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Resumo 
As instituições, tidas como as regras formais e informais, que regem as relações entre os indivíduos nas sociedades, 
exercem influência sobre o desenvolvimento dos países. Arranjos institucionais que reduzam os custos envolvidos 
na realização de contratos, facilitando a realização das transações e promovendo um ambiente propício ao 
investimento, estimulam novos empreendimentos. O objetivo deste trabalho é investigar a relação entre 
empreendedorismo e qualidade dos arranjos institucionais de diferentes países. Especificamente, avaliou-se a 
associação entre empreendedorismo e aspectos institucionais, para depois ser feita uma avaliação da hipótese de 
que as instituições, formais ou informais, exercem influência sobre o empreendedorismo. Inicialmente é feita uma 
introdução à abordagem institucionalista e sua relação com o empreendedorismo, para na segunda parte ser feita 
a análise descritiva e econométrica da relação entre empreendedorismo e instituições. São estimados diferentes 
modelos de painel para uma amostra de 57 países, no período de 2004 a 2012, com dados anuais. A proxy utilizada 
para empreendedorismo foi a densidade de abertura de novas firmas. A independência do judiciário foi testada em 
dois modelos, um incluindo a variável que mede a distância cultural entre os países e em outro sem a inclusão 
desta variável. Em todos os modelos, a independência do judiciário manteve-se positiva e significativa sobre o 
empreendedorismo. Além disso, ressalta-se que a magnitude do parâmetro estimado não sofreu modificações 
importantes com a alteração do modelo e da forma de estimação. A influência da distância euclidiana do padrão 
de distribuição das religiões com relação ao Estados Unidos foi considerada significativa e apresentou o sinal 
negativo, o que indica que os costumes e heranças culturais podem exercer influência sobre as iniciativas de 
empreender. Em síntese, os resultados sugerem que as instituições, sejam elas formais ou informais, exercem 
impacto estatisticamente significativo sobre a criação de novos negócios. 
 
Palavras-chave: Instituições; Empreendedorismo; Modelos de painel. 
JEL: C33, D02, L26 
 
Abstract 
Institutions, taken as formal and informal rules, which regulate the relations among individuals within society, are 
to influence the development of countries. Institutional arrangements that are capable of reducing the costs related 
to firming a contract and making it easier for transactions to occur tend to promote an environment in which 
productive entrepreneurship can flourish. The objective in this is to investigate the relation between 
entrepreneurship and the quality of institutional arrangements in different countries. Firstly, an introduction to the 
institutionalist approach and its relation with entrepreneurship is made, so that a descriptive analysis can take place 
and with it an econometric study of the relation between entrepreneurship and institutions. Some panel models 
were estimated for a 57 countries sample, for the period from 2004 to 2012, with data for each year. The new firms 
density has been used as proxy to entrepreneurship. The judiciary independence was tested in two models, one of 
them containing the variable representing the cultural distance of the countries. In both, judiciary independence 
was positive and significant over entrepreneurship. Overall, the results suggest that institutions, either formal or 
informal, are statistically significant over the creation of new business. 
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1 Introdução As instituições, tidas como as regras formais e informais, que regem as relações entre os 
indivíduos nas sociedades, exercem influência sobre o desenvolvimento dos países. Diversos 
trabalhos têm se dedicado a investigar a relação entre instituições e o desenvolvimento 
econômico, em seus diversos aspectos. A partir da cultura dos países, traduzidas nas crenças e 
valores, formam-se as regras formais que definem as normas de conduta e as leis que sustentam 
o ambiente institucional, pela configuração das estruturas de independência do judiciário e 
defesa dos direitos à propriedade, bem como as formas de governança e estabelecimento de 
contratos nas organizações (WILLIAMSON, 2000). 

