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1. RESUMO 
O Custo-Brasil é um grande entrave para o crescimento do País, sua existência 

implica em custos elevados e perda de competitividade. Com base em Silva 
(2013), é possível afirmar que este custo-país foi um dos fatores responsáveis 

pela retração do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) destinado ao Brasil pós-

crise de 2008. Isto posto, o objetivo deste artigo é verificar qual a influência do 

Custo-Brasil na atração de IDE. Para tal, foi necessária a aplicação do Modelo de 

Regressão Linear Múltipla, partindo do método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO), a fim de estabelecer uma relação entre as variáveis 

encontradas. Os resultados, em parte, confirmam a hipótese deste estudo. 

Temos que o governo brasileiro precisa tratar dos gargalos da economia de 

forma sistêmica, para que o Custo Brasil seja, a princípio, reduzido e, 

posteriormente, eliminado. 

 
2. INTRODUÇÃO 

 Se comparado a um país tido como competitivo pela comunidade 

internacional, o Brasil apresenta custos adicionais às empresas que aqui operam. 

Este adicional é o que denominamos “Custo Brasil”, termo genérico para o conjunto 

de entraves que afetam a competitividade do País, sendo eles: carga tributária, 

infraestrutura de transportes, burocracia e encargos sociais. 
 Não se pode pensar, no entanto, que tais variáveis são por si só 

desfavoráveis à competitividade do Brasil. O problema repousa sobre a quantidade: 

ora no excesso de tributação, de encargos sociais e de burocracia; ora na falta de 

investimento em infraestrutura de transportes. 

 A hipótese básica deste estudo é a de que o Custo Brasil influencia 

negativamente a atração de Investimento Direto Estrangeiro, pois esse tipo de 

capital estrangeiro visa fazer parte das empresas operantes no país-destino. Se o 

país-destino não oferece condições favoráveis para a manutenção deste tipo de 

investimento, então sua atração seria prejudicada. 

 
3. OBJETIVOS 

 O objetivo geral deste trabalho é determinar a influência do Custo-Brasil na 
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atração de investimento direto estrangeiro ao país no período de 1996 a 2009. Como 

objetivos específicos, temos: 
• Evidenciar a literatura empírica sobre a temática “Custo-Brasil”, identificando 

suas principais variáveis; 

• Montar a série histórica (1996-2009) referente a cada uma das variáveis de 

estudo (variáveis de Custo-Brasil e IDE); 

• Mensurar a partir do modelo de regressão linear múltipla a influência das 
variáveis do Custo-Brasil sobre os inflows de IDE. 

 
4. METODOLOGIA 

 Para Gujarati e Porter (2011), a análise de regressão consiste no estudo da 

dependência de uma variável quando relacionada a uma ou mais variáveis. Tem por 

objetivo estimar e/ou prever o valor médio da primeira, da variável dependente, a 

partir de valores conhecidos ou fixados das segundas, variáveis independentes ou 
explicativas.  

 Assim, para estudar a relação de dependência entre as variáveis de estudo, o 

modelo aqui explicitado admite como variáveis independentes: a arrecadação total 

de tributos, o investimento em infraestrutura de transportes (ambos em milhões de 

reais), o total do tempo gasto anualmente pelas empresas no pagamento de 

impostos e o total de encargos sociais (em R$ milhões) que incidem na folha de 
pagamento; como variável resposta (ou dependente), temos os influxos de IDE, 
proxy de IDE. 

 Neste trabalho, os modelos estimados apresentam as seguintes 

especificações: 

a) Todas as variáveis: este modelo (Modelo 1) procura investigar o impacto da 
arrecadação tributária (ARREC.TRIB.t), do investimento em infraestrutura de 

transportes (INF.TRANSP.t) e do total de encargos sociais (ENC.SOC.t) na 

atração de investimento direto estrangeiro (IDEt), nossa variável endógena; 

 
 

b) Dimensão tributária: este modelo (Modelo 2) admite apenas as variáveis que 

se encontram na dimensão tributária. São elas: arrecadação tributária (carga 

tributária) e total de encargos sociais incidentes na folha de pagamentos, 

ambas em R$ milhões; 
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c) Modelos individuais: as variáveis também foram testadas uma a uma na 

relação com o IDE, em modelos de regressão linear simples. 

 Modelo 3 
; 

 Modelo 4 
; 

 Modelo 5 
. 

 

 Tendo t como o período compreendido por esta pesquisa (1996-2009) e  

como o erro ou a perturbação, termo que desempenha o papel das demais variáveis 

que influenciam a atração de IDE, porém não estão explicitadas no modelo. 

 
5. IDENTIFICAÇÃO DAS VARIÁVEIS DE CUSTO-BRASIL E CORRELAÇÃO 

COM O INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO (IDE) 
 Com base na leitura de Confederação Nacional da Indústria – CNI (1995), 

Banco Mundial (1996), Haddad e Hewings (1998), Mancuso (2004), Marques (2010), 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2012) e Departamento de 

Competitividade e Tecnologia – DECOMTEC (2013) foram identificadas as variáveis 

mais citadas no contexto do Custo Brasil, são elas: carga tributária, infraestrutura de 
transportes, burocracia e encargos sociais. 

