poupança, mas principalmente ao alto preço do capital 

em termos dos bens de consumo. O consumo é barato em países menos 

desenvolvidos, tornando o investimento caro em termos de PPP. Hsieh e Klenow 

(2003) demonstram que o preço relativo da produção é a principal explicação da 

correlação positiva entre taxas de investimento real e produto per capita. Ao não 

corrigir por essas diferenças de preço relativo estamos potencialmente ampliando as 

diferenças entre as estimativas calculadas para países ricos e pobres ao viesar com 

maior intensidade os países menos desenvolvidos.  

Ao apresentar um cálculo de MPK corrigido pelo capital natural e pelos preços 

relativos, Caseli e Feyrer (2007) revertem a diferença de MPK original em favor dos 

países subdesenvolvidos, sugerindo que após as correções o MPK em países 

desenvolvidos é efetivamente maior que em países em desenvolvimento.  

Outro fator negligenciado no modelo tradicional neoclássico - Equação (1) - é 

o capital humano. Se o capital humano afeta positivamente o retorno do capital 

físico, menos capital financeiro fluiria em direção a países com menor dotação de 

capital humano (Alfaro, Kalemli-Ozcan, & Volosovych, 2005). A função de produção 

seria dada, nesse caso, por 

 

 𝑌 = 𝐴 𝐹(𝐾 , 𝐻 , 𝐿 ) = 𝐴 𝐾 𝐻 𝐿
( ) (5) 

 
Onde H representa o capital humano. 

 Assim, as estimativas feitas utilizando a equação (1), sem o termo de capital 

humano, superestimariam o retorno do capital físico.  

O papel do capital humano já havia sido salientado na literatura 

anteriormente. Barro et al. (1995) estudou a mobilidade de capital e a convergência 

para o estado estacionário prevista nos modelos neoclássicos. Concluiu que a 

velocidade de convergência tende a ser bem menor que a esperada pelos modelos 

tradicionais se existirem outras formas de capital, como o capital humano, que não 

podem ser financiados. Demonstra que a velocidade de convergência em países 

com a economia aberta é cerca de 2% superior à de economias fechadas, uma 

diferença pequena, mas estatisticamente significativa.  

Portanto, o autor conclui que mesmo dentro de grupos bastante similares, a 

abertura ao fluxo de capitais não é extremamente relevante à promoção do 



20 
 
crescimento de membros com suposto maior MPK, após controlados por diferenças 

em capital humano. Suas predições são consistentes com trabalhos empíricos que 

encontram entre estados americanos (Dowrick & Nguyen, 1989) convergência 

ligeiramente superior à encontrada entre países membros da OCDE (Barro & Sala-i-

Martin, 1991). Encontra, assim, fortes indícios de que existem fatores negligenciados 

bastante relevantes na explicação das divergências entre os fluxos de capitais 

previstos e os estimados. 

Barro et al. (1995) propõem também uma explicação ao “Feldstein-Horioka 

Puzzle” a qual explicaria a correlação positiva entre investimentos e poupança sem a 

necessidade de se apoiar em argumentos relacionados à imperfeição dos mercados. 

Incluem uma taxa ao modelo que em sentido amplo pode representar qualquer 

desincentivo ao investimento, inclusive por meio de impostos. Num cenário de 

perfeita mobilidade de capital, os retornos marginais de capital (incluindo capital 

físico e capital humano) após taxas deveriam se equalizar.  

Isso significa que seria possível que duas economias com distintos retornos 

sobre capital coexistissem sem intercâmbio de capital se as taxas a que elas estão 

submetidas (desincentivos ao investimento) fossem tais que compensassem o 

diferencial dos retornos marginais. Essa abordagem poderia explicar também o 

paradoxo de Lucas uma vez que os fluxos de capital não estariam perfeitamente 

correlacionados aos retornos marginais, mas também dependeriam de uma 

componente de desincentivo que poderia ser relacionada a políticas 

governamentais, restrições ao fluxo de capital e impostos aplicados sobre o capital 

estrangeiro. 

Políticas governamentais podem, portanto, influenciar substancialmente os 

fluxos. De acordo com as estatísticas oficiais do FMI, Luxemburgo, um país com 600 

mil habitantes, recebeu tanto investimento direto quanto os Estados Unidos e muito 

mais do que a China (Damgaard, Elkjaer, & Johannesen, 2019). Damgaard et al. 

(2019) define esse fluxo como ‘investimento fantasma’. Combinam dados da OCDE 

e do CDIS (Coordinated Direct Investment Survey - IMF), mapeiam o fluxo bilateral 

para separar o FDI (Foreign Direct Investment) genuíno e estimam que quase 40% 

do fluxo total é de fato investimento fantasma.  Trata-se de fluxos entre empresas e 
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suas Holdings, SPEs9 sem atividade empresarial real que conduzem financiamento 

intercompany e gerenciam ativos intangíveis, com o único intuito de minimizar seus 

impostos a nível global.  

A engenharia financeira utilizada por essas companhias distorce as 

estatísticas oficiais e torna mais difícil o trabalho de separar os fluxos de FDI 

genuínos e derivar os verdadeiros impactos da integração financeira global. 

Segundo esse estudo 85% de todo investimento fantasma está concentrado em 10 

países: Luxemburgo, Holanda, Hong Kong, Ilhas Virgens Britânicas, Bermudas, 

Cingapura, Cayman, Suíça, Irlanda e Ilhas Maurício. Países como Holanda, 

Luxemburgo e Irlanda receberam grandes volumes de investimento por conta de 

suas generosas políticas de impostos sobre dividendos. A Irlanda, por exemplo, 

cortou o imposto de renda corporativo de 50% nos anos 1980 para os atuais 12,5%. 

Apesar desse corte a participação da receita fiscal no PIB aumentou 

substancialmente em grande parte por conta do massivo fluxo de FDI (Damgaard et 

al., 2019).  

Esses arranjos motivam várias técnicas de engenharia fiscal. Uma das mais 

conhecidas é o chamado “Double Irish with a Dutch Sandwich”, utilizada pelo 

Google, por exemplo, que envolve a transferência de lucros entre subsidiárias 

constituídas nos dois países. A Comissão Europeia começou uma investigação em 

2014 a fim de avaliar se alguns arranjos fiscais oferecidos por esses países eram de 

fato legais10.  Um caso emblemático que ilustra esse efeito foi a transferência em 

2006 da empresa responsável pelos royalties das músicas da banda U2 para a 

Holanda a fim de baixar os impostos a 5%, menos da metade do que pagava 

anteriormente11.  

Gravelle (2009) compilou uma lista de países considerados paraísos fiscais a 

partir da análise de listas da OCDE e trabalhos anteriores sobre o tema. Tal lista 

(apresentada no APÊNDICE A) será utilizada neste trabalho a fim de excluir aqueles 

países cujo fluxo de entrada de investimentos possa ter sido orientado pela busca de 
 

9 O termo SPE engloba os conceitos utilizados na literatura em termos como “Special Purpose Entities”, “Special 
Purpose Vehicle”, “Shell Companies” e “International Business Companies”. São estruturas legais com pouca ou 
nenhuma atividade, emprego ou presença física nas jurisdições em que foram constituídas por suas 
controladoras, tipicamente localizadas em outras jurisdições (OCDE, 2008). 
10 A Comissão Européia abriu investigação sobre arranjo fiscal envolvendo a Amazon e autoridades fiscais de 
Luxemburgo. Outras operações sob investigação incluem Apple (Irlanda), Starbucks (Holanda) e Fiat Finance 
and Trade (Luxemburgo). https://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1105_en.htm 
11 Fergal O’Brien, “Bono, Preacher on Poverty, Tarnishes Halo Irish Tax Move,” October 15, 2006, 
Bloomberg.com, https://reason.com/2006/10/17/bono-preacher-on-poverty-tarni/ 
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incentivos fiscais, e não pela busca de maiores retornos obtidos no investimento 

genuíno em capital produtivo. Apesar do investimento fantasma estar concentrado 

em poucos paraísos fiscais, praticamente todas as economias estão expostas em 

algum grau a esse fenômeno. A maioria das economias investe em SPEs no exterior 

e recebem investimentos significativos dessas entidades, representando na média 

mais de 25% do FDI total (Damgaard et al., 2019). 

O papel das Instituições também encontra respaldo significativo na literatura. 

Acemoglu, Johnson e Robinson (2001) já haviam destacado o importante papel das 

instituições no desenvolvimento econômico dos países. Destaca que existe um 

“cluster de Instituições”, tais como um judiciário independente, garantia de 

liberdades individuais e restrição a expropriações, por exemplo, cuja presença 

encoraja o investimento e promove o crescimento. Ressaltou que países com 

melhores instituições, maiores garantias aos direitos de propriedade e políticas 

menos distorsivas investem mais em capital físico e humano e usam melhor esses 

fatores de produção.  

Em seu estudo empírico utiliza a taxa de mortalidade dos europeus 

colonizadores como instrumento para qualidade institucional, argumentando que os 

países com melhores condições de estabelecimento tiveram uma colonização 

distinta, menos extrativa, com formação de uma sociedade e instituições mais 

próximas às europeias e que essas instituições permaneceram em essência, sem 

grandes alterações até os dias atuais. As diferenças na experiência de colonização 

seriam, portanto, uma fonte exógena de diferença entre as instituições desses 

países. Controlando pela qualidade das instituições não haveria diferença 

significativa no produto per capita dos países. 

Com base no mesmo argumento, Alfaro el al. (2005) realiza um estudo 

empírico propondo que o paradoxo nos fluxos de capital apontado por Lucas poderia 

ser explicado pela diferença na qualidade das Instituições. Controlando pela 

qualidade institucional, o fluxo de capital médio no período analisado (1970 a 2000) 

praticamente não apresentaria diferenças com respeito ao produto per capita dos 

países. Em outras palavras, o capital não flui em direção aos países com menor 

renda per capita por conta da má qualidade de suas instituições. Com bases nesses 

resultados os autores propõem que o investimento estrangeiro pode ser um dos 

caminhos pelo qual a qualidade das Instituições afeta o desenvolvimento de longo 

prazo dos países.  



23 
 

Essas conclusões encontram suporte adicional no trabalho desenvolvido por 

Doidge, Karolyi e Stulz (2004), que encontraram evidências de que os níveis de 

governança e proteção ao investidor verificados em empresas de países menos 

desenvolvidos são limitados pela própria qualidade institucional do país em que 

estão localizadas. Stulz (2005) argumenta que as características dos países ainda 

são críticas para as decisões de investimentos. A busca tantos dos Estados quanto 

dos investidores em defender seus próprios interesses limita a habilidade dos países 

em tirar mais vantagens da globalização apesar da redução das barreiras explícitas 

aos fluxos internacionais de capital. Essas conclusões levam a crer que a fraqueza 

das instituições em países menos desenvolvidos pode explicar os menores fluxos 

mesmo onde os retornos marginais do capital são maiores. 

Mas mesmo os países desenvolvidos parecem ter limitada capacidade de 

absorver recursos estrangeiros porque seus mercados financeiros não são 

suficientemente desenvolvidos ou porque suas economias estão sujeitas a 

supervalorização causada pelo fluxo de capitais, pelo aumento do consumo ou por 

uma combinação dos dois (Prasad et al. ,2007). Em países com mercado financeiro 

pouco desenvolvido, o fluxo de recursos estrangeiros pode causar supervalorização 

a ponto de tirar a própria rentabilidade dos investimentos.  

A imperfeição no mercado de capitais é rebatida por Caselli & Feyrer (2007) 

como uma alavanca relevante na explicação das diferenças da razão capital-

trabalho. Utilizando MPKs ajustados calculam o peso-morto gerado pelas diferenças 

nos retornos marginais entre os países, assumindo que num mercado sem atritos 

não haveria diferenças e a alocação do capital seria perfeita. Concluem que um 

mercado global perfeitamente integrado e sem atritos não produziria uma alocação 

do capital muito diferente à observada. Assim, as diferenças observadas na razão 

capital-trabalho não poderiam ser atribuídas a atritos no mercado de capitais. 

Propõem que essas diferenças são causadas pelas diferenças de produtividade12 e 

variação dos preços relativos do capital. 

Diversos outros estudos relacionam o fluxo de capitais a características 

macroeconômicas específicas. Calvo et al (1996) relaciona o fluxo de investimentos 

nos países da América Latina e Ásia no início dos anos 1990 à redução nas taxas de 

juros americanas. Em seu estudo Calvo rebate o argumento de que melhorias 

 
12 Fatores complementares ao capital, como apontado por Lucas (1990), ou seja, maiores níveis de TFP (Total 
Factor Productivity) 
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estruturais nas economias domésticas teriam levado ao aumento dos fluxos. Pela 

generalização dos incrementos ele investiga fatores cíclicos de alcance mundial, 

como a redução das taxas de juros americanas. Tais explicações circunstanciais não 

foram exploradas a fundo nesse trabalho. 

 

2.2 O Fluxo de Investimento Estrangeiro Direto  

 

O Investimento Estrangeiro Direto (FDI) é definido como sendo uma categoria 

de investimento transnacional em que o residente de uma economia tem controle ou 

significativo grau de influência direta ou indireta sobre a gestão de uma empresa 

domiciliada em outra economia. Os fluxos de capital caracterizados como 

investimento estrangeiro direto podem representar I) a aquisição de capital referente 

a pelo menos 10% do poder de voto e subsequentes aquisições em qualquer 

montante ou II) fluxos de capital entre empresas integrantes de um mesmo grupo 

empresarial, os empréstimos intercompany. 

