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RESUMO 

 

 

 

A crise internacional de 2008 foi marcada pelo rompimento de um cenário econômico estável 

em âmbito global, caracterizado pelo registro de crescimento econômico em inúmeros países 

até então. O crescimento econômico é considerado um dos pilares da teoria econômica, sendo 

alvo dos países, principalmente daqueles que buscam alcançar um maior grau de 

desenvolvimento. As variáveis que interferem no crescimento econômico são inúmeras, 

entretanto, o empreendedorismo e o empreendedor não costumam ter protagonismo na teoria 

econômica, o que acaba por dificultar a análise acerca da realidade das nações, tendo em vista 

o papel dessa classe na sociedade. Assim, este trabalho buscou compreender o papel 

desempenhado pelo nível de empreendedorismo, em um grupo de países (África do Sul, 

Alemanha, Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Croácia, Eslovênia, Espanha, Estados Unidos, 

Grécia, Holanda, Peru, Reino Unido, Uruguai), nos seus respectivos índices de crescimento 

econômico, por meio de dados em painel e como os mesmos evoluíram para superar os 

problemas ocasionados pela crise global de 2008. Como previsto, os resultados obtidos por 

meio do modelo econométrico mostraram que o empreendedorismo é de fato importante para 

o crescimento econômico, logo, um modelo econômico adotado por um país e centrado na 

atividade empreendedora pode ser uma alternativa a disparidade existente entre as nações.   

 

Palavras-chave: Empreendedorismo; Crescimento Econômico; Painel de Países.  



ABSTRACT 

 

 

 

The International Crisis of 2008 was marked by the disruption of a stable economic scenario 

at a global level, characterized by the record of economic growth in countless countries until 

then. Economic growth is considered one of the pillars of economic theory, being the target of 

countries, especially those who seek to achieve a greater degree of development. The 

variables that interfere in economic growth are countless, however, entrepreneurship and 

entrepreneur do not usually have protagonism in economic theory, which ultimately hinders 

the analysis of the reality of nations, in view of the role of this Class in society. Thus, this 

work sought to understand the role played by the level of entrepreneurship in a group of 

countries (South Africa, Germany, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Croatia, Slovenia, 

Spain, United States, Greece, Holland, Peru, United Kingdom, Uruguay), in their respective 

indices of economic growth, through panel data and how they evolved to overcome the 

problems caused by the global crisis of 2008. As predicted, the results obtained through the 

econometric model showed that entrepreneurship is indeed important for economic growth, so 

an economic model adopted by a country and centered on entrepreneurial activity can be an 

alternative to disparity between nations. 

 

Keywords: Entrepreneurship; Economic Growth; Countries Panel. 
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1. INTRODUÇÃO 

O campo de estudo acerca dos fatores que determinam o crescimento e o 

desenvolvimento econômico de uma nação sempre foram muito importantes dentro da ciência 

econômica. Ao longo da história, diversas hipóteses foram levantadas, sendo que a teoria 

econômica atual, dominada pelo paradigma neoclássico, foca-se em fatores como o capital 

humano e as mudanças tecnológicas como impulsionadores da evolução de uma nação. 

Entretanto, a conjectura econômica acabou por desconsiderar o empreendedorismo como fator 

relevante para o crescimento econômico, mesmo este despertando um contínuo debate nos 

dias atuais, principalmente pelo fato da cadeia empreendedora ter alcançado grande interesse 

por parte de pesquisadores dos mais diversos campos de estudo, como psicólogos, políticos e 

administradores. “Esta ausência do empreendedor deve-se principalmente às dificuldades 

teóricas, o que acarreta graves lacunas na compreensão dos mecanismos básicos de 

funcionamento da economia” (FONTENELE, 2010, p. 1096). 

A limitação do modelo neoclássico não se restringe somente à exclusão do 

empreendedorismo em suas análises. Segundo Kizner (1973, apud FONTENELE, 2010, 

p.1096) o modelo neoclássico possui dificuldades em introduzir variáveis que influenciam 

diretamente o mundo real do empresário, tais como a qualidade do produto, a heterogeneidade 

tecnológica e a capacidade empreendedora. Por outro lado, Berthold e Gründler (2012) 

acreditam que as teorias de crescimento endógeno possuem grande contribuição por se 

fundamentarem nos modelos Schumpeterianos, sobretudo os propostos por Aghion e Howitt, 

que destacam a importância da ‘destruição criativa’ na melhoria dos bens e serviços 

existentes, sendo a inovação, portanto, o propulsor do crescimento econômico de uma nação.  

Assim, a teoria econômica leva em consideração o impacto das inovações, mas 

desconsidera o indivíduo que está por trás dessa transformação. No entanto, o aporte do 

‘espirito empreendedor’ para o crescimento econômico é demonstrado pelas modificações 

provenientes da entrada de novos produtos no mercado; pelo ganho de eficiência e, 

consequente aumento da concorrência entre as empresas, além de uma mudança 

comportamental em relação ao consumidor, que busca adquirir produtos mais inovadores no 

mercado. 
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Isto posto e dada a complexidade do tema, mostrou-se necessária a difusão de 

indicadores tanto macroeconômicos, como microeconômicos, que fossem capazes de 

aprimorar a compreensão acerca dos fatores determinantes do ecossistema empreendedor. A 

partir desta necessidade, foram criados o GEM – Global Entrepreneurship Monitor e o GCI – 

Growth Competitiveness Index, adotando uma metodologia abrangente e considerando o 

impacto de cada negócio, independentemente do tamanho, para o crescimento dos países. De 

acordo com o relatório do GEM (2007), isso se dá, pois, a pesquisa contempla dois processos 

distintos, porém complementares: a inserção e intercâmbio no comércio internacional de 

empresas de grande porte, que geram demandas internas por novos produtos e serviços; e as 

atividades ligadas a criação e crescimento de novas empresas. 

O GEM – Global Entrepreneurship Monitor - é de fundamental importância por ser 

um conjunto de dados abrangentes, mas seu principal mérito está em atentar-se para o 

indivíduo e suas interações com ambiente que o cerca. Logo, o modelo utilizado pelo GEM 

visa monitorar a capacidade individual de se gerar um novo negócio, tendo em vista, analisar 

em que medida determinada população é empreendedora com base em inúmeros indicadores, 

como a educação, a cultura e a política, por exemplo. Quanto ao GCI – Growth Competitive 

Index, este consiste em um conjunto de dados correspondente a doze domínios políticos 

(pilares), capazes de monitorar o nível de desenvolvimento de cento e trinta e sete países, 

tendo sido criado pelo WEF - World Economic Forum em parceria com os professores Sala-i-

Martin e Elsa V. Artadi. 

Busca-se, portanto, estabelecer o impacto de indicadores, tanto macroeconômicos, 

quanto microeconômicos, obtidos por meio do GEM e GCI, no crescimento econômico dos 

países, mensurado por meio do PIB per capita.  

Deste modo, este estudo fundamenta-se na possibilidade de dar-se início a uma maior 

compreensão acerca do modo como esses fatores influenciam na criação de empreendimentos, 

permitindo a análise do papel do empreendedorismo na performance econômica dos países, 

sobretudo, após o período da crise internacional de 2008. 

