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RESUMO

Este trabalho surgiu da necessidade de entender os fatores que fazem um

país sofrer mais ou menos os impactos de uma crise internacional.

Especificamente, há o interesse em compreender se o Brasil efetivamente evoluiu

neste aspecto e quais as causas desta evolução: se estruturais, portanto perentes,

ou conjunturais.

A importância do tema não diz respeito apenas aos assuntos ligados à

política internacional, mas afeta diretamente o interesse das empresas,

principalmente daquelas que captam recursos no exterior para investir no Brasil.

Em geral, o risco associado às incertezas da economia brasileira faz com que os

investimentos rio país só se tornem atrativos com taxas de retorno muito mais

elevadas do que aquelas do capital investido em outras economias. Isto reduz

potencialmente a quantidade de recursos investida no país, diminuindo as taxas

de crescimento.

Assim, esta dissertação revisa algumas constatações empíricas recentes,

que relacionam a capacidade de recuperação de um país a aspectos econômicos,

sociais e políticos. Basicamente, a capacidade de recuperação está vinculada não

só ao crescimento econômico, mas também ao conflito social latente na sociedade

e à qualidade das instituições políticas responsáveis por gerenciar estes conflitos.

Em seguida, há o ponto principal deste trabalho, que é o estudo do caso brasileiro,

com a análise das variáveis nos Capítulos 4, 5 e 6 e a discussão de outros

aspectos relevantes no Capítulo 7.
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1- INTRODUÇÃO

Nesta introdução, apresenta-se o objetivo deste trabalho e as razões que

motivaram-me a escrevê-lo. A primeira etapa é a explicação sobre a escolha do tema. A

seguir, define-se a questão central desta dissertação e de que forma esta discussão

contribui para o conhecimento do tema, tanto no meio acadêmico quanto no meio

profissional. No último tópico do capítulo, descreve-se a estrutura que vai ser encontrada

nos capítulos seguintes.

1.1- A Escolha do Tema

Para aqueles que não são nem economistas nem pesquisadores sobre o assunto,

identificar os diferentes impactos dos choques externos sobre a economia brasileira é um

tema bastante difícil. Algumas vezes, as relações de causa e efeito parecem confusas.

Mas nem sempre uma correlação indica relação de causalidade. A relação que vale para

uma situação pode não valer mais para outra, aparentemente similar,' que ocorre algum

tempo depois. Para ilustrar esta dificuldade, pode-se tomar como exemplo os dois textos

reproduzidos a seguir. O primeiro texto traz a opinião do chanceler Celso Lafer a respeito

do impacto de eventos externos sobre a economia do país.

"Com a globalização, o mundo se inlernaliza na vida do país', respondeu o

ministro (Celso Lafer). 'Antes, nós, da América do Sul, nos sentíamos

distantes dos focos de tensão, como algo externo.' Lafer acha que, para o
brasileiro comum, ficou claro que o que acontece no mundo afeta

concretamente sua vida no início do ano passado - quando o Canadá

anunciou a suspensão das importações de carne do Brasil, alegando falta

de garantias de que ela estivesse livre do mal da vaca louca. O chanceler

citou outros exemplos de eventos internacionais com impacto sobre o Brasil:

a crise da Rússia, que parecia um país longínquo; a crise argentina; o ritmo

lento da economia européia; o conflito da índia e do Paquistão ou do Oriente
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Médio, 'não só por sua dimensão bélica, mas por suas implicações em

relação às redes de terrorismo e ao petróleo. ,,1

o segundo reproduz a visão do governo brasileiro sobre o impacto da crise

argentina sobre nossa economia.

"O governo acredita numa recuperação rápida da economia brasileira

depois de resolvida a crise na Argentina. Para o ministro-chefe da Casa

Civil, Pedro Parente, o impacto sobre o Brasil não se estenderá até as

eleições de 2002, porque estará resolvido 'muito antes disso'. e possível,

diz, que em menos de seis meses, depois de solucionada a situação do

vizinho, e economia brasileira já tenha recuperado o vôo porque tem

condições políticas e fundamentos econômicos muito melhores do que nas

crises da Ásia e Rússia. 'Temos uma situação muito melhor; um quadro e
uma organização institucional muito melhores. Temos resultados concretos

na área fiscal, que não se deterioraram', explica.2"

A visão de Celso Lafer expressa o crescente envolvimento com os temas

internacionais. Na medida em que uma economia se internacionaliza, passa a sofrer as

conseqüências dos principais acontecimentos do cenário externo. Com a abertura

econômica no início dos anos 90, o Brasil experimentou rapidamente estes efeitos. No

segundo texto, a visão de Parente vai mais longe. Não nega o impacto das crises

externas, mas aponta em um caminho diferente, indicando que a situação brasileira é
muito mais confortável hoje, pois evoluiu positivamente em relação ao que enfrentou no

passado, por causa da qualidade de seus "fundamentos econômicos".

