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Discute-se à exaustão a importância da estabilidade macroeconômica como indutora do aumento do PIB
potencial do país e de sua renda per capita ao longo do tempo. Estudos sobre os benefícios da estabilidade
monetária, da consolidação fiscal, da abertura econômica, do regime de câmbio flutuante, entre outros fatores
macro, são amplamente divulgados e debatidos.

Entretanto, há um amplo conjunto de condições microeconômicas que merecem ser tratadas e que são tão
relevantes quanto os vetores macro tradicionais para pensar o desenvolvimento do país no longo prazo.
Pode-se dizer que o tripé macroeconômico estabelecido desde o final dos anos 90 (regime de metas para
inflação, câmbio flutuante e responsabilidade fiscal) é condição necessária para o bom desempenho da
economia, mas não suficiente. Sem a pretensão de exaurir os aspectos microeconômicos relevantes para o
aumento da produtividade e melhora do crescimento potencial, vamos nos ater, nessa publicação, à análise de
algumas variáveis contempladas no índice Doing Business, construído pelo Banco Mundial.

O índice Doing Business é composto por 11 indicadores associados à facilidade de fazer negócios, são eles:
Abertura de Empresas, Obtenção de Licença para Construção, Acesso à Eletricidade, Registro de Propriedades,
Obtenção de Crédito, Proteção de Investidores Minoritários, Pagamento de Impostos, Comércio entre
Fronteiras, Execução de Contratos, Resolução de Insolvência e Regulação do Mercado de Trabalho.

O Brasil encontra-se hoje na desconfortável 125ª posição em um ranking de 190 países monitorados pelo
Banco Mundial, com posicionamentos que variam de 43º lugar, no melhor item (Proteção a Investidores
Minoritários), a 184º lugar, na pior classificação (Pagamento de Impostos). O gráfico 1 traz a posição relativa do
Brasil nos principais rankings. A pontuação 100 de cada item se refere ao país mais bem classificado em cada
indicador.
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Imagem 1: Indicadores medidos pelo Banco Mundial 
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¹ Países retirados na amostra total: Antígua e Barbuda, Arábia Saudita, Argélia, Bahamas, Barbados, Barrem, Belize, Benin, Botsuana, Brunei Darussalam,
Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Catar, Chade, Comores, Congo, República do, Dominica, Emirados Árabes Unidos, Etiópia, Fiji, Gabão, Gâmbia,
Granada, Guiana, RC, Guiné, Guiné-Bissau, Haiti, Ilhas Marshall, Irã, República Islâmica do, Iraque, Jordânia, Kuwait, Lesoto, Líbano, Libéria, Líbia,
Luxemburgo, Madagascar, Maláui, Mali, República do, Malta, Mauritânia, Mianmar, Micronésia, Estados Federados da, Moçambique, Namíbia, Nepal,
Níger, Nigéria, Noruega, Omã, Palau, Panamá, Quirguistão, República Dominicana, Ruanda, Samoa Ocidental, Santa Lúcia, São Marinho, Seicheles,
República das, Serra Leoa, Somália, Suazilândia, Sudão, Suíça, Suriname, Tadjiquistão, Tanzânia, Togo, Tonga, Trindade e Tobago, Uganda e Vanuatu.

A partir da amostra do Banco Mundial, com as notas em cada um dos indicadores dos países em 2017,
simulamos qual seria o potencial de melhora da renda per capita do Brasil em caso de avanço para os
indicadores mais relevantes. Fizemos uma sequência de testes econométricos para selecionar aqueles
indicadores com melhor poder preditivo da renda per capita dos países. Descobertos os indicadores mais
importantes, buscamos modelos separados para explicar a renda per capita, com: variáveis macroeconômicas
(pagamento de impostos, abertura comercial, entre outros); variáveis associadas à eficiência microeconômica
(obtenção de crédito, facilidade de abrir de empresas), de forma a testar se há grande diferença nos resultados
encontrados para os dois subconjuntos de indicadores.