  

1.1. HIPÓTESE 

O empreendedorismo é um fator estatisticamente relevante para explicar o crescimento 

econômico dos países. 
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1.2. OBJETIVO GERAL  

Analisar a relação entre o empreendedorismo e o crescimento econômico no período 

de 2008 a 2016. 

 

1.2.1. Objetivo Específico  

a) Analisar teoricamente a importância do empreendedorismo no crescimento 

econômico; 

b) Avaliar e quantificar a contribuição do empreendedorismo para o crescimento 

econômico dos países no período de 2008 a 2016. 

c) Avaliar a diferença do impacto do empreendedorismo nos países 

desenvolvidos e nos países emergentes  
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2. LITERATURA RECENTE 

A literatura acerca do empreendedorismo é vasta devido ao fato de ser um fenômeno 

de interesse de inúmeros campos de estudo, tais como: A administração, a psicologia, além 

dos economistas, que buscam encontrar os determinantes dessa força motriz, que ao longo do 

tempo foi se caracterizando por meio de diferentes concepções. Entre elas, vale salientar a 

contribuição de Adam Smith, focada na especialização e nos incrementos obtidos a partir da 

divisão do trabalho. Posteriormente, a escola neoclássica, que enfatiza a importância dos 

investimentos em capital físico e infraestrutura e, mais recentemente, estabeleceu-se o 

interesse em variáveis como educação e treinamento, progresso tecnológico, estabilidade 

macroeconômica, políticas de boa governança, sofisticação das firmas e eficiência dos 

mercados, entre outros (PEREVERZEVA, 2015). 

A contribuição dessas escolas econômicas tiveram e ainda possuem grande relevância 

para o pensamento econômico atualmente, porém são pautadas em modelos de equilíbrio 

estáticos, o que torna a contribuição de Schumpeter (1911) ainda mais relevante, pois é a 

partir de sua concepção de que a economia alcança a ideia de desenvolvimento por meio de 

desequilíbrios originados pela ação empreendedora, que vislumbra novos mercados, novos 

produtos, suprindo as necessidades dos consumidores, ou seja, coloca o empreendedor como 

agente central, bem como as inovações geradas pelo processo, tornando-o dinâmico. 

Dentre diversas definições, das mais diferentes origens, Thurik e Wennekers, (1999) 

dão uma grande contribuição, condensando a natureza empreendedora acerca de três teorias 

preponderantes. É válido salientar que esses paradigmas foram fundamentados em cima da 

concepção de Cantillon, que foi o pioneiro na demonstração de que o empresário 

empreendedor possuía relevância para o cenário econômico de uma nação. A primeira teoria 

preponderante considerada é a da Escola Alemã, estabelecida por Von Thünen, Schumpeter e 

Baumol. O modelo prevê o empreendedor, agente da inovação, como tomador de risco e que 

se utiliza dos produtos já existentes para desenvolver novas combinações e, portanto, novos 

bens e produtos, ocasionando desequilíbrios nos mercados, no processo denominado por 

Schumpeter de “destruição criativa”. A segunda consiste na proposição de Marshall, Knight e 

Schultz, onde a teoria neoclássica postula que esses agentes são os responsáveis por levarem 

os mercados ao equilíbrio. Por fim a última teoria foi a da tradição austríaca, que por meio de 

Menger, Von Mises e Kirzner, considera a percepção do empreendedor como ponto essencial 

para se obter lucros em mercados que não satisfaziam as demandas dos consumidores. 
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Conforme, Acs et al. (2015) caracterizam a ação empreendedora da seguinte forma: 

a) A ação empreendedora tem lugar dentro da incerteza; empresários assumem riscos 

ao criar novas firmas; 

b) A ação empreendedora envolve mobilizar recursos; os empresários necessitam 

ceder e mobilizar os seus próprios recursos e/ou de terceiros, a fim de aproveitar as 

oportunidades de mercado; 

c) A grande maioria das ações empreendedoras é iniciada por um ou mais indivíduos; 

d) As ações dos empresários na busca de oportunidades são reguladas não só pela 

percepção dos empresários sobre a oportunidade, mas pela sua percepção da 

conveniência e viabilidade da busca; 

e) As consequências da ação empreendedora são reguladas não apenas pelas próprias 

competências dos empresários, mas também por diversos fatores contextuais, 

como a disponibilidade de recursos externos e o acesso aos mercados. 

 

2.1. RELAÇÃO ENTRE EMPREENDEDORISMO E CRESCIMENTO 

ECONÔMICO  

O empreendedorismo perpassou pelos mais diversos períodos históricos da teoria 

econômica, apesar de ser verdadeiramente reconhecido por meio da exposição de Schumpeter. 

Anteriormente, Jean-Baptiste Say (1767-1832) foi um grande teórico econômico e contribuiu 

considerando o desenvolvimento econômico um resultado da criação de novos 

empreendimentos (GOMES, 2005). Já a teoria do crescimento econômico neoclássica, em 

especial a de Solow (1956) e Swan (1956) contribuíram para que houvesse uma melhor 

compreensão da realidade a partir de uma explicação coerente e empírica de que o progresso 

tecnológico é utilizado como gatilho para o crescimento econômico das nações. Por outro 

lado, os modelos até então vigentes não foram capazes de integrar esse processo na sua 

composição, representando um fator exógeno. Consequentemente, o empreendedorismo 

acabou por não ser considerado em tal modelo, tendo em vista que este é o propulsor das 

inovações, que na teoria neoclássica não é incorporado devidamente. Na década 1980, 

ganham popularidade os modelos de crescimento endógeno, tendo em Robert Lucas e Paul 

Romer seus expoentes, mostrando o impacto de tradicionais variáveis como o capital humano 

no crescimento econômico de longo prazo (SALA-I-MARTIN e MULLIGAN, 2000, p. 233; 

BLEANEY e NISHIYAMA, 2002, p. 48). 
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Os modelos de crescimento econômico de Romer, de 1987 e 1990, os de Aghion e 

Howitt, em 1992, e os de Grossman e Helpman, em 1991 inseriram nos modelos a 

incorporação da pesquisa e do desenvolvimento, a concorrência imperfeita, o governo e o 

progresso técnico, sendo essas as mais relevantes dentre outras contribuições (TENANI, 

2004). 

A economia institucional também contribui para compreensão dos impactos do 

empreendedorismo sobre o crescimento econômico. Bosma et al. (2018) argumentam que, 

tanto regras formais (constituições, leis e regulações), como regras informais (normas, hábitos 

e práticas sociais) funcionam como catalisadores para o desenvolvimento econômico, ou seja, 

instituições são uma causa fundamental para o crescimento econômico, contribuindo com o 

impulsionamento da alocação de talentos empresariais na sociedade, constituindo um sistema 

similar ao apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Instituições, empreendedorismo e crescimento econômico 

Fonte: Adaptado de Bosma et al. (2018) 

 

Com a implementação dessas variáveis na função de produção econômica, o 

arcabouço teórico-científico teve um grande avanço, principalmente em relação à melhor 

compreensão do impacto dessas variáveis na constituição do Produto Interno Bruto (PIB) dos 

países no decorrer do tempo. 
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É nesse ponto que há o surgimento do conceito de sistemas nacionais de 

empreendedorismo, que de acordo com Acs et al. (2015) é caracterizado pelos seguintes 

fatores: 

a) O crescimento econômico é impulsionado por um processo de alocação de 

recursos de tentativa e erro, no qual os empresários alocam recursos para usos 

produtivos; 

b) Esse processo é conduzido por decisões de nível individual, mas essas decisões são 

condicionadas por fatores contextuais; 

c) Os resultados das decisões empreendedoras de nível individual também são 

condicionados por fatores contextuais; 

d) Devido à multiplicidade de interações, o empreendedorismo de nível nacional é 

melhor pensado como um sistema, os componentes que coproduzem o 

desempenho do sistema. 