Espera-se que arranjos institucionais que reduzam os custos envolvidos na realização de 
contratos e que garantam o direito de defesa da propriedade facilitem a realização das transações 
e gerem um ambiente propício ao investimento e à assunção ao risco de se fazer novos 
empreendimentos, promovendo a atividade econômica (PALAGASHVILI, 2015). Neste 
sentido, o objetivo deste trabalho é investigar a relação entre empreendedorismo e qualidade 
dos arranjos institucionais de diferentes países. Especificamente, propõe-se avaliar 
descritivamente a associação entre empreendedorismo e aspectos institucionais, para depois ser 
feita uma avaliação da hipótese de que as institucionais exercem influência sobre o 
empreendedorismo. 

Inicialmente é feita uma introdução à abordagem institucionalista e sua relação com o 
empreendedorismo, para na segunda parte ser feita a análise descritiva e econométrica da 
relação entre empreendedorismo e instituições. São estimados diferentes modelos de painel 
para uma amostra de 57 países, no período de 2004 a 2012. A variável proxy para 
empreendedorismo a ser utilizada é a de abertura de novas firmas. Nestes modelos pretende-se 
avaliar o impacto de instituições formais e informais sobre as iniciativas de empreendimentos 
produtivos.  
 
2 Empreendedorismo e instituições Neste item, incialmente são introduzidos os alicerces da abordagem institucional, para 
serem fundamentadas as relações entre empreendedorismo e instituições que serão analisadas 
na parte de resultados.  
 
2.1 Abordagem institucional A abordagem Institucional parte da relação entre indivíduos e como estes interagem com as 
instituições. A partir da década de 1980 houve uma expansão de trabalhos relacionados ao novo 
institucionalismo e junto a ela uma confusão sobre o significado do termo (HALL e TAYLOR, 
2003)1. Tal expansão teve como principais expoentes Ronald Coase, Douglas C. North e Oliver 
E. Willianson2. Uma importante diferença entre as vertentes é o tratamento em relação ao 
indivíduo, enquanto o Novo-Institucionalismo procura explicar o surgimento de instituições 
como consequência das relações entre os indivíduos – ou seja, indivíduos são tidos como dados, 
o velho institucionalismo, por sua vez, trata o indivíduo como ator influenciador do meio, mas 
definido de acordo com o ambiente em que vive, ou seja, pelas instituições. Em síntese, para 
Hodgson (1998), é possível abstrair características gerais comuns nas diferentes abordagens 
institucionalistas. Entre outras, a ênfase nas instituições e cultura, a análise interdisciplinar, o 
                                                           
1 No texto de Hall e Taylor o Novo-institucionalismo é denominado como sendo Neo-institucionalismo da 
escolha racional, pois de acordo com os autores existem três escolas diferentes que reivindicam o título de neo-
institucionalismo, são elas: (a) Institucionalismo histórico, (b) institucionalismo da escolha racional e (c) 
Institucionalismo sociológico. 
2 Todos os três laureados com Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel. 



questionamento com relação ao pressuposto das expectativas racionais, a utilização da 
racionalidade limitada no processo decisório e a utilização das técnicas matemáticas e 
estatísticas como ferramenta e não como a essência da teoria econômica.  

Nesta perspectiva, o termo instituição tem um significado abrangente, representando as 
restrições formais e informais que estruturam as interações humanas, de formação 
fundamentalmente cultural e histórica, tais como normas de comportamento, códigos de 
condutas, regras e leis. A definição de North para instituições é também interpretada como 
sendo as instituições que moldam as regras do jogo. Essas regras do jogo podem ser de caráter 
formal ou informal. O primeiro tomando forma através da estrutura legal vigente no país, que 
dita quais atividades são permitidas e quais não são e o segundo por meio dos costumes 
(NORTH, 1991). Williamson (2000) subdivide as instituições em quatro níveis da análise, de 
acordo com o tempo necessário para que mudanças, sejam propositais ou casuais, ocorram. É 
importante salientar que tais níveis estão relacionados entre si, aqueles que demandam mais 
tempo para que mudanças sejam efetuadas influenciam os que demandam menos tempo, e estes 
respondem dando feedbacks àqueles, em um movimento dinâmico de retroalimentação. Na 
figura 1 são descritos diferentes níveis de análise das instituições.  

