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RESUMO 

 

Baseado principalmente no estudo do working paper 5787 do Banco Mundial, publicado em 

setembro de 2011, este trabalho busca verificar se há uma relação entre a melhora da colocação 

dos países no ranking de Facilidade de Fazer Negócios (Ease of Doing Business Ranking) 

publicado anualmente pelo  Banco Mundial e o aumento do fluxo de entrada de investimentos 

externos diretos (Foregin Direct Investments) nos mesmos. Nesse  trabalho também será feita 

essa mesma análise segregando os países nos diferentes grupos de renda de acordo com a 

classificação do Banco Mundial: países de baixa, média-baixa, média-alta e alta renda. O Banco 

Mundial publica o Doing Business Report desde 2004, mas passou a ranquear os países nesse 

relatório desde 2006. Nesse trabalho serão utilizados dados de 2006 até o ano de 2014. Para tal, 

será feito um estudo utilizando um modelo econométrico de painel dinâmico estimado pelo 

Método dos Momentos Generalizado-Sistema (System GMM). Metodologia esta desenvolvida 

por Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) baseada no estimador de Arellano–Bond 

(Arellano and Bond 1991). Esse artigo mostra que, na média dos países, há uma relação 

significativa entre a melhora da posição no ranking de um país e o fluxo de entrada de 

investimentos externos diretos o que corrobora com o resultado do working paper de 2011 do 

Banco Mundial. 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: Ease of Doing Business Ranking, Ranking, Doing Business, Investimentos 

externos diretos, Arellano-Bond, GMM, Blundell and Bond. 
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ABSTRACT 

 

Based on World Bank's working paper 5787, published in September 2011, this work seeks to 

verify if there is a relationship between the improvement in the placement of countries in the 

Ease of Doing Business Ranking published annually by the World Bank and the increase in the 

flow of Foreign Direct Investments. In this article, the same analysis will also be carried out, 

segregating countries into different income groups according to the World Bank classification: 

low income, low middle income, upper middle income and high income. The World Bank has 

published the Doing Business Report since 2004, but it started ranking countries in this report 

since 2006. In this paper will be used data from 2006 to 2014. For this, a study will be carried 

out using a dynamic panel econometric model estimated System GMM. This methodology was 

developed by Arellano and Bover (1995) and Blundell and Bond (1998) based on the Arellano–

Bond estimator (Arellano and Bond 1991). This article shows that, on average across countries, 

there is a significant relationship between the improvement in a country's ranking and the inflow 

of foreign direct investment, which corroborates the result of the World Bank's 2011 working 

paper. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A ideia inicial para o presente estudo surgiu após ter assistido um webinar da FGV sobre 

Crescimento Econômico, ministrado pelos professores Samuel Pessôa, Luciene Pereira e 

Marcelo Fernandes. Nesse webinar foi falado sobre o crescimento do PIB per capita dos países 

e me chamou bastante atenção a estagnação do Brasil por volta da década de 70 e o crescimento 

da Coréia do Sul, que até então tinha um PIB per capita menor, e depois dos anos 80 acabou 

superando o Brasil. A priori, meu primeiro objetivo foi tentar analisar o que aconteceu pra que 

o Crescimento Econômico da Coréia do Sul fosse tão mais vigoroso que o do Brasil. No geral, 

as políticas públicas adotadas pela Coréia foram o fator determinante pra que isso tivesse 

acontecido. Além disso, nesse webinar, os professores falaram das possíveis causas do 

crescimento econômico que são estudadas com maior frequência pela academia, são elas: 

tecnologia, capital físico, capital humano e instituições. No entanto, eu queria analisar 

especificamente um efeito que o professor Samuel Pessôa tocou que é a associação da 

tecnologia com as instituições, pois a tecnologia está disponível pra todo mundo, mas são 

necessárias boas instituições para  que essa tecnologia seja bem empregada.  

 

Em resumo, o meu primeiro tema de interesse foi tentar capturar  efeito do litígio sobre o 

crescimento econômico de um país. Por exemplo, o Brasil é um pais com uma estrutura 

tributária muito complexa e isso faz com que a maioria das empresas tenham que contratar 

escritórios de advocacia e esses advogados só estão sendo produtivos dado que tem uma 

legislação que gera um alto nível de litígio. É sabido que no que diz respeito a litígio tributário 

o Brasil se encontra no topo da lista. Caso a estrutura de impostos fosse mais simples muitos 

desses custos não seriam necessários e, provavelmente, haveria um aumento nos Investimentos 

dessas empresas e como consequência as essas teriam uma maior capacidade de crescimento, 

contratariam mais funcionários e esse movimento geraria um ambiente mais propício pra um 

Crescimento Econômico mais expressivo.  

 

Porém, tive certa dificuldade em encontrar dados de litígio das empresas sul-coreanas e até 

mesmo das empresas brasileiras. Por conta dessa escassez de dados eu decidi alterar o meu 

objetivo, mas mantendo o foco no Crescimento Econômico por ser um tema que julgo muito 

pertinente. De certa forma, o presente estudo acaba incorporando um pouco esse efeito do litígio 

que eu queria ter estudado inicialmente, dado que será utilizado um relatório do Banco Mundial 
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(Ease of Doing Business) que busca analisar o quão favorável é o ambiente de negócios dos 

países. Como dito anteriormente, eu decidi manter o foco no Crescimento Econômico, pois 

creio que se tem um tema que é de interesse da população e, principalmente, dos governantes 

são as formas mais eficientes de buscarem o crescimento econômico e uma maneira, na minha 

visão,  eficaz é analisar as variáveis que têm um maior impacto no crescimento de um país. 