Esses fatores tornam o papel do Estado fundamental. Segundo Reynolds, Storey e 

Westhead (1994), a criação de novos empreendimentos é influenciada pela participação do 

governo no apoio à iniciativa empreendedora, incentivando a constituição de novas empresas, 

apoiado por um arcabouço jurídico; oferta de facilidades, por meio de infraestrutura, 

capacitação e recursos financeiros; acesso à rede de informações, consultorias e elaboração de 

incubadoras1 capazes de suprirem as demandas dessas novas empresas, além de outros 

recursos. 

Assim, Isenberg (2010) teoriza que o desenvolvimento do empreendedorismo ocorrerá 

somente se o ecossistema (Figura 2) for completamente formalizado, apesar de não ser 

necessariamente implementado de uma única vez. 

 

                                                 
1 Organizações que contribuem com empresas embrionárias ou de pequeno porte, até que se consolidem no 

mercado. Ofertam serviços como auxilio contábil, marketing, assessoria jurídica, etc. 
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Figura 2 - Modelo de Isenberg de um ecossistema empreendedor 

 

Fonte: ISENBERG (2010)  
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Com o desenvolvimento constante da teoria econômica, alinhado às contribuições de 

outras áreas de estudo, verificou-se a existência de um evento, conhecido como “efeito 

Schumpeter”, onde, ao passo que quanto maior os níveis de empreendedorismo, menor é o 

índice de desemprego em uma economia. Por outro lado, a literatura demonstra que o 

desemprego ocasiona o crescimento das taxas de novos empreendimentos, ou “efeito 

refugiado”, apesar do presente trabalho não testar os índices de empreendedorismo em relação 

a taxa de desemprego. 

Portanto, a investigação acerca do empreendedorismo, mesmo sendo extremamente 

significativa, acaba por ser generalizada, logo limitada, aludindo principalmente ao aspecto 

regional, setorial e no âmbito das empresas.  

 

2.2. EMPREENDEDORISMO EM PAÍSES DESENVOLVIDOS E 

EMERGENTES 

A disparidade econômica entre países é uma variável que deve ser considerada para se 

explicar as taxas de empreendedorismo. Comparando países emergentes e desenvolvidos 

nota-se que aspectos culturais, sociais e econômicos adversos afetam o contexto 

empreendedor e, em países menos abastados, observa-se um número limitado de 

empreendimentos orientados para o crescimento e inovação, ou seja, estabelecem-se um 

maior número de empresas com expectativas de menor crescimento e pouco impacto em nível 

macro.  

Segundo Arrighetti et al. (2016), em contexto de estagnação econômica, o 

empreendedorismo pode estar sendo um mecanismo de escape por parte dos indivíduos, ou 

seja, por questões de necessidade dá-se origem a negócios informais, que acabam por operar 

em baixa escala e consequentemente, produzem bens ou serviços de pouco valor agregado, 

obtendo uma perspectiva de curto prazo, diferenciando-se fundamentalmente da concepção 

Schumpteriana, que previa um empreendedor inovador, capaz de quebrar paradigmas e 

estabelecer um novo ciclo de desenvolvimento econômico. 

Apesar da heterogeneidade de países ser significativa, entre aqueles considerados 

emergentes, de acordo com Kantis et al. (2014), estes possuem várias características comuns, 

que acabam por impactar a demanda e a oferta de atividades empreendedoras nesses países. 

Ainda é válido salientar que nesses países a propensão da população ao risco é bastante baixa, 
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incluindo às firmas já estabelecidas, que também são relutantes quanto a tomada de riscos. 

Fatores como capital humano e o nível educacional são baixos, impactando negativamente 

sobre o índice empreendedor nestes locais. Outro fator preponderante, é quanto ao aspecto 

fragmentado das sociedades emergentes, onde, somente num período recente, a classe média 

emergiu. 

Isto pode ser explicado pelo fato de países emergentes tenderem a pautar sua base de 

crescimento sobre o consumo, ou seja, o mercado consumidor desses países opta pelos preços 

e não pela qualidade, como nos países desenvolvidos. Este fator, ainda é potencializado pela 

dificuldade de se obter recursos financeiros e pela fraca estrutura de assistência e qualificação 

das organizações que se propõem a prestar tais serviços. Isto acaba por originar um ciclo 

vicioso prejudicial a essas economias. 

Além disso, países emergentes constumam absorver impactos externos, pois possuem 

sua matriz produtiva baseada em produtos primários suscetíveis a inúmeras variações ao 

longo do tempo, bem como baixo valor agregado. Logo, “espera-se que recessões muito 

intensas, ao orientarem-se no sentido da criação de cenários menos propícios ao 

empreendimento, diminuam a probabilidade de os indivíduos empreenderem.” (ROLDÃO et 

al., 2018, p. 323) 
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Roldão et al. (2018, p.324) chega à seguinte conclusão: 

Alguns autores evidenciam que países com elevado capital social são mais 

desenvolvidos economicamente que países com baixo grau de capital social 

(PUTNAM, 1995; MIDGLEY; TANG, 2001). Nessa perspectiva, o 

desenvolvimento econômico, ao permear a integração e o fortalecimento das 

relações sociais, propicia um ambiente para o desenvolvimento do 

empreendedorismo por meio de investimentos em atividades produtivas 

(PUTNAM, 1995). 

 

Outros fatores relevantes ao estabelecimento de um ambiente empreendedor mais 

sólido é a questão da segurança pública, o nível de escolaridade, que em países emergentes 

tendem a ser mais baixos. Além disso, tem-se a corrupção, que é um agravante que pode 

influenciar a intenção de empreender, devido à quebra de confiança estabelecida entre a 

soberania nacional e os indivíduos que buscam empreender, além de agravar o cenário 

econômico por elevar os graus de risco e incertezas. 

Logo, o estabelecimento de um ambiente de ordem e bem-estar social se dá por meio 

da ação estatal e corrobora com menores índices de criminalidade, o que, de certo modo, atrai 

um maior volume de investimentos e consequente aumento na intenção de se estabelecer 

novos negócios (ROLDÃO et al., 2018). 

Por sua vez, a educação se mostra como um importante fator no que diz respeito a 

intenção de empreender. Porém, é válido ressaltar que a mesma só pode ser caracterizada de 

tal forma, caso o sistema educacional seja voltado para o empreendedorismo, o que garante 

um maior grau de percepção por parte do indivíduo (ROLDÃO et al., 2018). 

Portanto, pode-se estabelecer uma relação entre componentes estruturais e de política 

com a intenção de empreender em um país. De acordo com o índice de cidades 

empreendedoras, elaborado pela Endeavor (2017), organização de apoio ao 

empreendedorismo, os determinantes para se estabelecerem novos negócios são o ambiente 

regulatório, a infraestrutura, o mercado, o acesso ao capital, a inovação, o capital humano e, 

por fim, a cultura empreendedora, sistema similar ao proposto por Isenberg (2010). 