A curiosidade em avançar sobre o tema desperta algumas questões: Por que um

país pode sofrer mais ou menos os efeitos de uma crise externa? Por que há tantas

opiniões divergentes sobre a capacidade brasileira de sobreviver às crises? Como

entender os fatores que interferem ou determinam estes impactos? Como saber que

1 "O Estado de São Paulo", da matéria "Assento permanente vale poder de veto a resoluções",
publicada no dia 14 de janeiro de 2002.

2 "O Estado de São Paulo", da matéria "País terá rápida recuperação em caso de crise, diz
Parente", publicada no dia 17 de julho de 2001.
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fundamentos econômicos são estes? Como identificar se as melhoras são perenes ou

apenas fruto de uma conjuntura favorável?

De fato, tomando-se o caso da crise econômica na Argentina e analisando os

movimentos do câmbio nos primeiros cinco meses de 2002, nota-se que a crise· teve

pouco impacto sobre o Brasil, ao menos no que se refere à variação cambial. A Figura 1.1

demonstra esta evolução diferenciada das duas moedas.

Evolução da taxa cambial - Peso e Real

4,00 -r-----------~----------:--------,

3,50

3,00

Peso/USO

_::::::::::::::::::::::::::::::_-:~::::~
Real/USO

~ - - - - - ;..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------~2,50
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1,50

1,00 -M-rrTT1T,..,-,-rrrrT"TTT"rTTTTrr, IT1"rT1,TT,TT"rr" r;;"m,TT,T"1"1T1T!"7rTT1TIT1m-rrrrrTTT"1m-rrrrmm-nTrlTrTTT1CTTTTTõTTl-.l

----A/----'--:----------'----------------------------
-------------------------------------------------------

É importante transportar esta questão econômica para a realidade empresarial. É

fundamental para o desenvolvimento do Brasil a entrada de capital externo para sustentar

os investimentos da iniciativa privada. Mas é muito difícil, mesmo para os empresários e

diretores de multinacionais, explicar o que se passa na economia brasileira.

Os donos do capital, no entanto, precisam entender o que acontece nó país. Esta

condição é básica para a aprovação destes investimentos. Por diversos fatores inerentes

Figura 1.1 - Evolução da taxa de câmbio - Peso e Real
Fontes: Gazeta Mercantil (preço de venda do dólar comercial) e

.Jornal "Cterln" (preço de venda do dólar livrel

3 As descontinuidades do gráfico mostram datas onde não houve operações de câmbio, devido a .
feriados ou, no caso argentino, feriados bancários. Utilizou-se o dado de mercado livre do jornal
Clarín" para as cotações do peso por se tratar do jornal de maior circulação na Argentina. Os
dados oficiais, durante boa parte do período considerado, não representavam o valor de mercado.
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aos países em desenvolvimento, é razoável admitir que o risco associado à economia

brasileira é maior que o das economias desenvolvidas. Mas, qual o significado de um

choque externo e qual o seu impacto sobre a economia nacional? Esta é uma questão

que precisa ser dominada para perenizar os investimentos estrangeiros no país.

1.2 - A Questão Central deste Trabalho

Este trabalho parte de uma teoria geral que idenfíflca as variáveis determinantes

da capacidade da economia de um país reagir diante de um choque externo. Estas

variáveis são ligadas a fatores econômicos, sociais é políticos. A partir desta teoria, faz-se

·um estudo de caso para o Brasil.