  

Anualmente o Banco Mundial publicava1 o relatório de Doing Business com o objetivo mostrar 

o quão favorável era o ambiente de negócios dos países analisados. Esse relatório começou a 

ser publicado desde 2004, no entanto, foi somente após 2 anos (no relatório de 2006) que o 

Banco Mundial passou a elaborar o ranking. Para formar esse ranking o Banco Mundial 

avaliava diversos dados acerca do ambiente de negócios de vários países. Dentre esses dados, 

vale destacar alguns como: tempo e custo para se começar um negócio, tempo e custo para 

registro de uma propriedade, ou seja, os custos e o tempo médio necessários para lidar com 

licenças e burocracias para construção, ter eletricidade, registrar uma propriedade, obter crédito. 

Outros dados importantes, que serão utilizados posteriormente na análise proposta nesse 

trabalho, são: quantidade de impostos pagos pelas empresas por ano (por tipo), tempo e custo 

médio de importação e exportação. Além desses já citados, o relatório também busca mensurar, 

através de uma metodologia própria, a proteção que um determinado país dá aos investidores 

minoritários. 

 

 

 

 

 

_______________________ 

1 Devido a denúncias de irregularidades nos relatórios de Doing Business de 2018 e 2020 por conta de um possível 

favorecimento da China no ranking, o relatório foi descontinuado e o Banco Mundial informou que está 

trabalhando para criar um novo relatório que aborde o clima dos investimentos e dos negócios nos países, tal qual 

o Doing Business se propunha a fazer. De qualquer forma, esse fato não invalida o presente estudo, visto que o 

objetivo principal desse trabalho é analisar o impacto de um ranking que busca mensurar, de forma agregada, o 

efeito que o ambiente de negócios de um país tem sobre o fluxo de investimentos externos diretos. O Business 

Enabling Enviroment (BEE) Project é o novo projeto no qual o Banco Mundial está trabalhando que irá mensurar 

o quão favorável é o ambiente de negócios dos países. 
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Existem diversos trabalhos que buscaram verificar a relação entre o Ease of Doing Business e 

o crescimento econômico. Haidar (2012) encontrou uma relação positiva entre as 

regulamentações que regem as atividades empresariais e o crescimento econômico. Eifert 

(2009) analisou as componentes do doing business ranking individualmente e concluiu que uma 

melhora no tempo gasto na execução de contratos tem um impacto positivo no crescimento 

econômico. Djankov et al. (2006) criou artificialmente um ranking para o ano de 2004, 

utilizando a média do crescimento do PIB dos países ente 1993 e 2002, e concluíram que o país 

estar mais bem ranqueados em 2004 tem uma influência significativamente positiva no 

crescimento econômico. Outros autores utilizaram o ease of doing business (EDB) como 

determinante do investimento externo direto (IED), o qual é visto, por uma vasta gama de 

autores, como precursor do crescimento econômico. Dentre os estudos que utilizaram o EDB 

para análise dos IED encontramos Vogiatzoglou (2016), o qual conclui que um ambiente 

regulatório de negócios eficiente é o fator mais importante no fluxo de IED e o estudo de 

Jayasuriya (2011) que buscou analisar a relação ente o ease of doing business ranking e o IED.  

 

O primeiro trabalho, do qual se tem registro, que demonstrou empiricamente que, para a média 

dos países, uma melhoria no EDB ranking do Banco Mundial tem uma relação estatisticamente 

significativa com o aumento do fluxo de IED foi o working paper de Dinuk Jayasuriya, 

publicado 2011. No trabalho em questão (Jayasuriya, 2011), o autor utilizou dados do EDB 

ranking de 2006 a 2009 e verificou que, ao analisar todos os países em conjunto, na média, 

existe uma relação significativa entre o EDB ranking e o IED. Em Jayasuriya (2011), na média, 

cada posição que um país sobre no ranking recebe um incremento de, aproximadamente, 300 

milhões de dólares em investimentos externos diretos. Porém, ao utilizar a mesma metodologia 

para analisar apenas os países em desenvolvimento a relação se mostrou, mesmo que positiva, 

estatisticamente insignificante. No entanto, o próprio autor alerta que o resultado deve ser 

analisado com cuidado, dado que foram utilizados dados de apenas 4 anos e para a média dos 

países.  

 

O presente trabalho tem como objetivo principal analisar a relação entre as posições dos países 

no ranking de Facilidade de Fazer Negócios (Ease of Doing Business Ranking) publicado 

anualmente pelo Banco Mundial e o volume de investimentos externos diretos nos mesmos. 

Neste será ampliando o estudo de  Jayasuriya (2011) através de uma análise em painel 

utilizando os dados do Ease of Doing Business Ranking de 2006 a 2014. Porém, a análise no 

presente trabalho foi realizada utilizando um painel balanceado contendo os mesmos 108 
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grupos (países) em todos os modelos, diferentemente  de Jayasuriya (2011) onde o autor utilizou 

um painel desbalanceado e, mesmo utilizando uma amostra contendo 175 países, o modelos 

continham, em média, 80 grupos sendo que em alguns modelos foram utilizados apenas 53 

grupos. Além dessa análise geral, incluindo todos os países, a mesma análise será feita 

segregando os países nos grupos de renda atribuídos pelo Banco Mundial utilizado utilizando a 

tabela vigente até julho de 2020 onde temos: 

 

Tabela 1 - Faixas de Renda 

Grupo GNI per capita (USD) 

Baixa Renda < 1.035 

Média-baixa Renda 1.035 – 4.045 

Média-alta Renda 4.046 -12.535 

Alta Renda > 12.535 

Fonte: Banco Mundial (2020) 

 

 

Para tal serão utilizadas variáveis dummy para cada nível de renda e essas variáveis serão 

incluídas no melhor modelo encontrado para análise dos países em geral a fim de analisar se o 

ranking tem influência distinta entre os países com nível de renda diferente. Jayasuriya (2011) 

propôs uma análise semelhante buscando analisar o efeito do Ranking apenas nos países em 

desenvolvimento. No entanto, analisando os resultados, parece que o autor utilizou uma 

segunda base apenas com os países em desenvolvimento e nela aplicou os mesmos modelos 

encontrado para os países em geral. O problema dessa abordagem (alteração da base) é o risco 

de enviesar os estimadores ao aplicar os mesmos modelos em bases distintas. Isso foi 

observado, pois em Jayasuriya (2011) a análise feita apenas para países em desenvolvimento 

tem um menor número de grupos que a análise dos países em geral, porém o mesmo número 

de instrumentos. 