O FDI (Figura 2) teve crescimento significativo na década de 1990 com o fim 

da Guerra Fria e a unificação da Alemanha. Foi um período de juros americanos 

mais baixos e grande crescimento no comércio internacional, interrompidos apenas 

pela crise americana de 2001-2003. As taxas de juros negativos mantidas nesse 

período incentivaram a retomada do crescimento americano, que foi seguida por um 

ciclo de forte crescimento no preço das commodities. 

 

Figura 2: Fluxo Global de Investimento Estrangeiro Direto 

 
Fonte: UNCTAD (2019) 
Nota: Dólar Corrente 

 
 
Conforme observado por Lane e Milesi-Ferreti (2018), analisando as 

variações nos ativos e passivos externos dos países entre 2007 e 2015 (pós-crise 
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imobiliária), a categoria de FDI foi a única13 que apresentou crescimento significativo 

com relação ao PIB, especialmente motivada pelo crescimento nos chamados 

Centros Financeiros14. O que chama a atenção é a intensa participação das SPEs 

neste período. Holanda e Luxemburgo são os dois países com maior estoque de 

ativos e passivos de FDI, logo atrás dos Estados Unidos. O estoque de 

ativos/passivos gerados por SPEs representa 75% e 90% respectivamente dos 

estoques totais de FDI de Holanda e Luxemburgo. O crescimento dos ativos de 

SPEs apenas desses dois países representa mais de 25% do crescimento total dos 

ativos no período.  

Excluindo esses efeitos, no entanto, o FDI apresentou crescimento de apenas 

1% ao ano no período pós-crise imobiliária15, contra um crescimento de 8% ao ano 

no período pré-crise dos anos 2000 e 21% ao ano na década de 1990. Essa forte 

desaceleração é atribuída às incertezas relacionadas às políticas para investimento 

e comércio internacional, à diminuição nos retornos atribuídos aos investimentos e a 

mudanças estruturais na natureza da produção.  

Na Figura 3 é possível acompanhar o destino do fluxo de FDI de 1970 a 2017. 

Nesse período os países desenvolvidos receberam cerca de 60% do fluxo de 

investimentos no mundo. No início da década de 1980 a China começa a se 

destacar como um importante destino de FDI. É possível identificar também períodos 

de expansão e retração na participação dos países em desenvolvimento no FDI 

global. A década de 1980 parece ser um desses momentos de retração, na esteira 

da crise da dívida dos países em desenvolvimento que se seguiu ao choque do 

petróleo de 1979. Na década de 1990 verifica-se uma expansão interrompida pela 

sequência de crises do final da década (crise asiática em 1997, crise russa em 1998, 

estouro bolha internet em 2000). Desde então parece ter havido uma expansão dos 

fluxos em direção a países em desenvolvimento, mesmo após a crise imobiliária 

americana em 2008. 

 

 
13 Os tipos de instrumento (categoria) são: FDI, Portfolio Equity, Portfolio Debt, Other Investment, Drivatives e 
Reserves, segundo classificação metodológica do FMI 
14 Centros Financeiros definidos como economias selecionadas com base na razão entre ativos/passivos 
externos e o PIB. Inclui países desenvolvidos (Bélgica, Hong Kong, Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Cingapura, 
Suíça e Reino Unido), em desenvolvimento (Ilhas Maurício e Panamá) e ilhas caribenhas (como Bermudas e 
Cayman) 
15 World Investment Report (UNCTAD, 2019). A estimativa de tendência de longo prazo do FDI é construída 
removendo efeitos de flutuações esporádicas causadas por M&A, empréstimos intercompany e fluxos offshore 
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Figura 3: Participação no Fluxo de entrada de FDI 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da UNCTAD (2019) 
Notas: Exclui paraísos fiscais caribenhos: Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, Ilhas Virgens Britânicas, 
Ilhas Cayman, Curaçao, Dominica, Granada, Montserrat, São Cristóvão e Nevis, Santa Lucia, São Vicente e Granadinas, Saint 
Martin e Turks e Caicos.  
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3. METODOLOGIA 
 

O objetivo da análise empírica foi identificar os fatores que explicam as 

variações dos fluxos globais de investimento direto e elucidar o paradoxo apontado 

por Lucas (1990). A existência do paradoxo de Lucas é representada pela 

significância estatística do coeficiente 𝛽 na relação (6) apresentada abaixo.  

 

 𝐹𝐷𝐼 = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 + 𝜀  (6) 

 

Onde: 

FDI representa o fluxo de Investimento Estrangeiro Direto per capita; 

GDP representa o PIB per capita; 

 

A correlação positiva entre o FDI e o GDP representa o próprio paradoxo, que 

consiste na observação empírica do FDI fluindo em direção aos países mais ricos. 

Resolver o paradoxo significa encontrar variáveis que, ao serem incluídas no modelo 

econométrico, retirem a significância estatística do coeficiente do GDP per capita. 

Os modelos econométricos utilizados neste trabalho trazem variáveis que 

possuem suporte em um ou mais trabalhos analisados. Primeiramente foi utilizado 

um modelo de regressão linear múltipla (OLS) com dados em corte transversal, 

assim como usualmente encontrado na literatura. As variáveis são calculadas como 

uma média do período 1990-2018. Em seguida as mesmas variáveis são calculadas 

como médias de subperíodos de 5 anos (especificados na seção 3.2). As regressões 

são realizadas primeiramente dentro de cada subperíodo e em seguida com dados 

empilhados. Por fim, os dados por subperíodo alimentam o modelo de regressão 

com dados em painel. 

 

3.1 Especificação dos Modelos (Corte Transversal)  

 

Inicialmente foi utilizado um modelo de regressão linear múltipla pelo método 

dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) com dados dos países em corte 

transversal. O corte transversal é geralmente utilizado com a justificativa de que 

todas as variáveis explicativas têm variação lenta e gradual ao longo do tempo. O 
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modelo busca, portanto, capturar os efeitos de longo prazo, não tendo o intuito de 

explicar as oscilações e dinâmicas de curto-prazo.  

 

A regressão nesta primeira etapa é baseada na equação: 

 

 𝐹𝐷𝐼 = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 + 𝛽 𝐼𝑄 + 𝛽 𝑂𝑝𝑒𝑛 + 𝛽 𝑀𝑃𝐾 + 𝛽 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 + 𝜀  (7) 

 

Onde: 

FDI representa o fluxo médio de entrada de Investimento Estrangeiro Direto; 

GDP representa o PIB per capita no início do período analisado; 

IQ   representa um índice de Qualidade Institucional; 

Open representa o grau de Abertura da Economia; 

MPKi representa o Produto Marginal do Capital; 

School representa o grau de escolaridade da população; 

O índice C (country) identifica a unidade observacional. 

O MPK (MPKi) foi calculado utilizando-se 4 métodos distintos, de acordo com 

metodologia proposta por Caselli e Feyrer (2007). Cada MPKi (i=1,2,3,4) gerou um 

modelo. A regressão foi realizada com cada um desses indicadores, a saber: 

i =1 (Modelo 1): 𝑀𝑃𝐾   ( “Naive”) 

i =2 (Modelo 2): 𝑀𝑃𝐾   (corrigido pelo share de capital natural) 

i =3 (Modelo 3): 𝑀𝑃𝐾  (corrigido pelo preço relativo de bens de consumo e 

capital) 

i =4 (Modelo 4): 𝑀𝑃𝐾  (corrigido pelo share de capital natural e pelo preço relativo 

de bens de consumo e capital) 

 

Além dos quatro modelos descritos acima, foi utilizado um quinto modelo 

(Modelo 5), que inclui uma variável que expressa restrições ao FDI, descrito na 

equação (8): 

 

 𝐹𝐷𝐼 = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 + 𝛽 𝐼𝑄 + 𝛽 𝑂𝑝𝑒𝑛 + 𝛽 𝑀𝑃𝐾𝑖 + 𝛽
5

𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 + 𝛽 𝑅𝑒𝑠𝑡𝑟 + 𝜀  (8) 
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Onde Restr16 representa um índice de restrição ao FDI. 

 

O Modelo 5 não será diretamente comparado aos demais modelos uma vez 

que a variável que expressa a restrição ao fluxo de FDI não está disponível para 

todos os países integrantes da amostra principal. 

Os resultados obtidos a partir da regressão com cada um dos modelos são 

comparados ao resultado da regressão linear simples obtida da Equação (9), que 

busca capturar o efeito descrito por Lucas (Modelo Base): 

 

            𝐹𝐷𝐼 = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 + 𝜀𝐶 (9) 

 

Todas as variáveis são calculadas a partir de médias anuais do período 

compreendido entre os anos de 1990 e 2018. Esse é o período em que se pode 

garantir a existência das informações necessárias para o cálculo de todas as 

variáveis que compõem o modelo. 

 

3.2 Divisão por Subperíodo - OLS por subperíodo e Pooled OLS  

 

Em seguida o intervalo original (1990-2018) é divido em 6 subperíodos, a 

saber:  

t=1 (1990-1993) 

t=2 (1994-1998) 

t=3 (1999-2003) 

t=4 (2004-2008) 

t=5 (2009-2013) 

t=6 (2014-2018) 

Alguns dos grandes marcos da história econômica recente coincidem com o 

início ou fim de alguns desses períodos. É o caso da queda do muro de Berlim em 

1989, crise Asiática em 1997, início do ciclo das commodities em 2003 e crise 

imobiliária americana em 2008. 

 
16 A variável ‘Restr’ representa um indicador de restrição ao FDI criado pela OCDE. Devido à indisponibilidade 
desse dado para todos os países considerados na amostra principal, as regressões com o modelo expandido 
(que inclui essa variável) foram feitas isoladamente para fins comparativos. A amostra com a inclusão dessa 
variável (amostra restrita) ficaria limitada a apenas 48 países. 
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As variáveis utilizadas são calculadas a partir de suas médias anuais dentro 

de cada um dos subperíodos. O modelo 4 (Equação 7 com  𝑀𝑃𝐾 ) é usado para 

regressão linear múltipla pelo método dos Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) 

dentro de cada um dos subperíodos. O mesmo modelo e os mesmos dados são 

utilizados para regressão com dados empilhados. 

 

3.3 Especificação dos Modelos (Corte Longitudinal)  

 

Finalmente, a fim de avaliar o efeito das variáveis explicativas ao longo do 

tempo, utilizamos modelos similares ao da seção anterior com dados em painel. 

O modelo utilizado para dados em painel está descrito na equação (10) 

 

 𝐹𝐷𝐼 = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 + 𝛽 𝐼𝑄 + 𝛽 𝑂𝑝𝑒𝑛 + 𝛽 𝑀𝑃𝐾 + 𝛽 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 + 𝛽 𝐺𝐷𝑃%

+ 𝜀  
(10) 

 

No modelo com dados em painel, acrescentamos o índice t, que representa o 

período analisado. Além disso, foi acrescentada a variável GDP%, que representa o 

crescimento anual do GDP per capita no período analisado. 

 

3.4 Dados e Preparação da Base 

 

Nesta seção são descritas as características, critérios e tratamentos dos 

dados utilizados no estudo, bem como uma descrição das variáveis, sua distribuição 

e evolução ao longo do período estudado. 

Amostra de Países e Classificação 

Os países foram classificados em duas categorias: ‘Desenvolvidos’ e ‘Em 

Desenvolvimento’, com base na classificação utilizada pela ONU17. Alguns países 

exportadores de petróleo18 foram segregados de suas categorias originais por 

possuírem características muito distintas em termos de PIB per capita, FDI per 

capita e MPK. A classificação dos países foi realizada apenas para exposição dos 

 
17 World Economic Situation and Prospects (WESP), ONU 2019. Os países classificados pela ONU na categoria 
‘Economies in Transition’ foram listados neste trabalho na categoria ‘Em Desenvolvimento’. Ao contrário da 
classificação da ONU, a República da Coréia (Coréia do Sul) foi categorizada como ‘Desenvolvido’. 
18 Na amostra final apenas Arábia Saudita (SAU) e Kuwait (KWT). 
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dados. Os modelos de regressão não utilizam nenhuma dummy relacionada a este 

tipo de classificação19. 

Alguns países foram deliberadamente excluídos do estudo. São os chamados 

paraísos fiscais que, por políticas distorsivas de tributação corporativa, recebem 

fluxo de capital desproporcionalmente alto. O APÊNDICE A traz a lista compilada 

por Gravelle (2009) dos países considerados paraísos fiscais, os quais foram 

descartados da amostra deste estudo. Como já ressaltado, praticamente todos os 

países têm em algum grau fluxos de investimento estrangeiro não diretamente 

relacionado à atividade produtiva ou investimento em capital físico. O efeito do FDI 

fantasma não foi tratado na amostra de países analisada. 

Além disso, foram descartados os países com indisponibilidade de alguma 

das informações utilizadas no modelo de regressão. A lista completa dos 83 países 

que fazem parte da amostra principal encontra-se no APÊNDICE B. Uma segunda 

amostra (amostra restrita) com 46 países, também apresentada no APÊNDICE B, foi 

utilizada no modelo expandido (Modelo 5 - Equação (8)).  

