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INTRODUÇÃO

A partir dos anos 70, a América Latina foi o cenário de muitas transformações

econômicas e políticas, sendo as principais delas as reformas estruturais e a

democratização. As reformas estruturais se impuseram devido as restrições postas ao

modelo adotado desde a década de 50 e tiveram seus efeitos potencializados devido aos

choques externos e/ou outros fatores exógenos. Nos países da América Latina,as

reformas estruturais tiveram diferentes anos de partida, abrangências e resultados. Ao

mesmo tempo, os regimes políticos também tiveram ciclos, oscilando entre o

autoritarismo e a democracia. Estas flutuações tanto no ambiente político bem como nas

reformas estruturais propiciaram uma situação impar em que os efeitos da

democratização e os da' reformas estruturais sobre o crescimento econômico pudessem

ser avaliados I. Adicionalmente, esta situação permitiu também que se avaliasse

qualquer impacto da interação entre reformas e democracia no crescimento econômico.

Considerando que o regime político é importante para a explicar a definição de

escolhas dos atores, de imediato, surgem as seguintes questões:

1. Será que o tipo de regime influencia o desenvolvimento econômico?

2. Será que o tipo de regime influencia as reformas estruturais?

3. E a partir desta segunda questão, surge a sua derivada: como as reformas estruturais

afetam o desenvolvimento econômico?

4. Se existe uma interação entre o regime político e reformas, será que esta interação

afeta o desenvolvimento econômico?

Para tentar responder a primeira questão, será analisada a diversas pesquisas

sobre os efeitos do tipo de regime sobre o crescimento econômico realizadas por

diversos atores. Como exemplo, vale a pena destacar os estudos de elaborados por

alguns autores. BARRO (1996) mostrou o efeito positivo da democracia no

desenvolvimento econômico. PRZEWORSKI e LIMONGI (1993) analisaram 18

trabalhos elaborados por diversos autores e concluíram que não é possível dizer que o

regime autoritário gera menos crescimento que o regime democrático ou vice-versa.

J Segundo AVELINO (2000), as recentes transformações políticas e econômicas experimentadas por
muitos países em desenvolvimento (principalmente-na América Latina) oferecem uma rica oportunidade
de explorar questões sobre a capacidade de diferentes tipos de regimes políticos para reagir a choques
econômicos externos e/ou implementar reformas estruturais consideradas necessárias para a recuperação
da economia. Os países em desenvolvimento estão vivendo ou recentemente viveram ondas de
democratização, desta forma, eles fornecem uma grande oportunidade para analisar os efeitos de regimes
políticos diferentes sobre opções de políticas específicas.
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Posteriormente, RODRIK (2000) concluiu também que não é possível determinar se o

regime político gera menos ou mais crescimento econômico.

Com relação à segunda e à terceira questão, as relações entre o regime político e

reformas estruturais foram abordadas principalmente no nível teórico, isto ocorreu

devido a ausência de uma quantificação adequada dos principais indicadores de

reformas estruturais. Algumas das reformas foram mais sensíveis ao tipo de regime,

desde a sua origem até a sua implantação. Por que isto acontece? O tipo de regime

político pode ajudar a compreender as razões do sucesso ou fracasso das reformas

estruturais? Outras reformas demoraram (ou estão demorando) para serem implantadas,

por que isto aconteceu? Será que o tipo de regime pode alterar a velocidade de

implantação delas? Por que algumas das reformas são implantadas em conjunto com

outras? Será que o tipo de regime pode ajudar a explicar?

Somente recentemente é que foram desenvolvidos estudos empíricos sobre a

análise da relação entre reformas estruturais e crescimento econômico devido à ausência

de uma quantificação adequada dos principais indicadores das reformas estruturais. Os

estudos empíricos sobre os efeitos da reformas estruturais sobre o crescimento

econômico tiveram avanços graças ao trabalho de MORLEY et aI (1999) que

quantificaram os índices de reformas para 17 países latino-americanos no período de

1970 a 1995.

...•. ~

Com relação a terceira questão, posteriormente, BANDEIRA (2000) analisou o

impacto positivo das reformas estruturais no crescimento econômico utilizando estes

índices de reformas estruturais, e identificaram quais reformas que mais contribuíram

para o desenvolvimento econômico.

Retornando a segunda questão, no aspecto empírico, a partir do mencionado

trabalho de MORLEY et al (1999) surgiram os primeiros estudos empíricos realizados

por BIGLAISER e BROWN (2001) que analisaram o relacionamento entre instituições

e preferência políticas sobre diferentes tipos de reformas no período de 1980 a 1995

para 16 países latino-americanos.

Depois de abordar os efeitos do tipo de regime sobre o crescimento econômico,

do tipo de regime sobre as reformas e das reformas sobre o crescimento econômico,

surge a seguinte questão: existe alguma in~eração entre reformas e regimes políticos? E

se existe, quais são os efeitos resultantes desta interação no desenvolvimento

econômico? Não foi encontrado nenhum trabalho na literatura que apresentasse

resultados empíricos que pudessem gerar respostas conclusivas a esta questão.
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Objetivo da Dissertação

o objetivo deste trabalho será analisar o impacto da democratização e das

reformas estruturais no desenvolvimento econômico na América Latina no período de

1970-95. Para atingir este objetivo, as quatro questões apresentadas acima serão

abordadas, e através de uma avaliação empírica tentará se chegar a algumas respostas

conclusivas.

Estrutura da Dissertação

Para atingir o objetivo mencionado acima, inicialmente será apresentado

sumariamente o contexto geral das reformas estruturais e regime político. Desta forma,

no capítulo 1, serão apresentadas brevemente as principais características das reformas

estruturais na América Latina bem como seus impactos no desenvolvimento econômico.

Para que possa haver um maior entendimento dos impactos da democratização nas

reformas estruturais, será apresentada a relação entre regime político e desenvolvimento

econômico. Em seguida, serão explorados alguns aspectos teóricos e empíricos sobre a

interação entre regime político e reformas estruturais.

No capítulo 2, serão apresentados os conceitos básicos e a proposta de um

modelo econométrico para a realização de um conjunto de testes empíricos, através de

regressões lineares, combinando as variáveis relevantes no presente trabalho e de outras

a serem consideradas no modelo a ser apresentado e utilizado, de modo a avaliar o

impacto da democracia, das reformas e da interação da democracia com as reformas

estruturais e no crescimento econômico ..

No capítulo 3, serão apresentadas as principais variáveis necessárias para que o

objetivo deste trabalho possa ser alcançado. Com o objetivo de facilitar a análise

empírica do impacto da democratização nas reformas estruturais e no desenvolvimento

econômico, serão utilizadas variáveis políticas que possam representar a

democratização, variáveis que possam representar os índices de reformas, e outras

variáveis relevantes ao modelo econométrico a ser considerado. Além disso, serão

realizadas analises sobre os dados para que se possa verificar possíveis restrições com

relação aos resultados a serem obtidos ..
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No capítulo 4, serão apresentados os principais resultados obtidos devido a

regressões lineares que utilizará o modelo proposto no capítulo 2 e o conjunto de

variáveis e dados especificados no capítulo 3. Ainda, serão apresentadas as principais

observações com relação aos resultados obtidos e comentários sobre extensões que

poderiam ser realizadas a respeito deste trabalho. Finalmente, as principais conclusões e

os comentários finais serão apresentados no capítulo 5.



II

CAPITULO 1: CONTEXTO GERAL DAS REFORMAS E DEMOCRACIA

o objetivo deste capítulo é apresentar o contexto geral deste trabalho,

descrevendo as reformas estruturais na América Latina, a relação entre regime político e

desenvolvimento econômico, e interação entre regime político e reformas. Os temas

mencionados no contexto geral serão apresentados de forma genérica, apenas para que

possa fornecer uma percepção com relação a prováveis resultados dos impactos das

reformas e da democracia no desenvolvimento econômico.

Primeiro, será apresentado o cenário econômico em que as reformas estruturais

ocorreram na América Latina no período de 1970-95 e a importância delas para o

desenvolvimento econômico. Depois, pelo fato do tema do trabalho estar concentrado

na importância da interação da democracia e reformas no desenvolvimento econômico,

serão apresentadas algumas opiniões acerca da influência do tipo de regime para o

desenvolvimento econômico. Finalmente, serão abordadas as relações entre regime

político e reformas estruturais, sempre procurando explorar a possível interação entre

elas e respectiva importância no desenvolvimento econômico.

1.1. Reformas Estruturais e Desenvolvimento Econômico',

A partir da segunda metade dos anos 1980, ficava cada vez mais evidente a

incapacidade dos Estados latino-americanos de prosseguir o papel desempenhado nas

últimas quatro décadas. Desde 1950, os Estados nestes países latino-americanos tinham

assumido um papel importante na implantação do processo de industrialização. Porém,

a redução abrupta da disponibilidade de recursos externos agravou o desequilíbrio fiscal

deixando evidente a necessidade de reformas.

Com os resultados macroeconômicos negativos aliados com a chamada crise do

Estado, vários países começaram a experimentar alternativas diferentes de políticas, as

chamadas as reformas econômicas na América Latina. Estas reformas econômicas,

nestes países tomaram formas e ganharam torças, cujas propostas, ao final da década 80,

2 Esta seção é baseada na dissertação de BANDEIRA (2000) e no estudo preparado por MORLEY
(1999).
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seriam conhecidas como "Consenso de Washington" que significavam um receituário

de reformas estruturais da sociedade baseado em políticas neoliberais.

A primeira manifestação da crise de 80 foi o déficit na balança de pagamentos.

Em muitos países latino-americanos, este problema estava conectado como causa e/ou

efeito do desbalanceamento macroeconômico e das pressões inflacionarias. O re-

equilíbrio da balança de pagamentos e a estabilização tiveram como necessário os

ajustes na taxa de câmbio, política fiscal e monetária, e também através de políticas

mais heterodoxas relativas aos controles externos, as políticas de renda e aos controles

de preços.

As medidas para a estabilização de preços relativas à balança de pagamentos de

curto-prazo não foram suficientes para retornar ao investimento e crescimento. Após a

década de 80, as atenções foram direcionadas para um ajuste amplo e estrutural que

tinham como objetivo a racionalização de recursos e fortalecimento do setor exportador.

A abertura econômica foi considerada como o principal caminho para tais objetivos e o

processo de ajustes também tinha sido equacionado com medidas adicionais de redução

de tarifas, da desregulamentação do sistema financeiro, de reforma tributaria, de

reforma previdenciária e de privatização das empresas estatais.

Segundo MORLEY et al (1999), as principais características destas reformas

são: abertura da economia doméstica para a competição externa; redução do papel do

- governo em direcionar a alocação de recursos de produção na economia e; a redução do

efeito distorcido do sistema de tributos.

A abertura comercial iniciou-se na segunda metade dos anos 70, no Chile,

Argentina (77) e Uruguai (78) e posteriormente estendeu-se aos demais países do grupo

considerados acima. Basicamente, as principais medidas na reforma comercial foram:

(i) redução do nível médio das tarifas de importação; (ii) redução do grau de dispersão

da estrutura tarifária; (iii) diminuição das barreiras não-tarifárias e restrições

quantitativas; e (iv) redução ou eliminação dos impostos sobre exportações. Como

resultado dessas medidas, a corrente de comércio em toda região cresceu

significativamente. Cabe ressaltar, no entanto que outros fatores, de natureza doméstica,

também contribuíram para tal desempenho, como a política cambial e a estabilidade

macroeconômica.

Com relação à reforma financeira, a partir dos 80/90, uma série de medidas foi

adotada para tornar o controle do sistema financeiro mais eficiente, entre elas destacam-

se: (i) redução ou eliminação de programas de alocação de crédito; (ii) retirada dos
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controles sobre taxas de juros; (iii) redução do nível de reservas compulsórias; (iv)

maior transparência das informações das instituições financeiras. A etapa seguinte

consistiu no estabelecimento de um sistema de regulação e supervisão com o objetivo

primordial de impedir um comportamento de risco por parte das instituições financeiras

(estabelecimento de limites mais reduzidos de alavancagem e operações de arbitragem).

No novo cenário, as necessidades de ajustamento macroeconômico de curto-

prazo e de promover uma mudança estrutural de longo-prazo levaram a maior parte dos

países da região a iniciar a reforma tributária na década de 80. Esta reforma tinha quatro

objetivos básicos: i) estabelecer um sistema mais neutro, de maneira a reduzir as

distorções existentes na forma preferencial para alguns setores; ii) aumentar a base de

tributação; iii) compensar a redução de receita que acompanhou a reforma comercial e a

liberalização da conta de capital, transferindo a base de tributação para a base

doméstica; e iv) promover um, ajuste fiscal permanente e crível, necessário no novo

contexto de economias abertas.

Para alcançar esses objetivos, as seguintes medidas foram adotadas: (i) aumento

da participação do imposto sobre o valor total adicionado no total arrecadado; (ii)

redução das taxas marginais sobre os lucros das empresas e sobre a renda das pessoas

físicas; (iii) eliminação de um grande número de isenções na tributação direta; e (iv)

fortalecimento e a expansão da 'cobrança e recolhimento. O principal componente da

reforma a partir da segunda metade da década de 1980 e inicio da seguinte foi a adoção

generalizada do imposto sobre o valor adicionado (IVA). Nos países que já utilizavam o

IVA como, a reforma fiscal teve o objetivo de aumentar a base de incidência desse

imposto.

A liberalização da conta de capital visava estimular a entrada de capital externo

e reduzir o nível de controle sobre a movimentação de capital, tanto sobre recursos de

residentes como de não-residentes, existentes praticamente em toda a década de 70. Nos

anos 80, passou-se a contestar a efetividade destes controles, pois, os ganhos de

eficiência decorrente de um sistema mais aberto começaram a ser destacados. De acordo

com a BANDEIRA (2000) quando acompanhadas de políticas macroeconômicas e

financeiras apropriadas, uma conta de capital poderia levar aos seguintes ganhos de

eficiência: (i) fluxos de capitais sem restrição incentivariam a especialização na esfera
'.

de serviços financeiros; (ii) geraria ganhos dinâmicos de eficiência, ao promover a

competição no setor financeiro e ao estimula a inovação; (iii) a poupança global poderia

ser alocada de forma a financiar os investimentos mais produtivos; e (iv) para países
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com limitado acesso a crédito externo, a liberalização da conta de capital poderia

facilitar a retomada do contato com os mercados financeiros internacionais.

As empresas estatais desempenharam um papel muito importante no plano de

industrialização de muitos países latino-americanos, principalmente desde o setor de

infra-estrutura (tais como: energia, comunicação, financeiro, exploração de bens

primários) e até de indústria de bens de capital ou área de serviços. Com a queda de

investimentos e da qualidade na administração destas indústrias e com o agravamento

do déficit público tornaram a privatização como uma solução para os governos. Outros

fatores influenciaram a decisão de privatizar, tais como: aumentar a eficiência das

empresas; fortalecer o balanço de pagamentos no caso de vendas das estatais com

capital externo de estrangeiros; promover a competição e a desregulamentação de

muitos setores da economia; expandir o número e a qualidade dos serviços oferecidos;

desenvolver o mercado de capitais; aumentar a eficiência geral da economia e da

distribuição da propriedade. As principais técnicas utilizadas para levar adiante os

programas de privatização foram: (i) venda de um percentual de ações de forma a ceder

o controle para o comprador, empresa privada ou consórcio; (ii) oferta pública e inicial

de ações no mercado, seja doméstica ou internacional; (iii) compra de ações por

empregados; (iv) liquidação da empresa e venda de seus ativos; e (v) concessão.

ANDERSON (1995) apresentou os principais resultados obtidos com as

reformas estruturais destacando o êxito conseguido nos últimos quinze anos, ressaltando

a redução da taxa de inflação nestes países, o aumento do lucro na década de 80 quando

comparada com a década de 70, a taxa média de desemprego duplicou na década de 80,

e o grau de desigualdade aumentou significativamente. Com relação ao crescimento que

era o objetivo primordial destas reformas, o resultado, segundo o autor, foi

decepcionante quando comparado com os outros países", Acrescentou ainda, a

liberalização da conta de capital criou condições mais favoráveis à especulação

financeira do que investimentos produtivos.

