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I. Doing Business: comparando o ambiente de negócios ao

redor do mundo

II. Doing Business Subnacional: comparando o ambiente de 

negócios em diferentes cidades de um mesmo país



A nível global, regulamentações favoráveis aos negócios medidas 

pelo Doing Business estão associadas ao crescimento econômico

Criação de novas 

empresas

Redução da 
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empregos

Pontuação

no Doing 

Business

Fontes: Djankov, Georgieva, Ramalho (2018); Divanbeigi, Ramalho (2015).

Crescimento do 

PIB per cápita

Um aumento em 10 pontos na pontuação global em termos da facilidade de se 

fazer negócios está associado a um aumento em 0,5 novas empresas para 

cada 1.000 adultos.
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Os indicadores do Doing Business:

❖ São publicados em um estudo anual focado

nas regulamentações relevantes para as 

pequenas a médias empresas nacionais.

❖ Medem a maior cidade comercial em 190 

economias (e a 2ª maior cidade em países com 

mais de 100 milhões de habitantes).

❖ Baseados em premissas e cenários 

padronizados.

❖ Analisam o setor formal da economia.

O que mede o Doing Business?
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Áreas medidas pelo Doing Business

O Doing  Business analisa como as regulamentações incentivam a 

eficiência e promovem a liberdade de empreender e fazer

negócios, através das seguintes atividades:

Abrir uma 

empresa
Encontrar

um local

Obter

financiamento

Realizar

atividades

comerciais

Segurança

jurídica para 

os negócios



Doing Business no Brasil – Pontuações na facilidade de se fazer

negócios
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O Brasil 

obteve 59.1

pontos em 

termos da 

facilidade de se 

fazer negócios

em 2018/19, o 

que equivale 

em uma

classificação

global de 124

no Doing 

Business 2020

Fonte: Doing Business.
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Abertura de empresas
(138)

Obtenção de alvarás de
construção (170)

Obtendo eletricidade (98)

Registro de propriedades
(133)

Obtenção de crédito (104)

Proteção de investidores
minoritários (61)

Pagamento de impostos
(184)

Comércio internacional
(108)

Execução de contratos
(58)

Resolução de insolvência
(77)

Fonte: Doing Business.

Doing Business no Brasil – Classificações
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Classificações nos tópicos medidos pelo Doing Business – Brasil
(Ranking 190: centro)
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• Estudos Subnacionais vão além da maior 

cidade comercial.

• Abrangem as regulamentações em todos os 

níveis de governo.

• Captam as diferenças na aplicação da 

legislação a nível local.

• Identificam boas práticas existentes dentro de 

um país que podem ser facilmente replicadas.

• Fornecem aos governos locais uma ferramenta 

para mostrar o seu progresso e se 

posicionar a nível nacional e global.

• Incentivam a participação ativa dos governos 

locais em todas as etapas do projeto.

O que medem os Estudos Subnacionais do Doing Business?
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• Estudo publicado anualmente

• Compara a principal cidade em cada país

• Análise de 11 tópicos do ciclo de vida das empresas

• Boas práticas a nível internacional

Quais as diferenças entre o Doing Business e o Doing Business 

Subnacional?
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• Estudo feito sob demanda

• Compara diferentes 

cidades de um país

• Análise de tópicos 

específicos

• Boas práticas dentro de 

um mesmo país

• Recomendações de 

reformas

Doing 

Business

Doing 

Business 
Subnacional



Estudos Subnacionais do Doing Business já mediram mais de 528 

cidades em 76 economias
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83 cidades nas 

economias da OCDE

109 cidades na 

América Latina 

e Caribe

92 cidades na 

África Subsaariana

76 cidades no 

Extremo Oriente 

e Pacífico

Economias com um estudo subnacional ou regional

92 cidades na Europa e 

Ásia Central

46 cidades na 

Ásia do Sul

Economias com mais de um estudo subnacional ou regional

30 cidades no 

Oriente Médio e 

África do Norte



Quais os benefícios de um projeto Doing Business Subnacional?

Gera dados primários 
comparáveis internacionalmente 

sobre o ambiente de negócios.

Modelo de engajamento que 

constrói capacidade 

e conscientização
Catálogo de boas práticas: 
Gera pontos de referência que 

podem ser usados para medir 

melhorias ao longo do tempo.