As variáveis que aparecem de forma consistente para explicar a diferença de renda per capita dos países,
são: Pagamento de Impostos, Comércio Internacional, Facilidade para Abertura de Empresas, Concessão de
Alvará de Construção e Regras para Resolução de Insolvência. Chama atenção, conforme ilustrado na tabela 1,
a relativa estabilidade dos resultados finais alcançados para os diferentes modelos, o que sugere consistência
nos resultados alcançados.

A tabela 1 traz os resultados de algumas simulações, com: uma boa capacidade explicativa do conjunto de
variáveis para uma análise em cross section; uma relativa estabilidade dos parâmetros associados a cada
variável; e um resultado superior para as regressões com PIB per capita de uma amostra “ajustada”. Na
amostra “ajustada”, extraímos os países extremamente pobres da África, os países com grande concentração
de exportação de commodities (em particular de petróleo) e os paraísos fiscais. Esses três “grupos” de países
tendem a ter a formação da renda per capita menos associada ao ambiente de negócios, com outras variáveis
explicativas que “dominam” a formação de suas riquezas. Mesmo após esses ajustes, a amostra permanece
com cerca de 100 países.

Gráfico 1: Indicador (varia de 0 a 100) para os principais itens do Doing Business

Fonte: Banco Mundial, Bradesco 
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Nos gráficos 2 e 3, trazemos a simulação, com as amostras ajustadas, da renda per capita do Brasil, caso o país
convirja para mediana global das variáveis explicativas mais relevantes, o que, vale dizer, é uma métrica muito
semelhante à mediana dos países da América Latina, tais como Colômbia e Peru.

Resultados
o No gráfico 2, supondo a convergência para a mediana global, dos seguintes indicadores: (1) Alvará

para Construção - poderia ampliar em 15% a renda per capita; (2) Pagamento de Impostos - geraria
outros 16% de ganhos; (3) Resolução de Insolvência - adicionaria outros 22%, levando a renda per
capita do Brasil para US$ 15.000 anuais, semelhante aos níveis atuais do Chile e Uruguai.

o No gráfico 3, as simulações apontam para melhora da renda per capita ainda mais expressiva, com:
(1) alta de 13% associada a melhores regras para o Comércio Internacional; (2) aumento de 23% com
simplificação para Abertura de Empresas; e (3) mais 40% em caso de melhora na estrutura de
Pagamento de Impostos. Nessa simulação, a renda per capita do Brasil alcançaria US$ 17.500 anuais,
com níveis similares às rendas per capitas atuais de Eslováquia ou Grécia.

Gráfico 2: Renda per capita sugerida pela convergência do Brasil à média mundial para: Alvará de 
Construção, Pagamento de Impostos e Resolução de Insolvência

Tabela 1: Modelos que buscam explicar a renda per capita a partir de Doing Business
Insolvência Impostos Alvará Construção Comércio Internacional Abertura Empresas Constante R2

LOG (PIB PER CAPITA) 0.0308            0.0251              0.0366                                 2.9602                                               0.58

(6,51) (4,15) (4,61) (6,19)

LOG (PIB PER CAPITA AJUSTADO) 0.0424            0.0123              0.0179                                 4.4468                                               0.67

(8,71) (1,86) (2,04) (8,98)

LOG (PIB PER CAPITA) 0.0360              0.0225                                          0.0124                            3.5092                                               0.46

(5,18) (4,71) (1,35) (5,09)

LOG (PIB PER CAPITA AJUSTADO) 0.0170              0.0298                                          0.0178                            3.9449                                               0.52

(1,90) (5,21) (1,42) (4,70)
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Partindo dos parâmetros dessas duas simulações, o Brasil poderia ter um salto de renda per capita, em
comparação ao nível atual, entre 50% e 75%. Vale ressalvar que o PIB per capita do Brasil já tem um ponto de
partida superior ao sugerido pelas variáveis explicativas do Doing Business (US$ 9.800, contra uma estimativa de
US$ 6.500). É possível atribuir essa diferença a outras características do Brasil que não são observáveis nos
indicadores do Banco Mundial, como riquezas naturais (países exportadores de commodities, por exemplo, têm
PIB per capita superiores aos sugeridos pelos indicadores), tamanho populacional e variáveis de estabilidade
macroeconômica, entre outras. Ainda que as simulações mostrem um grande potencial, é preciso fazer a
ressalva de que a implementação dessas reformas leva tempo e os resultados em termos de ganho per capita
apareceriam ao longo de anos, e não imediatamente. Além disso, individualmente, as medidas possuem menor
capacidade de acelerar o PIB do que quando feitas em conjunto.