Apesar disso, BANDEIRA (2000), através de estudo conclusivo, apresentou os

efeitos positivos das reformas econômicas (abertura comercial, reforma financeira,

liberalização da conta de capital, privatização e reforma fiscal) na evolução do produto

3 Durante 1990 a renda por trabalhador na América Latina e no Caribe cresceu em média cerca de 1.3%
após ter caído para -1.6% durante a década de 1980 e crescido 1,6% na década de 70. A média mundial
foi respectivamente de 1,9%, 0.8%,e 2.2%. Ao mesmo tempo em que o crescimento da década de 90 foi
muito inferior ao crescimento antes da crise da dívida de 1982, porém, ela deixou para trás a década
perdida de 1980.
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per capita em 17 países da América Latina no período de 1970-95, por meio de testes

empíricos para justificar tal conclusão.

1.2. Relação entre Regime Político e Desenvolvimento Econômico.

Para tentar responder a questão central deste trabalho, se a interação da

democracia com reformas influencia o desenvolvimento econômico, deveremos adotar

um posicionamento quanto à questão subjacente, isto é, se o regime político tem alguma

relação com o desenvolvimento econômico.

Em função dos estudos não conclusivos sobre os efeitos da democracia" sobre as

diferentes áreas como a desigualdade de renda, a probabilidade de garantir ajustes

econômicos ou outros índices gerais de performance econômica, desenvolvimento

econômico, alguns autores sugeriram que o "regime político" é uma categoria muito

ampla para analisar os aspectos políticos re,levantes. Embora AVELINO (2000)

concorde que é importante considerar os fatores políticos mais do que tipo de regime,

ele crê que os assuntos relacionando o tipo de regime e o tipo de transição ainda

merecem atenção. Desta forma, este argumento reforça o uso de variáveis políticas

representativas do tipo de regime para se estudar o crescimento econômico.

Neste sentido, a relação entre o tipo de regime e o desenvolvimento econômico

será analisada num nível mais amplo, onde serão apresentados sumariamente os

resultados obtidos por alguns autores, bem como novas abordagens justificando a

importância da democracia para o desenvolvimento econômico. BARRO (1996)

mostrou que há uma correlação positiva entre a democracia e o desenvolvimento

econômico sobre uma base empírica. BARRO (1996) também menciona que a taxa de

investimentos tem uma correlação positiva com o respeito à legalidade (ruZe oi Zaw), o

baixo consumo governamental, a democracia e a estabilidade de preços. Porém, outros

autores como PRZEWORSKl e LIMONGI (1993) apresentam controvérsias acerca dos

argumentos que relacionam o crescimento ao direito de propriedade e a democracia e

questionam numa primeira análise preliminar, se·a democracia não é o regime mais

4 Desta forma, presumindo que a democracia é desejável, segundo AVELINO (2000) é preciso saber mais
sobre as condições que fazem ela funcionar - que são as condições que capacitam a atingir o crescimento
econômico, segurança material, liberdade, e outrosobjetivos mais amplos. Devido a instabilidade política
que tem caracterizado os países em desenvolvimento, muito dos trabalhos comparativos sobre a
democratização que estes regimes eram inerentemente frágeis. Então, estes trabalhos estavam
prioritariamente concentrados na etiologia construtivas de mudança de regime ou de regimes
democráticos emergentes construção, do que no impacto da democratização sobre as políticas públicas.



16

apropriado para o desenvolvimento econômico. Para RODRIK (2000), o crescimento

econômico também não depende do tipo de regime, mas a democracia apresenta

vantagens sobre o autoritarismo principalmente com relação à volatilidade

(estabilidade) e na administração de consolidação de choques e reformas.

Posicionamento favorável para a influência do tipo de regime no

crescimento econômico

As novas pesquisas sobre a teoria neoclássica concentram-se nos aspectos que

podem aumentar a produtividade potencial de cada país. Resultados empíricos obtidos

por BARRO (1996) mostram que o crescimento econômico depende não somente do

capital físico e humano como também de escolhas e variáveis ambientais.

BARRO (1996) concluiu que o crescimento econômico pode ser afetado pela

taxa de fertilidade (negativamente) que pode estar relacionada com o nível de

escolaridade feminino, a taxa de consumo (gastos) governamental (negativamente), o

índice de legalidade (positivamente), as mudanças no termos de comércio

(positivamente), o índice de democracia (positivamente) ou a taxa de inflação

(negativamente).

No modelo de crescimento neoclássico para uma economia fechada, a taxa de

poupança é exógena e igual à taxa de investimento. A taxa de poupança influencia

positivamente a taxa de investimento que por sua vez influencia a taxa de crescimento.

BARRO (1996) demonstrou empiricamente que o índice de investimento econômico

pode ser afetado pela taxa de fertilidade (positivamente ou negativamente dependendo

do caso), pela taxa de consumo (gastos) governamental (negativamente), pelo índice de

legalidade (positivamente), pelas mudanças no termos de comércio (positivamente),

pelo índice de democracia (positivamente) ou pela taxa de inflação (negativamente).

Neste sentido, uma razoável interpretação dos resultados obtidos por BARRO

(1996) é que uma melhor manutenção das regras da lei, um baixo consumo

governamental, e uma estabilidade de preços encorajam o crescimento econômico

devido ao estimulo criado para os investimentos. Desta forma, a intervenção

governamental ou a ausência dela é importante para criar um ambiente propicio para

aumentar a produtividade. Considerando a importância da intervenção governamental,
-,

as variáveis políticas tomam-se importantes para compreender a eficácia, a eficiência e
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a volatilidade das políticas públicas. Neste sentido, a seguir, serão discutidas as relações

entre regimes políticos e crescimento econômico.

Posicionamento desfavorável para a influência direta do tipo de regime no

crescimento econômico

Uma outra abordagem é dada por RODRIK (2000) que menciona que apesar dos

crescimentos econômicos obtidos no leste e no sudeste asiático sob o regime autoritál"iü

(que reforça os argumentos de outros autores da necessidade de ter mãos fortes para o

desenvolvimento econômico), alguns outros países (Zaire, Uganda ou Haiti) com

regimes autoritários viram suas economias deteriorarem-se drasticamente, portanto

mostrando uma evidência preliminar de que o tipo de regime não afeta o crescimento.

Além disso, RODRIK adiciona que as políticas e as circunstâncias econômicas que

conduziram o êxito econômico de alguns países do leste asiático são bem explicadas por

diversos estudos que incluem uma série de políticas, reformas e condições estruturais.

E, nenhuma destas razões é inconsistente com a democracia. Porém RODRIK destaca as

vantagens da democracia sobre o autoritarismo quanto à volatilidade de crescimento no

curto e longo prazo".

PRZEWORSKI e LIMONGI (1993) também apresentaram controvérsias sobre

alguns argumentos que relacionam o crescimento econômico ao direito de propriedade,

às pressões para o consumo de curto prazo e autonomia dos ditadores. Estas

5 Adicionalmente, RODRIK (2000) mostrou empiricamente que quando comparada com os regimes
autoritários, a democracia tem sido superior em quatro aspectos:
1. Gera um crescimento de longo prazo menos volátil. Conforme visto, o crescimento médio em

regimes democráticos não é significativamente diferente dos não democráticos. Entretanto, os
investidores avessos ao risco prefeririam um crescimento mais constante e próximo da média de
longo prazo;

2. Possui uma volatilidade menor de crescimento no curto prazo também. A principal razão é que uma
maior dimensão de "tomadores de decisão" resulta numa maior diversificação, portanto menos risco
dentro de um ambiente deteriorado com informação imperfeita. Desta forma, a volatilidade do
crescimento de curto prazo da democracia também é menor, propiciando um cenário de investimento
de curto prazo mais estável, atraindo desta forma os investidores de curto prazo avessos ao risco;

3. Tem melhor reação e administração dos choques adversos. Surpreendentemente, a democracia
administra os choques adversos melhor do que os regimes não-democráticos, apesar de imaginarmos
que os regimes autônomos têm uma maior capacidade de tomar decisões. De forma geral, os ajustes
requerem a administração de conflitos distributivos provocados pelo choque, um aspecto que a
democracia lida melhor que o regime autoritário. Conforme análise realizada anteriormente, a
participação na administração pode aumentar a eficácia e a eficiência ao nível local. Como exemplo,
RODRIK (2000a) cita que durante a Crise Asiática (1997), a Coréia e a Tailândia que possuem um
regime mais aberto nesta época, gerenciaram melhor -a crise do que a Indonésia que possui um
regime mais autoritário;

4. Gera um resultado distributivo melhor. O tipo de regime não gera um efeito sistemático sobre os
índices de desigualdades (por exemplo, o Gini). Porém, como no caso anterior, isto não significa que
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controvérsias foram discutidas .no intuito de entendermos melhor a relação entre o

regime político e o desenvolvimento.

Em principio, a democracia, através do sufrágio universal, e a liberdade para

formar sindicatos podem ameaçar o direito de propriedade. Desta forma, a literatura

trata o direito de propriedade sempre ameaçado pelo Estado, porém agentes privados

(capitalistas, trabalhadores organizados) podem ameaçar o direito de propriedade.

Conclui-se que nem sempre o vilão é o legislador. Desta forma, pode-se concluir

preliminarmente que não há uma relação direta entre o direito de propriedade e a

democracia. Porém, poderíamos verificar se nos países democráticos desenvolvidos, os

direitos de propriedade são garantidos acima de tudo para os agentes de mercado em

detrimento dos cidadãos (direito a voto).

Numa análise preliminar, novamente, de acordo com os princípios de

representatividade, a democracia inibiria os investimentos, pOIS, em principio, ela

geraria pressões para o consumo de curto-prazo inibindo os investimentos necessários

ao crescimento econômico, através da redução de lucros. Parece óbvio que nenhum

partido político esperaria vencer uma eleição democrática com um programa de governo

baseado em sacrifícios de curto e médio prazo para um distante futuro brilhante. Nos

países democráticos subdesenvolvidos, as necessidades de consumo de curto-prazo

podem ser vitais, representando uma taxa de desconto maior em relação ao futuro do

que em países desenvolvidos. Por outro lado, caso ocorressem estes tipos investimentos,

ele estariam mais associados primordialmente aos ciclos políticos do que um aumento

de produtividade potencial do país.

A autonomia do Estado fortalece o desenvolvimento econômico devido aos

seguintes motivos: (1) o Estado tem papel importante para fazer a economia funcionar

eficientemente (2) o Estado deve ser isolado das pressões privadas de grupos

interessados em aumentar a sua renda (3) a máquina do Estado quer desempenhar bem

as suas funções. Alguns autores argumentam que os regimes autoritários têm mais

probabilidade de estabelecer a mencionada autonomia do Estado, pois consideram que

uma vez que arranjos políticos autoritários dão maior autonomia às elites políticas para

as pressões distributivas, por outro lado eles aumentam a habilidade do governode

extrair recursos, fornecer bens públicos e impor custos de curto-prazo associados com
.,

ajustes econômicos eficientes.

o efeito seja inexistente também em medidas menos desagregadas de bem estar social ou de políticas
que objetivem este bem estar.
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Para esclarecer a importância do tipo de regime no desenvolvimento econômico,

PRZEWORSKI e LIMONGI (1993) analisaram 18 estudos realizados por diversos

autores e concluíram que não se pode dizer que o regime autoritário gera menos

crescimento que o regime democrático ou vice-versa. Concluem ainda, que o impacto

dos regimes no desenvolvimento é bastante complexo e consideram:

• Que um certo grau de desenvolvimento é necessário para uma democracia estável,

reduzindo desta forma o conflito distributivo;

• Crises econômicas ameaçam a democracia assim como a ditadura. Porém a

probabilidade de que uma ditadura sobreviva a uma crise econômica é muito menor.

PRZEWORSKI e LIMONGI (1993) concluem, desta forma, que o regime

democrático parece ser o mais apropriado para evitar um conflito distributivo bem como

sobreviver à crise.

Apesar das controvérsias acerca da importância de uma variável para o tipo de

regime na explicação do crescimento econômico,· pouco se sabe sobre a interação entre

o tipo de regime e as políticas econômicas. Este trabalho vem preencher parte desta

lacuna ao analisar o impacto da interação entre democracia e a reforma estrutural no

crescimento econômico latino-americano.

1.3. Relação entre Regime Político e Reformas Estruturais

Até a pouco tempo atrás, não havia sido encontrado estudo empírico algum

sobre a relação entre regime político e reformas e a contribuição da respectiva interação

para o crescimento econômico. Uma possível razão para justificar esta dificuldade seria

o fato de que a democracia ter como objetivo não somente o desenvolvimento

econômico como o desenvolvimento social", priorizando os gastos sociais 7 que podem

6Além da abordagem econômica, RODRIK (1999) informa que a crise. da divida na América Latina
pressionou os governos a realizarem uma série de reformas estruturais que serviram para enfraquecer as
instituições e a segurança social. Além disso, a América Latina entrou nos anos 90 em um mundo de alta
volatilidade macroeconômica, dirigido grandemente pelo fluxo de capitais. Os instrumentos chaves tais
como política fiscal e câmbio tornaram-se totalmente superados pela necessidade de gerenciar o fluxo de
capital e não poderiam ser alvos da estabilidade doméstica. A política macroeconômica tornou-se
totalmente separada da economia real. O terceiro aspecto é que as instituições políticas e sociais não
foram adequadas suficientemente para atender o clamor de uma maior segurança social. Conforme
mencionado, com altos déficit fiscais, os Estados-reduziram suas despesas ao invés de assumirem uma
maior responsabilidade no gerenciamento de riscos e crises que era requerida pela sociedade de mercado.
Os problemas vão além de governos, os sistemas políticos falharam em criar mecanismos viáveis de voz:
o poder legislativo tem sido fragmentado e não representativo e os partidos políticos têm sido fracos. Os
sindicatos têm sido incapazes de desenvolver estratégias com maior segurança do emprego e também têm
perdido membros. Um outro aspecto importante é a monopolização das discussões concentradas nas
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ser conflitantes com uma das principais causas da reformas estruturais que seria a

redução da divida governamental.

Neste item serão apresentadas as possíveis causas da interação entre reformas e

política e os argumentos favoráveis ao autoritarismo ou a democracia. A maioria destes

estudos ilustra a mencionada interação baseada apenas em comportamentos esperados

pelos atores e não sobre uma base empírica conclusiva.

Posteriormente, serão apresentados os principais resultados obtidos por

BIGLAISER e BROWN (2001) no estudo empírico sobre a interação entre algumas

variáveis políticas e índices quantitativos de reformas elaborados por MORLEY et al

(1999), permitindo assim, uma melhor compreensão desta interação.

Possíveis Causas da Interação entre Reformas e Regime Político.

Apenas a desigualdade não é suficiente para explicar as origens das reformas,

para LORA (1998), explicações baseadas na forma de irracionalidade (tais como a

ignorância, "shortsightedness" ou ideologia) não explicam os motivos pelos quais as

reformas acontecem num determinado momento e não antes ou depois. Para este autor,

os principais fatores que explicam o momento em que as reformas acontecem são os

conflitos distributivos (custos e receitas) entre os atores que são representados

politicamente dentro do governo ou da oposição.

De forma geral, as reformas econômicas alteram o "status quo" e as suas

conseqüências alteram a distribuição de renda e de poder político dentro do país. Como

exemplo, GEDDES (1995) argumenta que os custos associados à abertura econômica e

a efetiva oposição às políticas liberais estão quase sempre concentrados dentro do

próprio governo (e seus colaboradores mais próximos) que teria obtido o controle sobre

políticas de desenvolvimento pregadas pelo Consenso de Washington com foco na chamada integração
global.

As reformas adotadas a partir dos anos 80 tinham como objetivo aumentar a participação do
mercado em detrimento do governo. A privatização, a desregulamentação, a liberalização do comércio
eram itens chaves do Consenso de Washington, que dentro da perspectiva do autor, porém não tinham
nenhuma prescrição direcionada para evitar a insegurança econômica. A privatização, a
desregulamentação e a liberalização do comércio permitiram reestruturar a economia e aumentar o índice
de desemprego, pelo menos no curto prazo. A diminuição da participação do Estado na economia
significou uma oferta menor de empregos no setor público. Uma maior movimentação de capital implicou
na mudança do risco país do capital móvel para o trabalho imóvel. Recentemente, é que tais efeitos
começaram a ser reconhecidos.
7Conforme AVELINO (2000), a disseminação da democracia nos países em desenvolvimento pode ajudar
a melhorar os programas governamentais nas suas raízes. Como mencionado por outros autores, a
participação comunitária pode desempenhar um papel importante na criação ou fortalecimento da
"accountability" e, consequentemente melhorar a eficiência dos programas públicos. Pela mesma razão,
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muitas das receitas criadas pela intervenção estatal na economia da América Latina a

partir dos anos 50. Por sua vez,' isto desempenha um papel importante na captura de

suporte político, certamente um dos mais articulados e prejudicados politicamente são

as pessoas do governo, lideres do partido do governo e os seus aliados mais próximos.