Dessa forma, Reynolds, Bygrave e Autio (2003, apud FONTENELE, 2010, p.1098), 

sintetizam essa disparidade da seguinte forma: 

Os fatores que afetam o nível de empreendedorismo das economias são diferentes 

entre os países ricos e os países menos ricos. Nos países mais ricos existe maior 

influência dos seguintes fatores: a imigração, as taxas históricas de crescimento e a 

educação, enquanto nos países menos ricos sobressai a dimensão da economia 

informal. 
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Assim sendo, as diferenças entre países desenvolvidos e emergentes, pode estar 

associada a esses termos, sendo necessária a utilização de métodos estatísticos para tal 

comprovação. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. MODELO ECONOMÉTRICO: DADOS EM PAINEL 

O modelo conhecido como dados em painel consiste na combinação de dados 

temporais e seccionais. De acordo com Marques (2000), este modelo possui vantagens, pois é 

capaz de sugerir características diferenciadoras entre os indivíduos, ou seja, revela um caráter 

de heterogeneidade ao modelo econométrico. Além dessa possibilidade, o modelo de dados 

em painel presume um alto número de observações, incidindo em maiores graus de liberdade, 

bem como uma maior eficiência na estimação, reduzindo a problemática que envolve a 

colinearidade entre as variáveis explicativas.  

Apesar das vantagens apresentadas, o método de dados em painel apresenta algumas 

restrições. Dentre elas, está a possibilidade de se utilizar amostras incompletas e, 

consequentes, problemas quanto a coleta de dados, bem como a importância dos erros de 

medida. Outro problema que pode ser encontrado é a correlação cruzada de unidades 

individuais num mesmo ponto. Além disso, existem problemas com a possibilidade de 

enviesamento de delação, que consiste em erros oriundos do recolhimento de dados, levando a 

um cenário de amostras não aleatórias (MARQUES, 2000).  

Assim sendo, de modo generalizado, o modelo de dados em painel pode ser 

apresentado por meio da Equação (1): 

𝛾𝑖𝑡  =  𝜒′
𝑖𝑡

𝛽 + 𝜀𝑖𝑡  , i = 1, 2, ..., n; t = 1,2, ..., T                                        (1) 

em que: yit é a variável dependente, xit é um vetor 1 x k que contém as variáveis explicativas, 

𝛽 é um vetor k x 1 de parâmetros a serem estimados e 𝜀𝑖𝑖 são os erros aleatórios. Os sub 

índices i e t são as unidades de observação e tempo de cada variável, logo a base de dados em 

painel consiste no número total de observações correspondente a n x T. 

 Apesar de a literatura apresentar inúmeros modelos de regressão capazes de 

combinarem os dados, dois modelos em particular são os mais comumente aceitos: os 

modelos de efeitos fixos (EF) e o de efeitos aleatórios (EA). 

 O modelo de efeito fixo consiste numa abordagem que considera a individualidade de 

cada unidade (países, firmas, setores etc.) fazendo-se necessário que o intercepto varie entre 

indivíduos, mas não ao longo do tempo.  

 Já, na abordagem de efeitos aleatórios propõem-se a existência de diferentes 

interceptos para cada observação, entretanto, os interceptos se mantêm fixos ao longo do 

tempo. Logo, os interceptos se originam em uma intersecção comum α, além da variação na 
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seção transversal de uma variável ε. Portanto teriam uma média comum α, ou seja, suas 

diferenças individuais nos interceptos se refletiriam nos termos de erro εi. 

Quanto ao processo de escolha de qual método utilizar, este depende da suspeita de 

correlação entre o termo de erro (𝜀𝑖𝑡) e as variáveis explicativas (xit). Portanto, tendo em vista 

essas duas possibilidades de métodos de estimação para dados em painel, necessita-se de 

testes formais capazes de chegarem a conclusão de que método deve ser utilizado. 

 Para tanto, existem diversos testes, entre os mais comuns está o teste de Chow, que de 

acordo com Gujarati (2011) é utilizado para determinar se o método a ser utilizado é o de 

efeitos fixos ou o MQO (pool ou agrupado), onde se despreza o tempo e às unidades, ou seja, 

que todas os coeficientes são constantes. Assim sendo, o teste de Chow apresenta a hipótese 

nula, onde todas as unidades apresentam igualdade tanto de interceptos, como de inclinações e 

que, por meio do teste F restrito, opta-se pelo método MQO (agrupado), sendo esta a hipótese 

nula, ou pelo método de efeitos fixos (hipótese alternativa). 

 Outro teste de fundamental importância é o teste de Hausman que se baseia na 

distribuição X², onde, no caso de a hipótese de nulidade ser rejeitada, opta-se pela utilização 

do método de efeitos fixos (hipótese alternativa), pois significa que estes efeitos possuem 

algum nível de correlação com um ou mais regressores. Como última alternativa e em 

situações de os testes apresentarem resultados inconclusivos, o pesquisador deve utilizar do 

arcabouço teórico para justificar sua escolha (GUJARATI, 2011). 

   

3.2.MODELO ECONOMÉTRICO 

O modelo econométrico utilizado, busca encontrar a relação entre o 

empreendedorismo e o crescimento econômico, perpassando pelos 12 pilares que constituem 

tanto variáveis macroeconômicas, como microeconômicas. Para tanto, apresenta-se na 

Equação (2) a representação do modelo que foi estimado no presente trabalho. 

𝑝𝑝𝑝 =  𝛼0 +  𝛼1𝑇𝑒𝑎𝑖𝑡 + 𝛼2𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡 + 𝛼3𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑖𝑡 + 𝛼4𝑎𝑚𝑏𝑚𝑎𝑐𝑟𝑜𝑖𝑡 + 𝛼5𝑠𝑒𝑝𝑖𝑡 +

𝛼6𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑖𝑛𝑖𝑡 + 𝛼7𝑒𝑓𝑐𝑚𝑒𝑟𝑐𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑖𝑡 + 𝛼8𝑒𝑓𝑐𝑚𝑒𝑟𝑐𝑡𝑟𝑎𝑏𝑖𝑡 + 𝛼9𝑑𝑒𝑠𝑚𝑒𝑟𝑐𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡 + 𝛼10𝑡𝑒𝑐𝑖𝑡 +

𝛼11𝑡𝑎𝑚𝑚𝑒𝑟𝑐𝑖𝑡 + 𝛼12𝑠𝑜𝑓𝑡𝑛𝑒𝑔𝑖𝑡 + 𝛼13𝑖𝑛𝑜𝑣𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡                                                             (2) 

Em que: 

a) PIB per capita – Produto Interno Bruto (PPP): Consiste no produto nacional bruto 

produzido por um país dividido pelo número de habitantes do mesmo. 
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b) Total Entrepreneurial Activity – Atividade Empreendedora Total (TEA): Consiste na 

medida utilizada pelo GEM – Global Entrepreunership Monitor, que estabelece a 

relação entre o número de habitantes, que iniciam um novo empreendimento em 

proporção do total populacional de adultos existentes no país. 

c) Instituições (INST): É um índice referente ao grau de transparência, corrupção e 

eficiência do setor público. 

d) Infraestrutura (INFRA): Consiste qualitativamente no nível de transportes, 

comunicação e fornecimento de energia. 