 

De qualquer forma, seria intuitivo imaginarmos que um país ao conseguir uma melhor 

colocação em relação ao ano anterior no Ease of Doing Business (EDB) ranking atrairia um 

fluxo maior de investimentos externos diretos (IED) para sua economia, propiciando assim um 

ambiente mais favorável ao crescimento econômico. 
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De acordo com Kaur (2016), o fluxo de Investimentos Externos Diretos (IED) em um país é, 

em grande parte, impulsionado pela facilidade e conveniência em aspectos processuais de fazer 

negócios no país. Farrell (2008) define o IED como um “pacote de capital, tecnologia, gestão, 

e empreendedorismo que permitem com que a empresa opere e forneça bens e serviços em um 

mercado estrangeiro”.  

 

Não há uma verdade absoluta ou uma decisão unânime entre os estudiosos sobre a questão de 

se o IED realmente ajuda a promover o crescimento econômico de um país. Esse é um tema 

quem vem sendo debatido há décadas por diversos autores. Em Borensztein, Gregorio et al. 

(1995), por exemplo, o autor diz que  maioria países em desenvolvimento dependem de capital 

estrangeiro privado na forma de IED para seus investimentos. Isso posto, talvez este seja um 

dos motivos pelo qual esse tema vem se tornado cada vez mais relevante e estudado no meio 

acadêmico.  

 

Na literatura são encontrardos diversos trabalhos que apontam os investimentos externos diretos 

como promotores de um maior crescimento econômico dos países. Dente eles, Wacziarg (2001) 

que diz que os Investimentos Externos Diretos geram benefícios comerciais que, por sua vez, 

promovem o crescimento econômico. Em Alfaro et al. (2009) os autores encontram uma relação 

positiva entre o fluxo de IED e o crescimento econômico, sendo que um aumento no IED leva 

a um crescimento econômico mais relevante em países com um sistema financeiro mais bem 

desenvolvido do que nos demais. Em um estudo posterior, Alfaro et al. (2009) busca aprofundar 

essa análise, tentando encontrar os meios pelos quais esses investimentos externos diretos 

favorecem o crescimento econômico e chegam à conclusão que a acumulação de fatores (capital 

físico e humano) não parece ser o principal canal pelo qual os países se beneficiam do IED. Por 

outro lado, notaram que países com mercados financeiros mais bem desenvolvidos têm ganhos 

significativos com os IED por meio de melhorias na produtividade total dos fatores. Li e Liu 

(2005), após uma análise em painel de 84 países entre 1970 e 1999, concluíram que os IED 

afetaram direta e indiretamente (através de interações com o capital humano) o crescimento 

econômico. 

 

Vale destacar também que, alguns autores ao analisarem a relação ente os investimentos 

externos diretos e o crescimento econômico, encontraram uma relação neutra e até mesmo 

relações negativas. Basu e Guariglia (2007), por exemplo, encontraram uma relação positiva 

entre os IED e crescimento econômico, porém também encontraram uma relação positiva entre 
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esses investimentos o aumento na desigualdade do capital humano. Porém, dado que é 

observado um crescimento econômico, mesmo com um aumento da desigualdade, o estudo 

sugere que, nos países em desenvolvimento, o crescimento econômico proveniente dos IED 

exacerbam a desigualdade de capital humano. 

 

Enquanto alguns estudos analisam o efeito direto dos IED no crescimento econômico, outros 

autores buscam verificar os canais pelos quais os IED favorecem o crescimento econômico. 

Durham (2004), por exemplo, encontra uma relação entre o desenvolvimento das instituições e 

os investimentos externos diretos, onde o segundo desempenha um papel importante na 

promoção do primeiro que, por sua vez, favorece o crescimento econômico. Borensztein et al 

(1998) também encontram uma relação entre fatores domésticos, nesse caso o capital humano, 

o qual estimulado pelo aumento do IED, também promove o crescimento econômico. Por sua 

vez, outros autores, tal qual Walsh and Yu (2010) buscaram encontrar quais são as 

determinantes dos IED. 

Esse trabalho foi dividido em quatro seções, incluindo essa introdução. Na próxima seção, 

dados e metodologia,  são apresentados os dados e os detalhes da metodologia utilizada pelo 

trabalho. Já na quarta seção, encontram-se os resultados do estudo empírico. Na quarta e última 

parte, são feitas as considerações finais do trabalho, destacando os pontos mais relevantes bem 

como algumas sugestões alternativas de desdobramento desse estudo. 

2 DADOS E METODOLOGIA 
 

2.1 Dados 
 

Para a formação do de ease of doing business ranking o Banco Mundial analisa diversas 

componentes relacionadas ao ambiente de negócios dos diversos países que o compõe. Nesse 

estudo foram selecionados algumas dessas determinantes, conforme descritas na Tabela 1, 

baseado no estudo prévio de Jayasuriya 2011 (working paper 5787 do Banco Mundial). Essas 

variáveis foram obtidas diretamente dos relatórios de Doing Business publicados anualmente 

pelo Banco Mundial, bem como as posições dos países ano a ano nos rankings (DBR), com 

exceção das posições no ranking de 2006 que foram retiradas do relatório de 2007.  