A economia brasileira é uma das maiores do mundo e uma de suas principais

·características é o contraste. Existem pontos extremamente positivos e outros nos quais o

país ainda precisa evoluir muito. O crescimento econômico foi muito forte nos anos 60 e

70 e as duas décadas seguintes foram de estagnação. Há riqueza comparável aos países

·de primeiro mundo em algumas regiões e miséria semelhante aos países africanos em

outras, fruto da concentração de renda. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país de vasta

·extensão territorial e um grande número. de habitantes, mas apresenta uma situação

bastante homogênea nos aspectos étnicos e culturais. Praticamente não existem conflitos

nestas questões. No quadro político, a situação também é de contraste: o processo

político é estável e bastante democrático, no entanto ainda existe corrupção e ineficiência

em algumas instituições.

v.,

Diante deste cenário, este trabalho se propõe a responder a duas questões:

"Como tem evoluído a capacidade econômica brasileira de reagir a choques externos? E

no caso desta visão positiva sobre os últimos anos, trata-se de uma melhora estrutural ou

conjuntural?". Visto que muito se supõe sobre uma maior capacidade de reação da

economia brasileira, é preciso avaliar se esta evolução pode ser comemorada por ter um

caráter estrutural, portanto perene, ou se ocorre por uma conjuntura favorável que pode

ser rapidamente revertida, por exemplo, com uma mudança de governo.

Para tratar do tema, pretende-se analisar, sempre que possível, tanto a evolução

ao longo do tempo da capacidade brasileira de reagir às crises externas, bem como a
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posição relativa do Brasil, comparado principalmente a outras economias em

desenvolvimento. Derivando-se da pergunta central, o desdobramento será a identificação

das causas (ou não) desta evolução bem como da identificação de fatores que podem

contribuir de modo decisivo para que ela venha a ocorrer no curto e no médio prazo.

1.3- A Contribuição deste Trabalho

Do ponto de vista acadêmico, este trabalho pretende, à luz de teoria e de

pesquisas recentes, analisar e tentar esclarecer o caso brasileiro, no que diz respeito a

sua capacidade de recuperar-se de efeitos indesejáveis dos choques econômicos

internacionais.

Este trabalho irá revisar os fatores que interferem nesta capacidade e entender o

caso brasileiro, através de uma análise extensiva das variáveis disponíveis nos trabalhos

anteriormente realizados de modo generalista. Ao fazer esta análise, contribui-se para

melhorar o entendimento do processo evolutivo da economia brasileira bem como das

principais variáveis que determinam a atual condição brasileira.

Ao mesmo tempo, do ponto de vista empresarial e profissional, a melhor

compreensão dos impactos permitirá entender melhor este processo evolutivo e

contribuirá para reduzir a percepção de risco sobre estes impactos na economia

brasileira. Esta redução da percepção serve para adequar a expectativa risco e retorno do

investidor. Se efetivamente, o objetivo de reduzir a percepção de risco for alcançado, isto

fará com que a linha de corte (mínimo de retorno exigido) dos investimentos na economia

brasileira seja diminuída, criando a possibilidade para que, desde que haja conjuminação

de outros fatores, aumente-se o volume de capital investido em nossa economia,

acelerando o seu desenvolvimento.

1.4- A Estrutura do Trabalho

o ponto de partida para responder à questão central deste trabalho é recuperar os

estudos recentes realizados sobre o tema. Assim, o Capítulo 2 trata de mostrar os

ensaios de pesquisadores que determinaram, de modo empírico, vários conjuntos de
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variáveis que estão correlacionadas à capacidade dos países se recuperarem de choques

externos, após a internacionalização acelerada da economia. Inicialmente, passamos pela

abordagem de Dani Rodrik, que enumerou não só fatores econômicos, mas também

causas políticas e sociais para determinar a recuperação. Em seguida, há o trabalho

complementar de pesquisadores do Banco Interamericano de Desenvolvimento que

· complementam e ratificam a teoria central do trabalho de Rodrik.

No Capítulo 3, analisa-se com maior profundidade as variáveis levantadas como

determinantes para a capacidade de recuperação, na revisão teórica do Capítulo 2.

Divididas em 3 grupos (econômicas, sociais e políticas), estas variáveis e sua fonte de

medição são detalhadas a fim de que se facilita a compreensão da análise do caso

·brasileiro nos capítulos posteriores.

Os três capítulos seguintes trazem a análise do caso brasileiro, visando responder

à questão central colocada no início deste texto. O Capítulo 4 aborda as variáveis

econômicas, o Capítulo 5, as variáveis sociais e o Capítulo 6, as variáveis políticas. A

·análise destas variáveis é qualitativa, alternando-se entre verificar a evolução relativa do

Brasil ao longo dos anos e avaliar sua posição em relação a outras economias.