Conseqüentemente, nestes países da América Latina, a mudança de regime ou de

governo pode aumentar a probabilidade de implementar as reformas porque ela quebra a

ligação entre os antigos detentores do poder e seus principais beneficiários, uma vez que

coloca novos detentores do poder.

Como afirmado anteriormente, existe muito pouca discussão sobre os efeitos da

interação entre regime político e reformas sobre o crescimento econômico. Entretanto,

ainda que indiretamente, é possível identificar alguns argumentos deste tipo. Os

próximos parágrafos se dedicam a esta tarefa.

Argumentos Favoráveis a Interação entre Autoritarismo e Reformas

Os principais argumentos favoráveis à interação entre o regime autoritário e as

reformas econômicas no que tange a sua implementação, escopo (e conteúdo) e

sustentação", são:

1. Não somente a incerteza acerca dos resultados da reforma pode impedir a

implantação das reformas, mas também a incerteza da competência do governo de

implantar tais reformas (o insucesso pode levar a perda de poder político para a

oposição). Por outro lado, caso o governo não implante as reformas, também

ocorrerão perdas políticas. Neste sentido, a experiência acumulada em outros países

permitirá reduzir o nível de incerteza e potenciais crises originadas devido ao

insucesso das mesmas. Devido a necessidade de reduzir as incertezas acerca das

competências, principalmente pelo risco potencial de perdas na representação

política em caso de insucesso, as reformas estruturais em regimes democráticos

levarão mais tempo para serem implantadas. Por este motivo, em teoria, a

probabilidade de sucesso em regimes democráticos será maior do que em regimes

dando voz aos novos atores - especialmente os pobres - pode também fortalecer a efetividade e a
sustentação política dos programas sociais.
8Segundo HAGGARD e KAUFMAN (1992), em cada uma destas reformas econômicas, há três
dimensões a serem explicadas: 1) a origem e a implantação; 2) a natureza substantiva da resposta devido
ao seu escopo e ao seu conteúdo. Escopo refere-se a extensão da reforma enquanto que o conteúdo refere-
se em que nível a reforma situa-se entre o ortodoxo e o heterodoxo; 3) se as reformas se consolidam e se
são sustentáveis. Por sustentação, entende-se que a reforma não somente tenha persistido ao tempo, mas
também tenha sido institucionalizada dentro do sistema político.



22

autoritários que considera pouco expressivo, pois neste ultimo o risco de perda de

participação política é controlada muitas vezes pelo uso do poder.

2. Se as reformas forem complementares, as suas implantações podem ser feitas a

qualquer momento, porém a sua seqüência de implantação atenderá os interesses dos

atores que poderão apoiar algumas e criar obstáculos para as outras, principalmente

sabendo que os perdedores das primeiras serão mais conservadores em suas

posições para as subseqüentes. Por este motivo, a seqüência de implantação de

reformas em regimes autoritários terá uma importância muito menor do que em

regimes democráticos. Em teoria, podemos dizer que reformas que exigem uma

participação maior dos atores poderão ocorrer mais tarde em regimes democráticos

do que em regimes mais autoritários.

3. A origem e implantação de alguns tipos de reformas podem ser mais facilmente

explicadas considerando o conjunto de reformas e não de forma isolada. Para as

reformas que precisam estar agregadas na forma de um pacote, a sua implantação é

provável de acontecer em países com conflitos distributivos enraizados

profundamente e com grupos de interesses poderosos que estão mais presentes em

países autocráticos.

4. HAGGARD e KAUFMAN (1995) argumentam que a iniciação das reformas

ortodoxas depende de uma autoridade executiva centralizada. Sob uma autoridade

executiva centralizada, os governos (poder executivo) podem utilizar determinadas

provisões e poderes emergenciais para superar as pressões pluralistas não favoráveis

as reformas. Este argumento é favorável ao autoritarismo no que concerne a

iniciação das reformas, porém com relação à eficácia destas reformas para o

crescimento potencial sustentado, outros aspectos devem ser considerados conforme

mencionado anteriormente. As reformas em regimes autoritários podem ser

iniciadas mais facilmente do que em regimes democráticos, porém a eficácia (com

relação ao desenvolvimento econômico) destas reformas não está associada

diretamente a iniciação das mesmas.

5. Um outro aspecto importante citado por GEDDES (1995) é que muitas instituições,

incluindo burocracias competentes, são criadas para atender os interesses pessoais e

partidários dos líderes do governo. E, uma vez criadas tais instituições, algumas
-,

vezes, adquirem um peso político independente e desta forma, elas influenciam as

futuras escolhas políticas. Na teoria, em regimes autoritários estas instituições

estarão subordinadas ao governo centralizado, enquanto que em regimes
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política, portanto este argumento justifica-se somente em regimes autoritários ou

quando ocorre uma transição de regimes quando instituições herdam membros do

antigo regime.

6. Segundo NELSON (1990), um programa de ajustes de escopo amplo é usualmente

um produto da combinação da liderança compromissada e de um alto grau de

controle centralizado e autoridade. A autoridade concentrada facilita a

implementação, ela também aumenta a credibilidade do programa, formatando as

repostas políticas e econômicas. Tais controles e autoridades podem ser resultado de

uma regra militar, ou de instituições civis, de acordo com o poder dominante, ou de

uma circunstância transitória. Ainda, o conteúdo deste programa de ajustes é

importante, pois pode balancear os interesses dos que apóiam o governo para

influenciar as escolhas. Os governos que dependem do suporte popular e do

trabalhador são mais prováveis de adotar programas heterodoxos, aqueles que

dependem do suporte da comunidade financeira e de empresários são mais

favoráveis às medidas neo-ortodoxas.

Argumentos Favoráveis a Interação entre Democracia e Reformas

Da mesma forma, os principais argumentos favoráveis à interação entre o regime

democrático e as reformas econômicas seriam:

1. Apesar da autoridade centralizada facilitar a implementação de reformas estruturais,

porém, não é evidente que reformas estruturais em democracias sejam mais

ineficientes para o desenvolvimento econômico do que em regimes autoritários. Em

regimes democráticos, as reformas estruturais dependem das instituições e da

participação. A dúvida que surge é se as reformas estruturais, em regimes

democráticos, são mais eficazes para o desenvolvimento por possuir uma

sustentação, pois elas serão implementadas com uma participação maior, reduzindo

o potencial de perdas no curto prazo e garantindo a sobrevivência dos atores.

2. Em regimes democráticos, a participação dos atores na definição do escopo é

importante na medida que permite que os custos sejam distribuídos

consensualmente entre os atores, por intermédio de seus representantes. Outro
'.

aspecto importante é que a participação na definição do escopo pelos participantes

permite esclarecer ou reduzir incertezas dos resultados da reforma, pois poderiam
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ocorrer casos em que um eventual ganhador votaria contra a reforma simplesmente

devido às incertezas associadas às reformas.

3. Na teoria, as reformas implantadas em regimes democráticos, terão uma sustentação

maior, pois o custo de renegociar qualquer alteração envolve uma contrapartida a ser

oferecida pela parte interessada. Outro aspecto a destacar é que em regimes

democráticos, pelo fato de possuir uma sustentação maior, há uma percepção por

parte dos atores (incluindo os investidores) de que as regras não serão alteradas no

curto prazo, desta forma, permitirá uma ampliação no horizonte para seus retornos.

4. NELSON (1992) também argumenta que os conflitos distributivos entre os grupos

sociais, dependendo da reforma, são mediados pelas ações do Estado e suas

instituições e ainda, que o projeto das políticas pode afetar a estrutura de coalizões e

o nível de suporte e oposição política sobre as iniciativas particulares. Em teoria, em

regimes democráticos as mediações são mais transparentes do que em regimes

autoritários, portanto, garantindo uma credibilidade e sustentação maior do que em

regimes autoritários.

5. Ao contrário do que possa parecer, segundo BIGLAISER e BROWN (2001), a

consolidação das reformas depende da redução dos poderes do executivo através da

evolução de testes de comprovação do poder de decisão do executivo. Uma base

estável de suporte social, vindo de diferentes partidos, é necessária para consolidar

estas reformas. HAGGARD e KAUFMAN (1995) argumentam que um sistema

partidário fragmentado altamente polarizado dificulta a fusão entre a base eleitoral,

legislativo e a maioria burocrática, tomando crítica a organização da nova coalizão

de beneficiários. Ainda, HAGGARD e KAUFMAN (1992) afirmam que nenhuma

reforma, em regimes democráticos, incluindo aquelas que reduzem o tamanho do

estado na economia, pode ser sustentada no longo-prazo a menos que ela atraia ou

crie uma nova coalizão de beneficiários.

Observa-se que a maioria dos argumentos favoráveis a autoritarismo está

relacionada com a fase de implantação e iniciação enquanto que a maioria dos

favoráveis a democracia está relacionado com o escopo e com a sustentação de tais

reformas. Conforme visto acima, estes argumentos devem-se às características que estão

presentes em regimes autoritários ou democráticos respectivamente.
-,

Estudo Empírico sobre a Interação entre Algumas Variáveis Políticas e Índices

Quantitativos de Reformas.
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Usando dados para 16 países latino-americanos no período de 1980 a 1985,

BIGLAISER e BROWN (2001) concluíram que as instituições e preferências políticas

têm um impacto variado nos diferentes tipos de reformas estruturais. Algumas variáveis

ideológicas e institucionais são correlacionadas com alguns tipos específicos de reforma

e não com outras. Neste estudo, arranjos institucionais específicos são importantes para

atingir a reforma econômica, entretanto a importância da instituição varia com a área de

interesse. Considerando a ampla dimensão e interesses envolvidos na estabilização da
\

economia e ajustes estruturais, mesmo que determinadas instituições não estão

associadas com a ampla definição de reforma econômica, é prematuro concluir que as

instituições não importam.

No modelo proposto por BIGLAISER e BROWN (2001), o índice de reforma

depende de um conjunto de variáveis, sendo elas: o índice de reforma do período

anterior, a dívida total externa, a produtividade per capita, a inflação, o saldo das contas

correntes e um conjunto de variáveis políticas. As variáveis políticas consideradas por

estes autores são: poder presidencial, dividendos governamentais, fragmentação

partidária, polarização, honeymoon, democracia e ideologia. Desta forma, o índice geral

de reformas será calculado por:

Considerando os índices quantitativos de reformas (Geral, Comercial,

Financeira, Privatização e Tributária) propostos por MORLEY et al (1999), tendo os

índices de reforma como variável dependente, os principais resultados obtidos neste

estudo foram:

para o índice geral de reformas como variável dependente, nenhuma das variáveis

mencionadas no modelo acima é significativa, em outras palavras estrutura

partidária e a constituição não restringem e nem incentivam a adoção de reformas;

para o índice de abertura comercial como variável dependente, a democracia, a

polarização e honeymoon é negativamente correlacionada com este tipo de reforma,

enquanto que a fragmentação e a ideologia presidencial favorecem positivamente;

para o índice de reforma financeira como variável dependente, a ideologia

presidencial é a variável política mais significativa;

para o índice de reformas restantes (liberalização de conta de capital, privatização e

fiscal) como variável dependente, nenhuma das variáveis políticas é significativa;

Portanto, os resultados acima indicaram que algumas das variáveis institucionais

são mais correlacionadas com tipos específicos de reforma e não com outras. Uma das
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conclusões importantes é que as reformas estruturais envolvem um numero diferente de

políticas cujos impactos variam bastante. Uma das conclusões importantes é que

nenhuma simples instituição ou preferência ideológica impede os países de adotarem

reformas estruturais. Porém, as instituições e preferências políticas oferecem algumas

oportunidades e restrições com respeito aos vários tipos de reformas.
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CAPITULO 02: O MODELO CONCEITUAL

o objetivo deste capítulo é apresentar os conceitos básicos para a realização de

um conjunto de testes empírico, através de regressões lineares, combinando as variáveis

relevantes no presente trabalho e de outras a serem consideradas no modelo a ser

utilizado, de modo a avaliar, através de um modelo econométrico, o impacto da

democracia e reformas estruturais no crescimento econômico.

Neste capitulo, serão apresentados os trabalhos realizados por Jones (2000) e

Bandeira (2000), e a partir destes serão realizadas algumas extensões, quando será

proposto um modelo econométrico para os testes empíricos. A partir deste modelo

econométrico, e variáveis políticas representativas da democracia e reformas, serão

realizadas diversas regressões com o objetivo de avaliar os impactos da democracia,

reformas estruturais e da interação entre democracia e reformas no crescimento

econômico.

2.1. O Modelo Conceitual Básico

Charles Jones (2000) propõe uma modificação do modelo de crescimento

neoclássico considerando a infra-estrutura social como fator determinante na

determinação do produto por trabalhador que pode ser um incentivo para acumulação de

fatores e a atividade produtiva. Desta forma, para Jones (2000), a função de produção

depende da infra-estrutura da economia sobre aprodutividade, capital físico, capital

humano (que depende do nível de escolaridade):

Y=I~(hLta, com Hi=hiL, e hi=el/iu (onde a e </> são coeficientes a(1)

determinar)

em que Y é o produto de cada país, I representa a influência da infra-estrutura da

economia sobre a produtividade total de fatores, K o capital físico, H o capital humano,

u o nível de escolaridade, L a quantidade de trabalhadores e h é o capital humano por

trabalhador. Desta forma, para Jones (20~0): economias com K, h e L iguais podem

apresentar produtos por trabalhador distintos, uma vez que a infra-estrutura em que

esses insumos estão inseridos se diferenciam.
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Bandeira (2000) propôs um modelo apresentando a influência da variável institucional

sobre a produção e a produtividade dos fatores econômicos num estudo envolvendo 17

países latino-americanos no período 1970-1995. A premissa considerada é que as

instituições afetam diretamente a produtividade do capital físico, da mesma forma que o

conhecimento influencia a produtividade do trabalho. Além disso, consideram também

o impacto da tecnologia (A) sobre produtividade. Partindo dessa hipótese, o capital

físico passa a ser tratado como "capital-efetivo", ou seja, uma unidade de capital

ajustada ao grau de desenvolvimento institucional (I), conforme indicado pela equação:

(2)

que substituindo o capital físico por uma variável que expressa o fator ajustado à sua

produtividade:

(3)

Partindo da equação (3) temos que o produto por trabalhador no estado estacionário será

dado por:

(4) y* = fYIa-I (sk)/(n+g+d)) o/l-a Ael/Ju

Linearizando a equação (4), teremos:

(5) In (Y!Lr) = a + (a/(l-a)).ln Ir + (a/(l-a)).ln Sk- (a/(l-a)).ln (n+g+d) + l/>.u + Et

Numa forma mais genérica podemos considerar que a produtividade pode ser

representada pela seguinte equação:

ou na forma genérica:

2.2. Extensões do Modelo Conceitual Básico: Modelo Estendido

A partir do modelo conceitual proposto por Bandeira (2000), será admitida como

premissa que a democracia e as reforma~ gerais' serão considerados fatores de infra-

estrutura social que será determinante para a função de produto por trabalhador. Desta
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forma, pode-se supor que a infra-estrutura social pode ser representada por uma das

alternativas a seguir:

1. pelas reformas estruturais conforme apresentado por Bandeira(2000) para verificar o

impacto das reformas no crescimento econômico na América Latina no período

1975-95; ou

2. pelas variáveis políticas de democratização que possa representar o estímulo a

acumulação de fatores. Neste caso, consideraremos que as reformas estruturais estão

representadas pelas variáveis políticas de democratização na determinação da infra-

estrutura social; ou

3. pela composição das reformas estruturais com a democratização. Neste caso,

consideraremos que ambos os fatores (reformas estruturais e variáveis políticas de

democratização) são importantes de forma independente para a determinar a infra-

estrutura social.

4. pela interação das reformas estruturais com a democratização. Neste caso,

consideraremos que as reformas estruturais, as variáveis políticas de democratização

e a interação conjunta de ambos os fatores (reformas estruturais e variáveis políticas

de democratização) são importantes para a determinar a infra-estrutura social.