A partir desse diagnóstico, vale uma avaliação mais detalhada para os indicadores mais relevantes em relação
aos avanços recentes do Brasil e observações acerca das experiências internacionais destacados pelo Banco
Mundial. O avanço recente de novas tecnologias em larga escala, com a facilitação da digitalização de
informações, maior capacidade de processamento de dados, possível automação de atividades, abre a
perspectiva de melhoria de eficiência sem precedentes, com oportunidades para convergência às melhores
práticas em diversas frentes.

1 – Abertura de Empresas

1.A - Brasil:

Encontra-se hoje na posição de 176/190 e está desenvolvendo um sistema (REDESIM) que permite abertura,
fechamento e regularização de empresas, integrando autoridades (federais, estaduais e municipais) e
simplificando procedimentos. Mesmo nesse novo sistema (http://www.redesimples.gov.br/), ainda remanesce
certa complexidade processual, com inúmeros passos, geração de protocolos, recibos, coleta de informações e
validação por inúmeras instituições (Junta Comercial, Cartório, Receita Federal), com homologação final apenas
para um subconjunto de estados e municípios conveniados.

Gráfico 3: Renda per capita sugerida pela convergência do Brasil à média mundial para: Comércio 
Internacional, Abertura de Empresas e Pagamento de Impostos 

Fonte: Banco Mundial, Bradesco 
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1.B - Mundo:

o No Canadá, uma nova empresa de software pode ser criada em 1,5 dias, com apenas dois procedimentos
simples e custo baixo:

o 1 – US$ 159 para registro online de empresa em nível nacional e municipal (unificados);

o 2 – registro na Receita para começar a ser tributado no IVA (Imposto sobre Valor Agregado),
estimado em 20,9% dos lucros obtidos pela empresa.

o Na Tailândia, reduziu-se o prazo de abertura de empresas, de 28 para 5 dias, ao não pedir um selo inicial da
empresa para validação e assinatura de algum diretor estatutário para homologação do requerimento de
abertura. Além disso, não há mais necessidade de exigir prévio cadastramento da empresa no departamento
de trabalho para abertura da companhia.

o Em Portugal, reformas reduziram os requisitos para empresas se formalizarem e produziram um aumento de
17% no número de novas startups criadas, com criação de 7 vagas adicionais para cada 100.000 empregos. A
maior parte das novas vagas estão sendo preenchidas por pessoas com menor qualificação do que ocorria
antes da reforma, com benefícios secundários para maior formalização e impactos distributivos da economia
do país.

2 – Registro de Propriedades

2.A - Brasil

Encontra-se na posição de 131/190. Está em gestação a criação de um Sistema Nacional de Gestão de
Informações Territoriais para unificar e simplificar informações sobre titularidade de imóveis, alienação,
doações e constituição de garantias dos mesmos. Cada imóvel passaria, assim, a ter uma identificação única
nacional.

2.B - Mundo

Há evidências empíricas de que investidores com títulos de propriedades registradas são mais propensos a
investir. Além disso, a propriedade registrada amplia a possibilidade de acesso ao mercado de crédito com a
utilização do imóvel como colateral. Um bom sistema de cadastro de propriedade facilita, adicionalmente, a
justa coleta de impostos sobre propriedade pelos governos.

o Na Rússia, o governo criou um serviço de registro unificado que permite que licenças sejam concedidas em
até 9 dias.

o No Níger, houve redução drástica do custo de registro de propriedade para 4% do valor do imóvel, além de
tornar a alíquota de imposto regressiva, com grande aumento dos registros de imóveis e melhor precificação
dos mesmos.

o O Cazaquistão, por sua vez, fez um website governamental para registro das propriedades, com centralização
de todas as informações de disputas judiciais que envolvam propriedades (terras, imóveis, etc...) para
consulta de qualquer agente público e privado.
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3 – Obtenção de Crédito

3.A - Brasil

Encontra-se na posição 105/190. Houve aumento na abrangência dos registros de crédito, com o Banco Central
requerendo cadastro de todas operações acima de R$ 200 em sua base de informações. Além disso, está em
curso o trâmite de projeto de Cadastro Positivo para registro de bons pagadores, com aumento dos incentivos
para participação e aumento da abrangência das informações.