e)  Ambiente Macroeconômico (AMBMACRO): Consiste no grau de endividamento, 

inflação, spread bancário, bem como a saúde financeira das contas públicas. 

f) Saúde e Ensino primário (SeP): Refere-se ao alcance do sistema educacional de base, 

além do impacto de doenças na economia e o grau de incidência das mesmas, bem 

como a expectativa de vida da população. 

g) Ensino Superior e Treinamento (EsTREIN): Refere-se ao alcance do sistema 

educacional no que tange o ensino secundário e terciário, bem como a qualidade do 

mesmo, além dos serviços de treinamento e pesquisa. 

h) Eficiência do Mercado de Mercadorias (EFCMERCMERCA): Reflete as distorções do 

mercado de bens, assim como a competição neste mercado. A flexibilidade no 

mercado de trabalhos e a sofisticação do mercado financeiro. 

i) Eficiência do Mercado de Trabalho (EFMERCTRAB): Consiste no grau de 

flexibilização das leis trabalhistas, além de práticas de meritocracia praticada pelas 

empresas.  

j) Desenvolvimento do Mercado Financeiro (DESMERCFIN): Avalia o acesso a capitais 

por parte das empresas, bem como a extensão do mercado bancário e a existência de 

marcos regulatórios no país.  

k) Progresso Tecnológico (TEC): Avalia o grau de utilização de tecnologias nas firmas. 

l) Tamanho do Mercado (TAMMERC): Consiste no tamanho do mercado em que as 

empresas se baseiam.  

m) Sofisticação dos Negócios (SOFTNEG): Refere-se à vantagem competitiva das 

empresas, às práticas empresárias, além da relação entre qualidade e a quantidade de 

fornecedores. 

n) Inovação (INOV): Consiste no volume e na capacidade de inovações da economia. 
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Porém, devido ao alto número de variáveis explicativas, verificou-se que muitas delas 

são altamente correlacionadas, o que pode gerar problemas nos testes estatísticos que devem 

ser realizados no modelo. Portanto, é importante encontrar meios que busquem amenizar os 

efeitos da forte multicolinearidade. 

A multicolinearidade consiste na interrelação, em algum grau, entre as variáveis a 

serem estudadas. Seus efeitos podem ocasionar interpretações equivocadas, bem como 

estimativas inconsistentes, no que diz respeito aos coeficientes de regressão. 

Para solucionar tal problema, propõe-se a abordagem de análise de componentes 

principais, apresentada na próxima seção. 

 

3.2.1. Análise de Componentes Principais 

Tendo em vista o problema de multicolinearidade, que acarretaram elevado grau de 

correlação entre as variáveis, optou-se pela utilização do método de análise de componentes 

principais, que consiste em uma técnica estatística capaz de transformar um extenso conjunto 

de dados em outro de mesma dimensão, denominado de componentes principais. 

A análise de componentes principais se torna uma importante ferramenta para quando 

se tem um alto número de variáveis, justamente por propor uma abordagem de redução da 

massa de dados, com a menor perda possível de informações. Assim, estabelece-se uma 

composição linear a partir das variáveis originais, caracterizadas por serem independentes 

entre si e estima-se, com a finalidade de se reter, em ordem de estimação, o maior número de 

informações, no que diz respeito a variação total contida nos dados (VARELLA, 2008). 

Além da adoção desta técnica, se utilizou o logaritmo nas variáveis PIB per capita e 

Total Entrepreneurial Activity, bem como o acréscimo de uma variável dummy, buscando 

diferenciar as unidades estudadas, ou seja, países que possuem PIB per capita acima de US$ 

30.000 assumem o valor 1 e àqueles que possuem um valor abaixo, adotam o valor 0.  

 

3.3. TESTE DE RAIZ UNITÁRIA NO CONTEXTO DE DADOS EM PAINEL 

Além dos testes já realizados quanto à estimação do modelo, mostra-se necessário a 

utilização de testes de raiz unitária, tendo em vista que o modelo se trata de um horizonte 

temporal e que há, portanto, possibilidade de que as séries não apresentem um padrão de 

distribuição em torno da média, que em outras palavras, significa a possibilidade de as séries 
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não serem estacionárias em nível. Se as séries forem estacionárias em nível, pode-se estimar o 

modelo de dados em painel sem necessidade de estacionarizar as séries. 

A literatura trata da existência de diversos testes de raiz unitária, a exemplo do teste de 

Levin-Lin-Chu (LLC), Harris-Tzavalis (HT), Breitun, Im-Pesaran-Shin (IPS), Hadri e o teste 

de teste Ficher. Vale ressaltar que neste trabalho aplicou-se somente um dos testes, a saber: 

Teste de Levin-Lin-Chu (LLC), portanto obteve-se 3 resultados quanto a existência de 

estacionaridade ou não das séries. 

Portanto, pode-se aprofundar acerca dos resultados obtidos via teste de Levin-Lin-Chu 

(LLC), que propõe como hipótese nula a existência de raiz unitária comum entre as cross-

section, ou seja, os painéis não são estacionários. Quanto a hipótese alternativa, esta prevê o 

inverso, ou seja, de que há raiz unitária comum (BALTAGI, 2013; WOOLDRIDGE, 2017 

apud LESSA, 2017). 

 

3.4.FONTES DE DADOS  

Os dados para a elaboração e desenvolvimento do modelo econométrico deste trabalho se 

deu a partir do banco de dados do World Economic Forum (WEF) – Fórum Econômico Mundial -, 

do Global Entrepreneurship Monitor (GEM) – Monitor Global de Empreendedorismo, além do 

World Bank – Banco Mundial, considerando o período de 2008 até 2016, tendo em vista a análise 

a ser feita do comportamento que se deu nos países após a crise internacional e que os afetou em 

diferentes níveis. Assim, buscou-se ampliar os dados para o maior número possível de países, 

porém somente 15 puderam ser selecionados devido à disponibilidade de dados. Sendo assim, os 

países selecionados foram: sete pertencentes a Europa (Alemanha, Croácia, Eslovênia, Espanha, 

Grécia, Holanda e Reino Unido), sete pertencentes a América (Argentina, Brasil, Chile, 

Colômbia, Estados Unidos, Peru, Uruguai) e um no continente africano (África do Sul). 

Vale ressaltar, que desconsiderando as variáveis PIB per capita e a Total Entrepreneurial 

Activity, as demais variáveis consistem nos doze pilares estabelecidos pelo Global 

Competitiveness Index – GCI, em que o score fornecido varia de um a sete, sendo que quanto 

mais próximo de sete melhor. Este índice foi criado no ano de 2004, pelo WEF – World 

Economic Forum, coordenado pelo professor da Columbia University, Xavier Sala-i-Martin, 

levando em consideração o nível de desenvolvimento dos países. 

Para tanto, o software utilizado na elaboração do presente trabalho foi o Stata, que 

consiste numa solução para análise de dados. Quanto aos dados coletados, estes foram 
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retirados do site do world economic fórum(weforum.org), portanto da base, bem como do site 

do GEM (https://www.gemconsortium.org/). 

Em relação a classificação dos países como emergentes ou desenvolvidos, esta se deu 

por meio do PIB per capita, ou seja, países que em determinado período atingiu US$ 35.000, 

é considerado desenvolvido e àqueles abaixo desse valor como emergentes.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Nesta seção foram apresentados os resultados alcançados na pesquisa, bem como a 

discussão dos mesmos. A seguir apresenta-se na Tabela 1 a análise de dados entre as variáveis 

PIB per capita e Total Entrepreneurial Activity procurando identificar correlações entre as 

mesmas, bem como confrontar os dados expostos. 