 
Figura 1 – Níveis de instituições 

 
                         Fonte : Adaptado de Williamson (2000). 

 
No 1º nível estão as instituições tidas como dadas, ou seja, que se alteram muito lentamente, 

demorando entre 100 e 1000 anos para mudarem. Tais instituições são informais e surgem 
espontaneamente, referindo-se à formação cultural enraizada nas economias, como o idioma, 
os costumes e a religião. A partir das crenças e valores, formam-se as regras formais que 
representam o ambiente institucional, com relação aos outros níveis mais dinâmicos referentes 
aos direitos de propriedade e independência do judiciário e às formas de governança nas 
organizações. 

No segundo grupo estão as instituições de direito de propriedade privada, que levam de 10 
a 100 anos para sofrerem mudanças. O argumento para que as instituições deste nível se alterem 
com uma frequência maior que as do primeiro é que em situações pós-guerra, de golpes 



militares, períodos de ocupação de um estado por outro é observada uma reorganização destas 
instituições, por serem geradas janelas para mudanças, não necessariamente espontâneas. Para 
Coase um sistema de alocação de recursos via empresas privadas não pode funcionar na 
ausência de um sistema legal que defina os direitos de propriedades e, quando houver 
desentendimentos, resolva disputas.  Esta é uma das razões pelas quais estas instituições se 
alterem lentamente e com uma frequência menor, pois é preciso estabilidade no sistema.  

Há um escopo crescente de evidências de que as diferenças nas qualidades do sistema legal 
podem explicar parte das variações no desempenho econômico dos países, no que se refere ao 
desenvolvimento financeiro e ao crescimento econômico.  Um sistema legal consiste de uma 
mistura de regras substantivas e da execução da resolução de mecanismos de disputas e a 
realização de acordos. Regrais legais abrangem não a condução primária das leis, mas também 
as leis que são utilizadas para permitir que as autoridades façam valer a leis e as normas de 
conduta. O sistema legal é originalmente parte de um pacote cultural. (KLERMAN e 
MAHONEY, 2005) 

No terceiro nível estão as instituições referentes aos custos de transações ou de manutenção 
de contratos, os quais devem ser bem definidos, de forma a garantir os direitos de propriedade. 
Tais instituições alinham a governança ao objetivo de manter a ordem, mitigar os conflitos 
relacionados à propriedade entre os agentes privados e efetuar os ganhos de trocas. Estas 
instituições se alteram com maior rapidez, demandando de 1 e 10 anos para sofrerem mudanças. 
Por fim, no 4º nível de análise estão relacionados condicionantes referentes à alocação de 
recursos tradicionalmente considerada na teoria neoclássica e que estão em continua mudança, 
como o sistema de preços e o emprego. 

 Para Coase (1937, 1960), os custos de transação são aqueles referentes à utilização do 
mecanismo de preços, acontecendo antes e depois da transação em si, como os relacionados à 
pesquisa e ao monitoramento do cumprimento da transação. Os custos influenciam a atividade 
econômica, podendo interromper certas atividades ou fazer com que elas ocorreram. É 
importante notar estes custos não estão relacionados à produção em si do que está sendo 
transacionado. (KOVÂC e SPRUK, 2015).  