Será adotada como premissa que a democracia e reformas estruturais podem ser

codificadas dentro de um intervalo determinado, e desta forma, o impacto da

democracia e as reformas estruturais no fator de produtividade no estado estacionário

tendem a uma constante na medida que evoluem. Desta forma, pode-se considerar que

as mesmas podem ser representadas genericamente por uma função exponencial da

seguinte forma:

(7.0a) I 1/ democratização= II.e OU

(7.0.b) I 1/ reformas= Ii.e ou

(7.0c) I - 1/ democratização X reformas
- II·e

Considerando que as reformas estruturais serão representadas por Ir e as

variáveis políticas de democratização serão representadas por Ip, e a Interação entre as
'. .

variáveis políticas de democratização e reformas estruturais por Iirp. Desta forma a

equação (6.1) para as alternativas acima pode ser representadas por:

Cenário 1: somente reformas estruturais
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Cenário 2: somente variáveis políticas de democratização

Cenário 3: combinação de reformas estruturais e variáveis políticas de democratização

de forma independente

Cenário 4: combinação de reformas estruturais e variáveis políticas de democratização

de forma independente e interação de reformas estruturais e variáveis políticas de

democratização pode ser representado como o produto aritmético das mesmas ( Irp, =
Ir., Ipt).

(7.4.) ln (Y!Lt) = f30 +f3J.Irt + f32.IPt +f33.( Ir, . Ip.] +f34.ln s, - f3s.ln (nt+g+d) +f36.Ut +

Analisando os cenários acima, sob o ponto de vista de abrangência, o cenário

mais próximo da situação real é o 4, pois o mesmo pressupõe a coexistência as variáveis

políticas de democratização e reformas e a interação das mesmas. Portanto, o cenário 4,

representado pela equação (7.4) será a premissa a ser considerada sob o ponto de vista

teórico.

A formulação teórica torna possível elabora e testar hipóteses alternativas,

dentro de uma rigidez lógica, pelos quais o produto per capita pode depender das

variáveis não somente econômica, mas também daquelas que possam representar a

infra-estrutura social que neste trabalho esta sendo representado pelas reformas

estruturais e pelas variáveis políticas.

Neste capítulo, a partir do modelo neoclássico, foi possível propor um modelo

econométrico para que seja utilizado como base das regressões lineares a serem

realizadas posteriormente que fornecerão os resultados cuja interpretação será

fundamental para elucidar as questões apresentadas na introdução deste trabalho.
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CAPITULO 3: APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

Neste capitulo serão apresentadas as principais variáveis a serem utilizadas nas

análises empíricas. Com o objetivo de facilitar a análise empírica do impacto da

democratização nas reformas estruturais e no desenvolvimento econômico, serão

utilizadas variáveis políticas que possam representar a democratização, variáveis que

representem os índices de reformas, e outras relevantes ao modelo econométrico

considerado no capitulo 2. Além disso, será feita a análise da correlação das variáveis

políticas escolhidas com o conjunto de variáveis a serem utilizadas neste trabalho para

observar o grau de independência das mesmas e consequentemente, justificar uma

eventual adequação (particularização) do modelo econométrico mencionado acima.

3.1. Variáveis Políticas de Democratização

Neste trabalho serão utilizadas três variáveis para representar a democracia na

América Latina são:

1. Uma variável dicotômica proposta por ALVAREZ et al (1996) que será

denominada simplesmente de Demreg;

2. Polity IV, uma medida mais continua sobre o grau de democratização de um

país baseada no trabalho de JAGGERS e MARSHAL (2000);

3. Direitos Políticos e Liberdade Civil da organização não governamental

Freedom House .

.Neste trabalho, análise do impacto da democratização sobre reformas e

crescimento econômico será feita utilizando separadamente uma destas variáveis, como

o objetivo de verificar se o uso de diferentes medidas de democracia implica em

variação no efeito sobre o crescimento econômico.

Demreg

Inicialmente será usada uma variável dummy que representa a democracia de

forma bastante ampla, para isto será utilizado o estudo elaborado por ALVAREZ et al

(1996). Esta variável será denominada neste trabalho de Demreg originalmente

codificada como um (1) para os anos em' que há democracia e simplesmente zero (O)

quando há ausência da mesma no respectivo ano.
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Neste trabalho, os índices de Dernreg serão convertidos para uma escala de zero

(O) a um (1) quando calcularmos a média de cada período de cinco anos desde 1970 a

1995. Desta forma, foi utilizado o ano 1970, como ponto de partida, e então calculada a

média do período de 1971-75, média do período de 1976-80, e assim por diante.

Polity IV

A variável Polity IV foi retirada do banco de dados criado e mantido por Gurr e

seus associados. Embora codificada subjetivamente por vários autores envolvidos no

projeto, ela fornece uma medida mais contínua do grau de democratização de um país.

Como se verá abaixo, esta variável é resultado da diferença de duas outras variáveis:

Democ e Autoc.

Democ

Esta variável dimensiona a democracia que é concebida a partir de três elementos

interdependentes. Um é a presença de instituições e procedimentos os quais os

cidadãos podem expressar suas preferências sobre as alternativas de políticas e de

lideres. O segundo é a existência de restrições institucionalizadas sobre o

exercício do poder pelo executivo. O terceiro é a garantia de liberdade civil para

todos os cidadãos nas suas vidas diárias e nos atos de participação política. Outros

aspectos tais como: rule oi law, systems oi checks and balances, liberdade de

imprensa, entre outros, são meios (ou manifestação específica) para estes

princípios. Na variável Democ, não estão incluídos dados codificados sobre a

liberdade civil.

O indicador de democracia, Democ, varia numa escala de ° (o menos

democrático) a 10 (o mais democrático), e é derivado de outras variáveis: a

competitividade da participação política, a abertura e a competitividade do

recrutamento do executivo e restrições sobre o chefe do executivo.

Autoc

As propriedades mais comuns no regime autoritário são: a falta de uma

competição política regularizada e de uma preocupação com as liberdades

políticas. O regime autoritário é identificado através de um conjunto distinto de

características políticas. Na forma mais madura, a autocracia restringe ou suprime
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a competitividade da participação política. Os chefes do executivo são escolhidos

através de um processo regularizado de seleção dentro da elite política, e uma vez

no exercício do poder, possuem poucas restrições institucionais.

O indicador de autocracia, Autoc, varia numa escala de zero (O), o menos

autocrático, a -10, o mais autocrático, e é derivado de outras variáveis: a

competitividade da participação política, a regulamentação a participação, a

abertura e a competitividade do recrutamento do executivo e restrições sobre o

chefe do executivo.

Como as Democ e Autoc não possuem pontos comuns, é possível criar uma

terceira variável através da substração dos aspectos autoritários (Autoc) daqueles

democráticos. Esta nova variável, Polity N, representará o grau de democratização de

um país e terá 21 pontos, variando no intervalo entre -10 (fortemente autocrático) a +10

(fortemente democrático). Para os países cujo regime estava sob transição naquele ano

(novas instituições são planejadas, legalmente constituídas), os indicadores Autoc,

Democ e Polity N estão representados com o valor -88. Para estes casos, quando o

período de transição é de um ano, foi calculado um indicador médio utilizando o valor

anterior e posterior do período de transição. Caso o período seja maior do que um ano,

para cada ano do período de transição, foi calculado um valor proporcional utilizando o

período de transição, o valor anterior e posterior da transição.

Assim como no caso da variável anterior, os índices de Polity N foram

convertidos para um outro padrão de escala de zero (O), o mais autocrático, e um (1), o

mais democrático, quando calcularmos a média de cada período de cinco (5) anos desde

1970 a 1995 ..

Direitos Políticos e Liberdade Civil

A instituição Freedom House edita anualmente uma medida dos direitos

políticos e a liberdade civil dos indivíduos. Apesar destas medidas não representarem..
objetivamente a democracia, elas serão utilizadas neste trabalho como maneira de

checar qualquer viés subjetivo embutido na codificação da variável Polity N.
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Acrescentando mais esta variável, mesmo que subjetiva, e obtendo resultados comuns

reforçaria a confiança nos resultados encontrados.

A seguir apresentaremos a definição da variável Freedom House, que

representará a variável política de democratização, a partir dos índices de direitos

políticos e de liberdade civil.

Segundo a Freedom House, a liberdade representa a oportunidade para agir

espontaneamente em diversas áreas sem que haja o controle do governo e/ou outros

meios de dominação potencial. Na realidade, os índices são atribuídos aos indivíduos e

não aos governos e nem aos ambientes políticos. O entendimento de liberdade

compreende de dois conjuntos agrupados em direitos políticos e liberdade civil. O

direito político capacita as pessoas a participar livremente no processo político, o qual é

o sistema pelos quais unidades organizadas politicamente escolhem os representantes

políticos e comprometem decisões que afetam a comunidade (local, regional e

nacional). Numa sociedade livre, isto representa o direito de todos os adultos de votar e

competir para um cargo público, e para os representantes eleitos de ter decisão de votar

nas políticas públicas. A liberdade civil inclui a liberdade de desenvolver opiniões,

instituições e autonomia pessoal separada do Estado.

Os índices atribuídos a Direitos Políticos e Liberdade Civil estão dentro de uma

escala de 1 (com mais liberdade) a 7 (com menos liberdade).

Para os direitos políticos, os países (ou territórios) que possuem este índice como

1 são aqueles em que os cidadãos têm um alto grau de liberdade, e que as minorias

podem participar através de consenso. Com exceção de alguns países situados em

pequenas ilhas, o restante tem um poder político descentralizado e eleições livres. Os

países que possuem este índice como "7, os direitos políticos estão ausentes ou

virtualmente inexistente devido à natureza opressiva do regime ou a combinação da
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opressão com uma guerra civil. Estados e territórios neste grupo podem ser

caracterizados pela extrema violência ou onde o poder militar domina o poder político.

Para a liberdade civil, os países (ou territórios) que possuem este índice como 1,

são aqueles que possuem os ideais de liberdade, incluindo a liberdade de expressão,

união, associação, e religião. Eles são distinguidos por um regime estável de regras da

lei e são comparativamente livres da corrupção e da indiferença governamental. Os

países que possuem este índice como sete (7), virtualmente não tem liberdade, um

opressivo e medo justificado de repressão caracterizam estes países.

Como o banco de dados do Freedom House, tem 1972 como ano de partida, foi

suposto que para 1970 e 1971, os valores das variáveis direitos políticos e liberdade

civil serão os mesmos de 1972. Portanto, qualquer conclusão ou avaliação que se baseie

nestas variáveis para o período de 1970 a 1972 poderá estar incorreta.

Para esta dissertação, os índices de direitos políticos e liberdade civil serão

somados e a escala resultante, entre 2 e 14, será convertida para um outra escala,

compreendida entre zero (O) a um (1). Nesta última escala, para facilitar a comparação

com a variável Polity IV, os termos serão invertidos; assim, ° (zero) representará o

limite inferior - a ausência de liberdade, equivalente ao 2 soma dos dois índices

originais - e 1 (um) o limite superior.

Correlação entre as variáveis políticas representativas da Democracia: Demreg,

Polity IV e Freedom House

Quando calculada a média aritmética para cada período de cinco anos (com

exceção do ano de 1970 que foi adotado o próprio valor observado, os períodos

restantes são: 1971-75, 1976-80, 1981-85, 1986-90, 1991-1995) das variáveis políticas

mencionadas anteriormente, e realizando" a correlação das médias obtidas entre estas

variáveis, observa-se que há uma correlação positiva bastante alta entre as mesmas

conforme pode ser observado abaixo na tabela 1.
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Portanto, não há evidência clara que uma relação linear de duas ou mais das

variáveis políticas possa trazer alguma nova evidência significativa acerca dos impactos

das mesmas nas reformas ou no desenvolvimento econômico. Desta forma, estas

variáveis políticas mencionadas (Dernreg, Polity IV e Freedom House) deverão ser

utilizadas de forma independente neste trabalho.

Comparação entre a evolução da democratização representada por Dernreg, Polity

IV e Freedom House no período de 1970-95

Na figura 1 observa-se a evolução das respectivas médias anuais (calculada para

os 17 países) dos índices Dernreg, Polity IV e Freedom House. Nesta figura, os

seguintes aspectos destacam-se:

• A evolução das médias dos três índices é bem semelhante até o final da década

de 80, sendo que a Dernreg possui médias anuais um pouco inferiores aos

demais (Polity IV e Freedom House) até 1980 quando os três índices atingem

praticamente o mesmo valor;

• a partir de 1980, a democratização representada por Polity IV tem um

crescimento maior do que a democratização representada por Freedom House.

Devido a esta diferença de crescimento da democratização, em 1995 a

democracia representada por Polity IV estava muito acima, cerca de 50%

daquela representada por Freedom House. Da mesma forma, a partir de 1980, a

Dernreg tem um comportamento bem semelhante a Polity IV até 1995.

Democracia e Crescimento Econômico

Na América Latina, a evolução do PIB per capita apresentou uma queda durante

a década de 80, e partir do final da desta década inicia-se a recuperação do crescimento

econômico até 1995. De acordo com as figuras 2a, 2b e 2c, que apresentam a evolução'. .
conjunta da democracia (média dos 17 países por ano) e da média do PIB per capita,

fica claro que a média do índice de democracia (quer seja representada pela variável
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Dernreg ou Polity IV ou Freedom House) nem sempre tem uma correlação positiva com

a média do PIS per capita.

3.2. Índices de Reformas

Em seu trabalho, Lora (1997) já diagnosticava a falta de medidas sistemáticas de

magnitude das reformas estruturais que aconteciam na América Latina e propunha um

método para quantificar as reformas por tipo e grupo de países ao longo do tempo. Para

Lora (1997), as principais reformas aconteciam nas seguintes áreas: comercial,

financeira, tributária, privatização (apenas oito países tiveram médias superiores a 1%) e

trabalhista. Para estas áreas, foram propostos índices para medir a evolução destas

reformas no período de 1975 a 1985 para 19 países na América Latina.

Posteriormente, Morley et aI (1999) apresentaram um conjunto quantitativo de

índices que refletiu os principais elementos das reformas estruturais em 17 países da

América Latina no período de 1970 a 1995, no intuito de determinar o impacto

econômico das reformas. Além disso, com tais medidas era possível comparar a

extensão das reformas entre os países bem como a sua evolução em cada país. Os

índices de forma geral tentaram capturar os esforços do governo para implementar tais

pacotes de reforma.

Cada índice é normalizado de zero a um, sendo um (1) o mais reformado ou

livre da distorção ou da intervenção governamental. Desta forma, alguns comentários

devem ser feitos devido a esta normalização: o índice é uma medida relativa de um país

ao mais liberalizado dos países considerados na América Latina dentro de um período

entre 1970 e 1995 e; um alto valor do índice necessariamente não é melhor do que um

baixo valor, pois não sabemos qual é o valor ótimo para um país ou para o conjunto se é

que existe.

Morley e seus associados mediram cinco índices: abertura comercial, reforma

financeira, liberalização da conta de capital, reforma tributária e privatização. Os índices

são apresentados com mais detalhes a seguir.

• Abertura Comercial: este índice é uma média de dois sub-componentes: a média

local e a dispersão de tarifas. Não inclui as restrições não quantitativas o que
'. ,

muitas vezes podem ser mais importantes do que tarifas na restrição às

importações. Um segundo aspecto é quando a tarifa é demasiadamente alta que
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sua simples redução (insuficiente para superar o excesso de proteção) não torna

o produto competitivo frente ao mercado doméstico.

• Reforma Financeira: este índice é uma média de três outros índices: controle de

empréstimos e taxa de empréstimos e o índice de reservas sobre depósitos. Se a

taxa é determinada pelo mercado, o índice de Reforma Financeira Doméstica é

um, caso seja totalmente controlado pelo governo, este índice é igual a zero.

• Liberalização da Conta de Capital: este índice é uma média de outros quatro que

refletem o controle setorial de investimento, limites na repatriação de juros e

lucros, controle sobre os créditos externos para os tomadores domésticos e as

saídas de fluxo de capital. É importante salientar que a tradução das descrições

verbais de controle em índices é fundamentalmente subjetiva.

• Reforma Tributária: este índice é uma média de outros quatros: a taxa de

imposto marginal máxima sobre as receitas das pessoas jurídicas e físicas, o

valor do imposto sobre o valor agregado e a eficiência do imposto sobre valor

agregado. O último é definido como o índice entre o taxa do IVA sobre o

recebimento deste imposto em relação ao PIE. O último reflete a cobertura e

neutralidade da taxa do IVA bem como da eficiência do governo de cobrar este

imposto.

• Privatização: este índice é calculado pela diferença entre um menos o índice do

valor adicionado de empresas estatais em relação ao PIE oriundo de atividades

diferentes da agrícola. Portanto este índice não penaliza países que não possuíam

empresas estatais, como o Chile que vendeu uma boa parte das empresas estatais

antes do inicio do período de medição.