 

Tabela 1 - PPP e TEA em um painel de países, 2008 à 2016 

PIB Per Capita 

(PPP) (US$) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

África do Sul 5.695 5.831 7.275 7.976 7.478 6.823 6.434 5.747 5.280 

Alemanha 45.699 41.733 41.786 46.810 44.065 46.531 48.043 41.324 42.233 

Argentina 8.953 8.161 10.276 12.727 12.970 12.977 12.245 13.698 12.654 

Brasil 8.788 8.553 11.224 13.167 12.291 12.217 12.027 8.750 8.639 

Chile 10.781 10.243 12.860 14.706 15.432 15.941 14.794 13.737 13.961 

Colômbia 5.434 5.148 6.251 7.228 7.885 8.031 7.913 6.045 5.757 

Croácia 15.894 14.157 13.543 14.571 13.255 13.649 13.597 11.758 12.299 

Eslovênia 27.502 24.634 23.437 24.985 22.532 23.358 24.202 20.873 21.650 

Espanha 35.579 32.334 30.737 31.835 28.564 29.212 29.623 25.790 26.617 

Estados Unidos 48.401 47.002 48.375 49.794 51.451 52.782 54.697 56.444 57.589 

Grécia 31.997 29.711 26.918 25.916 22.243 21.875 21.761 18.071 17.882 

Holanda 56.929 51.900 50.338 53.541 49.475 51.574 52.157 44.746 45.638 

Peru 4.209 4.166 5.022 5.772 6.388 6.583 6.492 6.053 6.031 

Reino Unido 46.768 38.262 38.893 41.412 41.791 42.724 46.783 44.306 40.412 

Uruguai 9.062 9.415 11.938 14.167 15.092 16.881 16.738 15.525 15.298 

Total 

Entrepreneurial 

Activity (TEA) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

África do Sul 7.76 5.92 8.86 9.14 7.32 10.59 6.97 9.19 6.91 

Alemanha 3.77 4.10 4.17 5.62 5.34 4.98 5.27 4.70 4.56 

Argentina 16.54 14.68 14.20 20.78 18.88 15.93 14.41 17.74 14.51 

Brasil 12.02 15.32 17.50 14.89 15.44 17.31 17.23 20.98 19.56 

Chile 13.08 14.79 16.77 23.69 22.58 24.33 26.83 25.93 24.18 

Colômbia 24.52 22.57 20.61 21.44 20.11 23.71 18.55 22.67 27.35 

Croácia 7.59 5.58 5.52 7.32 8.27 8.27 7.97 7.69 8.41 

Eslovênia 6.40 5.36 4.65 3.65 5.42 6.45 6.33 5.91 8.02 

Espanha 7.03 5.10 4.31 5.81 5.70 5.21 5.47 5.70 5.23 

Estados Unidos 10.76 7.96 7.59 12.34 12.84 12.73 13.81 11.88 12.63 

Grécia 9.86 8.79 5.51 7.95 6.51 5.51 7.85 6.75 5.70 

Holanda 5.20 7.19 7.22 8.21 10.31 9.27 9.46 7.21 11.00 

Peru 25.57 20.93 27.24 22.89 20.21 23.38 28.81 22.22 25.14 

Reino Unido 5.91 5.74 6.42 7.29 8.98 7.14 10.66 6.93 8.80 

Uruguai 11.90 12.16 11.68 16.72 14.63 14.08 16.08 14.28 14.11 

Fonte: World Bank (2018); Global Entrepreunership Monitor (2018) 
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Tomando como base o PIB per capita é possível notar que todos os países sofreram 

algum impacto no período subsequente ao ano de 2008, marcado pelo auge da crise 

internacional, com a exceção do Uruguai que obteve uma leve alta na renda de sua população. 

Vale salientar, que os países do continente americano obtiveram uma rápida recuperação, ao 

passo que países europeus tomaram uma trajetória de decréscimo de seu PIB per capita. 

Argentina, Chile, Estados Unidos, Peru, Uruguai e Colômbia (em menor escala) obtiveram 

um amplo incremento nas suas rendas, efeito também presente no Brasil, mas que foi abalado 

por uma crise institucional, que acabou suprimindo os investimentos, levando-o a estagnação 

econômica. É nesse período que o Brasil acaba por elevar seus índices, no que diz respeito a 

atividade empreendedora total, corroborando, portanto, com a literatura apresentada, onde 

esses novos negócios tendem a funcionar como um mecanismo de escape. 

Ainda em relação a atividade empreendedora total, os países envolvidos na pesquisa, 

apresentaram uma tendência global de crescimento, o que pode ser interpretado como um 

claro movimento de investimentos e políticas em busca de ampliar o ambiente de negócios 

dos países. Outro resultado que se pode ter, é quanto às diferenças econômicas e sociais entre 

países, tendo em vista que o campo de sucesso de novas atividades nos países emergentes é 

maior devido ao fato de que esses países apresentam maiores gargalos em relação aos países 

desenvolvidos. Portanto, os serviços que surgem em países emergentes, geralmente já são 

ofertados nas economias desenvolvidas, logo, o impacto do empreendedorismo nesses países 

tendem a ser mais fortes. 

Assim, apresenta-se a Tabela 2, que proporciona as estatísticas descritivas das 

variáveis usadas no modelo econométrico, tendo em vista o melhor entendimento acerca dos 

impactos causados pelas variáveis analisadas.   
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Tabela 2 - Estatísticas Descritivas das variáveis para estimar o impacto do 

empreendedorismo no crescimento econômico em um painel de países no 

período de 2008 a 2016 

Variável Observações Média Desvio 

Padrão 

Mínimo Máximo 

Ppp 135 23.265 16.298 4.166 57.589 

Tea 135 12,05 6,7595 3,65 28,81 

Inst 135 4,2602 0,8149 2,7890 5,7626 

Infra 135 4,7404 1,0131 2,5340 6,6499 

ambmacro 135 4,7382 0,7342 2,4211 6,1527 

Sep 135 5,7916 0,6239 3,6013 6,6653 

Estrein 135 4,7686 0,6525 3,6182 6,0682 

Efcmercmerca 135 4,4168 0,5548 3,0628 5,4080 

Efmerctrab 135 4,2818 0,6046 2,9723 5,7918 

Desmercfin 135 4,3314 0,7345 2,5239 5,8057 

Tec 135 4,6409 0,9054 3,0278 6,3288 

Tammerc 135 4,8614 0,9790 3,1694 6,9358 

Softneg 135 4,4786 0,7135 3,5558 5,8249 

Inov 135 3,8327 0,9321 2,6902 5,8198 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

Nota: Em que, ppp consiste no PIB per capita; TEA é a atividade empreendedora total; Inst 

designa instituições; Infra, infraestrutura; Ambmacro, ambiente macroeconômico; Sep, saúde 

e educação primária; Estrein, ensino superior e treinamento; Efcmercmerca, eficiência do 

mercado de mercadorias; Efcmerctrab, eficiência do mercado de trabalho; Desmercfin, 

desenvolvimento do mercado financeiro; Tec, progresso tecnológico; Tammerc, tamanho do 

mercado; Softneg, sofisticação dos negócios e; Inov, inovações. 