 Somente na esfera tributária temos três das quatro variáveis aqui tratadas: 

carga tributária, burocracia e encargos sociais. Suas respectivas séries históricas 

encontram-se abaixo: 

 
Tabela 1 – Arrecadação de Impostos no Brasil em R$ milhões correntes 

Ano Arrecadação  
1996 212.581,00 
1997 239.191,00 
1998 268.117,00 
1999 304.941,00 
2000 354.190,00 
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2001 403.745,00 
2002 482.486,00 
2003 553.179,00 
2004 650.135,00 
2005 732.864,00 
2006 817.938,00 
2007 923.245,00 
2008 1.056.642,00 
2009 1.095.933,00 

Fonte: Amaral et. al. (2013) 

 
Tabela 2 - Burocracia tributária: tempo gasto pelas empresas para preparar e 

pagar seus impostos 

Ano Tempo (horas por ano) 
2006 2600 
2007 2600 
2008 2600 
2009 2600 
2010 2600 
2011 2600 
2012 2600 
2013 2600 

Fonte: Doing Business (2013). 

 
Tabela 3 - Encargos Sociais em R$ milhões correntes 

Ano Encargos Sociais 
1996 15.303.471,91 
1997 16.193.669,04 
1998 16.206.650,10 
1999 16.378.733,30 
2000 18.193.638,10 
2001 20.294.776,15 
2002 21.962.222,71 
2003 26.345.423,02 
2004 30.264.162,52 
2005 33.357.934,51 
2006 37.283.937,12 
2007 41.996.496,71 

Fonte: IBGE e Cálculos próprios 

 Ferretti e Funchal (2011) afirmam que o excesso de tributação indica pouco 

retorno pós-tributação, o que, por sua vez, retém o incentivo a novos investimentos: 
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tanto o índice de Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) do setor privado, como o 

fluxo de entrada de Investimento Direto Estrangeiro (IDE); prejudicando, deste 

modo, a economia brasileira no que se refere a investimentos internos (FBCF) e 
externos (IDE). 

 Já a infraestrutura, setor no qual é preciso investir pelo menos 3% do Produto 

Interno Bruto, no Brasil, vem recebendo apenas 2% do PIB. Deste percentual, a 

infraestrutura de transportes recebeu em média 0,5% entre 2001 e 2007 

(FRISCHTAK, 2008). Na Tabela 4, encontramos, em números, os valores destinados 

à infraestrutura de transportes para o período de 1996 a 2009. 

 
Tabela 4 - Total do investimento em infraestrutura de transportes em R$ 

milhões correntes 
Ano Investimento em Infraestrutura de Transportes 
1996 8.439,66 
1997 8.076,66 
1998 11.359,60 
1999 6.709,50 
2000 7.194,84 
2001 7.682,60 
2002 7.389,11 
2003 5.779,82 
2004 8.348,44 
2005 11.380,37 
2006 13.032,16 
2007 14.105,12 
2008 13.341,69 
2009 14.253,38 
Fonte: Frischtak (2008); IBGE; Montes e Reis (2011); Cálculos próprios. 

 

 Hirschman (1958) afirma que a escassez da capacidade de investimento é o 

que determina o ciclo vicioso de pobreza nos países em desenvolvimento. 

Aumentada esta capacidade, por meio do investimento público em infraestrutura, 

seria criado, assim, um ciclo virtuoso de crescimento, uma vez que o investimento 
público atrai investimento privado (MONTES; REIS, 2011). 

 Dentro do investimento privado, temos o investimento proveniente de 

empresas estrangeiras: o IDE, cujo principal objetivo é constituir ou fazer parte de 

empreendimentos produtivos (SILVA, 2013). Segundo Laplane e Sarti (1997), o 
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Brasil, a partir de 1994, passou a receber ingressos de IDE cada vez mais 

volumosos do que os registrados em décadas anteriores (Tabela 5). 

 Araújo (2012) afirma que para atrair Investimento Direto Estrangeiro (IDE), os 
países devem maximizar os benefícios às empresas estrangeiras. O país que visa 

ser um destino deste tipo de capital deve oferecer apoio institucional adequado e 

infraestrutura eficiente, bem como proporcionar menores custos de produção e 

vantagens fiscais (ARAÚJO, 2012), algo que não temos observado no Brasil. 
 
Tabela 5 – Ingressos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em R$ milhões 

correntes 
Ano Ingressos 
1996 7.742,15 
1997 16.535,83 
1998 26.994,10 
1999 49.905,13 
2000 54.673,76 
2001 49.658,41 
2002 55.020,42 
2003 39.481,37 
2004 59.377,45 
2005 52.512,63 
2006 48.241,92 
2007 65.723,93 
2008 80.311,93 
2009 60.887,94 

Fonte: Banco Central do Brasil – BACEN (2010); Cálculos próprios. 
 