Ferramenta de 

diagnóstico

Dispositivo de 

monitoramento
3

Instrumento de 

reforma
2

1

Assistência técnica para 

reformas: só é possível 

se existirem dados
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Identifica obstáculos burocráticos, destaca 

oportunidades de melhoria e apresenta 

boas práticas.



O Doing Business Subnacional identifica diferenças existentes 

dentro de um mesmo país: exemplo da Itália
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Tempo para se resolver um litígio comercial na Itália (dias)

Citação

Julgamento e sentença

Execução

Turim

Roma

Nápoles

Milão

Campobasso

Bolonha

Palermo

Catanzaro

Aquila

Potenza

Cagliari

Pádua

Bari

Tempo (dias)
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Nenhuma cidade lidera em todos os indicadores: exemplo da África 

do Sul

Cidade

Obtenção de alvarás 

de construção

Obtendo 

eletricidade

Registro de 

propriedades
Execução de 

contratos

Pontuação

(0-100)

Obtendo 

eletricidade

Ranking 

(1-9)

Pontuação

(0-100)

Ranking 

(1-9)

Pontuação

(0-100)

Ranking 

(1-9)

Pontuação

(0-100)

Ranking 

(1-9)



Uma cidade na Itália que combinasse essas melhores práticas no 
processo de obtenção de alvarás de construção seria classificada como a 

28ª entre as 190 economias medidas pelo Doing Business em 2019.

Neste ano a Itália (Roma) ficou em 97!

Roma:

Balcão Único

Milão:

Procedimentos
acelerados

para emissão
de alvarás

Nápoles:

Custos baixos 
para obter um 

alvará de 
construção

Há grandes oportunidades de melhoria usando as boas práticas 

já existentes dentro de um mesmo país: exemplo da Itália
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Há grandes oportunidades de melhoria usando as boas práticas 

já existentes dentro de um mesmo país: exemplo de Portugal
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259 

DIAS

BRAGA

160 

DIAS

Economia de 27 anos 

para cada 100 construções

Economia de € 400 mil 

para cada 100 construções

LISBOA

€6.751

€11.083

Oportunidades de melhoria:

Nenhuma cidade tem o melhor 

desempenho em todas as áreas

Diferenças no tempo e custo para se 

obter alvarás de construção



Os Estudos Subnacionais do Doing Business são fortes motivadores 

para reformas regulatórias a nível local: exemplo do México
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➢ Entre 2009 e 2016, os 32 estados mexicanos implementaram mais de 230 reformas
com um impacto positivo no ambiente de negócios. 

➢ Conforme constatado por Estudos Subnacionais em 2012, 2014 e 2016, todos os 

estados realizaram melhorias em ao menos uma área.

Outros estados

Guerrero

Colima

Estado do México

Pontuação na facilidade de se fazer negócios (0-100)



Os Estudos Subnacionais do Doing Business são fortes motivadores 

para reformas regulatórias a nível local: exemplo da Rússia
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Cidade
Abertura de 

empresas

Obtenção de 

alvarás de construção

Registro de 

propriedades

Irkutsk √ √ √

Kazan √ √

Moscou √ √

Perm √ √ √

Petrozavodsk √ √ √

Rostov-on-Don √ √ √

São Petersburgo √ √ √

Tomsk √ √ √

Tver √ √

Voronzeh √ √ √

Reformas que facilitaram as atividades das empresas

Todas as cidades analisadas na Rússia em 2009 e 2012 realizaram 

melhorias em pelo menos uma área do ambiente de negócios 



Exemplo de convergência: os estados no México com os desempenhos mais 

fracos em 2007 estão mais próximos das melhores práticas do país
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Tempo para abrir uma empresa Tempo para registrar um imóvel

Tempo para obter alvarás de 

construção

Tempo para resolver um litígio 

comercial

Dias

Dias

Dias

Dias

Piores desempenhos 

(1/4 dos estados)

Melhores desempenhos (3/4)



Exemplo da Colômbia: Doing Business Subnacionais documentaram 52 

reformas que impulsionaram os estados colombianos às melhores práticas
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Piores desempenhos nas 4 áreas analisadas

Pontuação no 

Doing Business 2013

Pontuação no 

Doing Business 2017

Retrocesso

Progresso

Melhores desempenhos

Pontuação 

média do 

grupo da 

OCDE nas 4 

áreas (81.69)
Pontuação 

média da 

América Latina 

nas 4 áreas 

(64.49)



www.doingbusiness.org
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Obrigada!