Segundo os autores um dos mais sérios problemas relacionados a estes índices

mencionados acima é a sensibilidade dos mesmos quanto à inflação e tendências

exógenas nos preços dos produtos primários. Por exemplo, durante o período de

inflação severa, os governos tentam manter os preços dos serviços públicos oferecidos

pelas empresas estatais. Como resultado, estas empresas geram prejuízos afetando

negativamente o valor adicionado. Com relação às tendências exógenas, algumas

empresas estatais possuem como atividade a venda de commodities sujeitas aos preços

internacionais de mercado. Desta forma, quando os preços destes produtos

(commodities) sobem, o valor adicionado é positivo enquanto que com os preços em

baixa, o valor adicionado é negativo.
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Um outro aspecto importante a ressaltar é correlação entre estes índices, pois um

índice pode afetar o outro. Por exemplo, a abertura comercial, a reforma financeira e a

privatização poderão ser afetadas pelos tributos e impostos que dependendo dos valores

aplicáveis poderão gerar estímulos ou incentivos para um maior comércio, decisão de

um investimento maior ou uma participação maior na privatização.

A participação das empresas estrangeiras na privatização pode permitir uma

transferência de passivos do Estado para os novos acionistas, reduzindo, a divida do

Estado, e/ou ainda permitir a entrada de capital externo que pode ser usado pelo Estado

para reduzir a divida externa. O resultado da privatização pode influenciar a reforma

financeira e a conta de capital.

A seguir, será apresentada a evolução das principais reformas ocorridas em 17

países da América Latina no período de 1970 a 1995. O Índice de Reforma Geral é a

média aritmética dos índices (abertura comercial, reforma financeira, liberalização da

conta de capital, privatização e reforma tributária) no ano para cada país.

Índice Geral de Reformas

Calculando a média aritmética dos índices gerais de reforma de todos os países

para o respectivo ano, será analisada a evolução da média dos índices de reforma na

América Latina no período 1975-95. Observando a figura 3, percebe-se que a média dos

índices de reformas na América Latina tem apresentado um crescimento menos

acentuado até 1986 e partir deste ano o crescimento foi maior.

Em 1970, os países com os menores índices de reformas eram: Chile, Uruguai e

República Dominicana. Em 1995 os países que apresentaram os maiores índices de

reformas são: Uruguai, Argentina e EI salvador.

Finalmente, é importante ressaltar que, a diferença dos índices de reforma geral

entre os países em 1970 é levemente maior do que em 1995, indicando tendência a

maior homogeneização das políticas econômicas entre países latino-americanos 1
•

Através de uma observação preliminar na figura 3, considerando que haja

alguma relação de dependência entre as variáveis, conclui-se que há uma correlação

positiva entre a média do PIB per capita (de todos os 17 países) e a média do índice de

reformas gerais proposto por Morley e seus associados com exceção ao período 1987-

I Efetuando algumas regressões lineares (caso necessário solicitar os resultados ao autor deste trabalho),
observa-se que os países que têm apresentado maiores evoluções/ano neste índice de reforma são nesta
ordem: Uruguai, Chile e Argentina. Os países que têm apresentado as menores evoluções são: Honduras,
Venezuela e Brasil nesta ordem.
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1991. Neste sentido, a conclusão preliminar, considerando que exista uma relação

dependência entre estas duas variáveis, é que a média anual das reformas teve um efeito

positivo na evolução média anual do PIE per capita, com exceção do período 1987-91.

Abertura Comercial

Calculando a média aritmética do índice de abertura comercial dos 17 países do

presente trabalho para cada ano (para o período 1970-95), observa-se que a média dos

índices de abertura comercial tem apresentado um crescimento menos acentuado até

1986 e partir deste ano o crescimento foi maior (ver figura 4).

Os países com os menores índices de Abertura Comercial em 1970 eram Chile

Uruguai e República Dominicana. Em 1995, os países com os maiores Índices de

Abertura Comercial eram Bolívia, EI Salvador, Uruguai e Paraguai.

É importante ressaltar que, o desvio padrão do índice de abertura comercial entre

os países em 1970 é extremamente superior do que em 1995, portento indicando que a

América Latina toma-se mais homogênea com relação a Abertura Comercial/.

Através de uma observação preliminar na figura 4, considerando que haja

alguma relação de dependência entre estas variáveis, conclui-se que há uma correlação

positiva entre a média aritmética anual do PIE per capita (dos 17 países da América

Latina para o período 1970-95) e a média anual do índice de Abertura Comercial para

todo o período considerado com exceção do período 1980-1982. Neste sentido,

considerando que exista uma relação dependência entre estas duas variáveis, a

conclusão preliminar é que a média anual da Abertura Comercial teve um efeito

positivo na evolução da média anual do PIE per capita.

Reforma Financeira

A média anual do Índice de Reforma Financeira na América Latina tem

apresentado um crescimento pouco acentuado até 1986 e partir deste ano o crescimento

foi maior até 1992 e permanecendo constante desde então até 1995. (ver Figura 5)

2 Através de regressões lineares (caso necessário solicitar os resultados ao autor deste trabalho), observa-
se que os países que têm as maiores evoluções/ano neste índice de reforma são nesta ordem: Uruguai,
Chile e Paraguai. Porém, Chile, Uruguai, República Dominicana e Paraguai eram os países com os
menores níveis de abertura comercial em 1970. Os países que têm apresentado as menores evoluções são:
Honduras, Jamaica e México nesta ordem. Porém, o México tinha o maior índice de Abertura Comercial
em 1970 de todos os países.
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República Dominicana, Paraguai e Equador. Em 1995, os países com os maiores Índices

de Reforma Financeira eram Argentina, Bolívia, Brasil e Honduras.

É importante ressaltar que, o desvio padrão do índice de reforma financeira entre

os países em 1970 é maior do que em 1995, novamente reforçando a maior

homogeneização das políticas econômicas entre os países latino-americanos '.

Através de uma observação preliminar na figura 5, conclui-se que há uma

correlação positiva entre a média anual do PIE per capita e a média anual do índice de

Reforma Financeira para o período 1970-95 com exceção do período 1979-1989 que foi

caracterizada por oscilações no PIE per capita e a Reforma Financeira praticamente

manteve-se constante. Neste sentido, considerando que exista uma relação dependência

entre estas duas variáveis, a conclusão preliminar é que a Reforma Financeira teve um

efeito positivo na evolução do PIE per capita com exceção da década de 80.

Liberalização da Conta de Capital

A média anual do Índice de Liberalização da Conta de Capital na América

Latina permaneceu praticamente constante (pequenas variações apenas) até 1985 e

partir deste ano o crescimento foi acentuado (ver figura 6).

Os países com os menores índices de Liberalização da Conta de Capital em 1970

eram Colômbia, República Dominicana e Guatemala. Em 1995, os países com os

maiores Índices de Liberalização da Conta de Capital eram Jamaica, Costa Rica e

Argentina.

Novamente, ressalte-se que, o desvio padrão do índice de liberalização da conta

de capital entre os países em 1970 é muito maior do que em 1995, indicando uma maior

homogeneidade deste índice entre os países",

Através de uma observação preliminar na figura 6, conclui-se que há uma

correlação positiva entre a média anual do PIE per capita e a média anual do índice de

Liberalização da Conta de Capital com exceção do período anterior a 1973. Neste

3 Através de regressões lineares (resultados podem ser solicitados ao autor deste trabalho), observamos
que os países que têm as maiores evoluções/ano neste índice de reforma são nesta ordem: Argentina,
México e Uruguai. Os países que têm apresentado as menores evoluções são: Honduras, Venezuela e
Chile nesta ordem.
4 Através de regressões lineares (resultados podem ser solicitados ao autor deste trabalho), observamos
que os países que têm as maiores evoluções/ano neste índice de reforma são: República Dominicana,
Guatemala e Jamaica. Os países que têm apresentado as menores evoluções são: Brasil, Venezuela e
México, sendo que estes dois primeiros praticamente não apresentaram evolução neste índice no período
70-95.
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sentido, considerando que exista uma relação dependência entre estas duas variáveis, a

conclusão preliminar é que a média anual da Liberalização da Conta de Capital teve um

efeito positivo na evolução da média anual do PIB per capita com exceção ao período

anterior a 1973.

Privatização

A média anual do índice de Privatização na América Latina apresentou um

crescimento praticamente constante desde 1970 até 1979 e então houve uma oscilação

grande neste índice até 1990, e a partir deste ano houve um crescimento constante e

acentuado até 1995 (ver figura 7).

Os países com os menores índices de Privatização em 1970 eram Jamaica,

Venezuela e Bolívia. Em 1995, os países com os maiores índices de Privatização eram

Argentina, República Dominicana e Uruguai.

Diferentemente da tendência a maior homogeneização evidenciada nos outros

índices, o índice de Privatização entre os países em 1970 é praticamente igual aos

valores de 1995, significando que homogeneidade entre os países praticamente não teve

evolução de 1970 a 19955
•

Através de uma observação preliminar na figura 7, considerando que haja

alguma relação de dependência entre as variáveis, conclui-se que há uma correlação

positiva entre a média anual do PIB per capita e a média anual do índice de

Privatização. Neste sentido, considerando que exista uma relação dependência entre

estas duas variáveis, a conclusão preliminar é que a média anual do índice de

Privatização teve um efeito positivo na média anual do PIB per capita.

Reforma Tributária

A média anual do índice de Reforma Tributária na América Latina tem

apresentado um crescimento constante desde 1973 até 1994 (ver figura 8).

Os países com os menores índices de Reforma Tributária em 1970 eram

República Dominicana, Paraguai e Equador. Em 1995, os países com os maiores índices

de Reforma Tributária eram Argentina, Bolívia, Brasil e Honduras.

5Através de regressões lineares, observa-se que os países que têm as maiores evoluções/ano neste índice
de reforma, apesar de pouco significativas, são nesta ordem: Chile, Argentina e Uruguai. Os países que
têm apresentado as menores evoluções/ano (apesar de pouco significativas) são: Venezuela e Guatemala
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Finalmente, como no caso da Privatização, o desvio padrão do índice de

Reforma Tributária entre os países em 1970 é praticamente igual aos valores de 19956.

Através de uma observação preliminar na figura 8, considerando que haja

alguma relação de dependência entre as variáveis, conclui-se que há uma correlação

positiva entre a média anual do PIE per capita e a média do índice de Reforma

Tributária com exceção a década de 80 que foi caracterizada por oscilações na média

anual do PIE per capita e na média anual da Reforma Tributária apresentou um

crescimento praticamente constante. Neste sentido, considerando que exista uma relação

dependência entre estas duas variáveis, a conclusão preliminar é que a média anual do

índice de Reforma Tributária teve um efeito positivo na média anual do PIE per capita

com exceção da década de 80.

3.3. Algumas Observações Preliminares sobre a Correlação da Democracia com

Reformas Estruturais

3.3.1 Correlação da Democracia com Reformas

A seguir apresentamos a correlação entre as variáveis de democratização e as

variáveis de reforma. Para tal foi considerado a média aritmética das variáveis políticas

e de reformas para cada período de cinco (5) anos (com exceção do primeiro período

que foi admitida a observação do ano de 1970): 1970, 1971-1975, 1976-80, 1981-85,

1986-1990 e 1991-95. Estes valores calculados serão utilizados no modelo

econométrico a seguir e nas correlações apresentadas também a seguir. Conforme a

tabela 2, as principais observações são:

• As variáveis políticas não apresentaram de forma geral uma correlação (negativa

ou positiva) significativa com as reformas estruturais (com exceção da

privatização );

• A variável Polity N (quando compara com Dernreg e Freedom House) é a que

apresentou a maior correlação (positiva ou negativa) significativa (com exceção

da reforma tributária) com as reformas. Para Dernreg e Freedom House a

correlação com reformas não é significativa e nem expressiva;

6 Através de regressões lineares (resultados a disposição em caso de solicitação), observa-se que os países
que têm as maiores evoluções/ano neste índice de reforma são nesta ordem: Chile, Bolívia e Peru. Os
países que têm apresentado as menores evoluções são: El Salvador, Venezuela e Brasil nesta ordem.
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• Conforme previsto, as variáveis políticas de democratização apresentaram uma

correlação negativa com a privatização. A redução da presença do Estado na

economia significa uma diminuição da participação dos atores e de seus

representados na economia, e num regime democrático, os atores se organizarão

contra esta reforma;

• Devido ao baixo grau de correlação entre as variáveis políticas de

democratização e as variáveis indicativas de reformas, ambas as variáveis

podem ser usadas independentes no modelo conceitual estendido apresentado no

capítulo 2.

3.3.2. Correlação de Democracia com interações de Democracia e Reformas.

A interação entre a Democracia (representada por Demreg ou Polity IV ou

Freedom House) e Reforma é calculada pelo produto aritmética destas suas variáveis.

Na tabela 3, são apresentados os resultados da correlação entre a democracia

(representada por Dernreg ou Polity IV ou Freedom House) com interações de

democracia (representada por Dernreg ou Polity IV ou Freedom House) e reformas.

Conforme a tabela 3, as principais observações são:

• Alta correlação entre as variáveis de democracia e de interação da respectiva

democracia com reformas, o que sugere o possível efeito de multicolinearidade a

ser observado nas regressões;

• A variável Dernreg é a que apresenta maior correlação com as interações de

reformas e democracia comparada com Polity IV e Freedom House.

3.3.3 Correlação das Reformas com Interação de Democracia e Reformas

Na tabela 4, são apresentados os resultados da correlação entre reformas com

interações de democracia (representada por Dernreg ou Polity IV ou Freedom House) e

reformas. Conforme a tabela 4, a principal observação é que existe uma alta correlação

positiva e significativa entre as variáveis de reforma e de interação da respectiva

democracia com reformas, evidenciando alguma relação de alta dependência entre elas,

o que reforça o efeito de multicolinearidade.

3.4. Outras Variáveis Independentes do Modelo Econométrico
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As variáveis mencionadas (abaixo) foram retiradas do World Development

Indicators (WDr) - World Bank (2000).

• Produto per Capita: razão entre as séries de produto interno bruto a preços de

mercado (em dólares constantes de 1995) do WDr e População

• População: população total do WDI.

• Crescimento Populacional: média móvel de cinco (5) anos de População desde

1965;

• Escolaridade Média: corresponde ao numero médio de anos de escolaridade da

população com 25 anos ou mais ano. Para o período 1970 a 1990, os dados

foram extraídos do banco de dados de Barro e Lee (1996), a atualização para

1995 foi retirada da base de dados do Banco Interamericano de

Desenvolvimento.

• Taxa de Poupança: é o percentual de participação da poupança doméstica bruta

no PIB do WDI. Com exceção de 1970 e 1995, a série utilizada baseia-se na

média móvel dos últimos 21 anos. Os dados de 70 e 75 correspondem a média

móvel de 10 e 15 anos respectivamente.

A seguir apresentamos a correlação entre as variáveis políticas consideras

Dernreg, Polity IV e Freedom House e as outras variáveis dependentes mencionadas

neste item. Para tal foi considerado a média aritmética das outras variáveis

independentes e das variáveis políticas e de reformas para cada período de cinco (5)

anos. Estes valores calculados serão utilizados no modelo econométrico a seguir e nas

correlações apresentadas também a seguir

Na tabela 5, observa-se que há uma baixa correlação entre as variáveis políticas

e as outras variáveis econômicas, portanto reforça a premissa adotada para que a

variável política e econômicas sejam tratadas de forma independente.

Na tabela 6, observa-se algumas correlações importantes (>0.25) entre o

conjunto composto de variáveis representativo de reforma e as outras variáveis

econômicas, com os seguintes destaques:

• Ln poupança e Ln(crec_popul,inov_tecnol, deprec)

• Ln poupança e Escolaridade Média

• Ln poupança e Privatização

• Ln(crec_popul,inov_tecnol, deprec) e Escolaridade Média

• Ln(crec_popul,inov_tecnol, deprec) e Privatização
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• Escolaridade Média e Reforma Geral

• Escolaridade Média e Reforma Financeira

• Escolaridade Média e Liberalização da Conta de Capital

• Escolaridade Média e Reforma Tributária

Estas correlações podem sugerir um possível ambiente de multicolinearidade quando o

respectivo par de variáveis estiver presente no mesmo modelo de regressão linear.