Por último, no Capítulo 7, estão relacionadas as principais conclusões deste

trabalho e sugestões de outros estudos que poderão auxiliar a compreender ainda melhor

o caso brasileiro.
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2 - CHOQUES EXTERNOS E EFEITOS SOBRE O
CRESCIMENTO ECONÔMICO - CONCEITOS

o objetivo deste capítulo é iniciar este trabalho com uma compilação de estudos

que buscam explicar quais características determinam a capacidade de recuperação de

um país em relação a choques externos. Inicialmente, define-se o que é um choque

externo. A seguir, há uma revisão sobre dois trabalhos que relacionam a capacidade de

recuperação de uma economia a três fatores: sua performance econômica, o conflito

social latente que pode emergir no momento da luta pela redistribuição de riqueza

causada pelo choque e, por fim, a qualidade das instituições políticas que gerenciam

estes conflitos.

2.1 - Crescimento econômico e choques externos

o crescimento econômico dos países está sendo cada vez mais influenciado pelos

efeitos da internacionalização. As relações comerciais internacionais vêm sendo

aceleradas por fatores exógenos, tais como a redução do custo dos transportes

internacionais, o aumento na velocidade e na disponibilidade de informação, a facilitação

dos meios de pagamento, as economias de escala e as políticas governamentais, dentre

outros. Em teoria.' os benefícios econômicos são inegáveis já que, desta maneira, cada

país pode aplicar seus recursos na produção de bens e serviços em que é mais

competitivo, exportando estes itens e complementando suas necessidades com as

importações. Isto aumenta o bem estar econômico como um todo.

É fato, porém, que este processo de abertura vem acompanhado também de uma

conseqüência importante: na medida em que um país aumenta seu agregado de trocas

internacionais, sejam elas de exportação ou importação, mais ele fica dependente destas

trocas. Quando um fator que foge de seu controle provoca uma ruptura na relação de

equilíbrio de uma dada troca (redução da disponibilidade de um produto ou aumento de

preços internacionais, por exemplo), há um impacto econômico cuja gravidade depende

muito da circunstância em que o fato ocorre. Esta possibilidade cria então uma maior

vulnerabilidade do país aos choques externos.
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Pode-se definir um choque externo como o impacto de um evento externo à
economia de um país que afeta seus termos de troca. Por termos de troca entende-se a

relação entre o preço médio das exportações e o preço médio das importações. Uma

.guerra, como a Guerra do Golfo em 1991, que alterou significativamente o preço

internacional do petróleo, é um exemplo de choque externo que afetou várias economias

do globo. Outros eventos mais específicos podem afetar um número menor de

economias, mas nem por isto deixam de ser um choque. A recente crise da Argentina tem

um impacto potencial menor, afetando mais fortemente aqueles países têm grandes

relações de troca com a economia argentina, como o.Uruguai e o Brasil.

Os dados históricos demonstram que a taxa de crescimento econômico de um

:período não é suficiente para prever crescimento futuro, ou seja, os países não crescem a

taxas uniformes ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, verifica-se que as taxas de

investimento numa determinada economia são muito mais consistentes durante períodos

.longos. Assim, existem fatores que interferem no crescimento econômico que estão além

da simples disponibilidade de capital. Outro fato relevante é que dado um determinado

evento externo, as variações nas taxas de crescimento que ele provoca não são as

mesmas em todos os países. Reforça-se portanto a premissa de que existem efeitos dos

choques externos sobre a economia de um dado país e que estes efeitos variam de um

país para outro.

A partir deste ponto, é preciso compreender melhor de que forma os países sofrem

estes efeitos. Além da intensidade do impacto, a duração das conseqüências, fruto da

capacidade de recuperação da economia frente a estes choques, também precisa ser

estudada. Compreender melhor quais são os fatores chave que determinam a capacidade

de reação aos choques externos permitirá verificar quais condições estruturais de uma

economia permitem uma melhor recuperação perante a estes choques, reduzindo os

impactos negativos sobre a taxa de crescimento.
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. Um dos estudos mais relevantes para tratar a questão da capacidade econômica

de reação a choques externos foi desenvolvido por Dani Rodrik , no final da década de

90. Em resumo, Rodrik demonstra que existem três conjuntos de variáveis que afetam

esta recuperação: as econômicas, as sociais e as políticas. O mais interessante nesta

abordagem é· o peso relativo que cada conjunto de variáveis tem. Uma análise mais

precisa destas variáveis será feita no tópico seguinte, mas uma abordagem inicial do

modelo permitirá melhor compreensão do raciocínio proposto pelo autor do estudo para

explicar a capacidade de recuperação de uma economia. O diagrama a seguir indica o

raciocínio utilizado pelo autor e descrito a seguir.