 

FDI: Log(FDI expresso em PPP per capita médio) 

O fluxo de capitais foi obtido a partir da base do International Financial 

Statistics (IFS) elaborada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI). As duas 

principais componentes da conta financeira do Balanço de Pagamentos (BoP) são 

‘Direct Investment’ e ‘Portfolio Investment’. Investimento Direto (Direct Investment) é 

uma categoria de investimento em que o residente de uma economia obtém controle 

ou significante grau de influência na gestão de uma empresa de outra economia com 

a intenção de estabelecer relação de longo prazo. Inclui investimentos greenfield 

(construção de empreendimento ou fábrica), investimento em equity, investimentos 

em subsidiárias ou afiliadas ou empréstimos intercompany. Investimentos reversos 

(empréstimos das subsidiárias para suas matrizes) são deduzidos do valor do 

investimento. Investimento em portfólio (Portfolio Investment) envolve transações 

cross-border em títulos de dívida (bonds, debentures, notes) ou equity (ações, 

opções) não caracterizados como investimento direto. Por se tratar de títulos 

negociáveis permitem aos investidores que sejam utilizados como diversificação de 

 
19 O acréscimo de dummies por categoria (subdesenvoldidos, petróleo) ao modelo apresentado na seção 3.1 
não resultaram em coeficientes com significância estatística. 
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portfólio, permitindo que sejam vendidos prontamente. São, portanto, uma categoria 

de investimento mais volátil que a de Investimento Direto. 

Nas análises aqui conduzidas, FDI é obtido a partir da soma de ‘Net 

Incurrence of Liabilities’ das contas de Investimento Direto (Direct Investment) e 

Investimento em Portfolio (Portfolio Investment), expressos em dólares correntes. 

Dessa forma, obtemos o fluxo de capitais que ingressam nos países, em tese, 

financiando capital produtivo. 

Os valores anuais de FDI, originalmente expressos em dólares correntes, são 

então convertidos para dólares internacionais de 2011 (PPP- Purchase Power 

Parity). A fim de realizar a conversão foram utilizados dados da Penn World Table 

(Feenstra, Inklaar, & Timmer, 2015) para a construção do seguinte deflator, também 

utilizado por Gourinchas e Jeanne (2008) em seu estudo: 

 

 
           𝐷 = 𝑝𝑙_𝑖

𝑐𝑔𝑑𝑝𝑜

𝑟𝑔𝑑𝑝𝑜
 (11) 

 

Onde: 

cgdpo representa o PIB expresso em dólares internacionais correntes 

rgdpo representa o PIB expresso em dólares internacionais constantes 

pl_i é o nível de preço do investimento em relação ao preço dos Estados 

Unidos em 2011. 

 

Dados expressos em dólares internacionais constantes podem ser 

convertidos em dólares americanos correntes multiplicando-se pelo deflator 𝐷  

expresso pela equação (11). O 𝐹𝐷𝐼  é, portanto, obtido a partir da fórmula 

 𝐹𝐷𝐼 =  
𝐹𝐷𝐼  

𝐷 . 

Enfim, após a obtenção do FDI em PPP, o fluxo é dividido pela população ao 

final de cada ano.  

Na Tabela 1 estão dispostas as médias de FDI per capita por categoria ao 

longo dos períodos analisados. O FDI per capita dos países desenvolvidos é, na 

média do período 1990-2018, 11x superior ao dos países em desenvolvimento. O 

gap diminui no período 1993-1997, mas no período seguinte, com as repercussões 

das crises asiática e russa, a diferença volta a crescer.  
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Tabela 1: Estatísticas Descritivas da Variável Dependente FDI (US$) 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados da International Financial Statistics (IMF - 2019);  
Nota: FDI per capita em dólares internacionais de 2011. Média simples dos países integrantes de cada categoria. 
Desvio Padrão representado entre parênteses. 

 
 
É interessante verificar que o fluxo de investimentos aos países em 

desenvolvimento, apesar do crescimento verificado ao longo do chamado super ciclo 

das commodities, não foi suficiente para diminuir o gap com relação aos países 

desenvolvidos. De fato, no período entre 2003 e 2007, quando muitos países em 

desenvolvimento grandes produtores de commodities agrícolas e minerais se 

beneficiaram desse ciclo de aumento nos preços, o fluxo para países desenvolvidos 

foi cerca de 22x maior que o fluxo para os países em desenvolvimento. Por outro 

lado, no período pós-crise imobiliária a diferença reduziu drasticamente, chegando a 

6,5x no período mais recente. A distribuição bastante distinta entre países ricos e 

pobres também pode ser observada no histograma da Figura 9 (Apêndice D). 

A variável FDI utilizada nas regressões é expressa em log do fluxo de capital 

ingressante em PPP per capita médio de determinado país no período analisado. 

 

IQ: Média (Índice Qualidade Institucional) 

A fim de medir a qualidade institucional dos países foi utilizado como proxy o 

índice de Risco Político (Political Risk) publicado no International Country Risk Guide 

(ICRG), produzido pelo PRS Group (The Political Risk Services Group, 2019). O 

Desenvolvidas Em Desenvolvimento Petróleo TOTAL
404,11 32,46 103,78 150,60
(486,57) (64,62) (90,69) (323,76)

583,22 67,53 121,92 230,38
(508,43) (106,49) (146,27) (379,59)

1.392,13 64,34 28,78 479,42
(1249,41) (83,89) (23,91) (930,17)

2.835,66 155,52 272,27 997,90
(2196,01) (186,4) (229,55) (1747,41)

2.432,75 263,08 1.017,67 960,92
(2701,23) (321,61) (3,27) (1818,32)

1.638,61 250,60 378,06 688,47
(1417,94) (271,82) (122,9) (1038,75)

1.547,75 138,92 320,41 584,61
(1844,22) (216,55) (359,85) (1232,63)

Nações

1998-2002

2013-2018

Total           
(1990-2018)

2003-2007

2008-2012

1993-1997

1990-1992
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Rating de Risco Político20 varia de 0 a 100 (quanto maior o índice, menor o risco) e é 

formado a partir da composição ponderada de 12 variáveis (APÊNDICE E). Seu 

objetivo é avaliar a estabilidade política e institucional a partir de uma série de 

questões pré-definidas que garantem coerência não só na comparação entre os 

países, mas também em relação à evolução no tempo.  

Em geral um rating menor que 50 significa risco muito alto e um índice maior 

que 80 representa um risco muito baixo. O Índice composto evolui pouco ao longo 

dos períodos analisados (Tabela 2). Apenas as subcomponentes “Estabilidade do 

Governo” e “Lei e Ordem” apresentaram alguma evolução nos anos 1990 

(APÊNDICE E), principalmente após o fim da Guerra Fria. De todo modo, apesar do 

incremento nos países em desenvolvimento ter sido ligeiramente mais pronunciado, 

a diferença entre as duas categorias é significativa ao longo de todos os períodos 

analisados.  

 

Tabela 2: Estatísticas Descritivas da Variável IQ 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de The Political Risk Services Group (2019) 
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria. Desvio Padrão representado entre parênteses. 
 
 
Na regressão é utilizada a média do rating anual atribuído ao país durante o 

período analisado. 

 
 

 
20 Acemoglu, Johnson e Robinson (2001) utilizaram em seu estudo o Risco de Expropriação e Risco de 
Descumprimento Contratual pelos Governos. Após 1995 essas variáveis passaram a ser reportadas em ‘Perfil 
de Investimento’, uma das subcategorias de Risco Político. O Rating de Risco Político é o mesmo utilizado por 
Alfaro, Kalemli-Ozcan e Volosovych (2005) 

Desenvolvidas Em Desenvolvimento Petróleo TOTAL
75,14 55,46 53,46 61,77
(7,97) (9,59) (9,76) (12,93)

77,58 63,19 69,26 68,08
(5,84) (9,09) (2,96) (10,48)

81,31 63,32 68,64 69,45
(7,12) (8,65) (2,72) (11,66)

80,89 63,68 72,39 69,35
(5,8) (8,17) (6,59) (10,91)

78,37 61,82 70,65 67,22
(6,41) (8,35) (2,26) (10,85)

76,91 59,94 66,41 65,42
(6,6) (7,75) (1,1) (10,72)

78,45 61,37 66,80 67,00
(6,86) (8,94) (7,56) (11,46)

Nações

1990-1992

1993-1997

2008-2012

2013-2018

Total           
(1990-2018)

1998-2002

2003-2007
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Open: Média(Grau de abertura comercial) 

O grau de abertura comercial é o percentual da soma das exportações e 

importações de um país em relação a seu PIB. Os dados foram obtidos da base do 

Banco Mundial e são apresentados na tabela 3 a seguir. 

Tabela 3: Estatísticas Descritivas da Variável Open 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados do World Bank (2018); 
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria. Desvio Padrão representado entre parênteses. 
 

 

Como é possível ver a partir dos dados da Tabela 3, a abertura comercial 

cresce bastante entre os países desenvolvidos, com uma aceleração bastante 

pronunciada a partir dos anos 2000. Os países subdesenvolvidos também 

experimentam um crescimento na abertura comercial, apresentando seu ápice no 

período 2003-2007, que compreende o chamado superciclo das commodities.  

Na regressão foi utilizado o grau de abertura comercial médio por país do 

período analisado. 

 
GDP: Log(PIB per capita) 

Obtido da versão 9.1 da Penn World Table (Feenstra, Inklaar, & Timmer, 

2015). Trata-se do GDP anual expresso em PPP (purchasing power parity) de 2011 

dividido pela população residente ao final de cada ano. Na regressão, utiliza-se o 

Log (GDP per capita) do primeiro ano do período analisado. 

A evolução do PIB per capita não foi significativa nos anos 1990 (Tabela 4), 

mas apresentou considerável crescimento nos anos 2000. Essa variável também 

apresenta comportamento bastante distinto entre países desenvolvidos e países em 

Desenvolvidas Em Desenvolvimento Petróleo TOTAL
60,21 58,49 93,64 60,08
(29,93) (26,77) (28) (28,06)

65,39 66,81 78,82 66,65
(29,35) (31,48) (19,62) (30,34)-                              -                              -                              -                              
72,41 69,30 74,53 70,47
(29,83) (34,4) (17,64) (32,38)

80,19 75,27 86,12 77,09
(34,58) (32) (5,35) (32,35)-                              -                              -                              -                              
87,21 74,79 91,13 79,07
(39,78) (27,7) (6,52) (32,02)

94,99 69,52 85,22 77,98
(44,56) (27,61) (18,28) (35,46)

77,17 69,41 84,91 72,30
(36,7) (30,39) (14,8) (32,49)

Nações

1990-1992

2003-2007

2008-2012

2013-2018

Total           
(1990-2018)

1993-1997

1998-2002
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desenvolvimento. Ao contrário do verificado em outras variáveis, o crescimento nos 

países mais pobres foi bem mais acentuado, superior a 100%, contra um 

crescimento de cerca de 50% dos países desenvolvidos. Apesar da grande 

diferença nas médias, houve convergência no produto per capita ao longo do 

período estudado.  

 

Tabela 4: Estatísticas Descritivas da Variável PIB per capita 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de PWT (2015) 
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria. GDP per capita em PPP. Desvio Padrão 
representado entre parênteses. 
 
 
GDP%: Crescimento anual GDP per capita 

 A taxa de crescimento anual composta do PIB per capita foi utilizado apenas 

no modelo de painel. Representa o crescimento anual médio da variável GDP per 

capita calculada conforme mencionado no item anterior. 

 
MPK: Marginal Product of Capital 

Utilizando a metodologia apresentada por Caseli e Feyrer (2007), foram 

calculados os MPKs de 4 formas distintas: 

 

 
𝑀𝑃𝐾 = 𝛼

𝑌

𝐾
 (12) 

 
𝑀𝑃𝐾 = 𝛼

𝑌

𝐾
 (13) 

 
𝑀𝑃𝐾 = 𝛼

𝑌𝑃

𝐾𝑃
 (14) 

Desenvolvidas Em Desenvolvimento Petróleo TOTAL
19.671,24 5.333,55 18.212,37 10.135,21
(7638,14) (3614,46) (1749,05) (8503,91)

19.075,03 5.285,57 27.480,77 10.139,98
(8808,22) (3606,42) (11890,7) (9077,28)

22.770,34 5.452,34 28.711,31 11.437,71
(10487,73) (3849,66) (17823,39) (10917,66)

26.195,85 6.088,57 32.693,68 13.028,32
(11556,2) (4673,99) (16395,26) (12453,51)

32.815,47 9.182,47 68.149,39 18.006,47
(14350,54) (8095,89) (36151,19) (17463,47)

33.298,50 11.079,66 65.134,88 19.342,31
(14140,93) (8578,86) (19035,53) (16508,95)

25.637,74 7.070,36 40.063,73 13.681,67
(12640,65) (6180,89) (24996,25) (13403,26)

Nações

2013-2018

Total           
(1990-2018)

1990-1992

2003-2007

2008-2012

1998-2002

1993-1997
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𝑀𝑃𝐾 = 𝛼

𝑌𝑃

𝐾𝑃
 (15) 

 
O cálculo dos MPKs utilizando os ajustes apresentados por esses autores 

busca corrigir a negligência de fatores de produção que ocorre nos cálculos 

neoclássicos tradicionais. Nessa metodologia, 𝑀𝑃𝐾  (naive) representa o cálculo 

realizado com a utilização da medida usual de capital share, ou seja,  𝛼 = 1 − 𝛼 . 