Neste capitulo apresentamos as principais variáveis que possam explicar o objetivo

deste trabalho através de análises empíricas. Foram apresentadas as variáveis Dernreg,

Polity IV e Freedom House que são representativas da democratização; e variáveis que

indicam o grau de reformas (comercial, financeira, liberalização da conta de capital,

privatização e fiscal); e outras variáveis econômicas. Em seguida, foram realizadas

análises de correlação das variáveis políticas, de reformas e econômicas para observar o

grau de independência das mesmas e consequentemente, justificar a interpretação dos

resultados a serem obtidos utilizando o modelo conceitual apresentado no capítulo 2.
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CAPITULO 4: APRESENTAÇÃO E ANALISE DOS RESULTADOS OBTIDOS

o objetivo do presente capítulo é apresentar os diversos testes empíricos, através de

regressões lineares, combinando o modelo proposto no capítulo 2 e os dados

apresentados no capítulo 3, de modo a avaliar o impacto da democracia e reformas

estruturais no crescimento do produto per capita. Serão apresentadas as premissas

adotadas, os resultados obtidos nas regressões e comentários gerais sobre os mesmos.

4.1. Premissas Adotadas

4.1.1. Modelo Estendido:

Serão utilizados os conceitos apresentados no capítulo 2. Considerando que as

reformas estruturais serão representadas por Ir e as variáveis políticas de

democratização serão representadas por Ip, e a Interação entre as variáveis políticas de

democratização e reformas estruturais por Iirp. Como mencionado anteriormente, será

utilizado o cenário mais completo que considera a presença das variáveis políticas de

democratização, variáveis indicativas de reformas e a interação entre elas (representado

como o produto aritmético das mesmas). Desta forma, teremos:

Além disso, serão inseridas as dummies cada país com o objetivo de isolar os

efeitos representativos de cada variável, mencionada na equação acima, mesmo que isto

venha aumentar a multicolinearidade entre as variáveis.

4.1.2.Dados:

As seguintes premissas foram adotadas com relação as seguintes variáveis:

• Variável dummy de cada país: foi assumido valor um (1) quando for considerado

o respectivo país, e zero (O) caso contrário;

• Grau de Inovação Tecnológica (g): foi assumido o valor 1,2% para todas as

ocorrências de todos os países 1
;

1 O valor assumido para esta taxa foi o mesmo adotado por Bandeira (2000).
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• Grau de Depreciação (d): foi considerado o valor de 3% para todos os países/;

4.1.4. Relacionamento entre Modelo Estendido e Resultados Obtidos

Modelo

Nome Conceitual Representação Usada para os- .

Estendido Resultados
(Equação 7.4)

Ln (Produto per Capita ) ln (Y/Lt) Ln PIB per capita

Ln (Taxa de Poupança) ln s, Ln poupança

Escolaridade Média o, Escolaridade Média - TYR25

Crescimento Populacional N Cresc_popul

Depreciação D Deprec

Taxa de Inovação G Inov_tecnol .

Tecnológica

Variáveis Políticas de Ip, - Democracia Dernreg; ou

Democratização - Democracia Polity IV; ou

- Democracia Freedom House.

Variável de Reformas t-, Reforma Geral; ou

Abertura Comercial; ou

Reforma Financeira; ou

Liberalização da Conta de

Capital; ou

Privatização; ou

Reforma Fiscal.

Interação entre Democracia e .(t-; Ipt)

Reformas

2 O valor assumido para esta taxa foi o mesmo adotado por Bandeira (2000).
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4.1.3. Software:

Foi utilizado o software SPSS disponível na Fundação Getúlio Vargas para

calcular os coeficientes dos modelos conceituais adotados e respectivos desvios padrão

e outras variáveis estatísticas consideradas relevantes para o presente trabalho, tais

como Fator de Determinação R-Quadrado (R2), multicolinearidade e etc.

4.2.Resultados Obtidos

Neste item, serão apresentados os principais resultados obtidos para as

regressões lineares de acordo com: a) o modelo apresentado no capítulo 2; b) variáveis

políticas de democratização, variáveis de reformas apresentadas e variáveis econômicas

apresentadas no capítulo 3. Conforme mencionado, o objetivo deste trabalho é avaliar o

impacto da democracia e reformas estruturais no crescimento do produto per capita,

desta forma, este último será considerado como variável dependente das regressões a

serem apresentadas a seguir.

As regressões serão efetuadas a partir do modelo básico, e serão incluídas

seqüencialmente as variáveis independentes de reformas, as variáveis políticas de

democratização e a interação entre as variáveis de reformas e políticas de

democratização, conforme detalhado a seguir:

a) modelo básico;

b) modelo básico + variáveis de reformas (reforma geral ou abertura comercial ou

reforma financeira ou liberalização de conta de capital ou privatização ou

reforma fiscal);

c) modelo básico + variáveis de reformas (reforma geral ou abertura comercial ou

reforma financeira ou liberalização de conta de capital ou privatização ou

reforma fiscal) + variáveis políticas de democratização (Dernreg ou Polity IV ou

Freedom House); e

d) modelo básico + variáveis de reformas (reforma geral ou abertura comercial ou

reforma financeira ou liberalização de conta de capital ou privatização ou



50

reforma fiscal) + variáveis políticas de democratização (Dernreg ou Polity IV ou

Freedom House) + interação entre respectiva reforma e respectiva variável

4.2.1 Regressão considerando o Modelo Básico e o Modelo Básico com variáveis de

reformas.

Utilizando o modelo básico (equação 7.1), foram realizadas regressões lineares e

posteriormente incluindo uma variável de reforma (Reforma Geral, Abertura Comercial,

Reforma Financeira, Liberalização da Conta de Capital, Privatização e Reforma Fiscal).

Desta forma, foram realizadas 7 regressões lineares e os respectivos resultados são

apresentados na tabela 7.

Os principais comentários com relação aos resultados obtidos são:

1. O coeficiente de determinação (R2
) do modelo é praticamente igual a 100%. Isto

pode ser explicado pelo elevado numero de variáveis independentes consideradas e

pela amostra não ser muito grande com 102 observações. Para todos os casos não é

possível admitir hipótese que todos os coeficientes das variáveis independentes

sejam nulos;

2. Os coeficientes da variável In poupança apresentaram o sinal positivo conforme

esperado e estabilidade para todas as regressões efetuadas nas tabelas 4.1

permanecendo no intervalo entre [+0.89:+0.95]. Esta variável é significativa a 0,1 %;

3. Os coeficientes da variável In (Cresc_popul, Inov_tecnol, Deprec) apresentaram

estabilidade para todas as regressões permanecendo no intervalo [+0.11 :+0.15],

porém a significância desta variável chega a 13%. O sinal positivo obtido para esta

variável contrariou a expectativa teórica;

4. A variável Escolaridade Média tem um efeito positivo no produto per capita e é

significativa para o Modelo Básico. Para as outras regressões efetuadas com a

inclusão de cada uma das variáveis de reformas, a Escolaridade Média não é

significativa, (apesar de ter o sinal esperado contribuição positiva); e

5. Todas as reformas possuem um efeito positivo no produto per capita o que coaduna

com a conclusão obtida por BANDEIRA (2000). Porém a variável de reforma não é

significativa a 5% nos seguintes casos: abertura comercial (11%) e liberalização de

conta de capital (8,8%).
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Particularmente para o Modelo Básico, todas os coeficientes das variáveis são

significativos a 6%. Com a inclusão de variáveis de reformas, algumas variáveis

econômicas (principalmente Escolaridade Média) deixaram de ser significativas para

determinadas reformas. Isto sugere a existência de ambiente de multicolinearidade entre

as variáveis.

4.2.2. Regressão considerando o Modelo Básico com Democracia e Reformas (sem

interação de Democracia com Reforma)

Tomando como premissa o modelo estendido (equação 7.1), serão inseridas as

variáveis políticas de democratização, resultando no modelo sugerido na equação 7.3.,

ou seja:

Desta forma, foram realizadas 18 regressões lineares, considerando para cada

variável política (Dernreg, Polity IV e Freedom House) uma reforma especifica

(Reforma Geral, Abertura Comercial, Reforma Financeira, Liberalização da Conta de

Capita, Privatização e Reforma Fiscal). Os respectivos resultados são apresentados nas

tabelas;

• 8 - Modelo Básico com Democracia (Dernreg) e Reformas;

• 9 - Modelo Básico com Democracia (Polity IV) e Reformas; e

• 10 - Modelo Básico com Democracia (Freedom House) e Reformas.

Os principais comentários com relação aos resultados obtidos são:

1. O coeficiente de determinação (R2
) do modelo é praticamente igual a 100%. Isto

pode ser explicado pelo elevado numero de variáveis independentes consideradas e

pela amostra não ser muito grande com 102 observações. Para todos os casos não é

possível admitir hipótese que todos os coeficientes das variáveis independentes

sejam nulos;

2. Os coeficientes da variável in poupança apresentaram o sinal positivo conforme

esperado e estabilidade para todas -as regressões efetuadas, permanecendo no

intervalo entre [+0.82:+0.98]. Esta variável é significativa a 0,1%;

í
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3. Os coeficientes da variável In (Cresc_popul, Inov_tecnol, Deprec) apresentaram

estabilidade para todas as regressões permanecendo no intervalo [+0.11 :+0.27]. O

sinal positivo obtido para esta variável contrariou a expectativa teórica;

4. A variável Escolaridade Média não é significativa e nem expressiva para qualquer

uma das regressões efetuadas apesar de ter o sinal esperado;

5. A variável política de democratização, representada pela Dernreg ou Polity IV ou

Freedom House, não é significativa para qualquer uma das regressões, porém todas

sugerem um efeito positivo no Produto per Capita, conforme segue abaixo:

• Quando a variável de democratização for Dernreg, os coeficientes das variáveis

políticas situam-se no intervalo [+0.01:+0.03];

• Quando a variável de democratização for Polity IV, os coeficientes das variáveis

políticas situam-se no intervalo [+0.11:+0.16];

• Quando a variável de democratização for Freedom House, os coeficientes das

variáveis políticas situam-se no intervalo [+0.01:+0.13].

6. A variável de reforma é significativa a 5% conforme apresentado abaixo:·

• Quando a variável de democratização for Dernreg: somente privatização e

reforma fiscal;

• Quando a variável de democratização for Polity IV: somente reforma geral e

privatização; e

• Quando a variável de democratização. for Freedom House: reforma geral,

reforma financeira, privatização e fiscal.

Para o Modelo Estendido sem Interação entre Democracia e Reforma, a variável

que representa a democratização não é significativa para explicar a evolução do Produto

per capita. A variável que representa a reforma, dependendo da variável de

democratização considerada, pode ser significativa. Somente a privatização é

significativa para explicar a evolução do produto per capita. Desta forma, a inclusão de

variáveis políticas de democratização sugerem um aumento na multicolinearidade das

variáveis inseridas nesta regressão com as outras já existentes nas regressões do item

anterior (4.2.1.).
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4.2.3. Regressão considerando o Modelo Estendido Completo ou o Modelo Básico com

reformas, democracia e interação de reformas com democracia.

Utilizando o modelo estendido (equação 7.4), foram realizadas regressões

lineares considerando para cada variável política (Dernreg, Polity IV e Freedom House)

um conjunto de reformas (Reforma Geral, Abertura Comercial, Reforma Financeira,

Liberalização da Conta-de Capital, Privatização e Reforma Fiscal) e respectiva interação

entre a variável política de democratização com variável indicativa de reforma. Desta

forma, foram realizados 18 regressões lineares e os respectivos resultados são

apresentados nas tabelas:

• 11 - Modelo Básico com Democracia (Dernreg), Reformas e Interações entre

Democracia e Reformas;

• 12 - Modelo Básico com Democracia (Polity IV) e Interações entre Democracia

e Reformas; e

• 13 - Modelo Básico com Democracia (Freedom House), Reformas e Interações

entre Democracia e Reformas.

Os principais comentários com relação aos resultados obtidos são:

1. O coeficiente de determinação (R2
) do modelo é praticamente igual a 100%. Isto

pode ser explicado pelo elevado numero de variáveis independentes consideradas e

pela amostra não ser muito grande com 102 observações. Para todos os casos não é

possível admitir hipótese que todos os coeficientes das variáveis independentes

sejam nulos;

2. Os coeficientes da variável In poupança apresentaram o sinal positivo conforme

esperado e estabilidade para todas as regressões efetuadas nas tabelas 4.5, 4.6 e 4.7

permanecendo no intervalo entre [+0.88:+0.99]. Esta variável é significativa a 0,1 %;

3. Os coeficientes da variável In (Cresc_popul, Inov_tecnol, Deprec) apresentaram

estabilidade para todas as regressões permanecendo no intervalo [+0.10:+0.17],

porém a significância desta variável chega a 18%. O sinal positivo obtido para esta

variável contrariou a expectativa teórica;

4. A variável Escolaridade Média não é significativa e nem expressiva para qualquer

uma das regressões efetuadas apesar de ter o sinal esperado;
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5. A variável política de democratização, representada pela Dernreg ou Polity IV ou

Freedom House, não é significativa para qualquer uma das regressões. Conforme a

Tabela 11, os coeficientes de Dernreg apresentaram sinal negativo no caso da

regressão efetuada para Reforma Financeira e Privatização. Conforme a Tabela 12.,

os coeficientes de Polity IV apresentaram sinal negativo no caso da regressão

efetuada para Reforma Geral, Reforma Financeira, Liberalização da Conta de

Capital e Reforma Fiscal. O sinal foi negativo no caso da regressão efetuada para

Reforma Financeira e Privatização. Conforme a Tabela 13., os coeficientes de

Freedom House apresentaram sinal positivo para todos os casos. A seguir

apresentamos o intervalo de variação dos coeficientes das variáveis políticas:

• Quando a variável de democratização for Dernreg, os coeficientes das variáveis

políticas situam-se no intervalo [-0,08:+0.11]

• Quando a variável de democratização for Polity IV, os coeficientes das variáveis

políticas situam-se no intervalo [-0,07:+0.18]

• Quando a variável de democratização for Freedom House, os coeficientes das

variáveis políticas situam-se no intervalo [+0.17:+0,67]

6. A variável de reforma quando considerada a privatização é significativa a 0,6% para

qualquer uma das variáveis políticas consideradas. Neste caso, os coeficientes

obtidos para esta variável são positivos e assumem os valores de 1.153, 1.421 e

1,450 respectivamente quando a variável política considerada na regressão for

Dernreg, Polity IV e Freedom House; e

7. A variável representativa da interação entre democratização é reforma não é

significativa para qualquer que seja a variável política de democratização e variável

de reforma considerada, conforme apresentado abaixo

• Quando a variável de democratização for Demreg, os coeficientes da interação

situam-se no intervalo [-0.13:+0.13];

• Quando a variável de democratização for Polity IV, os coeficientes das variáveis

políticas situam-se no intervalo [-0.25:+0,23]; e

• Quando a variável de democratização for, Freedom House, os coeficientes das

variáveis políticas situam-se no intervalo [-1,00:-0.12].
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Para o Modelo Estendido Completo, tanto a variável que representa a

democratização como a variável que representa a interação entre democratização é

reforma não é significativa para explicar a evolução do Produto per capita.

Além disso, observou-se multicolinearidade entre as variáveis. Esta

multicolinearidade pode ser explicada pela correlação entre as variáveis. Conforme

apresentado no capítulo 3, a correlação entre as variáveis que representam a democracia

e a sua interação com reformas é bastante alta. Também, da mesma forma, a correlação

entre reforma e sua interação com democracia é alta. Desta forma, a inclusão da

interação (reforma com democracia) sugere um aumento na multicolinearidade das

variáveis inseridas nesta regressão com as outras já existentes nas regressões do item

anterior (4.2.2).

4.2.4. Regressões Adicionais considerando o Modelo Básico Somente com Variáveis

Políticas de Democratização

Apenas como informação adicional e conforme mencionado por SINCICH

(1995), uma das formas de resolver os problemas criados pela multicolinearidade é

deixar de usar uma das variáveis consideradas independentes. Tomando como premissa

o modelo estendido completo (equação 7.4), será retirado do modelo a variáveis de

reformas e a interação entre reformas e democracia. Desta forma, o modelo será

reduzido conforme apresentado abaixo:

in (Y /Lt) = f30 +f3j.(Ipt} +f32.in s, + f33.ln (nt+g+d) +f34.Ut + St

Desta forma, foram realizadas 3 regressões lineares, considerando a variável

política Demreg, Polity N e Freedom House. Os respectivos resultados são

apresentados neste trabalho na tabela 14.