Se os direitos de propriedade forem bem definidos e os custos de transação nulos, os agentes 
negociarão entre si até que todos os ganhos de transação sejam exauridos. Porém, pela própria 
definição de Coase (1960), a realização de transações, e a utilização do mecanismo de preços, 
não é isenta de custos e, portanto, torna-se objeto de estudo a questão de como tais custos são 
influenciados pelo ambiente institucional, para que os recursos sejam utilizados de forma mais 
eficiente. Para Coase (1937), o próprio surgimento da firma está relacionado ao objetivo de 
minimizar os custos de transação, através de uma estrutura desenvolvida por indivíduos, de 
modo que a alocação de recursos se torne mais eficiente. Isso ocorre evidentemente quando os 
custos de administrar são menores do que o ganho com a diminuição dos custos de transação.  
 
2.2 Empreendedorismo  As instituições influenciam os payoffs relativos entre as diferentes maneiras de se 
empreender e, portanto, acabam por afetar como se dá o impacto do empreendedorismo na 
economia (PALAGASHVILI, 2015). Empreender é o ato de alocar os recursos de uma maneira 
diferente em relação a maneira vigente, pode-se ter três tipos distintos de empreendedorismo, 
produtivo, não-produtivo e destrutivo. Para Schumpter, inovações referem-se a atividades tais 
como a introdução de um novo bem, utilização de um novo método de produção, criação de um 
novo mercado, utilização de uma nova matéria prima. A inovação, quando definida por 
Schumpter, está relacionada ao empreendedorismo do tipo produtivo. Baumol, no entanto, 
considera a definição de empreendedorismo de uma forma mais ampla, abrangendo outras 
possibilidades, como as relacionadas a atividades que geram rent-seeking e à formação de 
organizações criminosas. Por este conceito, o empreendedorismo pode estar associado, não 



somente com atividades que contribuem para o aumento do produto, mas também àquelas que 
o diminuam. A inclusão de atividades não produtivas e destrutivas na definição de 
empreendedorismo possibilita compreender melhor como os payoffs sobre os diferentes tipos 
de empreendedorismo afetam a economia. (BAUMOL, 1990)  

Todavia, para que os resultados das atividades de empreendedorismo possam florescer - 
seja aumentando, diminuindo ou redistribuindo a riqueza de determinada economia – é 
necessário que algum agente se engaje nestas atividades. Esse agente é conhecido como 
empreendedor e, para Palagashvili (2015), é motivado por oportunidades de ganhos pessoais.  

Para Coase (1960), o direito de propriedade é uma das estruturas institucionais que mais 
influencia o tipo de empreendedorismo, ao ser necessária para que agentes possam realizar 
transações entre si, de modo a alocar os recursos para onde eles possuam maior valor.  Demsetz 
(1967, p.347) define o direito de propriedade como sendo,  

 
[…] an instrument of society and derive their significance from the fact 
that they help a man form those expectations which he can reasonably 
hold in his dealings with others. These expectations find expression in 
the laws, customs, and mores of a society. An owner of property rights 
possesses the consent of fellowmen to allow him to act in particular 
ways. An owner expects the community to prevent others from 
interfering with his actions, provided that these actions are not 
prohibited in the specifications of his rights. 

 
Outra estrutura importante é a estrutura tributária da economia, que dependendo de sua 

configuração (i.e., que tipo de atividade é punida e que tipo é recompensada) pode estimular 
tanto atividades como lobby e rent-seeking, quanto atividades relacionadas ao sucesso no 
mercado. De modo geral o arranjo institucional influencia a atividade de empreendedorismo, à 
medida que os incentivos são a favor ou contra a competição entre as firmas. 
(PALAGASHVILI, 2015).  

North e Weingart (1989), estudaram a evolução dos arranjos institucionais, que se seguiram 
à Revolução Gloriosa de 1688, no século dezessete na Inglaterra, com foco sobre a relação entre 
instituições e o comportamento do governo. As considerações do trabalho são de que as 
mudanças que são a base dos vencedores, a saber, garantia do direito à propriedade, proteção à 
sua riqueza e a eliminação de medidas confiscatórias do governo. Ou seja, as instituições que 
permitem ao governo realizar contratos críveis alicerçam-se na defesa dos direitos de 
propriedade, fazendo acordos críveis para reparar débitos e garantir contratos privados, 
promovem a atividade econômica e os incentivos à criação de negócios.  