Implantação de Sistema de Duplicatas Eletrônicas para dar publicidade às operações com recebíveis dados como
garantia de crédito, aumentando a segurança jurídica destas operações e reduzindo custos do crédito. Essa
melhora beneficiaria, em especial, as pequenas e médias empresas que se utilizam dessa modalidade de crédito
com mais frequência.

3.B Mundo

Busca por redução na assimetria de informação no mercado de crédito, com melhora nos registros de crédito
e ampliação do espectro de operações com cadastro público são focos dos países. Registros de bons e maus
pagadores, não apenas de crédito bancário, mas também de financeiras, cooperativas, empresas varejistas,
concessionarias de serviços públicos, entre outros setores. Como incentivo para participar em cadastro positivo
oferta-se, em alguns países, o serviço de classificação de risco de consumidores e empresas com registros na
base.

o Na Índia, houve criação de câmaras arbitrais na justiça para resolução de contenciosos de crédito que
coloquem as partes envolvidas em direta negociação e que aumentaram resolução de problemas, de forma
mais célere.

Aperfeiçoamento do ambiente jurídico para retomada de garantias e ampliação do uso de bens como garantias
para crédito, para além dos imóveis, tais como: carros, quadros, joias, com registros unificados e simples dos
bens utilizados em cada operação. Busca de fortalecimento do ambiente jurídico que faça prevalecer execução
rápida de garantias associadas à concessão de crédito em sobreposição à resolução ampla de insolvência das
empresas.

Gráfico 4: Crédito em relação ao PIB (%)

Fonte: BIS, Bradesco 
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4 – Pagamento de Impostos

4.A - Brasil:

Encontra-se na posição 184/190. O país está entre os piores avaliados nesse quesito, em função de um sistema
tributário de alta complexidade, com múltiplos entes federativos envolvidos na apuração e coleta de impostos,
altas alíquotas de impostos, além de uma complexa interação entre créditos e débitos tributários dos diferentes
tributos e contribuições. Tudo isso faz com que o custo de observância seja elevado no Brasil, com envolvimento
de grande contingente de tempo e de recursos para apuração das obrigações tributárias. Além disso, a alta
carga e a complexidade do sistema também aumentam os incentivos para não pagamento de impostos, levando
muitos para informalidade das relações econômicas, com efeitos negativos para o agregado da economia.

O Brasil tem desenvolvido um Sistema Público de Escrituração Digital para unificação da forma de contabilizar e
pagar os impostos devidos. Esse novo sistema também simplificará o cumprimento de obrigações acessórias em
nível federal e de alguns estados.

Outra medida recente é o desenvolvimento do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica para homogeneizar
informações e ter um cadastro para averiguação de notas emitidas, reduzindo os riscos de fraudes.

Mas, nesse quesito, a simplificação tributária segue sendo a mais ampla reforma para apoiar o aumento da
produtividade da economia.

4.B - Mundo

Países têm alterado suas estruturas tributárias na direção da simplificação do sistema, com menor número de
impostos possível e interações simplificadas entre coletas e repasses de impostos entre entes federativos.
Além disso, há um esforço grande para a simplificação da apuração e coleta de impostos, feitas cada vez mais
por meios digitais e com padrões de apuração menos complexos.

o El Salvador só atende pedidos de rebate tributário de forma eletrônica e, para tanto, requer que informações
de pagamento de impostos sobre lucros, sobre valor agregado (IVA), contribuições trabalhistas e outros
requerimentos mandatórios, estejam todos inseridos em um sistema unificado para cálculo da base de
impostos. Com isso, grande parte das empresas mantém seus cadastros de contribuições atualizados em uma
base centralizada.