 

 

De acordo com os dados contidos na Tabela 2, algumas considerações devem ser 

feitas. O PIB per capita médio entre os países considerados na pesquisa é de US$ 23.265, ou 

seja, pode haver a maior presença de países emergentes do que de países propriamente ditos 

como desenvolvidos. Essa disparidade entre países também pode ser observada pelo valor 

máximo e mínimo apresentados na tabela, onde o menor PIB per capita verificado é de US$ 

4.166 e o maior é de US$ 57.589. Quanto a atividade empreendedora total – TEA – pode-se 

notar que, ao analisarmos os valores de máximo e mínimo, observa-se que existem países que 

possuem um nível empreendedor superior aos demais. Cruzando os dados das Tabelas 1 e 2, 

pode-se observar que os países sul-americanos de modo geral possuem elevadas taxas de 

empreendedorismo no período analisado, o que leva a crer que este pode ser um modelo de 

desenvolvimento adotado por estas nações buscado superar o status de países emergentes. Por 

outro lado, pode haver uma tendência de empreendedorismo de necessidade nestas 

localidades, o que vai ao encontro com a situação econômica dos países. 
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É válido salientar que em média, os países considerados na pesquisa possuem uma 

baixa capacidade de inovação, fator que de acordo com Schumpeter (1911) seria a força 

motriz para se atingir o desenvolvimento econômico. Diferentemente do que ocorre com o 

índice de saúde e de educação primária (capital humano), que em média foram os fatores que 

mais se aproximaram do índice máximo (sete) e que corrobora com o mainstream econômico 

sendo fatores primordiais para o crescimento econômico. 

Após a apresentação das estatísticas descritivas na Tabela 2, realizou-se a análise de 

componentes principais, pois verificou-se a existência do problema de correlação entre as 

variáveis, apresentados na Tabela A7 (Apêndice), devido ao excessivo número de variáveis 

explicativas, que se faziam necessárias. A Tabela 3 apresenta os resultados obtidos por meio 

da utilização desta técnica. 

 

Tabela 3 – Componentes principais 

Componentes Autovalor Proporcional Acumulado 

Comp1 6,888 0,574 0,574 

Comp2 2,179 0,181 0,755 

Comp3 1,146 0,095 0,851 

Comp4 0,584 0,048 0,900 

Comp5 0,433 0,036 0,936 

Comp6 0,325 0,027 0,963 

Comp7 0,126 0,010 0,973 

Comp8 0,113 0,009 0,983 

Comp9 0,079 0,006 0,989 

Comp10 0,057 0,004 0,994 

Comp11 0,042 0,003 0,998 

Comp12 0,021 0,001 1,000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

Nota: em que proporcional e acumulado, referem-se as respectivas 

variâncias. 

 

Assim, nota-se que o componente1 e o componente2 juntos são capazes de explicar, 

aproximadamente, 76% da variabilidade total das variáveis explicativas, de forma que a 

correlação entre os componentes é igual a zero. Sendo assim, no modelo de regressão, a 

multicolinearidade não seria um problema. Os coeficientes das combinações lineares podem 

ser observados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Componentes principais (Autovetor) 

Variável Comp1 Comp2 

Inst 0,3320 0,1020 

Infra 0,3416 - 0,2025 

Ambmacro 0,0894 0,4197 

Sep 0,1833 - 0,4567 

Estrein 0,1695 - 0,4752 

Efcmercmerca 0,3378 0,1779 

Efcmerctrab 0,3150 0,1610 

Desmercfin 0,2310 0,4766 

Tec 0,3375 - 0,2252 

Tammerc 0,2444 0,0253 

Softneg 0,3632 0,0424 

Inov 0,3612 - 0,0124 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

 
 

A Tabela 4 apresenta os novos índices das variáveis e que foram utilizados na 

estimação do modelo econométrico, mas antes de prosseguir, é de fundamental importância 

compreender esses componentes. O componente 1 pode ser interpretado como um índice de 

desempenho global de cada país. Todos os coeficientes são positivos, indicando que quanto 

maior o valor numérico desse componente, melhor é o desempenho do país (economia mais 

desenvolvida) no que diz respeito a todos os fatores considerados. Observa-se que todas as 

variáveis são importantes nesse índice, visto que seus coeficientes são relativamente 

homogêneos. No entanto, as variáveis sofisticação dos negócios (Softneg) e inovação (Inov) 

possuem os maiores coeficientes, o que significa que quanto maior os valores dessas 

variáveis, maior é o valor da componente. Com relação ao componente 2, observa-se que há 

coeficientes negativos e positivos, mostrando que o índice é uma comparação entre as 

variáveis com coeficientes negativos e as variáveis com coeficientes positivos. Quando o 

componente 2 assume valores altos e positivos, significa que o país possui vantagens nos 

quesitos representados pelas variáveis com coeficientes positivos. Por outro lado, se o 

componente 2 assumir valor alto e negativo, significa que o país apresenta melhor 

desempenho nos fatores relacionados à inovação (Inov), progresso tecnológico (Tec), capital 

humano (Estrein e Sep) e infraestrutura 

De acordo com a análise de componentes, portanto, utilizou-se somente os 

componentes 1 e 2 no modelo econométrico, porém antes de estimar o modelo, mostrou-se 
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necessário a realização dos testes de raiz unitária. Na Tabela 5 são apresentados os resultados 

referentes aos testes de raiz unitária (LLC). 

 

Tabela 5- Resultado dos testes de Raiz Unitária para o caso de dados em painel para 

as variáveis utilizadas na pesquisa 

Variável T ajustado p-valor 

Ltea -7,5692 0,0000 

Lppp -7,2753 0,0000 

Pc1 -4,1026 0,0000 

Pc2 -4,4539 0,0000 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

 

De acordo com os testes, todas as variáveis utilizadas no modelo são estacionárias, o 

que permite usá-las em nível. Em outras palavras, foi possível rejeitar, para todas as variáveis, 

a hipótese de que há raiz unitária, indicando que as mesmas são estacionárias em nível. 

Além do teste de raiz unitária, utilizou-se o teste de Chow e o teste de Hausman para 

saber se a abordagem a ser utilizada seria a de MQO (pooled), Efeitos Fixos (EF) ou Efeitos 

Aleatórios. Tendo em vista os resultados obtidos, optou-se pela utilização do modelo de 

efeitos fixos (EF). Assim sendo, na Tabela 6 apresentam-se os resultados obtidos. 

 

Tabela 6 - Resultados dos coeficientes estimados por efeitos fixos 

Variável Coeficiente Erro - Padrão P>|t| 

Constante 9,3329 0,1658 0 

Ltea 0,1663 0,0727 0,024 

Pc1 0,1149 0.0421 0,007 

Pc2 0,0238 0,0211 0,260 

d 0,1899 0,1548 0,222 

Teste de Chow (teste F) = 21,03 Teste de Hausman = 29,23 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

Nota: em que Ltea denota o logaritmo da Total Entrepreneurship 

Activity; Pc1 refere-se ao componente 1 apresentado na Tabela 4; Pc2 diz 

respeito ao componente 2 apresentado também na tabela 4; d significa a 

variável binária (assume o valor 1 para PIB per capita acima de 30.000 ou 

0 para países que não alcançam esse valor). 