 
3 Empreendedorismo e Instituições Neste item, são investigadas as relações entre empreendedorismo e instituições. Primeiro, 
é definida a amostra e são descritos os dados utilizados, bem como, é analisada a associação 
entre empreendedorismo e as variáveis institucionais selecionadas. Em seguida são analisados 
os resultados da investigação da influência das instituições no empreendedorismo, realizada 
através de modelos de painel.  

 
3.1 Especificação dos dados e descrição das variáveis  
3.1.1 Amostra e especificação das variáveis 

As atividades de empreendedorismo que afetam as economias, sejam positivamente ou 
negativamente, são influenciadas pelas instituições em diferentes níveis. A análise realizada 
tem como objetivo encontrar evidências de como as instituições afetam a densidade de novas 
empresas das economias, a fim de contribuir com a literatura sobre o tema. Para que fosse 



estimado um painel balanceado, selecionou-se uma amostra de 57 países3, de acordo com a 
disponibilidade de dados nas fontes indicadas, para o período de 2004 a 2012, em dados anuais. 

Utiliza-se como variável medidora do empreendedorismo a densidade de novas firmas, 
representada pelo número de novas empresas registradas no ano por 1.000 trabalhadores em 
idade ativa, de 15 a 64 anos. A proxy para empreendedorismo foi obtida junto ao banco de 
dados Doing Business4, disponibilizado pelo Banco Mundial. O Produto Interno Bruto per 
capita, a preços constantes da paridade do poder compra também foi obtida junto ao banco de 
dados do Banco Mundial. As variáveis relacionadas às instituições, representando variáveis 
associadas ao Sistema Legal, ao Direito à Propriedade e à Regulação da economia foram obtidas 
a partir do relatório Economic Freedom of the World, disponibilizado pelo Instituto Fraser.  

As instituições informais que refletem o enraizamento dos costumes e valores da sociedade 
foram representadas neste trabalho pela distância cultural entre os países. A proxy para 
instituições formais utilizada foi a Distância Euclidiana da Religião, que é uma métrica que 
analisa a distância entre a distribuição do percentual na população de cada país de cristões, 
hindus, muçulmanos, judeus, credos nativos, outras religiões e não filiados a nenhuma religião 
com relação aos percentuais apresentados pela população dos Estados Unidos, tomado como 
base para medir a distância cultural5 entre os países. Os dados para a formação desta variável 
foram obtidos junto ao Pew Research Center- Religious & Public Life: 2012. 

 A religião representa o sistema de valores e crenças das sociedades, bem como a forma de 
colonização e as etnias que formam os países, refletindo o desenvolvimento histórico e os 
padrões de comportamento dos indivíduos (ACEMOGLU, 2001). Weber, no clássico The 
protestant ethic and the spirit of capitalism ressalta a importância da formação religiosa para 
definir a organização e o capitalismo em sua fase inicial.6 Conforme Landes (1998) e La Porta 
et al (1999), os padrões éticos e crenças dos indivíduos podem ser representados pelos padrões 
de crenças religiosas dos indivíduos. Barro e McCleary (2003) e Guizo et al (2003) encontram 
evidências de que o fatores relevantes ao desenvolvimento econômico são afetados pelas 
crenças religiosas. 

 
3.1.2 Análise descritiva 

A tabela 1 mostra os cinco melhores e piores colocados no ranking de empreendedorismo, 
segundo o indicador de densidade de novas empresas para os anos de 2004, 2008 e 2012. Nota-
se que entre os cinco melhores países três deles, Panamá, Hong Kong e Nova Zelândia, 
revezaram-se nas posições de melhores colocados. Com relação aos piores, os cinco países nos 
anos apresentados nos anos selecionados são os mesmos, trocando apenas de posição.  

