
 

 
 
Doing Business 2015: Indo Além da Eficiência é um relatório emblemático do Grupo do Banco 
Mundial que analisa regulamentações que se aplicam a empresas ao longo do seu ciclo de vida, 
incluindo abertura e operações, comércio internacional, pagamento de impostos e resolução de 
insolvência. A classificação agregada da facilidade de se fazer negócios inclui 10 áreas de regulação e 
cobre 189 economias.  
 
Doing Business não mede todos os aspectos importantes do ambiente empresarial para empresas e 
investidores. Por exemplo, ele não mede a segurança, tamanho do mercado, a estabilidade 
macroeconômica ou a prevalência de suborno e corrupção. Seus resultados têm estimulado os debates 
políticos em todo o mundo e permitiu um crescente corpo de pesquisa sobre como a regulamentação de 
negócios relaciona-se com os resultados econômicos entre as economias. O relatório deste ano marca a 
12 ª edição do relatório global Doing Business.  
 
O que há de novo este ano?  
Todos os anos a equipe do relatório trabalha para melhorar a metodologia e para melhorar a coleta de 
dados, análise e saída. Com o objetivo-chave de fornecer uma base objetiva para a compreensão e 
melhorar o ambiente regulador para as empresas locais nas economias de todo o mundo, o projeto 
passa por avaliações rigorosas para garantir a sua qualidade e eficácia. O projeto tem se beneficiado a 
partir de comentários e feedback de diversas partes interessadas ao longo dos anos.  
Doing Business 2015 é a introdução de três mudanças principais:  
 

1. Uma cidade  adicional em 11 economias:  
Pela primeira vez na história da publicação, o Doing Business está cobrindo a segunda cidade em 11 
economias com população de mais de 100 milhões. Estas 11 economias são: Bangladesh, Brasil, China, 
Índia, Indonésia, Japão, México, Nigéria, Paquistão, Federação Russa e Estados Unidos. A adição de 
uma segunda cidade permite uma comparação subnacional e contra outras grandes cidades.  
 

2. Cobertura expandida por três dos 10 tópicos:  
O relatório deste ano expande o escopo de três conjuntos de indicadores: resolução de insolvência, 
proteção de investidores minoritários e obtenção de crédito.  
 
Desde a sua criação, os indicadores de resolução de insolvência medem o tempo, custo e resultado de 
um processo de insolvência de uma empresa de estudo de caso e a taxa de recuperação para os 
credores garantidos. Assim, os indicadores têm se centrado principalmente na eficiência do sistema de 
tribunal de falências. No relatório deste ano, os indicadores vão mais longe, medindo explicitamente a 
força do regime jurídico de insolvência. Um novo indicador, o índice de força da estrutura de insolvência, 
medidas de boas práticas, de acordo com os princípios do Banco Mundial sobre Insolvência Eficaz e 
regimes de Credores/ Devedores e o Guia Legislativo de Direito do Comércio Internacional de Direito de 
Insolvência Comissão das Nações Unidas para o Direito Mercantil Internacional (UNCITRAL). O índice 
mede quatro aspectos:  
• Se devedores e credores têm o direito de iniciar o processo de liquidação, processos de reorganização 
ou de ambos e qual padrão é usado para determinar se o devedor for insolvente  
• O que acontece com os contratos de um devedor durante o processo de insolvência, se o 
financiamento pós-início é permitido e qual é o nível de prioridade concedido para o credor de pós-início  
• Qual é o processo de aprovação de um plano de reorganização e se existem certos requisitos materiais 
para o plano  
• A medida em que os credores podem participar de um processo de insolvência, como um grupo e se os 
credores individuais têm o direito de litigar e recorrer de decisões que afetam seus direitos  
 
O nome do conjunto de indicadores “proteção dos investidores" foi alterado este ano para “proteção dos 
investidores minoritários” para melhor refletir seu foco. O âmbito de aplicação do conjunto de indicadores 



 

também foi expandido por meio da adição de um novo indicador, a medida do índice de governo “sócio”. 
O novo indicador engloba quatro áreas principais:  
• Direitos e o papel dos acionistas de grandes decisões corporativas  
• Estrutura de governança - medida em que a lei exige a separação entre os constituintes da empresa 
para minimizar os potenciais conflitos de agência  
• Transparência - a medida em que as empresas são obrigadas a divulgar informações sobre suas 
finanças  
• Alocação de despesas - medida em que as despesas associadas com processos movidos por 
acionistas podem ser recuperados a partir da empresa ou o pagamento das despesas pode ser feito 
dependendo de um resultado bem-sucedido  
 
Os indicadores de Obtenção de crédito foram ampliados para cobrir mais as boas práticas. A força do 
índice direitos legais foi ampliado de 10 pontos para 12, com os novos aspectos selecionados de acordo 
com, entre outros, o Guia Legislativo sobre Transações Garantidas, da UNCITRAL. Um dos novos 
pontos é concedido a economias que tiverem um sistema de transações seguras e integradas. Outros 
novos pontos são concedidos para registro de garantias que funcione bem, definido por várias 
características (tais como a oferta de características modernas, sendo baseada em aviso prévio e que 
abrange todos os tipos de transações seguras). A profundidade de informações de crédito foi ampliada 
de seis pontos para oito. Um dos novos pontos é atribuído às economias onde informações de crédito 
podem ser acessadas através de uma plataforma on-line ou através de uma conexão de sistema-a-
sistema entre instituições financeiras e do prestador de serviços de informação de crédito. Outro novo 
ponto é concedido para as economias em que a pontuação de crédito é baseada em dados do 
departamento de crédito ou registro de crédito disponíveis. Além disso, apenas agências de crédito ou 
registros que cobrem pelo menos 5% da população adulta estão sendo considerados.  
 