Choque
~

Economia
Externo "X"

~ fi ~
Situação Qualidade

Econômica Conflito t::;/ das .
Corrente Social Instituições

Latente

Figura 2.1 - O raciocínio de Rodrik sobre choque externo e
as variáveis econômicas, sociais e políticas

O raciocínio de Rodrik é de que dado o impacto de um .choque externo, a

capacidade de recuperação de uma economia será dada pela sua robustez econômica e·

também pelo conflito potencial latente na sociedade e a qualidade das instituições

políticas que gerenciam estes conflitos. Decorrem deste raciocínio os três conjuntos de

variáveis citados anteriormente.

4 RODRIK, 1999.
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As variáveis econômicas são determinadas variáveis de controle. Uma economia

em crescimento tende a continuar crescendo. Contudo, as evidências demonstram que

este não é o fator determinante da capacidade de manutenção das taxas de crescimento

após um choque externo, pois crescimento anterior não serve para explicar crescimento

futuro.

Por variáveis sociais, entende-se aquelas que determinam qual é o potencial de

conflito existente na sociedade. As mudanças ou choques na economia internacional

podem ser analisados internamente como variação nos preços relativos dos produtos, o

que faz com que haja uma redistribuição da riqueza entre os diversos agentes, grupos e

setores desta economias. Em sociedades com maior potencial latente para o conflito, é de

se esperar que o processo de redistribuição de renda seja mais difícil. Um bom exemplo é

a desigualdade social. Sociedades que apresentam concentração da renda em um

pequeno grupo de elite estão mais propensas ao conflito.

As variáveis políticas, por sua vez, dizem respeito às instituições políticas que

gerenciam estes conflitos. A qualidade destas instituições e sua capacidade de resolver

rapidamente os conflitos interferem diretamente na retomada do crescimento.

São estes dois últimos grupos de variáveis os mais relevantes na abordagem de

Rodrik.

Tome-se como exemplo uma economia dividida em dois grupos. Por efeito de um

choque externo, vê-se que a riqueza desta economia, em dado período de tempo, vai ser

reduzida em 20% em relação ao período anterior. Os dois grupos que compõem esta

economia podem adotar duas estratégias: a cooperação ou o conflito.

No caso onde houver a cooperação plena, os grupos não irão erodir recursos em

conflitos internos. Resolverão rapidamente a situação e, se possível, criarão um novo

cenário onde cada grupo terá a sua riqueza igualmente diminuída em 20% ou em

qualquer outro ratio. O que importa é que a nova repartição da riqueza, ou a partilha da

perda, será acordada e aceita pelas duas partes.

5 FRIEDEN e ROGOWSKI,1996.
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Por outro lado, no caso de opção pela estratégia de conflito, os grupos gastarão

parte de seus recursos com conflitos internos, aumentando ainda mais a redução de

riqueza inicial provocada pelo choque externo. Imagine-se o caso em que um país precise

reajustar sua taxa de câmbio em virtude de uma perda significativa nos termos de troca.

Se houver conflito político na definição deste reajuste, é provável que a economia do país

perca ainda mais do que 20% por não ser capaz de implementar as mudanças

necessárias o mais rápido possível. Esta é a ineficiência gerada pela estratégia de

conflito.

Em geral, os grupos sociais optam por esta estratégia em duas situações:

a) quando existe uma polarização na sociedade, com existência de conflito social

latente;
b) quando o custo de "traição" entre os grupos é baixo, ou seja, há impunidade ou

faltade capacidade de gerenciamento e julgamento de conflitos.

Sem querer julgar o mérito das causas, o Brasil pode contribuir com alguns

exemplos que ilustram a "estratégia" de conflito. O primeiro exemplo diz respeito ao

processo de estabilização da economia durante um período inflacionário. Alesina e

Orazen" denominaram este processo como sendo a "guerra de atrito". Quando o processo

de estabilização implica numa grande redistribuição de riqueza, os grupos sócio-

econômicos tentam transferir as perdas da estabilização entre si. É a típica espiral entre

empregados que reivindicam aumento de salário e patrões que repassam este aumento

para os preços. Durante o processo, todos perdem. A estabilização só acontece quando

um lado aceita ficar com boa parte da perda.

2.2.1 - A estruturação das variáveis

Para comprovar a significância da qualidade das instituições e dos conflitos sociais

latentes como causas determinantes da capacidade de recuperação de uma economia

após um choque externo, Rodrik estruturou seu estudo valendo-se de um conjunto de

variáveis referentes a diversos países. Buscou a correlação, através de testes de

regressão, entre uma variável dependente e suas diversas determinantes. As menores

amostras tiveram sempre um conjunto mínimo de cerca de 50 elementos.