Os principais comentários com relação aos resultados obtidos são:

1. O coeficiente de determinação (R2
) do modelo é praticamente igual a 100%. Isto

pode ser explicado pelo elevado numero de variáveis independentes consideradas e

pela amostra não ser muito grande com 102 observações. Para todos os casos não é

possível admitir hipótese que todos os coeficientes das variáveis independentes

sejam nulos;
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2. Os coeficientes da variável In poupança apresentaram o sinal positivo conforme

esperado e estabilidade (igual a 0,94) para todas as regressões efetuadas. Esta

variável é significativa aO, 1%;

3. Os coeficientes da variável In (Cresc_popul, Inov_tecnol, Deprec) apresentaram

estabilidade [+0,14:+0,15] e com o sinal não esperado e significativo a 9%;

4. A variável Escolaridade Média é significativa a 11%,com coeficientes pouco

expressivos (0,05 aproximadamente para qualquer uma das regressões efetuadas) e

sinal esperado; e

5. As variáveis políticas de democratização, não são significativas (5%), possuem

coeficiente com sinal positivo e no intervalo de [+0.02:+0.09].

Para o Modelo Básico somente com variáveis políticas de democratização, a

variável de interesse não é significativa e nem expressiva para explicar a contribuição

do produto per capita.

4.3. Comentários Gerais sobre os Resultados

No contexto apresentado, o regime político não é significativo para explicar a

evolução do produto per capita, porém determinadas reformas, considerando

determinadas variáveis políticas de democratização, são significativas. A contribuição

da privatização independe do regime político, portanto, não importa, qual é o regime

política que a privatização sempre será significativa para explicar a evolução doproduto

per capita.

Neste capítulo foi possível analisar os principais resultados obtidos previsto na

proposta inicial deste trabalho, assim como experimentar outros modelos de regressão

desenvolvidos a partir da teoria apresentada no capítulo 2. A justificativ,a para o uso de

outros modelos é devida a análise empírica (correlações) dos dados obtidos efetuada no

capítulo 3. Apesar de alguns dos resultados obtidos serem inconsistentes, com teoria

apresentada, os mesmos podem ser justificados pela analise cuidadosa de correlações

efetuada no capítulo 3.
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CAPITULO 5 - CONCLUSÃO E COMENTÁRIOS FINAIS

Neste trabalho foi analisado o impacto da democratização e das reformas estruturais no

desenvolvimento econômico na América Latina no período de 1970-95, através de um

estudo empírico. A partir da análise dos resultados obtidos, tendo em vista o modelo

adotado, pode-se chegar a algumas conclusões as quais serão mencionadas a seguir.

5.1. Dificuldades enfrentadas.

As maiores dificuldades enfrentadas pelo autor com relação este trabalho foram:

• A complexidade do tema, os estudos não conclusivos sobre os efeitos significativos

da democratização no desenvolvimento econômico e a escassa literatura sobre

impactos da interação entre regime .político e reformas no crescimento econômico

representaram grandes dificuldades para a realização deste trabalho.

• No levantamento de dados, foram utilizadas apenas 102 observações para as

regressões efetuadas devido ao fato de não estar disponível as observações de

reformas do período de 1995-2000. Considerando o fato de que a quantidade de

variáveis independentes (até 23) era relativamente grande, a contribuição de cada

variável política e sua respectiva interação com reformas na explicação do modelo

foi insignificante.', não permitindo verificar qual modelo (combinação de variável

política e interação) que seria mais satisfatório.

• Apesar de terem sido utilizadas três variáveis políticas de democratização neste

trabalho, o caráter subjetivo das mesmas poderia distorcer eventualmente a

interpretação dos resultados obtidos.

5.2. O Aprendizado.

1 R-Quadrado praticamente igual a um para todos os modelo, portanto, insensível à inserção de variáveis
de políticas e sua interação com reformas
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A contribuição do presente trabalho foi o estudo da interação entre tipo de

regime e reformas no crescimento do produto per capita para 17 países da América

Latina no período de 1970-95. Mesmo considerando três medidas de tipo de regime, os

resultados obtidos foram semelhantes.

Ao contrário da expectativa pessoal e preliminar do autor de que a democracia e

sua interação com reformas tivessem um efeito importante no desenvolvimento

econômico, as seguintes conclusões foram obtidas neste trabalho:

1. A interação entre tipo de regime e reformas econômicas não é estatisticamente

significativa para a explicar a sua contribuição positiva na determinação do

produto per capita. Em outras palavras, foi possível concluir que as reformas em

ambientes democráticos geram um efeito positivo no crescimento, porém tal

efeito não é representativo;

2. A democratização não é estatisticamente significativa para explicar a sua

contribuição positiva na determinação do produto per capita. Em outras palavras,

quanto mais democrático for, maior será o crescimento econômico, porém este

crescimento não é representativo;

3. Algumas das reformas são estatisticamente significativas para explicar as suas

contribuições na determinação do produto per capita, conforme segue abaixo:

a. Para as variáveis políticas Dernreg e Polity IV, somente a privatização é

estatisticamente significativa para a determinação do produto per capita;

b. Para a variável política Freedom House, a reforma geral, abertura

comercial (em menor nível) privatização e reforma fiscal (em menor

nível) são estatisticamente significativas para a determinação da

contribuição no produto per capita. As evidências sugerem que a reforma

financeira e a liberalização da conta de capital não são significativas para

explicar sua contribuição para o desenvolvimento conforme já sugerido

por alguns autores.

5.3. As respostas às perguntas iniciais. o

1. Será que o tipo de regime influencia o desenvolvimento econômico?

,.
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Sim. O tipo de regime afeta positivamente o desenvolvimento econômico, porém

não é representativo. Conforme mencionamos anteriormente, quanto mais

democrático for, maior será o desenvolvimento econômico.

2. Será que o tipo de regime influencia as reformas estruturais?

Os resultados obtidos na correlação do regime e reformas estruturais sugerem que há

uma relação positiva entre elas, isto é quanto mais democrático for regime, espera-se

que mais reformas tenham sido efetuadas. Por outro lado, quanto mais autocrático

for o regime, menos reformas terão sido efetivadas.

3. E a partir desta segunda questão, surge a sua derivada: como as reformas estruturais

afetam o desenvolvimento econômico?

Esta pergunta já foi respondida parcialmente por Bandeira (2000), considerando

apenas um contexto em que as reformas eram a única variável de infra-estrutura de

desenvolvimento. Considerando o contexto apresentado neste trabalho, com duas

variáveis de infra-estrutura (variáveis políticas de democratização e reformas

econômicas), com base nos resultados obtidos, pode-se afirmar que algumas

reformas contribuíram para o desenvolvimento econômico de forma representativa.

4. Se existe uma interação entre o regime político e reformas, será que esta interação

afeta o desenvolvimento econômico?

Sim. A interação entre democracia e reformas afeta positivamente o

desenvolvimento econômico, porém não é representativo. Conforme mencionamos

anteriormente, quanto mais democrático e mais reformado for, maior será a

contribuição para o desenvolvimento econômico.

5.4. Idéias para o futuro.

De imediato, uma primeira sugestão sobre possível continuação a este estudo sena

realizar um teste empírico considerando também o período de 1995-2000 conforme

mencionado acima. Além disso, poderiam ser considerados modelos alternativos ao que

foi proposto no capítulo 2.

As variáveis políticas de democratização utilizadas neste trabalho, apesar de seu caráter

subjetivo, representam medidas do nível de democratização de cada país de maneira

abrangente. Como idéia para o futuro, sugere-se o uso de algumas variáveis políticas

institucionais que representem aspectos mais particulares do que uma definição tal
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ampla quanto a que foi utilizada. Conforme mencionado por BIGLAISER e BROWN

(2001), algumas das variáveis institucionais são mais correlacionadas com tipos

específicos de reforma e não com outras. Desta forma, como extensão deste trabalho,

seria utilizar o conjunto das variáveis políticas consideradas no trabalho destes autores

(poder presidencial, dividendos governamentais, fragmentação partidária, polarização,

honeymoon e ideologia.) para as regressões efetuadas neste trabalho.
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ANEXOS

Figura 1: Evolução da média anual dos índices de democracia (Dernreg, Polity e
Freedom House) na América Latina no período 1970-95,

Evolução da média anual das variáveis de democratização na
América Latina

O,20+-~~~~-r-r~~~~-'~~~~~~~~~~~-r-r-r~~
1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994

1-.-Demreg ---- Polity IV -.- Freedom House I

Figura 2a: Evolução da média anual do índice de democracia (Dernreg) e do PIB per
capita na América Latina no período 1970-95
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Figura 2b: Evolução da média anual do índice de democracia (Polity IV) e do PIB per
capita na América Latina no período 1970-95.
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Figura 2c: Evolução da média anual do índice de democracia (Freedom House) e do PIB
per capita na América Latina no período 1970-95
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Figura 3: Evolução da média anual do PIS per capita e da média anual dos índices de
reforma geral na América Latina no período 1970-95.
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Figura 4: Evolução da média anual do PIS per capita e das médias anuais dos índices de
abertura comercial na América Latina no período 1970-95.
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Figura 5: Evolução da média anual do PIE per capita e da média anual dos índices de
reforma financeira na América Latina no período 1970-95.
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Figura.6: Evolução da média anual do PIE per capita e da média anual dos índices de
liberalização da contas de capital na América Latina no período 1970-95.

PIS per Capita X Reforma Capital

0,90
0,85

Iii 0,80-.g. 0,75
o
ctI 0,70
E•.. 0,65o-Q) 0,60lI:

0,55
0,50

~(J cÇf.0.- ~b<
,,<?> " ,,<?>

.-~--------~-----------------------------------.6000
5800
5600
5400 .B
5200 .~
5000 c:

Q)4800 o.
4600 ~
4400
4200

+-+-+-+--I-+-f--f--~I--I--+--+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--+--+--+--+ 4000
~ ~ ~ # # ~ ~ ~ ~ *~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ano

1_ Capital -+- PIS per Capita 1



Figura.7: Evolução da média anual do PIE per capita e da média anual dos índices de
privatização na América Latina no período 1970-95.
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0,79,--------------------------y- 6000
58000,77
5600

o 0,75 5400:ê
~ ~
~ 0,73 ~~~~~
; ~
~ 0,71 4800 o,
;t 0,69 4600~

4400
0,67 4200
0,65+-+-+-+--i!---1!-+-+-+-+"-+"-+-I--+--+--+--I-+-+-+-t-if-t-+-+-+-+ 4000

~I;;) ~C1.- ~~ ~fo ~ro fOI;;) n.roC1.- ~ fOfo fOro 2>1;;) n.C?>C1.- ~
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Ano

1_ Privat -+- PIS per Capita I

Figura.8: Evolução da média anual do PIE per capita e da média anual dos índices de
reforma tributária na América Latina no período 1970-95.
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Tabela 1: Correlação de Democracia com Democracia

Democracia - Democracia Democracia
Demreg Polity IV Freedom

House
Democracia - Demreg Pearson Correlation 1,00( ,753 ,707

Sigo (2-tailed) , ,DOe ,OQQ
N 10~ 102 102

Democracia Polity IV Pearson Correlation ,75~ 1,000 ,85a
Sigo (2-tailed) ,DOe , .ooc
N 10~ 10~ 1~

Democracia Freedom Pearson Correlation ,707 ,85f 1,00(
House

Slg.J2-tailedl ,DOe .ooc ,
N 102 10~ 10~
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Tabela 2: Correlação da Democracia com Reformas

Democracia - Democracia Democracia
Demreg Polity IV Freedom

House
Reforma Geral Pearson Correlation ,057 ,218 ,015

Slfl·12-tailed) ,56E ,027 ,881
N 10~ 102 10j

!Abertura Comercial Pearson Correlation ,05~ ,24<4 ,07<4
Sigo (2-tailed) ,605 ,01:: ,4Q<:
N 10~ 10~ 10~

Reforma Financeira Pearson Correlation ,17C ,28<4 ,066
Sigo (2-tailed) ,08E ,OO~ ,51C
N 10~ 10~ 102

Liberalização da Conta Pearson Correlation ,051 ,256 ,154
Capital

Slg.12-tailed) ,611 ,009 ,121
N 102 102 102

Privatização Pearson Correlation -,144 -,26B -,19:2
Sigo (2-tailed) ,15C ,007 ,05::
N 102 10~ 10~

Reforma Tributária/Fiscal Pearson Correlation ,000 ,119 -,08:2
Sig_·12-tailed) ,997 ,232 ,412
N 102 102 102- , . .

** Correlaçao e significativa a um nlvel de 0.01 (z-talled) .
* Correlação é si~nificativa a um nível de 0.05 (2-tailed).
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Tabela 3: Correlação de Democracia com interações de Democracia e Reformas

Democracia - Democracia Democracia
Demreg Polity IV Freedom

House
Democracia Pearson Correlation ,919 ,883 ,791
( ) x
Reformas Gerais

Sigo (2-tailed) ,OQQ ,000 ,00j:
N 10':: 102 10:2

Democracia Pearson Correlation ,879 ,851 ,723
( ) X
!Abertura Comercial

SiQ. (2-tailed) ,DOe .ooc .ooc
N 101 10::: 102

Democracia Pearson Correlation ,769 ,701 ,527
( )X
Reforma Financeira

Siq, (2-tailed) ,DOe .ooc ,OQÇ
N 1~ 102 102

Democracia Pearson Correlation ,88i ,872 ,769
( )X
Liberalização da
Conta de Capital

Sigo (2-tailed) ,000 ,DOe .ooc
N 102 102 1~

Democracia Pearson Correlation ,87i ,769 ,677
( )X
Privatização

Siq, (2-tailed) ,DOe .ooc .ooc
N 102 10::: 10:2

Democracia Pearson Correlation ,707 ,66C ,45~
( )X
Reforma Fiscal

Sigo (2-tailed) ,DOe .ooc .ooc
N 102 102 102- , ..

** Correlaçao e Significativa a um nível de 0.01 (z-talleo).
* Correlação é significativa a um nível de 0.05 (2-tailed) .

..
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Tabela 4: Correlação das Reformas com Interação de Democracia e Reformas (N=102)
Reforma Abertura Reforma Liberalizaçã~ Privatização Reforma

Geral Comercial Financeira da Conta Tributária
Capital !Fiscal

Democracia (demreg) x Pearson Correlation ,395
Reformas Gerais

Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia (demreg) X Pearson Correlation ,45C
Abertura Comercial

Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia (demreg) X Pearson Correlation ,638
Reforma Financeira

Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia (demreg) X Pearson Correlation ,427
fLiberalização da Conta de
/Capital

Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia (demreg) X Pearson Correlation ,307
Privatizacao

Sigo (2-tailed) ,00
Democracia (demreg) X Pearson Correlation ,60C
Reforma Fiscal

Sigo (2-tailed) ,000
!Democacia (Polity IV) x Pearson Correlation ,624
Reformas Gerais

Sigo (2-tailed) ,OOC
!Democracia (Polity IV) X Pearson CorreIation ,67
!Abertura Comercial

Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia (Polity IV) X Pearson Correlation ,83C
Reforma Financeira

Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia (Polity IV) X Pearson Correlation ,64/
!Liberalização da Conta
ide Capital Sigo (2-tailed) ,OOC
!Democracia (Polity IV) X Pearson Correlation ,373
IPrivatizacao

Sigo (2-tailed) ,OOC
!Democracia (Polity IV) X Pearson Correlation ,75C
!Reforma Fiscal

Sigo (2-tailed) ,OOC
!Democracia lPearson Correlation ,60(
FreedomHouse) X

!Reformas Gerais
Sigo (2-tailed) ,OO(

Democracia (Freedom Pearson Correlation ,708
House) X Abertura
Comercial

Sigo (2-tailed) ,000
Democracia Pearson Correlation ,84C
FreedomHouse) X

Reforma Financeira
Sigo (2-tailed) ,OOC

Democracia Pearson Correlation ,72
FreedomHouse) X

!Liberalização da Conta de
!capital Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia Pearson Correlation ,568
(FreedomHouse) X
Privatizacao

Sigo (2-tailed) ,OOC
Democracia (Freedom Pearson Correlation ,8i(
House) X Reforma Fiscal

Sigo (2-tailed) ,OOC- , .** Correlaçao e significativa a um nível de 0.01 leveI (2-tmled).
* Correlação é significativa a um nivel de 0.05 (2-tailed).
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Tabela 5: Correlação da Democracia com as Outras Variáveis Independentes:

Democracia - Democracia Democracia
Demreg Polity IV Freedom

House
Ln poupança Pearson Correlation ,077 ,179 ,111

Sigo (2-tailed) ,44L1 ,072- ,266
N 102 102- 102

cresc.popul, inovacao tecnol, Pearson Correlation -,21B -,17B ·,071
!depreco

Sigo (2-tailed) ,021: ,07~ ,481
N 102- 10~ 102

Escolaridade Média - TYR25 Pearson Correlation ·,01(] ,11i ,O'!<)
Sigo (2-tailed) ,91f: ,242 ,688
N 102 102 102- ., o. ,

** Correlaçao e siqnificativa a um nível de 0001 (z-talled).
* Correlação é significativa a um nível de 0005 (z-taüed).

/
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Tabela 6: Correlação das Variáveis Econômicas e Reformas

Ln poupança Ln_( cresc_pop Escolaridade
ul,inov_tecnol, Média - TYR25

deprec)
Ln poupança Pearson Correlation 1,000 -,291 ,439

Sigo (2-tailed) , ,003 .ooc
N 102 102 102

Ln_(cresc_popul, Pearson Correlation -,291 1,00e -,441
inov _tecnol,deprec)

Sigo (2-tailed) ,003 , ,OQC:
N 102 10;;: 1m

Escolaridade Média - TYR25 Pearson Correlation ,439 -,441 1,0QC:
Sigo (2-tailed) ,000 ,ooe ,

N 102 10;;: 10;;:
Reforma Geral Pearson Correlation -,022 -,133 ,384

Sigo (2-tailed) ,825 ,182 ,000
N 102 102 102

Abertura Comercial Pearson Correlation ,131 ,029 ,19E
Sigo (2-tailed) ,188 ,774 ,04E

N 102 10;:: 10;::
Reforma Financeira Pearson Correlation ,032 -,23E ,3~e

Sigo (2-tailed) ,749 . ,017 ,ooe
N 102 102 102

Liberalização da Conta Pearson Correlation ,177 -,185 ,254
Capital Sigo (2-tailed) ,075 ,063 ,0lÇ

N 102 102 102
Privatização Pearson Correlation -,536 ,25<1 -,1@

Sigo (2-tailed) ,000 ,01e ,133
N 102 10;;: 10;;:

Reforma Tributária/Fiscal Pearson Correlation ,111 -,252 ,49~
Sigo (2-tailed) ,265 ,011 ,ooe

N 102 102 102- oo
** Correlaçao e significativa a 1% (z-taüed).
* Correlação é significativa a 5% (z-taíled).