𝑀𝑃𝐾  (land and natural resources) corrige o share de capital (𝛼 ) através da 

incorporação de termos referentes às parcelas da produção oriundas de terra, 

recursos naturais e infraestrutura urbana, ou seja, reconhece que o capital produzido 

não é o único destino da parcela de produção complementar à parcela de produção 

ligada ao trabalho. Para estimar a participação do capital produzido no PIB foram 

utilizados dados da base Wealth Accounting do Banco Mundial  (The World Bank, 

2018), que estima a riqueza das nações e a proporção do capital natural e do capital 

produzido. Não há boas estimativas para o valor da terra urbana por isso, foi 

utilizada a mesma premissa adotada por Caseli e Feyrer (2007) que considerou o 

valor do capital investido no espaço urbano como sendo 24% do valor do capital 

produzido. 

Se considerarmos que cada unidade de riqueza tem o mesmo retorno e que a 

riqueza total é formada por capital produzido mais capital natural, a participação do 

capital produzido na riqueza é proporcional ao retorno do capital produzido no capital 

total. Assim, podemos calcular o valor de 𝛼 = ∗ 𝛼 .  

As fórmulas apresentadas para 𝑀𝑃𝐾  (price corrected naive) e 

𝑀𝑃𝐾  (𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑑 𝑙𝑎𝑛𝑑) foram deduzidas pelos autores a fim de corrigir 

distorções ocasionalmente geradas por diferenças nos preços relativos de bens de 

capital e bens de consumo. Para deduzir tais fórmulas, os autores adotam um 

modelo multisetorial onde cada bem é produzido utilizando capital e trabalho, com 

retornos constantes de escala. Assumem ainda que existe competição perfeita entre 

bens de consumo e fatores de produção nos mercados domésticos e que há livre 

fluxo de capitais no mercado internacional.  

Os dados vieram direta ou indiretamente da versão 9.1 da Penn World Table 

(Feenstra, Inklaar, & Timmer, 2015). Y é o PIB real e K o estoque de capital a 

dólares de 2011. O cálculo de  𝛼 = 1 − 𝛼  é feito com a proporção de labor (labor 

share) proveniente da PWT. A correção pela proporção do capital natural é feita a 



38 
 
partir de estimativas divulgadas pelo Banco Mundial (The World Bank, 2018). Em 

geral, os dados são gerados a partir de estimativas do produto gerado por cada uma 

das categorias de capital consideradas, capitalizadas a uma taxa de desconto 

constante. Para recursos naturais, como reservas de minerais e petróleo, estima 

ainda o crescimento da produção e o tempo estimado para depleção das reservas. 

Produtos florestais, área destinada à agricultura e pastagens são estimados 

utilizando o valor da produção líquidos de custos e insumos. O capital produzido é 

estimado a partir do método do inventário perpétuo21 e o valor da área urbana, na 

falta de melhor estimativa foi considerado como sendo 24% do valor do capital 

produzido22.   

Um resumo da distribuição do capital está reportado na Tabela 5. Na média o 

capital produzido representa pouco mais de 60% do capital total. A 

representatividade do capital natural em suas mais diversas formas é bastante maior 

nos países em desenvolvimento. Neles, o capital atribuído ao uso da terra e à 

disponibilidade de recursos naturais representa pouco mais de 36% do total, contra 

10% nos países desenvolvidos. Como era de se esperar, as nações do Oriente 

Médio, com imensas reservas de petróleo possuem quase 74% de seu capital 

categorizado como ‘Subsolo’.  

 
Tabela 5: Proporção dos diferentes tipos de capital em 2014 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de Wealth Accounting, World Bank (2018); 

 

 
21 Método clássico para estimativa de estoque de capital. Consiste em tomar uma série temporal de dados de 
investimentos reais, utilizando uma taxa de depreciação cte=6%. O capital inicial K0 = I0 /(g +), onde I0 é o 
investimento no 1º ano da série e g é o CAGR do Investimento entre o 1º ano disponível e o ano de 1970 (mais 
detalhes em  Caselli [2004]) 
22 Essa estimativa já havia sido utilizada por Caseli e Feyrer (2007) em sua proposta de cálculo de MPK. O fato 
de utilizar um percentual constante para todos os países deve gerar algumas distorções, como já havia sido 
apontado por esses autores. Eles exemplificam com o caso do Japão que, por possuir uma densidade 
populacional muito alta em comparação a outros países, deve ter essa componente do capital subestimada 
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𝑃  é o preço médio ponderado dos bens de consumo no mercado doméstico e 

𝑃 o preço médio dos bens de capital. Dessa forma, 𝑃 /𝑃  representa o preço relativo 

dos bens de consumo em relação ao preço dos bens de capital. O nível de preços é 

extraído também da versão 9.1 da Penn World Table.  

O cálculo dos MPKs por país com suas componentes está detalhado no 

APÊNDICE C. A Figura 8 deste mesmo apêndice ilustra o efeito da correção 

realizada nos MPKs, demonstrando que os países desenvolvidos sofrem menos 

impacto que países em desenvolvimento. 

 

School: Log(Anos de Escolaridade) 

Como uma proxy do Capital Humano, foi utilizada a média de anos de 

escolaridade da população com idade superior a 15 anos, obtidas a partir da base 

de dados de Barro-Lee (Barro & Lee, 2013)23. A base contém dados e estimativas de 

146 países a cada 5 anos entre 1950 e 2010. Todos os países da amostra principal 

estão contemplados nessa base de dados. Foram utilizados os dados 

correspondentes ao ano de início de cada período analisado ou ao ano disponível 

imediatamente anterior, caso o ano de início não corresponda a um ano presente na 

base. Para as regressões foram considerados os dados em log. 

Houve evolução na escolaridade média tanto de países desenvolvidos quanto 

de países em desenvolvimento. Entretanto, a evolução nos países desenvolvidos foi 

maior, ampliando a diferença de 3,1 anos no início dos anos 1990 para 3,5 em 

201524. A tabela 6 apresenta a escolaridade média por grupo de país ao longo do 

tempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 
23 A base original, indicada na referência (Barro & Lee, 2013) sofreu ajustes e pequenas correções ao longo do 
tempo. A versão utilizada neste trabalho foi lançada em 6 de junho de 2018 e corresponde à versão 2.2, 
disponível em http://www.barrolee.com/ 
24 O último dado disponível é de 2015. A base é atualizada a cada 5 anos  
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Tabela 6: Estatísticas Descritivas da Variável School 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de Barro & Lee (2013) 
Nota: Anos de escolaridade. Média simples dos países integrantes de cada categoria. Desvio Padrão 
representado entre parênteses. 

 

 

Restr: Restrição ao Fluxo de Investimentos 

O índice de restrição ao FDI (FDI Index) foi desenvolvido pela OCDE e 

atualizado em 2010 (Kalinova, Palerm, & Thomsen, 2010). Inclui além dos próprios 

membros da OCDE, aspirantes, signatários da Declaração da OCDE sobre o 

Investimento e Empresas Multinacionais25 e membros do G-20. O índice varia de 0 a 

1, onde 1 representa a restrição máxima ou proibição. São 22 setores da economia 

avaliados segundo 4 critérios: (i) restrição ao capital estrangeiro, (ii) necessidade de 

aprovação prévia ou monitoramento, (iii) regras para pessoas chave da Organização 

e (iv) restrições para operação de empresas estrangeiras. O índice é a média das 

restrições apuradas para cada um dos 22 setores da economia avaliados. O primeiro 

ano disponível é 1997.  

Como o índice não está disponível para todos os países da amostra, o 

modelo com a inclusão desta variável será avaliado à parte. A tabela 7 mostra a 

distribuição da variável Restr. 

 
25 OECD Declaration on International Investment and Multinational Enterprises é um compromisso assumido 
pelos signatários a fim de promover um ambiente aberto e transparente para o investimento estrangeiro e 
encorajar contribuições positivas de empresas multinacionais no desenvolvimento econômico e social (OCDE) 

Desenvolvidas Em Desenvolvimento Petróleo TOTAL
9,11 6,01 5,88 6,98
(1,39) (2,45) (0,06) (2,58)

9,11 6,01 5,88 6,98
(1,39) (2,45) (0,06) (2,58)

9,76 6,48 6,23 7,50
(1,26) (2,5) (0,16) (2,64)

10,20 6,87 6,59 7,90
(1,13) (2,56) (0,7) (2,67)

10,83 7,30 6,88 8,39
(1,18) (2,61) (1,15) (2,77)

11,21 7,69 7,44 8,78
(1,16) (2,5) (1,55) (2,7)

10,04 6,72 6,48 7,76
(1,47) (2,57) (0,85) (2,73)

2013-2018

Total           
(1990-2018)

1990-1992

1993-1997

1998-2002

2003-2007

2008-2012

Nações
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Tabela 7: Estatísticas Descritivas da Variável Restr 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de Kalinova, Palerm, & Thomsen (2010); 
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria. Desvio Padrão representado entre 

parênteses  

Desenvolvidas Em Desenvolvimento Petróleo TOTAL
0,10 0,32 - 0,19
(0,07) (0,2) - (0,17)

0,08 0,26 - 0,15
(0,06) (0,17) - (0,14)

0,05 0,17 0,45 0,11
(0,04) (0,12) - (0,12)

0,05 0,16 0,45 0,11
(0,04) (0,12) - (0,11)

0,07 0,22 0,45 0,14
(0,06) (0,16) - (0,14)

1998-2002

2003-2007

2008-2012

2013-2018

Total           
(1998-2018)

Nações
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4. RESULTADOS 

4.1 Produto Marginal do Capital  
 

O cálculo dos Retornos Marginais do Capital (MPK) por país está apresentado 

no APÊNDICE C e o sumário dos resultados está apresentado nas Tabela 8 e 

Tabela 9. É possível verificar que não houve variações significativas no retorno 

marginal ao longo das três últimas décadas26.  

 
Tabela 8: Resumo das estimativas de MPK (sem correção por preço relativo) 

 
Fonte: Elaboração Própria  
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria. Desvio Padrão representado entre parênteses. 

 
Tabela 9: Resumo das estimativas de MPK (com correção por preço relativo) 

 
Fonte: Elaboração Própria  
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria. Desvio Padrão representado entre parênteses. 

 

Comparando os valores de 𝑀𝑃𝐾  e 𝑀𝑃𝐾  da Tabela 8, é possível verificar 

que as correções pela parcela de capital natural foram suficientes para eliminar as 

diferenças de MPK entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Mais 

do que isso, ao agregar a correção pelo preço relativo dos bens de capital (Tabela 

9), o retorno marginal do capital em países desenvolvidos é, na média, ligeiramente 

 
26 A não ser para os países fortemente dependentes da exportação de petróleo e da métrica MPKPN calculado 
para países em desenvolvimento 
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superior ao dos países em desenvolvimento. Esses resultados estão sumarizados 

na Tabela 10. A média do 𝑀𝑃𝐾  (corrigido por preços relativos e capital natural) dos 

países desenvolvidos é 1,3 pontos percentuais superior à dos países em 

desenvolvimento. Essa constatação é diametralmente oposta a comparação das 

médias do 𝑀𝑃𝐾 , na qual se verifica que os países pobres possuem retorno 8,3 

pontos percentuais maior que países ricos.  

 

Tabela 10: Diferença das médias de MPKN e MPKPL entre países ricos e pobres  

 
         Fonte: Elaboração Própria  

 

A incorporação dos ajustes propostos (preços relativos de bens de capital e 

participação do capital natural) não só diminui consideravelmente a variância (Figura 

4) dos MPKs como também inverte a conclusão inicial: Os países ricos tem na 

verdade MPK superior ao de países pobres. 

 
Figura 4: Distribuição MPK (MPKN e MPKLP) em relação a GDP per capita  

  
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: Média simples 1990-2018 dos países integrantes de cada categoria. 

 

Essa análise sugere que o custo de instalação do capital (em termos de 

consumo diferido) nos países mais pobres é um fator importante que explica por que 

tão pouco capital flui para os países em desenvolvimento (Caselli & Feyrer, 2007).  

MPK N MPK PL

Desenvolvidas Em Desenvolvimento Desenvolvidas Em Desenvolvimento

Média 0,0993 0,1824 0,0731 0,0601

Erro Padrão (0,0087) (0,0175) (0,0043) (0,0042)

No Observações 26 55 26 55

Diff 0,0831*** -0,0130**

Nota: Médias no período 1990-2018 dos países desenvolvidos(ricos) e países em desenvolvimento (pobres);

 Hipótese Alternativa Diff > 0; Erros padrão entre parênteses. Nível de significância representado por ***1%,**5% e *10%.
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Se as diferenças de retornos marginais entre países ricos e pobres, conforme 

demonstrado, desaparecem com as correções realizadas no cálculo dos MPKs, não 

haveria razão para que os fluxos de investimento fluíssem dos países com altas 

taxas de poupança em direção a países com maior necessidade de capital. Ou seja, 

não há de fato incoerência no fluxo de investimentos se os retornos oferecidos nos 

países abundantes em capital são maiores que aqueles oferecidos nos países 

menos desenvolvidos.  

Mas será que, após as correções, o MPK explica os fluxos de investimento? 

Na próxima seção será investigada a significância desta e de outras variáveis na 

explicação da direção dos fluxos de capital. 

 

 

4.2 Resultado Regressões (Corte Transversal) 
 

Havendo calculado os MPKs de cada país de acordo com cada um dos quatro 

métodos propostos, rodamos a regressão proposta no modelo das equações (6), (7), 

(8) e (9). 