 

Vale ressaltar que as séries não foram capturadas diretamente do banco de dados do Banco 

Mundial (https://databank.worldbank.org/source/doing-business), pois, ao criar a base de dados 

disponível no site, foram utilizadas metodologias que transformam os dados dos relatórios em 
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scores ou índices. Por exemplo, o custo de exportação (XC) é tratado no relatório em dólares  

por container e na base de dados do Banco Mundial esse dado é disponibilizado em forma de 

score de 0 a 100, onde 0 representa o pior cenário e 100 o melhor, no qual o país possui as 

melhores práticas nesse quesito. Esse dado também é disponibilizado pelo Banco Mundial em 

dólares na forma de um conjunto de custos inerentes à exportação, porém diferente da forma 

que os relatório divulgados anualmente mensuram. Outro exemplo é o dado de custo para 

registrar uma propriedade (RPC), o qual é expresso em percentual da renda per capita no 

relatório e em percentual do valor da propriedade na base de dados do Banco Mundial. Outro 

ponto importante e o maior motivo para que fossem usados os dados diretamente dos relatório 

publicados e não da base disponibilizada no site, é o fato de que vários dos dados, os quais 

mantinham a mesma metodologia, apresentaram diferenças em comparação aos relatórios 

publicados e alguns estavam nos relatórios e não na apareciam na base disponibilizada no site 

do Banco Mundial. Os casos que apresentaram as maiores diferenças ficaram por conta dos 

dados expressos em dias: dias para começar um negócio (SBT), dias para registrar um 

propriedade (RPT), dias para exportar (XT), dias para importar (IT) e dias para execução de 

contratos (ECC). Esses fatores, citados anteriormente, fizeram com que a elaboração da base 

de dados fosse mais trabalhosa, pois os dados do Ease of Doing Business tiveram que ser 

imputados manualmente ano a ano.  

 

Foram coletados dados dos relatórios de 2006 a 2014 a fim de evitar possíveis erros de 

mensuração, pois a partir de 2015 houve uma mudança na metodologia de algumas das 

componentes que o Banco Mundial utilizava para a construção do ranking. Para incrementar a 

análise, assim como em Jayasuriya (2011), algumas determinantes de governança foram 

incluídas, são elas: estabilidade política e ausência de violência, controle de corrupção, voz e 

responsabilidade, qualidade regulatória, estado de direito e efetividade do governo. Todas essas 

variáveis foram retiradas da base de dados Worldwide Governance Indicators do Banco 

Mundial. As variáveis em questão foram utilizadas na forma de ranking percentual, a qual 

indica a classificação do país entre todos os países cobertos pelo indicador agregado, com 0 

correspondendo à classificação mais baixa e 100 à classificação mais alta.  

 

As demais variáveis explicativas do IED, com exceção da taxa de câmbio real,  (crescimento 

do PIB, crescimento do PIB per capita, grau de abertura da economia, taxa de inflação, impostos 

sobre lucros das empresas em percentual das receitas e impostos sobre comércio internacional 

em percentual das receitas) bem como a própria variável dependente, o investimento externo 
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direto (FDI), foram obtidas da base de dados World Development Indicators do Banco Mundial. 

A série com as taxas de câmbio real (REER) foi retirada do Working Paper de Darvas (2021) 

da Bruegel 2 por conter um maior número de dados e para mais países do que a própria base de 

Development Indicators do Banco Mundial. Isso permitiu com que o painel fosse balanceado 

com uma menor perda de observações. 

 

 

Tabela 2 - Componentes EDB Ranking 

Variável Definição 

SBT Tempo médio para Começar um Negócio (dias) 

SBC Custos médio par Começar um Negócio (% renda per capita) 

RPT Tempo médio de Registro de Propriedade (dias) 

RPC Custo médio para Registro de Propriedade (% renda per capita) 

IPS Índice de Proteção ao Investidor Minoritário (0 - 10) 

TPN Impostos pagos (quantidade de tipos por ano) 

XT Tempo médio para exportar (dias) 

XC Custo médio de Exportação (US$ por container) 

IT Tempo médio para importar (dias) 

IC Custo médio de Importação (US$ por container) 

ECT Tempo médio para Execução de Contratos (dias)  

ECC Custo médio de Execução de Contratos (% custos) 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 
2 O Bruegel é um instituto de pesquisa (think tank) que iniciou suas atividades em 2005 e foi reconhecido como o 

melhor think tank de economia internacional do mundo e o segundo melhor think tank do mundo, de acordo com 

o Relatório Global Go To Think Tank de 2020. 
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Tabela 3 - Variáveis Macroeconômicas 

Variável Definição 

GDPGR Crescimento do PIB (% anual) 

GDPCAP Crescimento PIB per capita (% anual) 

OPEN Importação + Exportação de Bens e Serviços (% PIB) 

FDI Investimentos Externos Diretos, net (US$) 

REER Taxa Real de Câmbio (variação %) 

INF Inflação, preços ao consumidor (% anual) 

TAXPROFIT Impostos sobre Renda, Lucro e Ganhos de Capital 

TAXINT Taxas sobre Comércios Internacionais (% receita) 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

Tabela 4 - Determinantes de Governança 

Variável Definição 

PV Estabilidade Política e Ausência de Violência 

CC Controle de Corrupção 

VA Voz e Responsabilidade 

RQ Qualidade Regulatória 

RL Estado de Direito 

GE Efetividade do Governo 

Fonte: elaboração própria. 

 

 

O ranking inicial, de 2006, conta com 175 países e, dentro do período analisado (de 2006 a 

2014), 15 países foram adicionados ao ranking. Para manter a consistência do estudo, esses 15 

países não foram incluídos. Além disso, para alguns dos países certos dados, necessários para 

a análise proposta nesse trabalho, não estão disponíveis ou, realmente, não existem. 

Diferentemente de Jayasuriya (2011), no presente estudo a opção foi por trabalhar com um 

painel balanceado a fim de evitar possíveis vieses para a análise e aumentar a eficiência dos 

estimadores. Para tal foi necessário retirar 67 países da amostra e “re-rankear” os restantes 

assumindo uma amostra de 108 países.  

 

Para efeito de classificação em baixa, media-baixa, média-alta e alta renda foram coletados 

dados de renda per capita (GNI per capita) do Banco Mundial de 2006 a 2014 e obtidas as 
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médias de renda desse período para cada país. Os países foram classificados de acordo com os 

valores das médias obtidas. 