A razão de Kuznets mostra a proporção na qual os cinco melhores países são em média 
melhores do que cinco piores. Observa-se, na última linha da tabela, que apesar de grande, a 
razão de Kuznets tem diminuído em média no período de tempo observado. No conjunto de 57 
países, a melhor posição alcançada pelo Brasil no período foi a 29ª, em 2010 e 2011; e a pior 
foi a 35ª, em 2004 e 2007.  

 
 

                                                           
3 A lista de países selecionados encontra-se no Anexo. 
4 As fontes escolhidas são referenciadas na literatura e são de instituições conhecidas, mas em próximos trabalhos 
pretende-se procurar por outras fontes alternativas para medir a variável empreendedorismo, uma vez que, não 
foram obtidos dados para os Estados Unidos no banco de dados Doing Business.  
5 Em Gorodnichenko e Roland (2010), a distância cultural entre os países foi representada pela distância euclidiana 
do tipo sanguíneo, como proxy para medir a hereditariedade da transmissão de valores culturais. 
6 Em Gorodnichenko e Roland (2010), Hall e Jones (1999), Acemoglu et al (2001) e Acemoglu e Johnson (2005) 
são encontradas evidências de que da influência das características referentes à localização geográfica, o tipo de 
colonização e os valores culturais hereditários teriam influência na formação do ambiente institucional dos países.   



Tabela 1 - Classificação dos países segundo índice de novas empresas 
Melhores Colocados 

2004 2008 2012 
Nova Zelândia 23.11  Panamá 20.82  Hong Kong 28.12 

Panamá 13.18  Hong Kong 18.98  Nova Zelândia 15.07 
Hong Kong 13.05  Nova Zelândia 18.81  Panamá 14.10 
Costa Rica 10.01  Costa Rica 13.88  Botswana 12.30 

Reino Unido 9.77   Maurícia 10.09   Austrália 12.16 
Média 13.83     16.52     16.35 
Brasil 1.90   2.44   2.17 

Posição 35     32     34 
Piores Colocados 

2004 2008 2012 
Filipinas 0.26  Filipinas 0.25  Indonésia 0.29 
Indonésia 0.14  Indonésia 0.24  Filipinas 0.27 

Índia 0.05  Índia 0.11  Índia 0.12 
Bangladesh 0.05  Bangladesh 0.08  Bangladesh 0.09 
Paquistão 0.03   Paquistão 0.04   Paquistão 0.04 

Média 0.11     0.15     0.16 
Razão (5+/5-) 129.31     113.70     100.02 
Fonte: Elaborado pelos autores 
 
Na Figura 2, são descritas em um radar as diferenças entre as médias do Brasil e dos 10 

melhores e piores colocados no ranking de empreendedorismo, de 2004 a 2012. Nesta figura, 
observa-se a associaç do empreendedorismo com a qualidade dos arranjos institucionais, no 
que se refere ao ambiente de negócios e de regulação dos países. Especificamente, relacionam-
se os indicadores de regulação dos negócios, de regulação do mercado de trabalho, de proteção 
do direito de propriedade e de cumprimento dos contratos com a criação de novas empresas. 

 
Figura 2 - Radar Comparativo de Indicadores 

 Fonte: Elaborada pelos autores 
  



Uma distância maior do centro do pentágono indica um melhor desempenho do grupo de 
países selecionado nos indicadores. Com relação aos 10 melhores países, observa-se um 
desempenho superior nos em todos os indicadores selecionados, quando comparado ao 
desempenho apresentado pelos 10 piores e pelo Brasil. Observa-se que o Brasil apresenta uma 
média menor na regulação dos negócios e do mercado de trabalho do que o grupo dos 10 piores 
colocados, apresentando desempenho um pouco superior à média dos piores colocados nos 
outros indicadores.  
 
