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O termo instituição tem um significado abrangente, representando as restrições formais e informais 

que estruturam as interações humanas, tais como normas de comportamento, códigos de condutas, 

regras e leis. A partir da cultura dos países, traduzidas nas crenças e valores, definem-se normas de 

conduta e as leis que configuram os arranjos institucionais. (NORTH, 1991). Arranjos 

institucionais de qualidade reduzem os custos envolvidos na realização de contratos, ao propiciar 

melhores condições de garantia ao direito de defesa da propriedade e facilitar a realização das 

transações, gerando um ambiente propício ao investimento e à assunção ao risco de se fazer novos 

empreendimentos econômica (PALAGASHVILI, 2015). O objetivo do trabalho é investigar a 

relação entre empreendedorismo e a qualidade dos arranjos institucionais em diferentes países. Para 

tal utilizou-se como proxy para empreendedorismo a densidade de novas firmas, do relatório Doing 

Business. As proxies para instituições formais foram obtidas junto ao Global Index of Innovation, 

contemplando três variáveis, Ambiente Político; Ambiente Regulatório e Ambiente de Negócios. 

As variáveis instituições são medidas através de scores, entre 0 e 100, sendo que quanto mais 

próximo o score for de 100, maior a qualidade do ambiente institucional. Como proxy para as 

instituições informais, foi gerada uma variável a partir do cálculo da distância euclidiana do padrão 

religioso dos países em relação a Hong Kong. A escolha de Hong Kong como base para o cálculo 

da distância euclidiana da religião deveu-se a liderança de Hong Kong no ranking de densidade de 

novas firmas. As informações sobre a composição religiosa dos países foram obtidas junto ao Pew 

Research Center. Para controlar a influência de outros fatores relatados na literatura como 

importante para influenciar na criação de novos negócios, foi criada uma variável a partir da média 

ponderada do gasto governamental em educação, da formação bruta de capital fixo, da 

capitalização de mercado e do crédito, onde todos a variáveis que compõem a média variam entre 

0 e 100. Os modelos de painel foram estimados em dois estágios, utilizando-se instrumentos os 

continentes dos países e a origem do sistema legal, estes últimos obtidos junto ao banco de dados 

disponibilizado no artigo de La Porta et al (2008)1. Para avaliar a influência da qualidade dos 

arranjos institucionais sobre o empreendedorismo, foram estimados modelos de painel, de modo a 

                                                 
1 LA PORTA, R. LOPEZ-DE-SILANES, F; SHLEIFER, A.  The Economic Consequences of Legal Origins. 
Journal of Economic Literature, 46 (2): 285-332. Disponível em: < 

https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/economic-consequences-legal-origins>, acesso em 01 de 
março de 2016. 

https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/economic-consequences-legal-origins
https://scholar.harvard.edu/shleifer/publications/economic-consequences-legal-origins
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capturar as diferenças intrínsecas aos países, ao avaliar-se os efeitos médios de variações dos scores 

institucionais sobre a densidade de novas firmas.  A amostra considerada foi de 48 países, de 2013 

a 2016. Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 01. 

 
Tabela 01: Resultados Modelos de Painel 

                                     Variável Dependente: Densidade de Novas firmas 

 

 

 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Variáveis 

Institucionais 

 

   

Ambiente Político 

 

0.112 

(0.105) 

  

Ambiente Regulatório 

 

      0.413∗∗∗ 

(0.142) 

 

Ambiente de Negócios 

 

    0.365∗ 

(0.164) 

Religião 

 

 

       −0.431∗∗∗ 
(0.119) 

      −0.335∗∗∗ 
(0.116) 

−0.358∗∗ 
   (0.114) 

Controle 

 

0.108 

(0.093) 

0.074 

(0.092) 

 0.189 

  (0.119) 

Constante 

 

43.993 

(15.247) 

14.347 

(17.415) 

15.162 

(18.126) 

Painel Balanceado N=48, T=4  N=48, T=4 N=48, T=3 

Hausman test χ2 = 3.4278 [ 0.1802] χ2 = 8.3598 [0.0153] χ2 = 4.1716 

[0.1242] 

Teste F Controle F= 1.351 [0.2451] F  = 0.6484 [0.4207] F  = 2.5146 [0.1128] 

Variáveis Instrumentalizadas: Ambiente Político, Ambiente Regulatório, Ambiente de Negócios, Religião e 

Controle. Instrumentos: Origem do sistema legal, Francesa, Alemã, Escandinava ou Socialista; e continentes, 

África, América Latina, América do Norte, Ásia, Europa ou Oceania. 

Nota: Níveis de significância dado pelos p-valores, onde *p<0.1; ∗∗ p<0.05; ∗∗∗ p<0.01. Entre colchetes, 

estão os p-valores e, entre parênteses, os desvios padrão. 

 

  Com exceção do Ambiente Político todos os coeficientes relacionados às proxies de 

instituições foram significativos e com o sinal esperado de acordo com as hipóteses teóricas. As 

instituições formais apresentaram coeficientes positivos, indicando que a média a densidade de 

novas firmas é positivamente influenciada pela qualidade dos arranjos institucionais. A proxy para 

instituições informais, dada pela distância dos padrões de religião, apresentou coeficiente 

significativo para todos os modelos e negativo, sugerindo que quanto mais distante forem os 

aspectos culturais dos países do melhor colocado no ranking de abertura de novas firmas, menor 

será o empreendedorismo. Adicionalmente, a variável de controle não foi significativa em nenhum 

dos modelos, ao não contribuir para a explicação do modelo, conforme é reforçado pelo indicado 

pelo teste F. Adicionalmente, ressalta-se que as variáveis que compõem o Controle foram testadas 

individualmente e, analogamente, não foram consideradas significativas.  Os resultados 
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encontrados reforçam a hipótese teórica de que melhores instituições tendem a gerar ambientes 

econômicos que favorecem o surgimento de atividades de empreendedorismo.  