A Tabela 11 traz os resultados da regressão da variável dependente FDI em 

termos das variáveis explicativas GDP, IQ, OPEN e 𝑀𝑃𝐾 , School e Restr, utilizando 

médias de todo o período analisado (1990 a 2018 – Corte Transversal). Como as 

variáveis FDI e GDP estão expressas em base per capita, o modelo já endogeniza 

os controles por tamanho relativo dos países. O modelo Base (coluna 0) demonstra 

justamente o efeito que tentamos explicar (“Lucas Paradox”), trazendo uma forte e 

significativa correlação positiva entre FDI e GDP, que é a própria ilustração do 

paradoxo.  

Explicar o paradoxo significa encontrar variáveis independentes que, 

acrescentadas ao modelo, são capazes de remover a significância do coeficiente de 

GDP. Em outras palavras, explicar o paradoxo significa encontrar os fatores que, ao 

serem controlados, façam com que os fluxos de capital representados pelo FDI não 

mais tenham relação com o GDP. 

Analisando os modelos representados pelas colunas seguintes da Tabela 11 

(colunas 1 a 4), verificamos que o grau de qualidade institucional (IQ) tem 

significativa relevância estatística nos modelos testados. Apesar disso, a inclusão 

dessa variável não foi suficiente para eliminar o paradoxo de Lucas. Esses 
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resultados contrastam com os outrora obtidos na literatura utilizando dados de 1970 

a 2000 (Alfaro, Kalemli-Ozcan, & Volosovych, 2005). A inclusão do Índice de 

Qualidade Institucional naquele momento foi suficiente para explicar o paradoxo de 

Lucas ao tornar o coeficiente do GDP não significativo e tirar seu poder explicativo. 

Os resultados obtidos então motivaram as explicações em torno da relevância da 

qualidade das Instituições na seleção do destino do capital produtivo. O modelo aqui 

apresentado, no entanto, parece ser mais adequado e ajustado aos dados 

coletados. Os motivos para que as conclusões extraídas aqui divirjam das 

conclusões reportadas pelo modelo de Alfaro et al.(2005) são explorados na próxima 

seção. 

 
Tabela 11: Regressão de FDI – Modelos Corte Transversal 
Variável Dependente FDI, 1990-2018       

  Modelos 

  Base MPKN MPKL MPKPN MPKPL 
  (0) (1) (2) (3) (4) 
            

GDP 1,41*** 0,68*** 0,69*** 0,67*** 0,64*** 
  (0,11) (0,15) (0,14) (0,16) (0,15) 
            

IQ   0,037*** 0,037*** 0,036*** 0,035*** 
    (0,005) (0,005) (0,005) (0,005) 
            

OPEN   -0,0005 -0,0004 -0,0006 -0,0002 
    (0,0009) (0,0009) (0,0009) (0,0009) 
            

MPKi   0,20 0,87 0,14 1,74* 
    (0,29) (0,77) (0,30) (1,04) 
            

School   0,009 0,003 0,011 0,011 
    (0,017) (0,018) (0,018) (0,017) 
            

Adj. R2 0,759 0,888 0,889 0,888 0,891 
Países 83 76 76 76 76 
            

Nota: Todas as regressões incluem a constante e são estimadas por OLS com correção de heterocedasticidade de White. 
Erros padrão apresentados entre parênteses. Nível de significância de acordo representado por ***1%,**5% e *10%. 
Modelo Base utiliza apenas GDP como variável explicativa.  O Modelo (1) utiliza MPKN, (2) MPKL, (3) MPKPN, (4) MPKPL, (5) 
Restr. FDI, variável dependente, é expressa em log da média 1990 a 2018 dos fluxos de investimento entrante per capta; 
GDP é expressa em log do PIB per capta em 1990; IQ é a média simples no período 1990-2018 do índice utilizado como 
proxy de Qualidade Institucional; OPEN é o grau de abertura da economia (média 1990-2018) expresso como 
100*(Importações + Exportações)/PIB; MPKi é o Retorno Marginal do Capital médio no período analisado calculado de 
acordo com os métodos expostos na seção 3.3 
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 O coeficiente do grau de abertura comercial não é significativo em nenhum 

dos cenários analisados. O grau de abertura comercial poderia indicar o quão 

propenso está um país para receber capital estrangeiro, mas essa variável 

demonstrou não possuir poder explicativo neste modelo. Da mesma forma, 

diferenças de grau de escolaridade não apresentam poder explicativo em nenhum 

modelo analisado. A média de anos de escolaridade foi utilizada neste estudo como 

uma proxy de Capital Humano. Os MPKs também não apresentaram significância. 

Apenas o MPKPL apresentou significância a 10% no modelo (4). 

No entanto, apesar da significância dos coeficientes de IQ e MPKPL, o 

coeficiente de GDP segue sendo significativo, evidenciando que os fluxos de 

investimentos são direcionados a países mais desenvolvidos, mesmo após os 

controles incorporados ao modelo27.  

A variável que representa intervenções e restrição à mobilidade de capital 

(Restr) mostrou ter poder explicativo, como pode ser visto Tabela 12 (modelo 

expandido). Mesmo com o acréscimo dessa variável não se verificou diminuição na 

significância da variável GDP. A amostra de países com disponibilidade da variável 

Restr é bastante menor e mais concentrada em países desenvolvidos. O modelo 

expandido, portanto, não pode ser generalizado, mas dá uma boa ideia do efeito de 

políticas restritivas. Cabe destacar, portanto, o importante papel que políticas menos 

restritivas tem na atração de capital estrangeiro. 

A inclusão de variáveis dummy para países subdesenvolvidos e dummies de 

interações com as outras variáveis explicativas não apresentaram significância 

estatística, evidenciando que o modelo não apresenta diferença estrutural entre os 

grupos de países analisados. 

A análise de corte transversal é muito utilizada na literatura com a justificativa 

de que as variáveis evoluem pouco durante o período analisado. Uma das 

preocupações na implementação deste modelo era da variável dependente FDI 

exercer influência na variável independente GDP. Embora esta seja uma das 

hipóteses amplamente estudadas na literatura, não há evidências de uma influência 

tão significativa. Ao contrário, há evidências de que cerca de 90% do estoque de 

capital em países em desenvolvimento seja autofinanciado e de que países com 

 
27 Para os modelos (4) e (5): As variáveis são significativas em conjunto (F-Test), a distribuição dos resíduos é 
normal (Shapiro-Wilk Test) e não há multicolinearidade (vif).  
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maior taxa de autofinanciamento experimentam maior crescimento28. Análise dos 

resíduos não identificou correlação com nenhuma das variáveis utilizadas. 

 

 
Tabela 12: Regressão de FDI – Modelos Corte Transversal (Expandido) 

Variável Dependente FDI, 1990-2018       

  Modelos (incluem a variável Restr) 

  Base MPKN MPKL MPKPN MPKPL 

  (0) (1) (2) (3) (4) 
            

GDP 1,47*** 0,68*** 0,66*** 0,62*** 0,63*** 
  (0,11) (0,14) (0,15) (0,14) (0,15) 
            

IQ   0,033*** 0,032*** 0,033*** 0,031*** 
    (0,005) (0,005) (0,004) (0,005) 
            

OPEN   -0,0007 -0,0008 -0,0005 -0,0004 
    (0,001) (0,001) (0,001) (0,001) 
            

MPKi   0,47 0,24 0,90** 1,52 
    (0,42) (0,90) (0,42) (1,16) 
            

School   0,01 0,02 0,02 0,02 
    (0,03) (0,03) (0,03) (0,03) 
            

Restr   -0,62** -0,58** -0,77** -0,65** 
    (0,27) (0,27) (0,31) (0,28) 
            

Adj. R2 0,772 0,896 0,893 0,902 0,897 
Países 46 46 46 46 46 
            

Nota: Todas as regressões incluem a constante e são estimadas por OLS com correção de heterocedasticidade de White. 
Erros padrão apresentados entre parênteses. Nível de significância de acordo representado por ***1%,**5% e *10%. 
Modelo Base utiliza apenas GDP como variável explicativa.  O Modelo (1) utiliza MPKN, (2) MPKL, (3) MPKPN, (4) MPKPL, (5) 
Restr. FDI, variável dependente, é expressa em log da média 1990 a 2018 dos fluxos de investimento entrante per capta; 
GDP é expressa em log do PIB per capta em 1990; IQ é a média simples no período 1990-2018 do índice utilizado como 
proxy de Qualidade Institucional; OPEN é o grau de abertura da economia (média 1990-2018) expresso como 
100*(Importações + Exportações)/PIB;  MPKi é o Retorno Marginal do Capital médio no período analisado calculado de 
acordo com os métodos expostos na seção 3.3 

    
 

4.3 Qualidade Institucional - Comparativo com resultados anteriores 
 

A dinâmica de mobilidade do capital sofreu mudanças significativas no 

período estudado, fato evidenciado pelo gráfico da Figura 2 (pág.26). O próprio 

volume de FDI teve crescimento tão representativo a partir da segunda metade da 

década de 1990 que poderia pôr em dúvida se aquelas conclusões (Alfaro, Kalemli-

 
28 Aizenman, Pinto & Radziwill (2004) 
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Ozcan, & Volosovych, 2005) seguem sendo significativas atualmente. As análises 

aqui apresentadas dão conta de que não foi uma mudança estrutural nas relações 

entre as variáveis nem uma diferença entre as amostras, mas sim uma diferença na 

especificação do modelo. 

A primeira hipótese para haver encontrado resultados distintos dos reportados 

na literatura (Alfaro, Kalemli-Ozcan, & Volosovych, 2005) diz respeito ao período 

considerado nos estudos. O estudo a que faço referência toma dados do período 

1970 a 2000. O estudo ora apresentado considerou praticamente as mesmas fontes 

de informação, mas tomando um período distinto (1990 a 2018). A evolução do fluxo 

de investimentos mostrada no gráfico da Figura 2 dá indícios das grandes mudanças 

que podem ter ocorrido no perfil do FDI ao longo das décadas. Naquele gráfico é 

possível distinguir no período anterior à década de 1990 um fluxo bastante distinto 

daquele verificado nas décadas seguintes. Assim, cabe testar se as diferenças nos 

resultados podem ter vindo da mudança de perfil do fluxo. Para testar se houve 

alteração significativa foi feita uma regressão simples entre as médias de FDI, GDP 

e IQ obtidas nos períodos 1970-2000 (FDI70, GDP70, IQ70) e 1990-2018 (FDI90, 

GDP90, IQ90). 

Apesar das variações em termos nominais, a diferença relativa entre essas 

variáveis não é significativa, fato demonstrado pelas altas correlações entre as 

variáveis apuradas nos dois períodos analisados, que se encontram expostas na 

Tabela 13 e Figura 5. O coeficiente da regressão de FDI90 por FDI70 demonstra o 

forte crescimento no fluxo de investimento estrangeiro direto visto no gráfico da 

Figura 2. Contudo, o fato de os resultados obtidos serem distintos dos resultados de 

trabalhos anteriores não pode ter sido provocado pela variação relativa das variáveis 

estudadas entre os períodos analisados.  

 
Tabela 13: Regressão das variáveis de interesse medidas em distintos períodos 

 
           Fonte: Elaboração própria 

 

OLS
FDI90 vs. FDI70 GDP90 vs. GDP70 IQ90 vs. IQ70

b 4,27*** 0,90*** 0,85***
(0,27) (0,05) (0,02)

R2 0,696 0,743 0,906

Erros padrão apresentados entre parênteses.

 Nível de significância de acordo representado por ***1%,**5% e *10%.

b representa o coeficiente da regressão
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Figura 5: FDI, GDP e IQ - período 1970-2000 vs período 1990-2018   

 

 
 Fonte: Elaboração própria 
 
A outra hipótese analisada para explicar a diferença nos resultados está 

relacionada à própria amostra de países. O estudo de Alfaro et al. (2005) foi feito (no 

cenário base) com uma amostra de 81 países. Neste estudo a amostra engloba 85 

países. São 57 países em comum, 24 países exclusivos do estudo de Alfaro et al. 

(2005) e 28 países exclusivos deste estudo. Entretanto, não há evidências de que as 

médias calculadas utilizando as diferentes amostras são significativamente 

diferentes, conforme reportado na Tabela 14. Sendo assim, o fato de as análises 

terem sido conduzidas com amostras distintas não contribui para que as conclusões 

tiradas pelos diferentes estudos tenham sido distintas. 

 

Tabela 14: Teste-t para diferença de médias amostrais das variáveis medidas no período 
1990-2018 

 
                Fonte: Elaboração própria 
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Estatísticas T-test
FDI90 GDP90 IQ90

Amostra Alfaro 909,129 3,830 65,889
(182,074) (0,052) (1,425)

Amostra Utilizada 640,815 3,831 65,687
(116,296) (0,046) (1,322)

Diff 268,313 -0,001 0,201
(213,909) (0,070) (1,946)

P-Valor 0,211 0,991 0,917

Erros padrão apresentados entre parênteses.

Nível de significância de acordo representado por ***1%,**5% e *10%.

Diff = Diferença das médias amostrais

Ho: Diff == 0
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 Uma terceira hipótese analisada é se as variações entre os períodos 

analisados nos dois estudos foram suficientes para alterar a relação entre as 

variáveis, ou seja, se houve mudança no modelo que melhor adere aos dados. De 

fato, existe uma diferença fundamental entre o modelo utilizado neste estudo e 

aquele utilizado por Alfaro et al. (2005). Os dois estudos partem da mesma relação 

básica: 

 FDI = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 +𝛽
2

𝐼𝑄
𝐶𝑃

 (16) 

 

Entretanto, o estudo aqui conduzido exprime a variável dependente FDI em 

log, ao contrário do estudo de Alfaro et al. (2005).  