6 ALESINA e DRAZEN, 1991.



19

A variável dependente no estudo é a Diferença entre o crescimento do GDP per

capita no período 1960-1975 e 1975-1989, que mostra a capacidade de recuperação de

um país. Na hipótese assumida no estudo, a década de 70 foi um período de grandes

crises internacionais e o comparativo dos crescimentos anteriores e posteriores a esta

década (representada por seu ano intermediário) são um indicativo de como foi a

recuperação efetiva destes choques.

As variáveis independentes relacionadas inicialmente são:

a) Variáveis dummy para América Latina, Leste da Asia e Africa sub-Saariana: são

variáveis do tipo 0-1 (dummy) que servem para controlar características estruturais

relativas à localização geográfica de alguns países.

b)PIB Per capita em 1975 (logarítmica): variável econômica que serve para

controlar características estruturais relacionadas ao nível de renda da população.

c)Taxa de crescimento do período 1960-1975: variável que permite efeito de

convergência nos resultado da análise.

Com estas variáveis, a primeira análise de regressão gerou um índice de

correlação R2 de 0,48, para uma amostra de dados de 52 países. Assim, considerando-se

apenas características estruturais regionais e variáveis econômicas, pouco se explica da

variação nas taxas de crescimento dos países no período estudado.

A seguir, as variáveis referentes aos choques externos e aos fatores sociais e

políticos começaram a ser acrescentadas uma a urna", A evolução dos resultados foi a

seguinte:

-Primeira variável: Choque externo nos anos 70, medido através de variações nos

termos de troca entre 1971 e 1980, ponderado pela relevância do mercado internacional

na economia de um dado país8
• Este indicador visa medir a gravidade e a vulnerabilidade

7A cada nova variável, a variada acrescentada anteriormente era mantida na análise de regressão.

apara cada país, a medida utilizada foi o produto do desvio padrão da primeira diferença do
logaritmo dos termos de troca no período 1971 a 1980 e a média da participação do comércio
internacional no PIS, no período 1970 a 1974.
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externa da economia. O resultado foi uma correlação negativa desta variável com o

crescimento e um aumento da correlação R2 para 0,60 (amostra com 51 elementos).

-Segunda variável: Desigualdade de renda, medida através do índice de Ginr. É a
variável social, que mostra a existência de disparidade social e,· em conseqüência, o

potencial de conflito latente na sociedade. O coeficiente resultante mostra que quanto

maior a desigualdade, maior o impacto negativo sobre o crescimento. A inclusão desta

variável elevou a correlação R2 para 0,65 (mesmo tamanho de amostra do caso anterior).

- Tereeria variável: Qualidade das instituições governamentais, medidas através de

dados do ICRG (International Country Risk Guide)1O.A qualidade é medida em um índice

que varia de O a 10, incluindo fatores relacionados a aplicação das leis, qualidade da

burocracia, corrupção, risco de expropriação e repúdio governamental aos contratos. A

relação encontrada foi positiva e altamente significativa, com R2 de 0,85 (49 elementos).

Vale notar que quando esta variável foi incluída, o poder explicativo das duas variáveis

-anteriores diminui, reforçando a tese de que, com instituições de gerenciamento de

conflitos eficientes, nem o conflito social latente nem os choques externos interferem

significativamente na produtividade da sociedade.

A figura 2.2 resume a evolução do poder explanatório das variáveis e o aumento

da correlação entre as variáveis independentes e a variável dependente.

0,85
1 ~--------------------------~

G1Variáveis iniciais

I!Ilnclusão Choque Externo

Olnclusão Desigualdade de
Renda

O Inclusão Qualidade das
Instituições Vi

-I,
')

Figura 2.2 - Evolução do fndice de correlação ~ com a cada introdução de
uma nova variável

90 Capitulo 3 abordará melhor o conceito desta variável.

10 Idem.
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Em seguida, foram analisadas outras variáveis11 que acrescentam algum poder

explicativo à equação de regressão. São elas:

Variáveis sociais

a)lndice de fragmentação etno-linguística, que mede a probabilidade de dois

indivíduos de um país não pertencerem ao mesmo grupo etno-linguístico. Foi outra

variável social utilizada por Rodrik na primeira rodada de seus experimentos.

b)lndice de Gini (/and) , medida do nível de concentração da posse de terras;

c)Tensão racial, em escala que varia de 1(baixa tensão) a 6 (alta tensão);

d)Taxa de homicídios da sociedade;

e)lndice de "confiabilidade" da sociedade, representado pelo percentual de

pessoas que respondeu não à pergunta lia maioria das pessoas é confiável neste país?".