3.2 Resultados do modelo econométrico  A investigação da hipótese teórica de que a qualidade dos arranjos institucionais exerce 
impacto sobre as iniciativas de empreendedorismo, aqui medida pela densidade de abertura de 
novas firmas, é testada pela estimação de diferentes modelos em painel, para uma amostra de 
57 países, em dados anuais de 2004 a 2012, onde oss resultados são descritos na Tabela 2. 
 Tabela 2: Resultados 

Variáveis Modelo 1        Modelo 2  
  Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

Independência do 
Judiciário 

0.3091246** 0.3506288*** 0.3192829*** 
(0.1468329) (0.1239592) 0.1139812 

PIB per capita (PPC em 
US$ constante) 

0.0862436* 0.1169969*** 0.0917292*** 
(0.047045) (0.0233436) 0.0192432 

Distância Euclidiana da 
Religião 

-0.0237247*** ----- ----- 
(0.008145) ----- ----- 

Constante 0.5629983 -0.9272402 -0.123743 
(1.481047) (0.9391193) 0.9527761 

Estatística rô 0.8996 0.9127 0.9061 
Teste de Hausmann 5.89 

[0.0526] 
4.11 

[0.1278] 
Número de grupos 

Total de Observações 
57 
513 

57 
513 

57 
513 

Nível de significância: *** Valor-p<0,01; ** Valor-p<0,05; * Valor-p<0,10  
Desvios padrão entre parênteses abaixo 
P-Valor do Chi-Quadrado entre chaves  

No modelo 1, além da variável de controle que representa a proxy para nível de 
desenvolvimento econômico, aqui representada pelo PIB per capita, foram incluídas duas 
variáveis de interesse, uma representando a independência do judiciário e a outra a distância 
cultural entre os países, representada pela distância euclidiana da religião, a qual é fixa no tempo 
para cada país. A distância cultural entre os países é uma proxy para instituições informais, 
enquanto a independência do judiciário reflete a configuração das instituições formais das 
economias. No modelo 2, além da variável de controle, representada pelo PIB per capital, 
avaliou-se a influência da independência do judiciário sobre a densidade de criação de novas 
firmas, em dois métodos alternativos, um com efeitos fixos e outro com efeitos aleatórios.7 
 O teste de Hausmann sugere a rejeição da hipótese nula e que, portanto, o modelo mais 
adequado para estimar os efeitos individuais no Modelo 2 seria o de efeitos fixos. Nos modelos 
                                                           
7 Além destes modelos, durante a investigação da relação entre empreendedorismo e variáveis institucionais, 
avaliaram-se modelos alternativos, mas a correlação entre as variáveis institucionais incluídas tornou os resultados 
instáveis e pouco robustos. Escolheu-se a independência do judiciário como variável explicativa, por ela apresentar 
uma maior contribuição ao ajuste do modelo.  



1 e 2, a independência do judiciário foi significativa para explicar o empreendedorismo, sendo 
que no modelo 1, ela foi significativa a 5% e no modelo 2, a menos de 1% de nível de 
significância. As evidências encontradas reforçam a hipótese de que as diferenças nas 
qualidades do sistema legal podem explicar parte das variações no desempenho econômico dos 
países, no caso, pela influência exercida sobre o ímpeto empreendedor e pela segurança dos 
contratos.   

 No modelo 1, a distância euclidiana do padrão de distribuição das religiões com relação 
ao Estados Unidos, foi considerada significativa a menos de 1% de nível de significância e 
apresentou o sinal negativo. Ou seja, a distância deste padrão é negativamente relacionada à 
abertura de novas firmas. Espera-se que o padrão religioso reflita o perfil étnico e cultural dos 
países, o qual exerce influência sobre os padrões de comportamento e valores dos indivíduos, 
exercendo influência sobre as iniciativas de empreender e criar novos negócios.  