Tabela 7: Modelo Básico e Modelo Básico com Reformas

MODELO BÁSICO REFORMA GERAL ABERTURA REFORMA LIBERALIZAÇAO DJI
PRIVATIZAÇÃO REFORMA

COMERCIAL FINANCEIRA CONTA DE CAPITAL TRIBUTÁRIA
B Sld, Sig, B Sld, Sig, B Sld, Sig, B Sld, Slg, B Sld, Slg, B Sld, Sig, B Sld, Slg,Error Error Error Error Error Error Error

Ln poupança 0,947 0,135 O 0,971 0,131 O 0,959 0,134 O 0,972 0,134 O 0,979 0,135 O 0,897 0,122 O 0,934 0,132 O
Ln_( cresc_popul, inov _1ecnol,deprec) 0,15 0,077 0,056 0,142 0,075 0,06 0,14 0,077 0,072 0,149 0,076 0,053 0,157 0,077 0,043 0,113 0,07 0,11 0,138 0,076 0,072
Escolaridade Média - TYR25 5,93E-02 0,029 0,044 7,98E-03 0,034 0,813 2,83E-02 0,035 0,416 2,25E-02 0,034 0,513 4,18E-02 0,03 0,173 7,64E-02 0,026 0,005 1,65E-02 0,034 0,628
Reforma Geral (média 5 anos) 0.445 0,164 0,008
Abertura Comercial (média 5 anos) 0,187 0,117 0,114
Reforma Financeira (média 5 anos) 0,169 0,086 0,053
Liberalização da Conta Capital (média 5 anos) 0,228 0,132 0,088
Privatização (média 5 anos)

1,243 0,269 O
Reforma Tributária/Fiscal (média 5 anos)

0,332 0,144 0,024



Tabela 8: Modelo Básico com Democracia (Demreg) e Reformas

REFORMA GERAL ABERTURA REFORMA LlBERALlZAÇAO DA
PRIVATIZAÇÃO REFORMA FISCALCOMERCIAL FINANCEIRA CONTA DE CAPITAL

B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. SigoError Error Error Error Error ErrorLn poupança 0,969 0,132 ° 0,956 0,135 ° 0,969 0,135 ° 0,976 0,136 ° 0,895 0,123 ° 0,93 0,133 °Ln_(cresc_popul, inov_tecnol,deprec) 0,141 0,075 0,064 0,139 0,077 0,076 0,148 0,077 0,056 0,156 0,077 0,046 0,112 0,07 0,114 0,136 0,076 0,078Escolaridade Média· TYR25 4,69E·03 0,035 0,895 2,47E·02 0,036 0,497 1,97E·02 0,036 0,581 3,72E·02 0,032 0,255 7,38E·02 0,028 0,011 9,59E·03 0,036 0,791Dsmocrada- Demreg (média 5 anos) 1,70E·02 0,051 0,742 1,89E·02 0,053 0,721 1,50E·02 0,053 0,776 2,20E·02 0,053 0,677 1,19E·02 0,048 0,803 2,99E·02 0,052 0,566Refonna Geral (média 5 anos) 0,442 0,165 0,009
Abertura Comercial (média 5 anos) 0,184 0,117 0,121
Refonna Financeira (média 5 anos) 0,166 0,087 0,059
Liberalização da Conta Capital (média 5 anos) 0,227 0,133 0,091
Privatização (média 5 anos)

1,24 0,271 °Refonna Tributária/Fiscal (média 5 anos)
0,336 0,145 0,023



Tabela 9: Modelo Básico com Democracia (Polity IV) e Reformas

REFORMA GERAL ABERTURA REFORMA LlBERALlZAÇAO DA
PRIVATIZAÇÁO REFORMA FISCALCOMERCIAL FINANCEIRA CONTA DE CAPITAL ,

a Std. Sigo a Std. Sigo a Std. Sigo a Std. Sigo a Std. Slg. a Std. SigoError Error Error Error Error Error
Ln poupança 0,932 0.156 ° 0.926 0,161 ° 0.937 0,16 ° 0,945 0,159 ° 0,828 0,141 ° 0,918 0,158 °Ln_(cresc_popul, inov_tecnol,deprec) 0,237 0,093 0,014 0,244 0,098 0,015 0,252 0,095 0,01 0,e68 0,094 0,006 0,204 0,083 0,017 0,243 0,094 0,012
Escolaridade Média - TYR25 ·5,21E·02 0,043 0,235 ·2,43E·02 0,045 0,589 ·3,34E·02 0,044 0,45 ·2,54E·02 0,04 0,526 2,08E·02 0,033 0,533 ·4,65E·02 0,044 0,295
Democ Polity IV (média 5 anos ant) 0,113 0,095 0,235 0,162 0,094 0,089 0,13 0,099 0,192 0,141 0,094 0,136 0,14 0,08 0,085 0,142 0,092 0,128
Reforma Geral (média 5 anos) 0,402 0,191 0,039
Abertura Comercial (média 5 anos) 0,123 0,14 0,385
Reforma Financeira (média 5 anos) 0,129 0,098 0,192
Liberalização da Conta Capital (média 5 anos) 0,256 0,159 0,112
Privatização (média 5 anos) 1,272 0,273 °Reforma Tributária/Fiscal (média 5 anos)

0,316 0,173 0,073

,/



Tabela 10: Modelo Básico com Democracia (Freedom House) e Reformas

REFORMA GERAL ABERTURA REFORMA LlBERALlZAÇAO DA
PRIVATIZAÇÃO REFORMA FISCALCOMERCIAL FINANCEIRA CONTA DE CAPITAL

B Std. Sigo B Std. Sigo B Std,
Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. SigoError Error Error Error Error Error

Ln poupança 0.962 0.132 O 0,95 0,135 O 0,963 0,135 O 0,971 0,136 O 0,896 0,123 O 0,921 0,133 O
Ln_(cresc_popul, inov_tecnol,deprec) 0,128 0,077 0,098 0,128 0,079 0,11 0,136 0,078 0,086 0,144 0,079 0,072 0,111 0,072 0,124 0,119 0,078 0,13
Escolaridade Média - TYR25 3,09E-04 0,035 0,993 2,17E-02 0,036 0,549 l,50E-02 0,036 0,674 3,42E-02 0,032 0,29 7,56E-02 0,028 0,009 3,86E-03 0,036 0,915
Democracia Freedom House (média 5 anos) 9,83E-02 0,125 0,435 9,07E-02 0,129 0,484 9,61E-02 0,128 0,454 9,80E-02 0,128 0,448 9,48E-03 0,118 0,936 0,133 0,127 0,299
Reforma Geral (média 5 anos) 0,446 0,164 0,008
Abertura Comercial (média 5 anos) 0,185 0,117 0,118
Reforma Financeira (média 5 anos) 0,169 0,086 0,053
Liberalização da Conta Capital (média 5 anos) 0,23 0,132 0,087
Privatizaçào (média 5 anos) 1,24 0,274 O
Reforma Tributária/Fiscal (média 5 anos)

0,351 0,145 0,018



Tabela 11: Modelo Básico com Democracia (Demreg), Reformas e Interação Democracia com Reformas

REFORMA GERAL ABERTURA REFORMA LlBERALlZAÇAO DA
PRIVATIZAÇÃO REFORMA FISCALCOMERCIAL FINANCEIRA CONTA DE CAPITAL

B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. SigoError Error Error Error Error Error
Ln poupança 0,97 0,134 O 0,952 0.138 O 0,983 0,136 O 0,981 0,137 O 0,904 0,125 O 0,932 0,135 O
Ln_(cresc_popul, inov_tecnol,deprec) 0,141 0,076 0,066 0,137 0,079 0,087 0,143 0,077 0,068 0,162 0,078 0,041 0,112 0,071 0,117 0,136 0,077 0,079
Escolaridade Média - TYR25 4,67E-03 0,036 0,896 2,41E-02 0,037 0,513 1,99E-02 0,036 0,579 4,16E-02 0,034 0,219 7,14E-02 0,029 0,016 9,99E-03 0,036 0,784
Democracia - Demreg (média 5 anos) 7,13E-03 0,198 0,971 4,47E-02 0,163 0,784 -4,10E-02 0,093 0,66 0,108 0,165 0,516 -8,48E-02 0,229 0,712 1,81E-02 0,109 0,868
Reforma Geral (média 5 anos) 0,43 0,282 0,13
Abertura Comercial (média 5 anos) 0,213 0,207 0,308
Reforma Financeira (média 5 anos) 9,22E-02 0,134 0,492
Liberalização da Conta Capital (média 5 anos) 0,304 0,194 0,121
Privatização (média 5 anos)

1,153 0,339 0,001
Reforma Tributária/Fiscal (média 5 anos)

0,316 0,22 0,155
Democracia (demreg) X Reformas Gerais 1,66E-02 0,323 0,959
Democracia (demreg) X Aberura Comercial -3,95E-02 0,236 0,867
Democracia (demreg) X Reforma Finaceira 0,111 0,151 0,466
Democracia (demreg) X Liberalização da Conta Capital -0,13 0,237 0,585
Democracia (demreg) X Privatizacao

0,128 0,297 0,667
Democracia (demreg) X Reforma Fiscal

2,97E-02 0,24 0,902

00
O



Tabela 12: Modelo Básico com Democracia (Polity IV), Reformas e Interação Democracia com Reformas

REFORMA GERAL ABERTURA REFORMA LIBERALlZAÇAO DA
PRIVATIZAÇÃO REFORMA FISCALCOMERCIAL FINANCEIRA CONTA DE CAPITAL

B se, Sigo B Sld. Sigo B Sld. Sigo B Sld. Sigo B Sld. Sigo B Sld. SigoError Error Error Error Error Error
Ln poupança 0,972 0,134 ° 0,955 0,136 ° 0,972 0,135 ° 0,982 0,137 ° 0,882 0,125 ° 0,946 0,135 °Ln_(cresc_popul, inov_lecnol,deprec) 0,142 0,076 0,064 0,134 0,083 0,11 0,148 0,077 0,057 0,151 0,078 0,058 0,114 0,07 0,109 0,139 0,076 0,073
Escolaridade Média - TYR25 8,48E-03 0,035 0,809 2,47E-02 0,036 0,498 2,37E-02 0,035 0,503 3,50E-02 0,033 0,298 8,17E-02 0,03 0,008 1,59E-02 0,036 0,656
Democracia Polity IV (média 5 anos) -6,81E·03 0,32 0,983 6,36E-02 0,227 0,781 -9,17E-02 0,143 0,524 -6,80E-02 0,254 0,79 0,185 0,309 0,55 -7,01E-02 0,156 0,655
Reforma Gera.I.(média 5 anos) 0,446 0,437 0,31
Abertura Comercial (média 5 anos) 0,222 0,273 0,419
Reforma Financeira (média 5 anos) 4,52E-03 0,211 0,983
Liberalização da Conta Capital (média 5 anos) 0,137 0,247 0,582
Privatização (média 5 anos)

1,421 0,388 °Reforma Tributária/Fiscal (média 5 anos)
0,176 0,264 0,507

Democacia (polity) x Reformas Gerais 2,64E-03 0,544 0,996
Democracia (polity) X Abertura Comercial -6,02E-02 0,343 0,861
Democracia (polity) X Reforma Financeira 0,219 0,259 0,399
Democracia (polity) X Liberalização da Conta Capital 0,147 0,366 0,688
Democracia (polity) X Privatizacao -0,259 0,407 0,526
Democracia (polity) X Reforma Fiscal

0,225 0,332 0,499

00•.....



Tabela 13: Modelo Básico com Democracia (Freedom House) , Reformas e Interação Democracia com Reformas

REFORMA GERAL ABERTURA REFORMA LlBERALlZAÇAO DA
PRIVATIZAÇÃO REFORMA FISCALCOMERCIAL FINANCEIRA CONTA DE CAPITAL

B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. SigoError Error Error Error Error Error
Ln poupança 0.96 0,131 ° 0,963 0,135 ° 0,969 0,135 ° 0,972 0,137 ° 0,874 0,131 ° 0,917 0,133 °Ln_(crescJ)opul, inov_tecnol,deprec) 0,123 0,076 0,112 0,113 0,08 0,16 0,134 0,079 0,092 0.144 0,079 0,072 0,117 0,073 0,112 0,109 0,078 0,17
Escolaridade Média - TYR25 6,33E-04 0,035 0,986 1,74E-02 0,036 0,63 1,40E-02 0,036 0,696 3.55E-02 0,033 0,287 7,96E-02 0.029 0,008 3,43E-03 0,036 0,924
Democracia Freedom House (média 5 anos) 0.667 0,461 0,152 0,531 0,361 0,145 0,233 0,228 0,311 0,171 0,423 0,688 0,273 0,537 0,613 0,337 0,252 0,185
Reforma Geral (média 5 anos) 1,013 0,471 0,035
Abertura Comercial (média 5 anos) 0,582 0,326 0,078
Reforma Financeira (média 5 anos) 0,321 0,227 0,162
Liberalização da Conta Capital (média 5 anos) 0,292 0,373 0,436
Privatização (média 5 anos)

1,45 0,501 0,005
Reforma Fiscal

0,64 0,341 0,064
Democracia (FreedomHouse) X Reformas Gerais -1,001 0,781 0,204
Democracia (FreedomHouse) X Abertura Comercial -0,716 0,549 0,196
Democracia (FreedomHouse) X Reforma Financeira -0,275 0,379 0,471
Democracia (FreedomHouse) X Liberalização da Conta Capital -0,121 0,671 0,857
Democracia (FreedomHouse) X Privatizacao

-0,36 0,716 0,617
Democracia (FreedomHouse) X Reforma Fiscal

-0,522 0,557 0,352

00
N



Tabela 14: Modelo Básico com Democracia

DEMREG POLlTY IV FREEDOM HOUSE

B Std. Sigo B Std. Sigo B Std. SigoError Error Error
Ln poupança 0,944 0,136 ° 0,945 0,136 ° 0,938 0,136 °Ln_( cresc_popul, inov _tecnol,deprec) 0,148 0,078 0,06 0,146 0,078 0,063 0,137 0,08 0,089
Escolaridade Médía- TYR25 5,43E·02 0,031 0,086 5,14E·02 0,032 0,109 5,21 E·02 0,031 0,094
Damocracla- Demreg (média 5 anos) 2,36E·02 0,053 0,659
Democracia Polity IV (média 5 anos) 5,05E·02 0,079 0,527
Democracia Freedom House (média 5 anos) 9,48E·02 0,13 0,468

00w