Variáveis políticas

ajlndice de democratização, medido por indicadores de liberdade civil e direitos

políticos da Freedom House;

b)"Rule of lavl', medida pelo grau de igualdade de aplicação das leis e do poder

judiciário sobre os cidadãos;

c)Participação política, que indica o grau com o qual as minorias e grupos não de

elite podem acessar as estruturas institucionais para expressar sua opinião política;

d)Eficiência da burocracia, medida por três sub-índices relativos ao grau de

eficiência do poder judiciário, "red tape" e a ausência de corrupção;

e)Ausência de corrupção, um dos sub-índices anteriores isolado dos demais;

f)lndice de seguridade social, medido pelo percentual do PIS representado por

gastos do governo com a seguridade social.

Por fim, outras variáveis analisadas não adicionaram valor à análise: grau de

endividamento do país, tamanho do poder público, percentual de impostos na importação

de bens intermediários, percentual das exportações sobre o PIS e um índice de "abertura"

da economia.

2.2.2 - Algumas limitações deste modelo

o próprio autor critica seu modelo dizendo que resta muito trabalho a ser feito. A

principal crítica que ele faz diz respeito a importância remanescente dos aspectos
~I:

11 As variáveis relevantes serão melhor discutidas no Capitulo 3.
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regionais (variáveis dummy) ao final das regressões, o que pode significar que as

variáveis referentes a conflito social latente e a qualidade das instituições precisam ser

melhor ajustadas. A melhor variável para medir estas características pode mudar de uma

sociedade para outra, impossibilitando a análise comparativa entre os países.

.A este comentário, podem ser acrescentados outros. O primeiro diz respeito à
forma de conduzir o estudo através de um corte em seção de dados referentes a diversos

países em um único ponto no tempo. Seria interessante observar qual é a evolução desta

correlação tomando em consideração a progressão destas variáveis ao longo dos anos.

.O objetivo deste trabalho é estudar especificamente o caso brasileiro à luz da

relação causal defendida por Rodrik.

Por fim, o autor não menciona em nenhum momento a defasagem entre a

ocorrência do fato gerador do choque externo e seu impacto na economia. Determinados

choques podem ter impacto imediato (crise do petróleo) e outros podem acontecer em um

prazo mais longo (crise da dívida deve ter efeito mais intenso nos momentos de

refinanciamento dos contratos).

De qualquer maneira, o estudo determina e contribui de modo objetivo para medir

o impacto dos choques externos sobre o crescimento econômico sustentado e

persistente, bem como para identificar a correlação entre a recuperação destes impactos

e as variáveis sociais e políticas de uma sociedade.

2.3 - Nova abordagem sobre as instituições

Além das críticas mencionadas no item anterior, um trabalho feito por

pesquisadores do BID (Bando Interamericano de Desenvolvimento)12 efetuou uma crítica

mais específica à abordagem de Rodrik sobre a mensuração da qualidade das

instituições.

12 GAVIRIA et alli, 2000.
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Segundo estes pesquisadores, o índice ICRG, escolhido para medir a qualidade

das instituições políticas responsáveis pelo gerenciamento de conflitos possui dois tipos

de viés. O primeiro viés está relacionado à subjetividade do índice. Basicamente, a

acusação é de que esta medida depende parcialmente da percepção existente sobre a

qualidade institucional de um dado país. Está longe, portanto, de ser um índice objetivo.

Além disto, o segundo viés existe pela inexistência do índice na década de 1970 e pelo

fato de Rodrik ter utilizado valores referentes ao período 1980-1990. O indicador pode

estar contaminado pela influência do próprio crescimento sobre a evolução na qualidade

das instituições. Assim, Gaviria et alli propõem uma nova forma de medir a qualidade das

instituições.

2.3.1 - A proposta dos pesquisadores do BID
'1

A proposta feita para substituir o ICRG por indicadores mais objetivos envolve a

utilização de duas variáveis para medir aspectos específicos das instituições políticas:

-a existência de restrições políticas para a habilidade do executivo de impor os

seus desejos;

-a influência do sistema institucional sobre a propensão dos políticos em atuar de

forma individualista ao invés de atuar em prol do interesse coletivo.