 

2.2 Metodologia 
 

Nesse trabalho foi utilizada a mesma metodologia de Jayasuriya (2011), ou seja,  o estimador 

de painel dinâmico desenvolvido por Arellano e Bover (1995) e Blundell e Bond (1998) (System 

GMM), o qual é baseado no estimador Arellano-Bond (Arellano and Bond 1991). Ambos são 

estimadores desenvolvidos para casos onde temos um painel com um grande número de 

observações (N) e poucos períodos (T) dentro da análise. Esses estimadores também são 

próprios para casos onde as variáveis independentes são correlacionadas com os erros passados 

e até mesmo presentes, ou seja, para casos onde as variáveis independentes não são estritamente 

exógenas. Diferentemente de um estimador GMM comum, os estimadores citados 

anteriormente também foram desenvolvidos para situações onde há heterocedasticidade e 

autocorrelação dentro dos indivíduos, mas não entre eles. Outro ponto a respeito desses 

estimadores, é que eles também foram projetados para análise e painel dinâmico com efeitos 

fixos. No caso, nesse trabalho será feita tal análise utilizando como efeito fixo os países. 

 

Para a regressão, será utilizado o seguinte modelo: 

 

𝑦 , = 𝛽 + 𝛽 𝑦 , + 𝛽 𝑥 , + 𝛽 𝑍 , + 𝛽 𝑊 , + 𝑎 + 𝜀 ,                                                      (1)                                       

 

O modelo em questão é semelhante ao utilizado em Jayasuriya (2011), onde y representa os 

fluxos de IED em 100 milhões de dólares, X representa o vetor de variáveis macroeconômicas, 

Z representa a(s) variável(eis) de interesse, que vai variar de acordo com a análise realizada. 

Em primeira instância Z vai representar o ranking do relatório de Doing Business e, 

posteriormente, Z representará os componentes selecionados que definem a posição de cada 

país no ranking. Já W, representa os indicadores de Governança e 𝑢 representa os efeitos fixos 

dos países.  

 

Para remoção dos efeitos fixos específicos dos países, a transformação em primeira diferença 

da equação (1) se faz necessária:  
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𝑦 , −  𝑦 , = 𝛽 + 𝛽 (𝑦 , − 𝑦 , ) +  𝛽 𝑥 , − 𝑥 , + 𝛽 (𝑍 , − 𝑍 , )                  (2) 

                        +𝛽  (𝑊 , − 𝑊 , ) + (𝜀 , −  𝜀 , ) 

 

De tal forma que a seguinte equação será regredia: 

 

 ∆𝑦 , = 𝛽 ∆𝑦 , +  𝛽 ∆𝑥 ,   + 𝛽 ∆𝑍 , + 𝛽 ∆𝑊 , + ∆𝜀 ,                                                      (3) 

 

Porém, em um modelo onde a lag da variável dependente é utilizado como preditora (no caso 

do modelo acima temos o lag da variável FDI (𝑦 , )), essa diferenciação pode gerar um 

problema de endogeneidade dado que no mesmo modelo teremos o termo de erro do período 

anterior, erro este que é parte do lag de um período da variável dependente (𝜀 ,  é 

correlacionado com 𝑦 , ). Usar GMM por si só não soluciona o problema de endogeneidade, 

para tal precisamos de variáveis instrumentais. Segundo Arellano e Bond (1991), caso não haja 

correlação serial entre os erros, os lags (do segundo em diante) da variável dependente são 

instrumentos válidos. 

 

A fim de levar em consideração um possível problema de endogeneidade entre a variável 

dependente (FDI) e as variáveis explicativas, ou seja, para  tratar um possível problema de 

correlação serial entre as variáveis dependentes e o termo de erro, a equação foi estimada 

utilizando a metodologia de Blundell and Bond, 1998 (System GMM). Essa metodologia é o 

Difference GMM aumentado, de tal forma que uma equação é expressa em nível e as primeiras 

diferenças das variáveis são os instrumentos e a segunda equação é expressa em primeira 

diferença e as variáveis em nível são instrumentalizadas. Em outras palavras, nessa metodologia 

estimamos as equações (1) e (2) em conjunto e os betas são estimados para cada uma das 

equações (para a equação original em nível e para a equação diferenciada).  

 

O System GMM usa mais condições de momentos que o Difference GMM, além de ser robusto 

e eficiente para heterocedasticidade e autocorrelação (Roodman, 2009). Blundell and Bond 

(1998) demonstraram que, ao passo que a variável  𝑦 ,   se aproxima de um passeio aleatório, o 

desempenho do estimador Difference GMM perde eficiência. Em outras palavras, nos casos que 

a variável endógena apresenta um alto grau de persistência, as suas observações defasadas em 

nível tornam-se um instrumento fraco para as observações desta em primeira diferença.  
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Com o objetivo de obter instrumentos mais consistentes os lags das variáveis endógenas foram 

restritos a, no máximo, dois períodos. Essa restrição auxiliou no controle das variáveis 

instrumentais, inclusive ajudando a manter o número dessas abaixo do número de observações. 

Além disso, melhorou a perspectiva de que o p-valor do teste de Hansen, pelo qual a validade 

do conjunto de instrumentos é avaliada, ficasse entre 0.10 e 0.25. Um valor acima de 0.10 

significa a hipótese nula de que os instrumentos são válidos ao nível de significância de 10% 

não pode ser rejeitada. Por outro lado, não temos uma ampla literatura acerca de quantos 

instrumentos seriam considerados muitos (Ruud, 2000), em parte porque vieses estão presentes 

em alguns casos mesmo com poucos instrumentos. Porém, de acordo com Roodman 2009, um 

p-valor maior que 0.25 é um possível sinal de que temos algum problema no modelo, em geral 

devido ao grande número de instrumentos, podendo causar um overfit das variáveis endógenas 

ao enviesar para baixo os valores dos erros padrões. Além disso, a fim de levar em conta e tratar 

possíveis casos de heterocedasticiade e multicolinearidade, erros padrões robustos foram 

utilizados em todos os modelos. 