Com os dados aqui coletados, mesmo utilizando o período e a amostra do 

estudo original, a especificação utilizando o FDI em log parece ser aquela que 

melhor se ajusta aos dados. A Tabela 15 traz um comparativo entre as regressões 

realizadas utilizando o modelo da Equação 16. A coluna (1) traz os dados da 

regressão realizada com a variável dependente FDI em nível e a conclusão original 

de perda de significância do coeficiente de GDP per capita. A regressão da coluna 

(2) é realizada com a variável dependente FDI em log. Ambas utilizam GDP per 

capita médio em log e média de IQ. Ao utilizar a variável dependente FDI em log, a 

perda de significância de GDP não ocorre, ao contrário do verificado no modelo em 

nível da coluna (1). O ajuste (R2) do modelo em log (coluna (2)) também é 

ligeiramente melhor.  

A partir da análise do gráfico apresentado na Figura 6 é possível visualizar um 

padrão muito marcante na relação entre os resíduos e os valores previstos, 

sugerindo que o modelo não está bem especificado e que a relação entre a variável 

dependente e as variáveis explicativas não é linear. Além disso, a dispersão dos 

resíduos indica heteroscedasticidade, o que também viola as premissas do modelo 

OLS. Na figura 7 não podemos mais identificar esse padrão, indicando que ao 

expressar a variável independente em log os indícios de não-linearidade e 

heterocedsasticidade, presentes no modelo em nível, praticamente desaparecem. É 

possível concluir que o ajuste proporcionado pela equação com FDI em log é melhor 

e representa uma especificação mais adequada do modelo. 
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Tabela 15: Regressão do modelo FDI = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 +𝛽 𝐼𝑄  com especificação de FDI em 
nível vs. Log 

 
                           Fonte: Elaboração própria 

 
 

Figura 6: Resíduos da Regressão da Equação 16, no período 1970-2000, tendo como 
variável dependente o FDI per capita em nível   

 
                             Fonte: Elaboração própria 

 

Figura 7: Resíduos da Regressão da Equação 16, no período 1970-2000, tendo como 
variável dependente o FDI per capita em Log   

 
                             Fonte: Elaboração própria 

 

 

 
 

 

Alfaro Atual
(1) (2)

GDP70 166,14* 0,73***
(87,77) (0,15)

IQ70 15,61*** 0,044***
(3,58) (0,005)

R2 0,603 0,778

Erros padrão apresentados entre parênteses.

Nível de significância de acordo representado por ***1%,**5% e *10%.
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4.4 Resultado Regressões (Subperíodos e Corte Longitudinal) 
 

A Figura 20 (APÊNDICE D) mostra a evolução das variáveis no período 

considerado. A fim de avaliar se não há variação estrutural do modelo ao longo do 

tempo, foi conduzida uma análise do modelo 4 (MPKLP), dado pela equação (7), com 

dados empilhados e cortes transversais por subperíodos29 cujos resultados estão 

demonstrados na Tabela 16. Assim como o corte transversal realizado no período 

completo, as variáveis MPKLP, Open e School não apresentaram significância 

estatística ou não apresentaram clareza com respeito às suas contribuições (positiva 

ou negativa) ao modelo.  

As variáveis GDP e IQ, assim como na análise anterior, apresentaram 

significância estatística ao longo de todos os períodos. Apesar da alta significância, 

o coeficiente de GDP apresenta variação ao longo dos períodos analisados, 

indicando que sua influência na explicação do comportamento do FDI varia ao longo 

das distintas fases da história econômica recente. A influência parece diminuir no 

período pós-crise imobiliária de 2008 talvez pela forte diminuição nas taxas de juros 

verificadas nos países mais desenvolvidos neste período.  

 

 

 
29 Representados pelo ano inicial dos intervalos: 1990-1993, 1994-1998, 1999-2003, 2004-2008, 2009-2013, 

2014-2018 
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Tabela 16: Regressão OLS de FDI – Corte Transversal (1990-2018) vs. Dados Empilhados (1990-2018) vs. Corte Transversal (subperíodos) 
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 
Variáveis Ind. Transversal Pooled OLS 1990 1994 1999 2004 2009 2014 
         
GDP 0,64*** 0,94*** 1,47*** 0,98*** 0,64** 0,99*** 0,71*** 0,58*** 
 (0,15) (0,095) (0,388) (0,236) (0,280) (0,261) (0,134) (0,144) 
         

IQ 0,035*** 0,0245*** 0,0268*** 0,0351*** 0,0394*** 0,0244*** 0,0242*** 0,0257*** 
 (0,005) (0,0026) (0,0097) (0,0090) (0,0075) (0,0065) (0,0046) (0,0069) 
         

MPKLP 1,74* 0,998 2,167 0,482 -1,299 0,0353 -0,480 1,558 
 (1,04) (0,921) (2,701) (1,664) (2,261) (2,086) (1,371) (1,534) 
         

Open -0,0002 0,000666 -0,000845 -0,00416** -0,00257** 0,000583 0,00197* -0,000270 
 (0,0009) (0,000611) (0,00196) (0,00185) (0,00115) (0,00123) (0,00111) (0,000969) 
         

School 0,011 0,0261* -0,0946** 0,00438 0,0669* 0,0508 0,0184 -0,00611 
 (0,017) (0,0141) (0,0364) (0,0279) (0,0346) (0,0325) (0,0159) (0,0198) 
         

Constante  -3,534*** -5,206*** -4,121*** -3,485*** -3,706*** -2,272*** -1,664*** 
  (0,267) (0,946) (0,709) (0,657) (0,599) (0,351) (0,405) 
         
Observações 76 458 64 74 77 81 80 82 
R2 0,891 0,707 0,760 0,766 0,785 0,857 0,804 0,639 
Nota: Todas as regressões com correção de heterocedasticidade de White. Erros padrão robustos entre parênteses. Nível de significância de acordo representado por ***1%,**5% e *10%; Todas 

as regressões utilizam o mesmo modelo 𝐹𝐷𝐼 = 𝛼 +  𝛽 𝐺𝐷𝑃 + 𝛽 𝐼𝑄 + 𝛽 𝑂𝑝𝑒𝑛 + 𝛽 𝑀𝑃𝐾 + 𝑆𝑐ℎ𝑜𝑜𝑙 + 𝜀 ; Coluna (1) reapresenta os mesmos resultados do Modelo MPKLP da Tabela 11; As 

colunas (3) a (8) utilizam dados médios de 5 anos dos períodos iniciados pelo ano indicado em cada coluna; A Coluna (2) utiliza dados empilhados de todos os períodos calculados considerados 

nas colunas (3) a (8); FDI, variável dependente, é expressa em log da média do período dos fluxos de investimento entrante per capita; GDP é expressa em log do PIB per capita no início de cada 

período; IQ é a média simples no período do índice utilizado como proxy de Qualidade Institucional; OPEN é o grau de abertura da economia (média) expresso como 100*(Importações + 

Exportações)/PIB;  MPKLP é o Retorno Marginal do Capital médio no período analisado calculado de acordo com os métodos expostos na seção 3.3; School representa os anos de escolaridade da 

população com mais de 15 anos 

Fonte: Elaboração própria 
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O modelo da Equação (10), com dados em painel com efeito fixo30, são 

apresentados na Tabela 17 abaixo. Controlando por efeitos fixos a variáveis MPKLP, 

Open e School apresentam significância pelo menos a 5% (coluna 3). Ao 

desenvolver o modelo em painel com efeito fixo, incorporamos qualquer influência 

que fatores não modelados possam ter desde que essa influência permaneça 

constante ao longo do período observado.  

Dessa forma podemos argumentar que a percepção de risco média de cada 

país nos quase 30 anos que compreendem os dados utilizados no estudo está 

controlada. Entretanto, a variação relativa da percepção de risco ao longo desses 

anos pode viesar os coeficientes aqui encontrados e é uma das variáveis que podem 

ser incorporadas ao modelo em estudos futuros. 

A coluna 4 mostra os resultados da incorporação do crescimento do PIB per 

capita ao modelo. O acréscimo desta variável retira o poder explicativo do produto 

marginal do capital (MPK). Esse resultado não é de todo surpreendente. É consenso 

que diferenças no produto per capita dos países reflete suas diferenças de 

produtividade. Altas taxas de crescimento de produtividade provocam incremento do 

MPK e estimulam investimento, de acordo com os modelos de crescimento31.  

A correlação entre a entrada de FDI e o crescimento é positiva, indicando que 

países com maior crescimento parecem ter melhores oportunidades de investimento 

e atraem esse tipo de capital. Essa relação já havia sido apontada por Prasard, 

Rajan e Subramanian (2007) ao examinarem este tipo específico de fluxo de capital. 

A relação, contudo, não se mantém quando se expande a análise para incluir outros 

tipos de capital. As análises que cunharam o termo “Allocation Puzzle”31 apontam 

que países com maior superávit em conta corrente experimentam maior 

crescimento, contra a previsão dos modelos de que países com maior crescimento 

seriam importadores de capital.  

Por fim, o mesmo modelo foi utilizado para regressão também com as 

variáveis defasadas. Apenas o Índice de Qualidade Institucional mostrou-se 

significativo com defasagem de 1 período, resultado mostrado na coluna 5. A 

inclusão de IQ (t-1) tirou significância do próprio IQ sem defasagem. 

 
 

 
30 Modelo de efeitos fixos selecionado a partir resultados teste de Hausman 
31 (Gourinchas & Jeanne, Capital Flows to Developing Countries: The Allocation Puzzle, 2007) 
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Tabela 17: Regressão OLS de FDI – Corte Transversal vs. Dados Empilhados vs. Corte 
Longitudinal 

 (1) (2) (3) (4) (5) 
Variáveis Ind. Transversal Pooled OLS Painel Painel Painel  
      
GDP 0,64*** 0,94*** 1,12*** 0,74*** 0,61*** 
 (0,15) (0,095) (0,168) (0,191) (0,203) 
      

IQ 0,035*** 0,0245*** 0,0259*** 0,0261*** 0,0116* 
 (0,005) (0,0026) (0,0042) (0,0041) (0,0064) 
      

MPKLP 1,74* 0,998 2,809*** 1,579 0,132 
 (1,04) (0,921) (1,039) (1,040) (1,149) 
      

Open -0,0002 0,000666 0,00384** 0,00416** 0,00258 
 (0,0009) (0,000611) (0,0016) (0,0016) (0,0017) 
      

School 0,011 0,0261* 0,1352*** 0,1580*** 0,1169*** 
 (0,017) (0,0141) (0,0339) (0,0347) (0,0375) 
      

GDP%    1,941*** 2,451*** 
    (0,465) (0,514) 
      

IQ (t-1)     0,0057** 
     (0,0026) 
      

Constante  -3,534*** -5,565*** -4,166*** -2,585*** 
  (0,267) (0,579) (0,653) (0,871) 
      

      
Observações 76 458 458 442 381 
R2 0,891 0,707 0,681 0,687 0,698 

Nota: Erros padrão robustos entre parênteses. Nível de significância de acordo representado por ***1%,**5% e *10; Coluna (1) 

e (2) reapresenta os mesmos resultados das regressões Tabela 12; FDI, variável dependente, é expressa em log da média do 

período dos fluxos de investimento entrante per capita; GDP é expressa em log do PIB per capita no início de cada período; IQ 

é a média simples no período do índice utilizado como proxy de Qualidade Institucional; OPEN é o grau de abertura da 

economia (média) expresso como 100*(Importações + Exportações)/PIB;  MPKLP é o Retorno Marginal do Capital médio no 

período analisado calculado de acordo com os métodos expostos na seção 3.3; School representa os anos de escolaridade da 

população com mais de 15 anos; GDP% é o crescimento médio anual do PIB per capita; GDP% representa o crescimento 

anual médio do PIB per capita no período analisado e IQ (t-1) representa o índice de qualidade institucional no período 

imediatamente anterior ao período analisado 

Fonte: Elaboração própria 
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5. CONCLUSÃO 
 

Após os ajustes, a média do MPK de países desenvolvidos é 1,3 pontos 

percentual maior do que em países em desenvolvimento. Sendo assim, o principal 

argumento em favor da existência do Paradoxo de Lucas cai. Se não há diferença 

positiva no retorno marginal de países menos desenvolvidos não há motivos para 

que o capital seja direcionado a esses países.  

Sob a hipótese de perfeita mobilidade de capitais32 a baixa razão capital-

trabalho verificada nos países subdesenvolvidos não ocorre por insuficiência de 

capital, mas por ineficiência no uso dos fatores de produção33, baixa participação de 

capital produzido e altos preços dos bens de capital em relação a bens de consumo. 

O Mercado é relativamente eficiente na alocação do Capital entre os países, o que 

pode ser sugerido pela pequena diferença de MPK entre os países.  

O grau de Qualidade Institucional mostrou-se bastante significativo em todos 

os modelos analisados. Fatores como proteção do direito à propriedade, estabilidade 

política e garantias ao cumprimento contratual, que ajudam a explicar o nível de 

desenvolvimento institucional de um país, certamente contribuem para atrair o 

capital necessário ao financiamento de projetos de longo prazo. Entretanto, ao 

contrário de resultados obtidos de estudos anteriores, o desenvolvimento 

institucional não é suficiente para explicar por si só a direção dos fluxos de capital. 

Apesar de sua relevância na atração de capital externo, não é o único fator que 

explica o fluxo em direção aos países mais desenvolvidos.  

O PIB per capita permaneceu relevante em todos os cenários analisados, 

assim como identificado por diversos outros estudos tomados como referência34. 