 
 

Assim sendo, ao nível de significância de 5%, somente os coeficientes Ltea e Pc1 

estimados são estatisticamente significativos. Além disso, a significância geral do modelo é 

considerada estatisticamente significativa, devido ao resultado obtido via teste F (21,03) que 
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demonstra que, em conjunto, os parâmetros estimados diferem de zero, o que corrobora para 

um modelo com resultados robustos. 

Portanto, como previsto, o empreendedorismo se mostra como um importante vetor do 

crescimento econômico, bem como os fatores que compõem o componente 1, ou seja, os 

resultados corroboram com a teoria de Isenberg (2010), Roldão et al. (2018), Acs et al. 

(2015), entre outros autores.  

Para entender o tamanho da dimensão da atividade empreendedora, o mesmo explica, 

em média, 0,16% do PIB per capita, para cada variação de 1% na TEA, considerando os 

demais fatores constantes. Isto vai ao encontro com a importância que o indivíduo 

empreendedor alcançou e comprova a concepção de Schumpeter, que coloca este agente como 

catalisador do crescimento e que pode funcionar como mecanismo para a diminuição da 

desigualdade entre países. 

Os resultados também comprovam a relevância dos elementos formadores do 

componente 1, que apresentam-se como fatores fundamentais tanto para a constituição de um 

ecossistema empreendedor, como para o desenvolvimento das nações, apoiando a ideia da 

construção de um ciclo virtuoso, como proposto por Isenberg (2010), Acs et al. (2015) e 

Bosma (2018), ou seja, são capazes de impactar a economia de um país por meio de um 

gatilho que seria a causa empreendedora. 

Assim, o empreendedorismo e elementos estruturais dos países ao obterem 

incrementos, alavancam diretamente seus índices em direção ao crescimento econômico, 

corroborando com a hipótese levantada neste estudo de que, em conjunto, estes elementos 

podem promover o desenvolvimento econômico e social dos países. 

Quanto ao componente 2 (Pc2) não ser estatisticamente significativo, pode-se ter 

relação com os sinais obtidos pelo índice em questão, ou seja, variáveis como saúde e 

educação primária, ensino superior e treinamento, tecnologia, inovação entre outros fatores 

tenderiam a não influenciar o crescimento econômico de alguns países, fato, que em parte é 

constatado em estudos previamente realizados. Este seria mais uma constatação que poderia 

comprovar a disparidade entre nações, indo em direção ao argumento de Roldão et al. (2018), 

Endeavor (2017) e de outros autores, que veem nessas variáveis, fatores que explicariam a 

diferenciação dos países. 

Acreditava-se que as diferenças entre países (emergentes e desenvolvidos) seriam um 

fator de fundamental importância para que se compreendesse tal disparidade no que se refere 
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ao empreendedorismo, o que estatisticamente não se mostra como relevante. Esta constatação 

se mostra surpreendente, tendo em vista que países com alto grau de desenvolvimento tendem 

a possuir um arcabouço institucional mais consolidado, o que, em tese garantiria um maior 

grau de obtenção de investimentos, como a diminuição de incertezas sobre a economia, 

aspectos proeminentes na consolidação de novos empreendimentos. Por outro lado, países 

com menor grau de sofisticação institucional, geralmente apresentam um elevado grau de 

demanda reprimida, o que gera um horizonte amplo de oportunidades de mercado e é por isso 

que se acredita que a disparidade entre países não seja um elemento essencial na tomada de 

decisão. 
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5. CONCLUSÃO 

O presente estudo fez uma análise acerca do empreendedorismo e suas contribuições 

para o crescimento econômico e desenvolvimento dos países estudados. Os resultados se 

mostraram de acordo com o esperado, onde a atividade empreendedora total mostrou uma 

correlação positiva com o PIB per capita, bem como o componente 1, que consiste num 

índice que leva em consideração, tanto variáveis macroeconômicas, como microeconômicas. 

O resultado da pesquisa ressalta a importância de aspectos de cunho estrutural, social, 

político etc., para a consolidação do ecossistema empreendedor, estimulando a economia 

como um todo, podendo assim, criar um processo retroalimentado, que impacte diretamente o 

crescimento econômico dos países e contribua para uma melhor distribuição de renda. 

Outro resultado encontrado, é quanto a diferença econômica, que entre os países 

utilizados no estudo não se mostraram estatisticamente comprovadas, o que leva a crer que 

um modelo econômico centralizado no empreendedorismo poderia acarretar o 

desenvolvimento das nações, sobretudo àquelas consideradas emergentes, tendo em vista que 

o estudo indica que quanto maior for os níveis de empreendedorismo, maior será o 

crescimento econômico dos países. 

Por outro lado, o fato de o componente 2 ser estatisticamente insignificante, os 

resultados demonstram uma tendência de que investimentos em educação, tecnologia, 

infraestrutura e inovações não produziriam mudanças em relação ao crescimento das nações. 

Portanto, políticas públicas voltada ao estabelecimento de melhores estruturas, um 

melhor ambiente de negócios, fomentariam um ecossistema empreendedor capaz de gerar 

inovações e incrementos em cadeia, bem como estar livre de incertezas. Além disso, atrairia 

investimentos tanto internos, como externos, levando a uma nova tendência, onde os agentes 

privados estariam mais dispostos a incorrer em maiores riscos.      

Assim sendo, mostra-se de fundamental importância que futuramente esse estudo seja 

ampliado, pois os bancos de dados estarão cada vez mais completos, fator preponderante para 

limitação deste presente trabalho. 
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Tabela A7 - Correlação entre as variáveis analisadas 

Variáveis PPP TEA Inst Infra Ambmacro Sep EsTrein Efcmercmerca Efcmerctrab Desmercfin Tec Tammerc Softneg Inov 

PPP 1,00              

TEA -0,5366 1,00             

Inst 0,7241 -0,4188 1,00            

Infra 0,8894 -0,6481 0,7896 1,00           

Ambmacro 0,0459 -0,2377 0,3241 0,0657 1,00          

Sep 0,6807 -0,3358 0,3485 0,6216 -0,0188 1,00         

EsTrein 0,5417 -0,4334 0,2406 0,5654 -0,3159 0,5566 1,00        

Efcmercmerca 0,6986 -0,3360 0,9039 0,7422 0,3739 0,2473 0,2272 1,00       

Efcmerctrab 0,6618 -0,1030 0,6468 0,5802 0,2953 0,2891 0,2499 0,7853 1,00      

Desmercfin 0,3509 -0,0022 0,6124 0,3196 0,4164 -0,2753 -0,1283 0,7041 0,6842 1,00     

Tec 0,8739 -0,5525 0,7573 0,9276 0,0078 0,6612 0,5338 0,7282 0,6031 0,2819 1,00    

Tammerc 0,5891 -0,1227 0,3179 0,4851 -0,0627 0,1021 0,3059 0,3778 0,5965 0,4877 0,4644 1,00   

Softneg 0,8591 -0,3997 0,7806 0,8140 0,2309 0,3851 0,3357 0,7998 0,7662 0,5988 0,8181 0,7415 1,00  

Inov 0,9101 -0,4604 0,7873 0,8292 0,1847 0,4417 0,4114 0,7744 0,7453 0,5476 0,8175 0,6889 0,9587 1,00 

Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados obtidos. 

 


