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Empreender no Brasil não é tarefa fácil. 
Segundo o Doing Business, relatório 
publicado anualmente pelo Banco Mundial 
e que procura avaliar a facilidade para 
se realizar um negócio em um país, o 
Brasil ocupa a 125° posição num ranking 
de 190 países (1°- Nova Zelândia; 190° - 
Somália). Para reverter essa situação, a 
análise do ecossistema empreendedor 
é etapa fundamental na estruturação de 
um ambiente propício para o surgimento 
de novos negócios, pois ecossistemas 
desenvolvidos promovem produtividade, 
competitividade, influenciam a inovação e 
facilitam os processos de negócios (HAYTER, 
2016). Nessa direção, este artigo propõe uma 
complementação na metodologia de cálculo 
do Índice de Cidades Empreendedoras 
– Brasil (ICE), um indicador que reflete o 
grau de desenvolvimento do ecossistema 
empreendedor de 32 municípios brasileiros, 
caracterizando-se como um importante 
referencial para os gestores de políticas 
públicas (ENDEAVOR, 2017).
Atualmente, o ICE consiste na mensuração 
de 7 determinantes que reúnem aspectos 

essenciais da performance empreendedora 
das cidades brasileiras: Ambiente 
Regulatório; Infraestrutura; Mercado; Acesso 
a Capital; Inovação; Capital Humano; e 
Cultura Empreendedora. Tais determinantes 
são construídos a partir de 56 indicadores, e 
o ranking final é uma combinação de todos 
os determinantes, com pesos estabelecidos 
de acordo com seu poder explicativo 
(ENDEAVOR, 2017). Entretanto, ainda que 
o ICE faça uso de toda essa informação, 
entendemos que a inclusão de dados sobre 
endividamento e inadimplência melhoraria a 
precisão do determinante Mercado.
Na literatura acadêmica, vem se 
consolidando o entendimento de que o 
alto endividamento e a inadimplência 
possuem correlação com a retração do 
mercado consumidor. Ao analisar dados 
da Coreia, Choi e Son (2016) identificam 
que famílias começam a reduzir suas 
despesas de consumo quando a relação 
dívida/renda excede 210%, ou quando o 
serviço da dívida excede 27%. Já o estudo de 
Kukk (2016) mostra que, na Estônia, o alto 
endividamento medido pela relação dívida/
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renda prejudica o consumo ao longo de todo 
o ciclo de negócios. No Brasil, Silva et al. 
(2012) revelam que, quanto maior o grau 
de endividamento, maior a propensão a se 
chegar ao pedido de falência da pessoa física.
Nesse sentido, propõe-se agregar dados 
do endividamento e da inadimplência, tais 
como os disponibilizados pela Pesquisa 
de Endividamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), com o objetivo de elevar 
a precisão do determinante Mercado. 
Espera-se que essa ação melhore o poder 
do ICE em classificar as cidades com 
melhor potencial para recebimento de novos 

empreendimentos ao incorporar informação 
relevante acerca do mercado consumidor. 
Vale destacar que o mapeamento do perfil 
de endividamento e inadimplência local 
possibilita a reunião de dados que podem 
ser utilizados como base na elaboração de 
uma política pública efetiva para a melhoria 
do ambiente de negócios. Ademais, a 
identificação da necessidade local e do seu 
potencial econômico deve compor a agenda 
pública para ações de refinanciamentos, 
créditos pontuais, subsídios, desonerações 
e demais benefícios fiscais a fim de mitigar 
restrições à criação de novos negócios. 
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