Aqueles estudos apontam para uma correlação maior entre poupança e crescimento 

do que entre investimento e crescimento, sugerindo que não há escassez de capital 

nos países em desenvolvimento, mas sim incapacidade de absorver o capital e 

transformá-lo em aumento de produtividade. 

Não está descartado o papel que complexa estruturas criadas para gerar 

benefícios fiscais possam ter na explicação dos fluxos de investimentos, os 

 
32 Hipótese não testada nesse trabalho. Entretanto Caselli & Feyrer (2007), a partir de dados de MPKs ajustados 
concluem que o Dead weight Loss causado pela falta de uma perfeita equalização dos MPKs é muito pequena 
e, portanto, o atrito no mercado de capitais é muito baixo – os mercados são eficientes na alocação de capital 
33 Conforme havia sido sugerido por Lucas (1990) 
34 Lucas (1990),Prasard, Rajan & Subramanian (2007), Gourinchas & Jeanne (2007) 
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chamados “Investimentos Fantasma”. Estima-se que até 25% dos fluxos de 

investimento verificados, especialmente nos países mais desenvolvidos, possam ser 

artificiais, ou seja, sejam provenientes de capitais que deixaram os países e 

retornaram na forma de investimento estrangeiro direto35. Uma análise mais 

detalhada deste tema deveria analisar os fluxos quantos a sua origem-destino a 

nível de empresas e pode indicar um caminho para a depuração dos resultados 

encontrados aqui. 

Tampouco fez parte deste estudo a incorporação de fatores de risco (com 

exceção dos incorporados no índice de qualidade institucional). A existência de 

fatores não modelados relacionados à percepção de risco e principalmente as 

alterações nessas percepções ao longo dos períodos estudados podem ter 

significativa influência nas decisões de investimento36.   

   

 
35 (Damgaard, Elkjaer, & Johannesen, 2019) 
36 O modelo em painel com efeito fixo controla por fatores não observáveis ou fatores negligenciados na 
especificação do modelo, como é o caso dos fatores de risco, caso tais efeitos permaneçam constantes 
durantes os períodos observados. A alteração na percepção de risco ao longo do tempo não está modelada 
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APÊNDICES 
 

 

APÊNDICE A – Paraísos Fiscais 
 

Tabela 18: Paraísos Fiscais  
Caribe e Atlântico Anguilla, Antígua e Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbados, 

Bermuda, Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caiman, Dominica, 
Grenada, Montserrat, Antilhas Holandesas, St. Kitts e Nevis, 
Santa Lucia, São Vincent e Granadinas, Turks e Caicos, Ilhas 
Virgens Americanas 

América Central Belize, Costa Rica, Panamá 
Litoral Ásia Oriental Hong Kong, Macau, Cingapura 
Europa/Mediterrâneo Andorra, Ilhas do Canal (Guernsey e Jersey), Chipre, 

Gibraltar, Ilha dos Homens, Irlanda, Liechtenstein, 
Luxemburgo, Malta, Mônaco, San Marino, Suiça 

Ilhas Índico Maldivas, Ilhas Maurício, Seicheles 
Oriente Médio Bahrein, Jordânia, Líbano 
Ilhas Pacífico Ilhas Cook, Ilhas Marshall, Samoa, Nauru, Niue, Tonga, 

Vanuatu 
África Libéria 
Fonte: (Gravelle, 2009) 
Notas: Lista compilada pelo autor a partir da análise de diversas outras fontes, dentre as quais foram citadas: 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), Towards Global Tax Competition, 
2000; Dhammika Dharmapala e James R. Hines, “Which Countries Become Tax Havens?” Journal of Public 
Economics, Vol. 93, 0ctober 2009, pp. 1058-1068; Tax Justice Network, “Identifying Tax Havens and Offshore 
Finance Centers: http://www.taxjustice.net/cms/upload/pdf/Identifying_Tax_Havens_Jul_07.pdf; Lista Cinza da 
OCDE, postada em http://www.oecd.org/dataoecd/38/14/42497950.pdf.; Government Accountability Office (GAO) 
Report, International Taxation: Large U.S. Corporations and Federal Contractors with Subsidiaries in Jurisdictions 
Listed as Tax Havens or Financial Privacy Jurisdictions, GAO-09-157, December 2008. 
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APÊNDICE B – Amostra de Países 
 

B.1 - AMOSTRA PRINCIPAL 

Países Desenvolvidos: Alemanha (DEU), Austrália (AUS), Bélgica (BEL), 
Bulgária (BGR), Canadá (CAN), Coréia do Sul (KOR), Croácia (HRV), Dinamarca 
(DNK), Eslováquia (SVK), Eslovênia (SVN), Espanha (ESP), Estados Unidos (USA), 
Estônia (EST), Finlândia (FIN), França (FRA), Grécia (GRC), Hungria (HUN), Itália 
(ITA), Japão (JPN), Letônia (LVA), Lituânia (LTU), Noruega (NOR), Polônia (POL), 
Portugal (PRT), Reino Unido (GBR), Romênia (ROU), Suécia (SWE) 

Países em Desenvolvimento: África do Sul (ZAF), Argentina (ARG), Armênia 
(ARM), Azerbaijão (AZE), Bielorrússia (BLR), Bolívia (BOL), Botsuana (BWA), Brasil 
(BRA), Burkina Faso (BFA), Camarões (CMR), Cazaquistão (KAZ), Chile (CHL), 
China (CHN), Colômbia (COL), Costa do Marfim (CIV), Egito (EGY), Equador (ECU), 
Filipinas (PHL), Gabão (GAB), Guatemala (GTM), Guiné (GIN), Honduras (HND), 
Índia (IND), Indonésia (IDN), Jamaica (JAM), Malásia (MYS), Marrocos (MAR), 
México (MEX), Moçambique (MOZ), Moldávia (MDA), Mongólia (MNG), Namíbia 
(NAM), Nicarágua (NIC), Níger (NER), Nigéria (NGA), Omã (OMN), Paraguai (PRY), 
Peru (PER), Quênia (KEN), República Dominicana (DOM), Rússia (RUS), Senegal 
(SEN), Serra Leoa (SLE), Sri Lanka (LKA), Suriname (SUR), Tailândia (THA), 
Tanzânia (TZA), Togo (TGO), Tunísia (TUN), Turquia (TUR), Ucrânia (UKR), Uruguai 
(URY), Venezuela (VEN), Zimbábue (ZWE) 

Países Exportadores Petróleo: Arábia Saudita (SAU), Kuwait (KWT) 

 

B.2 - AMOSTRA RESTRITA 

Países Desenvolvidos: Alemanha (DEU), Austrália (AUS), Bélgica (BEL), 
Canadá (CAN), Coréia do Sul (KOR), Dinamarca (DNK), Eslováquia (SVK), 
Eslovênia (SVN), Espanha (ESP), Estados Unidos (USA), Estônia (EST), Finlândia 
(FIN), França (FRA), Grécia (GRC), Hungria (HUN), Itália (ITA), Japão (JPN), 
Letônia (LVA), Lituânia (LTU), Noruega (NOR), Polônia (POL), Portugal (PRT), Reino 
Unido (GBR), Romênia (ROU), Suécia (SWE) 

Países em Desenvolvimento: Argentina (ARG), Brasil (BRA), Cazaquistão 
(KAZ), Chile (CHL), China (CHN), Colômbia (COL), Egito (EGY), Filipinas (PHL), 
Índia (IND), Indonésia (IDN), Malásia (MYS), Marrocos (MAR), México (MEX), 
Mongólia (MNG), Peru (PER), Rússia (RUS), Tunísia (TUN), Turquia (TUR), Ucrânia 
(UKR) 

Países Exportadores Petróleo: Arábia Saudita (SAU)  
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APÊNDICE C – Cálculo MPKs 
Tabela 19: Dados utilizados paras as estimativas de MPK 

 

Alemanha DEU 38.730             167.179          0,37                 0,28                 1,10                 0,77                 0,08                 0,06                 0,09                 0,07                 
Austrália AUS 41.014             128.926          0,40                 0,25                 1,09                 0,61                 0,13                 0,08                 0,14                 0,09                 
Bélgica BEL 34.908             198.529          0,38                 0,28                 1,30                 0,74                 0,07                 0,05                 0,09                 0,06                 
Bulgária BGR 11.925             27.184             0,51                 0,28                 0,54                 0,54                 0,26                 0,14                 0,11                 0,06                 
Canadá CAN 38.545             151.081          0,33                 0,24                 1,22                 0,71                 0,09                 0,06                 0,10                 0,07                 
Coréia do Sul KOR 24.437             91.256             0,47                 0,37                 1,20                 0,79                 0,13                 0,10                 0,16                 0,12                 
Croácia HRV 17.651             90.236             0,35                 0,27                 0,97                 0,78                 0,07                 0,05                 0,07                 0,05                 
Dinamarca DNK 42.081             212.371          0,37                 0,28                 1,31                 0,77                 0,07                 0,06                 0,09                 0,07                 
Eslováquia SVK 18.612             79.031             0,45                 0,35                 0,76                 0,77                 0,10                 0,08                 0,08                 0,06                 
Eslovênia SVN 22.978             130.949          0,33                 0,25                 1,08                 0,76                 0,06                 0,04                 0,06                 0,05                 
Espanha ESP 28.972             151.568          0,38                 0,31                 1,22                 0,83                 0,07                 0,06                 0,09                 0,07                 
Estados Unidos USA 46.154             152.881          0,39                 0,30                 1,15                 0,77                 0,12                 0,09                 0,13                 0,10                 
Estônia EST 18.542             95.276             0,39                 0,28                 0,77                 0,72                 0,08                 0,06                 0,06                 0,04                 
Finlândia FIN 33.947             166.083          0,40                 0,32                 1,33                 0,80                 0,08                 0,07                 0,11                 0,09                 
França FRA 34.048             162.246          0,37                 0,29                 1,12                 0,78                 0,08                 0,06                 0,09                 0,07                 
Grécia GRC 22.611             135.580          0,49                 0,39                 1,16                 0,81                 0,08                 0,07                 0,09                 0,08                 
Hungria HUN 18.829             94.807             0,38                 0,32                 0,81                 0,83                 0,08                 0,06                 0,06                 0,05                 
Itália ITA 34.598             187.773          0,47                 0,38                 1,38                 0,79                 0,09                 0,07                 0,12                 0,10                 
Japão JPN 35.845             166.875          0,43                 0,32                 1,11                 0,74                 0,09                 0,07                 0,10                 0,08                 
Letônia LVA 15.038             114.605          0,46                 0,33                 0,76                 0,71                 0,06                 0,04                 0,05                 0,03                 
Lituânia LTU 16.494             67.079             0,49                 0,36                 0,71                 0,73                 0,12                 0,09                 0,09                 0,06                 
Noruega NOR 74.647             221.160          0,49                 0,31                 1,24                 0,63                 0,17                 0,10                 0,21                 0,13                 
Polônia POL 16.948             37.724             0,40                 0,29                 0,82                 0,73                 0,18                 0,13                 0,15                 0,11                 
Portugal PRT 23.263             159.761          0,37                 0,31                 1,24                 0,83                 0,05                 0,05                 0,07                 0,06                 
Reino Unido GBR 32.487             140.247          0,42                 0,33                 1,33                 0,79                 0,10                 0,08                 0,13                 0,10                 
Romênia ROU 14.145             56.545             0,51                 0,29                 0,74                 0,57                 0,13                 0,07                 0,09                 0,06                 
Suécia SWE 37.170             176.849          0,45                 0,35                 1,23                 0,78                 0,10                 0,07                 0,12                 0,09                 

Arábia Saudita SAU 48.007             130.910          0,70                 0,19                 1,55                 0,27                 0,26                 0,07                 0,41                 0,12                 
Kuwait KWT 74.040             113.843          0,77                 0,12                 1,65                 0,16                 0,50                 0,08                 0,83                 0,14                 