Os planos futuros para o relatório Doing Business incluem a expansão de cinco conjuntos de indicadores 
adicionais: obtenção de alvarás de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedades, 
pagamento de impostos e execução de contratos.  
 

3. Ranking agregado com base na distância até a fronteira:  
A classificação da facilidade de fazer negócios agora é baseada na pontuação na distância até a 
fronteira. Esta medida mostra o quão perto cada economia está das melhores práticas globais em 
regulamentação de negócios. Uma maior pontuação indica um ambiente de negócios mais eficientes e 
instituições jurídicas mais fortes.  
 
Qual é a distância até a pontuação fronteira?  
A distância para a pontuação fronteira capta a lacuna entre o desempenho de uma economia em 
regulamentação de negócios e uma medida de melhores práticas em 31 indicadores dos 10 tópicos do 
Doing Negócios (os indicadores de regulação do mercado de trabalho são excluídos). Para começar um 
negócio, por exemplo, o Canadá e a Nova Zelândia têm o menor número de procedimentos necessários 
(1), e na Nova Zelândia o menor tempo para cumpri-los (0,5 dias). A Eslovênia tem o menor custo (0), e 
na Austrália, Colômbia e 110 outras economias não têm a exigência de capital integralizado mínimo.  
 
O cálculo da pontuação da distância de fronteira para cada economia envolve duas etapas principais. 
Em primeiro lugar, os indicadores individuais são normalizados para uma unidade comum: com exceção 
do percentual do imposto, cada um dos 31 indicadores componentes (y) é redimensionado utilizando a 
formulação (pior - y) / (pior - fronteira), com a fronteira representando o melhor desempenho nesse 
indicador em todas as economias, desde 2005, ou o terceiro ano em que foram coletados os dados para 
o indicador. Em segundo lugar, para cada economia, dos escores obtidos para os indicadores 
individuais, são agregados através de média simples em um raio de pontuação fronteira, em primeiro 
lugar para cada tópico e, em seguida, através de todos os 10 tópicos: abertura de empresas, obtenção 
de alvarás de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedades, obtenção de crédito, 
proteção de investidores minoritários, pagamento de impostos, comércio entre fronteiras, execução de 
contratos e resolução de insolvência.  
 
O que é a classificação da facilidade de fazer negócios?  



 

A classificação da facilidade de fazer negócios varia de 1 a 189, sendo 1 o mais alto ranking. O ranking 
das economias é determinado pela triagem de sua distância agregada às pontuações de fronteira. Para 
as 11 economias para as quais a segunda cidade foi introduzida no relatório deste ano, a pontuação na 
distância para fronteira é calculada como a média ponderada pela população da pontuação da distância 
até a fronteira para as duas cidades cobertas.  
 
Por que essas mudanças são necessárias?  
As mudanças na metodologia introduzidas este ano têm o objetivo de ampliar a utilização dos dados 
pelos formuladores de políticas e pesquisadores. Ao expandir seu foco na qualidade da regulação, o 
Doing Business vai abrir uma nova área de pesquisa. O objetivo é ajudar a desenvolver uma maior 
compreensão da importância da qualidade da regulamentação de negócios e sua ligação com a 
eficiência regulatória e resultados econômicos. Ao construir continuamente os dados e melhorar a forma 
como os dados são coletados, a equipe de relatório é capaz de dissecar ainda mais o ambiente 
regulatório de negócios e produzir mais conhecimento global a cada nova publicação. 
  
A pesquisa econômica está sempre evoluindo através de pesquisadores que trabalham para melhorar e 
moldar a forma como eles estudam e analisam o mundo que nos rodeia. Para o relatório Doing Business, 
o objetivo é continuar a moldar o produto para fornecer uma base objetiva para a compreensão e 
melhorar o ambiente regulador para as empresas locais nas economias de todo o mundo.  
 
Como a maioria dos principais conjuntos de indicadores internacionais, o Doing Business já percorreu 
um longo caminho desde a sua criação em 2003, e continua a ser um trabalho em andamento. Em 
comparação com outros importantes conjuntos de dados de benchmarking internacional, Doing Business 
tem uma taxa de correção de dados relativamente baixo, de cerca de 5 por cento.  
 
Como os políticos devem usar os dados?  
Os dados do Doing Business fornecem aos decisores políticos as comparações em uma área 
extremamente importante: o ambiente regulatório das empresas. Os dados dão destaque aos gargalos e 
rigidez no sistema legal e regulatório para as empresas, apontando para o que precisa ser mudado 
quando as reformas são projetadas. Os decisores políticos também podem se beneficiar da revisão da 
experiência das economias que adotaram práticas regulatórias de negócios mais eficiente e um bom 
desempenho nos indicadores. Ao ampliar o alcance do que ele mede, o Doing Business proporciona aos 
decisores políticos uma visão mais completa do ambiente de negócios, bem como novas áreas de 
consideração para com sua agenda de reformas.  
 
Para mais informações sobre os relatórios Doing Business, visite www.doingbusiness.org e se juntar a 
nós em doingbusiness.org/Facebook 
 