6. RESULTADOS 
 O resultado da regressão linear múltipla para o Modelo 1 (todas as variáveis1) 

está expresso na tabela abaixo (Tabela 6): 

 
Tabela 6 - Resultados para o modelo com todas as variáveis 

Análise de Regressão – Modelo 1 

Variáveis P-values 

ARREC.TRIB. 0,00491 
INF.TRANSP. 0,79812 

                                                        
1 A variável ‘Burocracia’ não foi aceita no modelo, devido ao fato de apresentar colinearidade. 
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ENC.SOC. 0,01192 

Equação  
R2 82,1% 

R2 ajustado 75,4% 
Resultados obtidos com o software econométrico Gretl 1.9.12 (nível de significância de 5%) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões. 
 

 Na Tabela 6, é possível observar que duas das três variáveis foram 

relevantes a um nível de 5% de significância estatística. A variável INF.TRANSP., no 
entanto, não apresentou p-value significativo. 

 A Tabela 7 representa os resultados obtidos para o modelo que reflete as 

variáveis em sua dimensão tributária: 

 
Tabela 7 - Resultados para o modelo com variáveis de caráter tributário 

Análise de Regressão – Modelo 2 

Variáveis P-values 

ARREC.TRIB. 0,00122 

ENC.SOC. 0,00271 

Equação  
R2 82,0% 

R2 ajustado 78,0% 
Resultados obtidos com o software econométrico Gretl 1.9.12 (nível de significância de 5%) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões 
 

 Na Tabela 7, temos os resultados para o modelo que admite variáveis de 
caráter tributário. Podemos observar que as duas variáveis do modelo são válidas a 

um nível de 5% de significância estatística. 

 As Tabelas 8, 9 e 10 expressam os valores obtidos para os modelos 

individuais, onde foram postas à prova uma variável de cada vez. 

 
Tabela 8 - Modelos individuais: Arrecadação Tributária 

Análise de Regressão – Modelo 3 

Variável P-value 

ARREC.TRIB. 0,00143 

Equação  
R2 58,5% 
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R2 ajustado 55,1% 

Resultados obtidos com o software econométrico Gretl 1.9.12 (nível de significância de 5%) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões. 
 
Tabela 9 - Modelos individuais: Investimento em Infraestrutura de Transportes 

Análise de Regressão – Modelo 4 

Variável P-value 

INF.TRANSP. 0,14940 

Equação  
R2 16,5% 

R2 ajustado 9,6% 
Resultados obtidos com o software econométrico Gretl 1.9.12 (nível de significância de 5%) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões. 
 

Tabela 10 - Modelos individuais: Encargos Sociais 

Análise de Regressão – Modelo 5 

Variável P-value 

ENC.SOC. 0,03031 

Equação  
R2 38,9% 

R2 ajustado 32,8% 
Resultados obtidos com o software econométrico Gretl 1.9.12 (nível de significância de 5%) 
Fonte: Elaboração própria a partir dos resultados das regressões. 
 

 Com base nas tabelas expostas acima, é notável que o R² ajustado de 

nenhuma delas apresenta um resultado superior a 70%. Os três modelos, desse 

modo, não apresentam um bom ajuste. Portanto, os modelos individuais não 
proporcionam resultados favoráveis, embora o p-value apurado no Modelo 5 tenha 

sido inferior a 5%. 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Podemos dizer que, à luz da teoria econômica, o Custo Brasil influencia 

negativamente o ingresso de IDE no país. Dos modelos estimados neste trabalho, o 
segundo modelo foi o que apresentou resultados mais significativos. Neste, temos 

Arrecadação Tributária e Encargos Sociais como variáveis que explicam o IDE, 

porém o coeficiente de Arrecadação Tributária foi positivo, contradizendo a relação 

inversa que supúnhamos até então. Já o coeficiente de Encargos Sociais se mostrou 
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negativo, isto é, quanto menor a incidência de encargos sociais sobre a folha de 

pagamentos, menor se torna, também, o obstáculo imposto ao IDE.  

 No entanto, acreditava-se na relevância da variável Infraestrutura de 
Transportes para o primeiro modelo, devido ao suporte teórico em que se embasa 

esta pesquisa. Outra variável descartada foi Burocracia, para a qual foi utilizada a 

proxy “tempo total para o pagamento de impostos”. Como sugestões para trabalhos 

futuros podemos enumerar a substituição desta proxy por outra que possibilite uma 

melhor mensuração, bem como a utilização de uma série temporal mais ampla para 

as variáveis. 

 A contribuição deste trabalho está no sentido de atualizar a temática do Custo 

Brasil, uma vez que, ao buscar fundamentos para esta pesquisa, verificou-se certa 

desatualização da temática no âmbito acadêmico. Quanto aos entraves presentes 

na economia brasileira, aqui discutidos, vale ressaltar que muitos, senão todos, 

poderiam ser amenizados a partir da implementação de políticas públicas que visem 
tornar o ambiente de negócios mais atrativo e oportuno para novos investidores. 
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