 
4 Considerações Finais 

O objetivo deste trabalho foi investigar a associação entre o empreendimento produtivo, 
traduzido aqui como a criação de novos negócios, com as instituições, sejam elas formais ou 
informais. É esperado que arranjos institucionais que minimizem os custos envolvidos nas 
transações gerem um ambiente propício à iniciativa econômica de gerar novos 
empreendimentos. Para avaliar esta hipótese, foi utilizada uma amostra de 57 países, no período 
de 2004 a 2012, em dados anuais.  

A variável escolhida para representar o empreendedorismo foi a densidade de criação de 
novas firmas, disponível no banco de dados Doing Business do Banco Mundial.  As variáveis 
institucionais foram obtidas junto ao Instituto Fraser. No conjunto de 57 países, a melhor 
posição alcançada pelo Brasil no ranking de criação de novas empresas foi a 29ª, em 2010 e 
2011; e a pior foi a 35ª, em 2004 e 2007. No período selecionado, a relação dos cinco países 
melhores colocados não se altera, além disso, vale ressaltar que a distância no desempenho dos 
piores com relação ao dos melhores diminuiu.   

Avaliando-se o desempenho das médias do Brasil com os 10 piores e melhores colocados 
com relação aos indicadores de criação de novas firmas, regulação de negócios e mercado de 
trabalho, proteção ao direito de propriedade e cumprimento de contratos, nota-se que os 
melhores colocados apresentam melhor desempenho em todos os quesitos. O Brasil apresentou 
uma média menor na regulação dos negócios e do mercado de trabalho do que os piores 
colocados e um desempenho um pouco superior a estes nos indicadores de proteção à 
propriedade e cumprimento de contratos.  

A investigação da hipótese do impacto de instituições formais e informais sobre as 
iniciativas de empreendimentos produtivos foi feita utilizando-se modelos de painel.  Foram 
estimados dois modelos, um incluindo duas variáveis institucionais, a independência do 
judiciário, como representante do efeito das instituições formais, e outra, refletindo o efeito das 
instituições informais, ou seja, a distância cultural entre os países. Para esta última, calculou-se 
a distância euclidiana da religião com relação ao padrão apresentado pelos Estados Unidos. A 
independência do judiciário foi testada em um modelo alternativo, por efeitos fixos e aleatórios, 
sem a inclusão da distância euclidiana da religião, mantendo sua influência positiva e 
significativa no empreendedorismo. Além disso, ressalta-se que a magnitude do parâmetro 
estimado não sofreu modificações importantes com a alteração do modelo. A distância 
euclidiana do padrão de distribuição das religiões com relação ao Estados Unidos, foi 
considerada significativa a menos de 1% de nível de significância e apresentou o sinal negativo, 
o que indica que os costumes e heranças culturais podem exercer influência sobre as iniciativas 
criar novos negócios. Em síntese, os resultados sugerem que as instituições, sejam elas formais 
ou informais, exercem impacto estatisticamente significativo sobre o empreendedorismo. 
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Anexo: Lista de países selecionados 
África do Sul 
Alemanha 
Argélia 
Argentina 
Armênia 
Áustria 
Bangladesh 
Bélgica 
Bolívia 
Botswana 
Brasil 
Canada 
Chile 
Costa Rica 
Croácia 
Dinamarca  
El Salvador 
Emirados Árabes Unidos 
Eslováquia 
Eslovênia  
Espanha 
Filipinas 
Finlândia 
França 
Geórgia 
Guatemala 
Holanda 
Hong Kong 

Hungria  
Índia 
Indonésia 
Irlanda 
Israel 
Itália 
Jamaica 
Jordânia 
Letónia 
Malásia 
Maurício 
México 
Namíbia 
Nigéria 
Noruega 
Nova Zelândia 
Panamá 
Paquistão 
Reino Unido 
República Tcheca 
Romênia 
Rússia 
Singapura  
Suécia 
Suíça 
Tailândia 
Turquia 
Uruguai 
Zâmbia  

 
 
 
 