 

A principal diferença entre a abordagem utilizada neste trabalho e a utilizada em Jayasuriya 

(2011) é que, no presente estudo, foi utilizado um painel balanceado o que, em teoria, gera 

estimadores mais consistentes e evita possíveis vieses. Em Jayasuriya (2011), foi feita a análise 

utilizando um painel desbalanceado que, mesmo contendo 175 países na base, levou em 

consideração, em média, 84 países (observações) para as estimações. No presente trabalho 

foram utilizados os mesmos 108 países para todas as regressões propostas.  

3 RESULTADOS 
 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 5, onde estão os 6 principais modelos 

dentre os que foram regredidos para análise dos países em conjunto, a posição destes no Doing 

Business Ranking se mostrou, na maioria deles, estatisticamente significativa para explicar o 

fluxo de investimentos externos diretos nos países. Isso implica dizer que, na média, uma 

melhora na posição de um determinado país no Doing Business Ranking aumenta cerca de 250 

milhões de dólares o fluxo de IED no ano. O resultado em questão corrobora o resultado obtido 

em Jayasuriya (2011), onde o autor diz que ao galgar uma posição no ranking, na média, um 

país aumenta em 300 milhões o fluxo de entrada de IED. Vale ressaltar que um estimador 

negativo para a variável DBR, que representa a variação dos países no ranking, significa que 

uma melhora da posição do país tem um resultado positivo no IED. De forma mais simples, 
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uma variação de 10º para 5º, por exemplo, tem um resultado de 5 negativo, o qual, multiplicando 

um coeficiente negativo acarreta um aumento do IED. 

 

Para análise dos modelos e definição do melhor entre eles algumas estatísticas e dados 

importantes foram analisados. Um do testes foi o de Arellano-Bond para verificar se há 

autocorrelação de segunda ordem, ou seja, caso seja significativo (menor que 0.10 dado um 

grau de significância de 10%) indica que algum(uns) dos lags da variável dependente que 

está(tão) sendo utilizado(os) como instrumento(os) é(são) de fato endógeno(os). Em outras 

palavras, um valor abaixo de 0.10 para esse teste indica que tenho instrumentos ruins.  

 

Um segundo teste utilizado para análise dos modelos foi o teste de Hansen (1982), pelo qual 

foram considerados bons modelos os que ficaram com o resultado entre 0.10 e 0.25. Isso 

porque, um valor acima de 0.10 significa não se pode rejeitar a hipótese nula de que os 

instrumentos são válidos ao nível de significância de 10% e, de acordo com Roodman (2009), 

um valor acima de 0.25 indica que há um excesso de variáveis instrumentais o que pode enviesar 

o modelo. Outro fator importante observado foi o número de instrumentos, o qual não é 

aconselhável que seja maior que o número de grupos analisado no modelo. 

 

Utilizando essas premissas, o modelo 3 foi descartado devido ao alto valor no teste Hansen 

(0.39). Além disso, nesse modelo, a variável OPEN, que mede o grau de abertura dos países ao 

somar as importações e exportações em relação ao PIB, foi quebrada em importação (IMP) e 

exportação (EXP). Dado que nos demais modelos OPEN apresentou um coeficiente negativo, 

o que não era esperado, essa foi uma tentativa de analisar separadamente os dados utilizados 

para construção dessa variável. A priori espera-se que uma economia com um grau de abertura 

maior atraia um volume maior de investimentos externos diretos. No entanto, os coeficientes 

também foram negativos para IMP e EXP e, na maioria dos modelos regredidos (inclusive no 

modelo 3 apresentado neste trabalho), se mostraram variáveis não significativas. Dessa forma, 

optou-se por manter a variável OPEN nos modelos. Uma possível explicação para que esse 

coeficiente tenha sido negativo pode ser a utilização da variável FDI em valor financeiro (US$). 

Uma possível solução seria utilizar o FDI como proporção do PIB ou até mesmo do PIB per 

capita. Já o modelo 4 foi descartado porque, além de apresentar um valor acima de 0.25 para o 

teste Hansen, com a inclusão da variável TAXINT, a qual representa as taxas sobre comércios 

internacionais, algumas das variáveis explicativas perderam significância.  
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Os demais modelos ficaram dentro dos parâmetros pré-estabelecidos. Porém,  dentre eles 

modelo 5 se mostrou o mais consistente e com os melhores resultados. O modelo 5 surgiu do 

modelo 2, sendo que a única modificação foi a inclusão da variável TAXPROFIT, a qual está 

em log e avalia o impacto de um aumento de 1% na taxa de imposto de renda na variável 

dependente. Devido ao fato do modelo 5 incorporar essa variável, mesmo que estatisticamente 

não significativa, por conter um número maior de variáveis explicativas, evitando assim uma 

possível omissão de variável que possa enviesar os estimadores, este foi o escolhido.  

 

De acordo com esse modelo, a cada posição que um país sobe no Doing Business Ranking faz 

com que um valor dos IED aumente em, aproximadamente, 235 mil dólares por ano. Outras 

variáveis que se mostraram estatisticamente significativas no modelo em questão foram 

GDPGR, o que indica que para cada em 1 ponto percentual no PIB de um país há um aumento 

de 800 milhões de dólares em IED. Com relação à inflação a interpretação é de que para um 

aumento de 1 ponto percentual na inflação há uma queda de 330 milhões de dólares nos IED. 

O modelo também indica que uma depreciação da moeda frente ao dólar, medida pela variável 

REER, implica em um aumento nos IED, o que está de acordo com o que se esperava. Outro 

fator interessante é coeficiente da variável PV que mede a estabilidade política e ausência de 

violência dos países, a qual se mostrou estatisticamente significativa, e infere que quanto maior 

essa for, maior será o volume de Investimento Externos Diretos que um país receberá. 