África do Sul ZAF 10.349             39.481             0,44                 0,24                 0,95                 0,55                 0,12                 0,06                 0,11                 0,06                 
Argentina ARG 13.858             38.722             0,58                 0,36                 0,96                 0,63                 0,21                 0,13                 0,20                 0,13                 
Armênia ARM 6.723               11.943             0,36                 0,19                 0,58                 0,52                 0,20                 0,11                 0,11                 0,06                 
Azerbaijão AZE 10.711             8.341               0,68                 0,23                 0,58                 0,35                 0,87                 0,27                 0,50                 0,16                 
Bielorrússia BLR 12.650             29.446             0,44                 0,23                 0,55                 0,54                 0,18                 0,10                 0,10                 0,05                 
Bolívia BOL 4.666               9.116               0,49                 0,13                 0,74                 0,27                 0,25                 0,07                 0,18                 0,05                 
Botsuana BWA 11.201             44.660             0,70                 0,23                 0,98                 0,33                 0,19                 0,06                 0,18                 0,06                 
Brasil BRA 12.518             56.692             0,45                 0,22                 1,08                 0,49                 0,10                 0,05                 0,11                 0,05                 
Burkina Faso BFA 1.342               3.328               0,42                 0,09                 0,80                 0,22                 0,17                 0,04                 0,14                 0,03                 
Camarões CMR 2.631               7.514               0,49                 0,14                 0,67                 0,29                 0,17                 0,05                 0,12                 0,03                 
Cazaquistão KAZ 16.398             39.670             0,54                 0,24                 0,61                 0,45                 0,23                 0,09                 0,14                 0,06                 
Chile CHL 15.955             44.293             0,54                 0,25                 0,97                 0,46                 0,20                 0,09                 0,20                 0,09                 
China CHN 6.493               24.423             0,42                 0,20                 0,77                 0,48                 0,13                 0,06                 0,09                 0,05                 
Colômbia COL 10.016             33.573             0,52                 0,28                 0,89                 0,54                 0,15                 0,08                 0,14                 0,07                 
Costa do Marfim CIV 2.739               7.066               0,64                 0,19                 0,73                 0,30                 0,25                 0,07                 0,18                 0,05                 
Egito EGY 8.536               10.949             0,62                 0,22                 0,60                 0,36                 0,50                 0,18                 0,29                 0,10                 
Equador ECU 8.725               44.827             0,49                 0,23                 0,95                 0,46                 0,09                 0,04                 0,09                 0,04                 
Filipinas PHL 5.053               18.924             0,60                 0,33                 0,88                 0,56                 0,16                 0,09                 0,14                 0,08                 
Gabão GAB 18.605             39.771             0,68                 0,18                 0,65                 0,27                 0,32                 0,08                 0,21                 0,05                 
Guatemala GTM 6.123               17.448             0,56                 0,25                 0,79                 0,45                 0,20                 0,09                 0,15                 0,07                 
Guiné GIN 1.707               2.131               0,59                 0,12                 0,52                 0,20                 0,52                 0,11                 0,27                 0,06                 
Honduras HND 3.668               12.506             0,41                 0,15                 0,83                 0,37                 0,12                 0,04                 0,10                 0,04                 
Índia IND 3.630               12.060             0,44                 0,20                 0,74                 0,45                 0,13                 0,06                 0,10                 0,05                 
Indonésia IDN 7.195               36.198             0,55                 0,28                 0,83                 0,51                 0,11                 0,06                 0,09                 0,05                 
Jamaica JAM 6.862               49.171             0,43                 0,30                 0,80                 0,71                 0,06                 0,04                 0,05                 0,03                 
Malásia MYS 16.689             55.950             0,67                 0,29                 1,03                 0,43                 0,20                 0,09                 0,21                 0,09                 
Marrocos MAR 5.644               29.170             0,50                 0,27                 0,94                 0,53                 0,10                 0,05                 0,09                 0,05                 
México MEX 14.855             51.832             0,61                 0,39                 0,83                 0,65                 0,18                 0,11                 0,15                 0,09                 
Moçambique MOZ 929                  1.954               0,59                 0,15                 1,00                 0,25                 0,31                 0,07                 0,30                 0,07                 
Moldávia MDA 3.992               11.621             0,41                 0,26                 0,49                 0,63                 0,14                 0,09                 0,07                 0,04                 
Mongólia MNG 7.313               42.593             0,60                 0,17                 0,71                 0,28                 0,10                 0,03                 0,07                 0,02                 
Namíbia NAM 7.001               24.533             0,42                 0,14                 1,10                 0,33                 0,12                 0,04                 0,14                 0,05                 
Nicarágua NIC 3.755               14.879             0,45                 0,21                 0,82                 0,46                 0,11                 0,05                 0,09                 0,04                 
Níger NER 793                  4.504               0,45                 0,10                 0,87                 0,23                 0,08                 0,02                 0,07                 0,02                 
Nigéria NGA 3.971               10.752             0,63                 0,11                 0,75                 0,18                 0,23                 0,05                 0,18                 0,04                 
Omã OMN 42.401             115.389          0,70                 0,26                 1,28                 0,38                 0,26                 0,10                 0,33                 0,12                 
Paraguai PRY 6.366               23.717             0,45                 0,19                 0,81                 0,42                 0,12                 0,05                 0,10                 0,04                 
Peru PER 7.809               21.612             0,56                 0,25                 0,96                 0,45                 0,20                 0,09                 0,19                 0,09                 
Quênia KEN 2.447               6.001               0,41                 0,13                 0,64                 0,32                 0,17                 0,05                 0,11                 0,03                 
Rep. Dominicana DOM 9.290               31.366             0,46                 0,30                 0,96                 0,66                 0,14                 0,09                 0,13                 0,09                 
Rússia RUS 19.933             90.774             0,41                 0,21                 0,65                 0,50                 0,09                 0,04                 0,06                 0,03                 
Senegal SEN 2.551               8.521               0,62                 0,30                 0,78                 0,49                 0,19                 0,09                 0,14                 0,07                 
Serra Leoa SLE 1.315               2.849               0,46                 0,13                 0,74                 0,27                 0,22                 0,06                 0,16                 0,04                 
Sri Lanka LKA 7.051               23.460             0,69                 0,44                 0,76                 0,64                 0,20                 0,13                 0,15                 0,10                 
Suriname SUR 12.171             73.693             0,55                 0,18                 0,78                 0,34                 0,09                 0,03                 0,07                 0,02                 
Tailândia THA 10.952             54.759             0,61                 0,39                 0,96                 0,63                 0,12                 0,08                 0,12                 0,07                 
Tanzânia TZA 1.856               6.754               0,50                 0,13                 0,93                 0,26                 0,14                 0,04                 0,13                 0,04                 
Togo TGO 1.324               6.475               0,19                 0,07                 0,75                 0,38                 0,04                 0,02                 0,03                 0,01                 
Tunísia TUN 8.596               42.872             0,49                 0,32                 0,85                 0,65                 0,10                 0,06                 0,08                 0,05                 
Turquia TUR 16.507             49.415             0,59                 0,35                 0,95                 0,60                 0,20                 0,12                 0,19                 0,11                 
Ucrânia UKR 8.120               48.332             0,45                 0,28                 0,50                 0,63                 0,07                 0,05                 0,04                 0,02                 
Uruguai URY 13.861             58.497             0,50                 0,33                 1,13                 0,65                 0,12                 0,08                 0,13                 0,09                 
Venezuela VEN 16.241             77.661             0,59                 0,27                 0,86                 0,46                 0,12                 0,06                 0,11                 0,05                 
Zimbábwe ZWE 1.666               6.840               0,45                 0,09                 0,81                 0,19                 0,11                 0,02                 0,09                 0,02                 

Todos os valores expressos em média do período 1990-2017; y: PIB real a preços constantes de 2011 expresso em US$; k: Estoque de Capital a preços constantes de 2011 expresso em US$;

a w : Capital Share; a k : Capital Share corrigido; %Capital: (1- %Capital Natural); Py/Pk: Nível preço bens de consumo / nível de preço bens de capital;

MPK N : MPK Naive; MPK L : MPK corrigido pelo share de capital natural; MPK PN : MPK corrigido por preços relativos; MPK PL : MPK corrigido pelo share de capital e preços relativos natural

MPKN MPKL MPKPLMPKPNk % CapitalCódigo y aw ak Py/PkPaís
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Figura 8: Efeito Correção MPK - MPKLP vs. MPKN 

 
Fonte: Elaboração Própria  
Notas: MPKs médios 1990-2017  
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APÊNDICE D – Distribuição Variáveis Regressão 
 

 
Figura 9: Histograma de Distribuição do FDI 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de International Financial Statistics (IMF); 
Nota: FDI per capita em dólares internacionais de 2011. Média simples dos países integrantes de cada categoria no 
período 1990-2018 

 
Figura 10: Histograma de Distribuição da variável IQ 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de The Political Risk Services Group (2019); 
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria no período 1990-2018. Desvio Padrão representado 
entre parênteses. 
 
 

Figura 11: Histograma de Distribuição da variável Open 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de The World Bank (2018); 
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria 

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Até 150 150 a 300 300 a 450 450 a 600 > 600

Distribuição FDI per capta (US$)  
Em Desenvolvimento
Desenvolvidos
Petróleo

0

5

10

15

20

25

30

Até 50 50 a 60 60 a 70 70 a 80 > 80

Distribuição IQ  

Em Desenvolvimento
Desenvolvidos
Petróleo

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

Até 50 50 a 70 70 a 90 90 a 110 > 110

Distribuição Open  
Em Desenvolvimento
Desenvolvidos
Petróleo



66 
 

Figura 12: Histograma de Distribuição da variável GDP 

 
Fonte: Elaboração Própria com base nos dados de PWT (2015); 
Nota: Média simples dos países integrantes de cada categoria. GDP per capita em PPP 

 
 

Figura 13: FDI e GDP per capita, 1990-2018 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FDI e GDP per capita médios do período a dólares internacionais de 2011 

 

Figura 14: FDI per capita e Índice de Qualidade Institucional, 1990-2018 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FDI per capita médio do período a dólares internacionais de 2011; IQ médio 
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Figura 15: FDI per capita e Grau de Abertura da Economia, 1990-2018 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FDI per capita médio do período a dólares internacionais de 2011; Grau Abertura médio 

 

Figura 16: FDI per capita e MPKN, 1990-2018 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FDI per capita médio do período a dólares internacionais de 2011; MPKN médio 

 

Figura 17: FDI per capita e MPKLP, 1990-2018 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FDI per capita médio do período a dólares internacionais de 2011; MPKLP médio 
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Figura 18: FDI per capita e Anos de Escolaridade, 1990-2018 

  
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FDI per capita médio do período a dólares internacionais de 2011; Anos Escolaridade média do 
período da população maior 15 anos 

 

 
Figura 19: FDI per capita e Índice Restrição FDI, 1990-2018 

 
Fonte: Elaboração Própria 
Nota: FDI per capita médio do período a dólares internacionais de 2011; Índice Restrição FDI OCDE 
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Figura 20: Variação da Distribuição das variáveis ao longo do período analisado 

 
Fonte: Elaboração Própria 
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APÊNDICE E – Componentes do Índice de Qualidade Institucional (IQ) 
 

 

Como proxy para o índice de Qualidade Institucional (IQ) foi utilizado o índice 

de risco político (Political Risk) publicado pelo PRS Group. O Risco Político é 

formado pelas 12 componentes, listadas abaixo: 

 

- Estabilidade Governo (peso 12/100): avalia a habilidade do Governo em 

executar seu programa e se manter. É formado pelas seguintes subcomponentes: 

Unidade do Governo, Força Parlamentar e Apoio Popular; 

- Condições Socioeconômicas (peso 12/100): avalia pressões no mercado de 

trabalho que possam restringir as ações governamentais e gerar insatisfação 

popular. É composto dos seguintes subcomponentes: Taxa de desemprego, 

Confiança do Consumidor e Taxa de Pobreza; 

- Perfil de Investimento (peso 12/100): avalia fatores que afetam o risco de 

investir não cobertos por outros fatores de risco político, econômico ou financeiro. É 

formado pelos seguintes subcomponentes: Estabilidade contratos/Expropriação, 

Repatriação de Lucros e Atraso nos Pagamentos; 

- Conflitos Internos (peso 12/100): avalia o nível de violência política no país e 

seu impacto real ou potencial na governança. Os maiores ratings são dados a 

países sem oposição armada e àqueles que não recorrem à violência arbitrária 

direta ou indiretamente contra seus cidadãos. No outro extremo estão aqueles 

países envolvidos em guerra civil. Suas subcomponentes são: Guerra Civil/Ameaça 

de Golpe, Terrorismo/Violência Política e Desordem Civil; 

- Conflitos Externos (peso 12/100): avalia as pressões sofridas pelos 

governos de atores externos por conta de pressão internacional não-violenta 

(pressões diplomáticas, sanções, restrições ao comércio) ou com uso de força 

(conflitos ramados). Os conflitos externos podem afetar os investimentos pela 

simples restrição a operação, distorção na alocação do capital ou mesmo através de 

violenta mudança na estrutura social. É formado a partir da composição das 

subcomponentes: Guerra, Conflitos e pressões internacionais; 

- Corrupção (peso 6/100):  avalia o risco de corrupção no sistema político; 

- Presença Militar na Política (peso 6/100): avalia o grau de envolvimento de 

forças militares no sistema político; 
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- Tensões Religiosas (peso 6/100): avalia a presença de grupos religiosos no 

poder que tenham por objetivo suplantar os direitos civis e a liberdade religiosa, 

impondo sua própria identidade em detrimento de outros grupos; 

- Lei e Ordem (peso 6/100): avalia a força e imparcialidade do sistema legal 

bem como a observância e cumprimento das leis; 

- Tensões Étnicas (peso 6/100): avalia o grau de tensões provocadas por 

diferenças étnicas, raciais ou de língua; 

- Maturidade da Democracia (peso 6/100): maior rating dado a países com 

alternância democrática de poder e menor rating dado a países com ditaduras; 

- Qualidade da Burocracia: (peso 4/100): países com maior pontuação são 

aqueles em que a máquina do governo trabalha sem mudanças drásticas ou 

interrupções, com pouca influência provocada por pressões políticas; 

 

Figura 21: Evolução Subcomponentes Índice de Qualidade Institucional, 1984 a 2018 – 
Países Desenvolvidos 

 

Fonte: The PRS Group (2019). ICRG 
Notas: Média Simples Anual dos Países Desenvolvidos da Amostra Principal 
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Figura 22: Evolução Subcomponentes Índice de Qualidade Institucional, 1984 a 2018 – 
Países Em Desenvolvimento 

 
Fonte: The PRS Group (2019). ICRG 
Notas: Média Simples Anual dos Países Em Desenvolvimento da Amostra Principal 
 

Figura 23: Evolução Índice Risco Político, 1984-2018 – Países Desenvolvidos vs. Em 
Desenvolvimento 

 
Fonte: The PRS Group (2019). ICRG 
Notas: Média Simples Anual dos Países Em Desenvolvimento da Amostra Principal 
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