Há um esforço grande para migração de informações para meios eletrônicos e bases unificadas de informações
tributárias nos países.

Além disso, desde a crise de 2008, intensificaram-se duas tendências: redução das alíquotas de impostos sobre
salários (Itália foi um caso) e sobre atividades associadas a investimentos (Japão e Estados Unidos moveram-se
nessa direção) e para atividades exportadoras. Há a tendência de concentração de impostos nos IVAs (Imposto
sobre Valor Agregado), sobre lucros e dividendos e sobre riqueza, em alguns casos.

o A Índia é um caso de sucesso de simplificação tributária em direção ao IVA, com uma fase de transição em
que o sistema antigo, e complexo, dá lugar gradualmente a um sistema novo de tributação, mais enxuto e
simples.
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5 – Execução de Contratos e Resolução de Insolvência

5.A - Brasil:

Encontra-se na posição 47/190. Estamos em posição mediana, com um arcabouço jurídico razoável de
execuções de garantias em financiamentos com garantias reais, em particular com avanço do patrimônio de
afetação, entre outras melhorias das últimas décadas. Além disso, no que tange à resolução de insolvência, a Lei
de Falência e os processos de Recuperação Judicial têm cumprido papel de organizar o modo de execução de
garantias entre os diferentes credores em casos extremos, apesar de ainda darem margem para algumas
distorções em suas aplicações. Isso torna os processos de resolução, em geral, lentos e custosos, com
depreciação dos ativos envolvidos nas pendências judiciais e redução da possibilidade das empresas se
recuperarem.

5.B - Mundo

A introdução de novos recursos de gerenciamento de casos e a automação de tribunais foram as reformas
mais comuns registradas em 2016/17.

o Suíça, Taiwan e China concentraram-se na implementação de uma plataforma para a apresentação eletrônica
da queixa inicial. Estabeleceram prazos para os principais eventos judiciais e elaboração de conferências pré-
julgamento como ferramentas para dar mais celeridade ao processo e aumentar as chances de êxito dos
processos.

Melhoria de sistemas de tecnologia de informações também permitem que juízes e advogados tenham acesso a
um sistema exclusivo de gerenciamento de casos on-line. Outras economias reforçaram a eficiência judicial
através da introdução de um tribunal comercial especializado.

o Em Kosovo, a lei prevê que o devedor possa apresentar um plano de reabilitação que preceda o início do
processo de reorganização e estabeleça procedimentos de insolvência acelerados para as pequenas e médias
empresas, de forma a encurtar o prazo para a resolução da insolvência. A lei também permite que o devedor
obtenha novos financiamentos após o início do processo de recuperação de insolvência para facilitar as
operações continuadas da companhia e regula o tratamento dos novos contratos da empresa em
recuperação. A regulação eficiente da insolvência corporativa está associada ao aumento do acesso ao
crédito para empresas e a melhores condições, com aumento do nível geral de empreendedorismo e
preservação de empregos.

A melhora do ambiente de negócios, em suas múltiplas características, deveria ser uma ambição permanente
dos nossos governos. Uma agenda ampla de: simplificação tributária; redução de burocracia; ampliação da
abrangência e acesso das informações de crédito; melhores, e mais estáveis, regras para execução de garantias;
celeridade e simplificação de registros de propriedade e de garantias, certamente ajudaria o Brasil a avançar em
sua competitividade.

Como consequência, haveria, potencialmente, mais e melhores empregos, maior nível de bem estar e renda
per capita crescente. A agenda de transformações é ampla e, muitas vezes, requer implementação longa, o que
necessita coordenação e consistência em esforço intertemporal que envolva diferentes governos e a sociedade
civil. Essa consciência sobre os desafios que estão postos e a disposição de atacá-los com consistência,
aumentariam a chance de sairmos da armadilha da renda média e nos aproximarmos de padrões de renda mais
próximos dos países desenvolvidos no longo prazo.
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