 

Além da análise da influência do Doing Business Ranking no IED para todos os países da 

amostra, essa mesma análise foi feita buscando avaliar se o ranking teria um efeito diferente 

para os países de acordo com o nível de renda de cada um. Para essa análise foram incluídas 

variáveis dummy no modelo 5 para tentar capturar esse efeito. No entanto, as variáveis se 

mostraram estatisticamente não significativas o que, em outras palavras, mostra que galgar 

melhores posições no ranking tem um efeito no IED, mas não tem um efeito maior ou menor 

no fluxo de investimentos de acordo com o nível de renda de cada país. 
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Tabela 5 - Influência do Doing Business Ranking no fluxo IED (Geral) 

Variável Dependente: Valor do fluxo de IED em 100 milhões de Dólares (FDI) 

Variáveis Explicativas Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 Modelo 6 

FDI.L1 0.73*** 

(0.06) 

0.72*** 

(0.04) 

0.74*** 

(0.06) 

0.72*** 

(0.04) 

0.72*** 

(0.04) 

0.72*** 

(0.04) 

DBR -2.67* 

(1.39) 

-2.65* 

(1.48) 

-2.49** 

(1.26) 

-1.61 

(1.14) 

-2.35* 

(1.32) 

-1.93 

(1.20) 

EXP   -27.71 

(30.67) 

   

GDPGR 9.23*** 

(2.86) 

8.54*** 

(2.76) 

7.52*** 

(2.36) 

8.48*** 

(2.44) 

8.05*** 

(2.46) 

 

GDPCAP  

 

    8.54*** 

(2.52) 

IMP   -70.51 

(52.35) 

   

INF -2.00 

(2.10) 

-3.34 

(2.12) 

-3.20* 

(1.76) 

-2.77 

(1.97) 

-3.30* 

(1.97) 

-3.61* 

(2.18) 

OPEN -158.78** 

(64.43) 

-232.89*** 

(79.86) 

 -240.16*** 

(78.92) 

-219.43*** 

(77.55) 

-214.28*** 

(76.18) 

REER 224.84* 

(133.94) 

234.52* 

(136.95) 

213.37** 

(106.06) 

222.88* 

(123.35) 

222.32* 

(133.13) 

224.61* 

(127.76) 

TAXPROFIT 

 

    9.01 

(12.89) 

11.73 

(14.34) 

TAXINT    -17.16 

(17.27) 

  

CC  -12.82 

(40.86) 

-21.50 

(41.37) 

10.28 

(35.96) 

-5.90 

(35.61) 

-1.53 

(30.91) 

PV  62.11*** 

(23.86) 

29.69* 

(16.74) 

61.90*** 

(22.99) 

58.52** 

(23.45) 

63.19 

(25..52) 

VA  -56.50 

(40.86) 

-36.83 

(37.90) 

-63.88 

(42.56) 

-58.84 

(40.03) 

-64.99 

(40.83) 

AR (2) 0.29 0.30 0.29 0.29 0.30 0.30 

Teste Hansen  0.18 0.18 0.39 0.27 0.20 0.17 

Nº observações 864 862 862 862 862 862 

Nº de grupos 108 108 108 108 108 108 

Nº de instrumentos 90 93 73 94 94 94 

*** significativo a 1%, **significativo a 5%, *significativo a 10%  (Erros padrões robustos entre parênteses) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Uma terceira análise proposta foi, dado que o DBR se mostrou significativo, avaliar dentre as 

principais variáveis que são utilizadas pelo Banco Mundial para formar o ranking quais delas 

teriam um efeito maior no fluxo de IED. Para isso os modelos 2 e 5 da tabela 5 foram regredidos 

substituindo a variável DBR pelas componentes desta. Para os modelos A e B da tabela 6 foi 

utilizado o modelo 2 da tabela 5 e para os modelos C e D da tabela 6 foi utilizado o modelo 5 

da tabela 5, sendo que em A e C as componentes não foram instrumentalizadas e em B e D sim.  
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Tabela 6 - Influência das Componentes do Doing Business Ranking no fluxo IED (Geral) 

Variável Dependente: Valor do fluxo de IED em 100 milhões de Dólares (FDI) 

Variáveis Explicativas Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

SBC 

 

-2.62* 

(1.56) 

-0.13 

(0.26) 

-2.89* 

(1.78) 

-0.21 

(0.24) 

SBT 

 

-0.25 

(2.40) 

-0.16 

(0.49) 

-0.18 

(2.79) 

-0.12 

(0.53) 

RPT 0.26 

(1.08) 

0.01 

(0.16) 

0.54 

(1.17) 

0.07 

(0.16) 

RPC 

 

30.80 

(20.01) 

2.53 

(3.44) 

28.67 

(25.25) 

1.84 

(3.43) 

IPS 

 

-2.61 

(15.25) 

9.45 

(8.57) 

-10.61 

(19.06) 

2.28 

(6.94) 

TPN 

 

0.89 

(2.75) 

0.51 

(1.50) 

0.68 

(2.72) 

0.34 

(1.36) 

XT 

 

-3.42 

(11.56) 

-1.32 

(2.36) 

-0.68 

(10.39) 

-1.43 

(2.45) 

XC 

 

0.14 

(0.17) 

0.06 

(0.04) 

0.15 

(0.19) 

0.06 

(0.04) 

IT 

 

3.21 

(10.89) 

1.24 

(2.25) 

0.77 

(9.68) 

1.35 

(2.27) 

IC 

 

-0.18 

(0.14) 

-0.07 

(0.04) 

-0.18 

(0.18) 

-0.06 

(0.04) 

ECT 

 

-0.56** 

(0.24) 

-0.06 

(0.04) 

-0.60** 

(0.26) 

-0.07* 

(0.04) 

ECC 

 

0.74 

(2.30) 

-0.36 

(0.31) 

0.58 

(2.20) 

-0.36 

(0.29) 

GDPGR 

 

6.24** 

(2.56) 

7.38*** 

(2.20) 

5.30** 

(2.55) 

6.86** 

(2.76) 

INF 

 

-1.94 

(3.40) 

-4.92* 

(2.88) 

-1.72 

(3.74) 

-4.74** 

(2.52) 

OPEN 

 

-194.17* 

(109.07) 

-213.75*** 

(80.70) 

-198.42* 

(124.35) 

-201.51** 

(81.96) 

REER 

 

128.89 

(187.61) 

260.03* 

(139.81) 

96.65 

(178.39) 

257.96** 

(131.51) 

TAXPROFIT 

 

  5.86 

(56.27) 

12.48 

(21.12) 

CC 

 

-38.88 

(55.78) 

21.17 

(22.45) 

-38.29 

(66.73) 

30.38 

(25.78) 

PV 

 

-20.61 

(59.75) 

56.62** 

(25.50) 

-29.64 

(58.48) 

47.15* 

(30.07) 

VA 

 

-35.90 

(72.17) 

-47.58 

(39.03) 

-38.49 

(66.92) 

-52.95 

(40.43) 

AR (2) 0.21 0.24 0.24 0.26 

Teste Hansen  0.45 0.18 0.54 0.13 

Nº observações 862 862 862 862 

Nº de grupos 108 108 108 108 

Nº de instrumentos 93 105 94 106 

*** significativo a 1%, **significativo a 5%, *significativo a 10% (Erros padrões robustos entre parênteses). 

Fonte: elaboração própria. 
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Os resultados sugerem que, dentre as variáveis, o custo médio para iniciar um negócio (SBC) e 

o tempo médio para execução de contratos (ECT) são as mais significativas e quanto menor 

forem maior será o fluxo de IED. Vale destacar que para os modelos B e D, ao instrumentalizar 

as componentes do DBR, o número de instrumentos aumentou. No entanto, isso fez com que o 

p-valor do teste de Hansen fosse mais consistente. Além disso, o número de grupos ainda se 

mostrou superior os número de instrumentos utilizados. 

 

Logo, os resultados obtidos sugerem que, a cada posição que um país avança no ranking há um 

aumento de 235 milhões de dólares em IED e que, de acordo com as variáveis dummy utilizadas, 

não há diferenças estatisticamente significativas entre os países com níveis de renda distintos. 

Além disso, ao substituir a variável que representa o Doing Business Ranking (DBR) por suas 

componentes, as variáveis que representam o custo médio para iniciar um negócio e o tempo 

médio para execução de contratos se mostraram estatisticamente significativas em alguns dos 

modelos, sugerido o que, quanto menor estas forem maior será o fluxo de IED que o país 

receberá. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em linhas gerais, o objetivo do estudo foi identificar se ao galgarem melhores posições no Ease 

of Doing Business Ranking, publicado anualmente pelo Banco Mundial dentro do relatório 

Doing Business, os países atrairiam um fluxo maior de investimentos externos diretos. Após 

uma análise em painel de 108 países entre 2006 a 2014, a conclusão desse trabalho foi que a 

posição dos países no ranking, quando analisado conjuntamente, se mostrou estatisticamente 

significativa para explicar o fluxo de investimentos diretos de tal forma que para cada uma 

posição que os países melhoram no ranking em relação ao ano anterior é observado um 

aumento, na média, de 235 milhões de dólares em IED.  

 

Porém, ao utilizar a mesma análise para os países segregados de acordo com o nível de renda 

não foram percebidas diferenças estatisticamente significativas. No entanto, esse valor de 235 

milhões de dólares corresponde a um aumento de 0,67%, 1,63%, 7,94% e 34% no IED dos 

países de alta, média-alta, média-baixa e baixa renda, respectivamente. O que sugere que é 

muito mais relevante para um pais de baixa renda melhorar a sua posição no Ease of Doing 

Business Ranking. 
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Já ao analisar as variáveis que determinam as posições dos países no ranking, os custos para 

iniciar um negócio e o tempo médio para execução de contratos se mostram, dentre as 

selecionadas, as que têm maior poder de explicar o fluxo de Investimento Externo Direto.  

 

Com relação aos resultados obtidos após a segregação dos países por nível de renda, os mesmos 

devem ser analisados com um pouco mais de cautela. Isso porque o número de observações cai 

drasticamente quando os grupos de países são separados. Dentro das amostra de 108 países 

apenas 11 são de baixa-renda (low income), por exemplo. Além disso, houve a necessidade de 

restringir os dados à 2014 devido à mudança de metodologia de algumas variáveis que 

auxiliavam na construção do ranking.  

 

4.1 Sugestões de Estudos Futuros 
 

Para estudos futuros, poderia ser analisado o efeito do Doing Business Ranking em outras 

variáveis macroeconômicas além dos investimentos externos diretos ou mesmo replicar esse 

estudo tentando tratar as questões de diferenças metodologias no ranking a partir de 2015 a fim 

de obter uma base mais ampla e, com isso, os estimadores provavelmente seriam mais 

consistentes e aderentes. 

 

Outra ideia seria utilizar uma outra metodologia para essa análise que não via System GMM, 

por exemplo, como estimativa por máxima verossimilhança (maximum likelihood estimation). 

Em 2 artigos chamados Maximum Likelihood for Cross-lagged Panel Models with Fixed Effects 

(Williams et al. (2017)) e Dynamic Panel Data Modelling Using Maximum Likelihood: An 

Alternative to Arellano-Bond (Williams et al. (2017)),  os autores demonstram que para painéis 

com um número pequeno de grupos essa abordagem se mostra mais eficiente que o estimador 

de Arellano-Bond (1991). Essa metodologia não foi utilizada no trabalho, pois o objetivo foi 

verificar a consistência do o resultado encontrado em  Jayasuriya (2011) com um maior número 

de dados utilizando a mesma metodologia. 

 

Além disso, como dito no decorrer do trabalho, um novo relatório que mensura o ambiente de 

negócios dos países já está sendo desenvolvido pelo Banco Mundial (BEE Project) e futuras 

análises utilizando os dados deste seriam interessantes até mesmo para confrontar a literatura 

já disponível que buscou analisar a relação entre os dados divulgados no Doing Bussiness 

Report e as diversas variáveis macroeconômicas.  
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