A primeira variável tem,aparentemente, um caráter dúbio. As restrições que, por

um lado limitam a capacidade do executivo de alterar as condições existentes podem

emperrar o processo de mudança quando ela é necessária. Empiricamente, constata-se

que um maior número de restrições está associado a um maior crescimento e também a

uma maior eficiência da burocracia e a menores índices de corrupção. Na verdade, pode-

se analisar também que a dificuldade de implementação das medidas devido a um maior

nível de restrições está associada à questão da representatividade. A implementação de

medidas de interesse comum não seria afetada pelas restrições. Se uma medida for de

interesse coletivo, ela será aprovada por todos aqueles com capacidade de veto. Para

esta medição, Gaviria et alli sugerem a utilização do de um índice de restrições políticas,

desenvolvido por Witold Henisz em 2000, que, em resumo, relaciona o grau de

associação entre as preferências do executivo e do legislativo, medindo a participação de

partidários do presidente nas cadeiras do congresso.
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A segunda variável é o índice de "particularismo" político. O índice é definido como

a habilidade dos membros da classe política de basearem suas carreiras em interesses

particulares ao invés de plataformas de interesse nacional, ou seja, determina que fatores

motivam o comportamento político. A variável visa identificar se a classe política terá

tendência a cooperar ou a exacerbar os conflitos ideológicos e regionais. Este indicador,

desenvolvido por Carey e Shugartt em 1995 também tem caráter ambíguo. Um valor

elevado neste índice indica que o sistema político é centrado nos candidatos, sem

nenhum peso para interesses nacionais. Assim, cada candidato tem uma plataforma

baseada em interesses locais. Já a parte inferior da escala está reservada para sistemas

onde apenas o interesse partidário é levado em conta, sem peso algum para o candidato

individual. Este sistema também leva em conta os interesses específicos do partido,

minando a força das "regiões no sistema eleitoral. Os dois extremos são ruins pois ambos

exacerbam os conflitos. O primeiro potencializa os conflitos individuais e o excesso de

preocupação com interesses individuais ao passo que o segundo polariza as discussões

de acordo com o interesse dos partidos que, deixam de ser um meio de atividade política

e transformam-se na causa política por si próprios. No aspecto institucional, portanto, o

índice ótimo está nos valores intermediários da escala.

O capítulo 3 irá tratar de forma mais detalhada todos estes indicadores, avaliando

também sua adequação para a análise do caso brasileiro. Por ora, o objetivo é mostrar o

resultado desta nova análise.

2.3.2 - Os resultados da nova abordagem

Para realizar a análise empírica, os pesquisadores do SID utilizaram as demais

variáveis tal qual no estudo anterior.

Os resultados da análise mostraram que os índices de restrições políticas estão

positivamente associados com o crescimento, ou seja, que países com maiores restrições

recuperam-se mais rapidamente das crises. A amostra com 87 países apresentou um

índice de correlação R2 de 0,70.

Na avaliação do índice de "particularismo", a melhor correlação mostra uma

relação quadrática entre o particularismo e as mudanças nas taxas de crescimento devido
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a efeito de choques externos. Calculando-se o valor que maximiza a função de

crescimento, confirma-se a tese anterior de que valores intermediários de particularismo

são os mais positivos para o crescimento. A amostra utilizada teve 70 elementos e o

índice de correlação foi de 0,678.

A conclusão é que se confirma a teoria de que altos níveis de restrições políticas e

índices intermediários de particularismo significam uma melhor qualidadedas instituições

políticas, positivamente associados à melhor capacidade de recuperação de choques

externos. Vale lembrar o que já foi mencionado antes que apesar do caráter dúbio, o

benefício causado pela estabilidade das regras do jogo no ambiente de mais alto nível de

restrições políticas é maior do que os malefícios trazidos pela dificuldade em se modificar

o status quo quando necessário.

Embora a análise tenha o mérito de procurar tirar a subjetividade do !CRG, o ICRG

tem a seu favor o aspecto de ser um indicador mais abrangente. Assim, esta análise de

caso conserva o interesse nos três indicadores.

De qualquer modo, este trabalho serve para comprovar a robustez do estudo

iniciado por Rodrik. Tomando estas duas análises como base, o objetivo deste trabalho

passa ser agora o de identificar melhor as variáveis a serem aplicadas ao caso brasileiro

para, depois, iniciar a análise efetiva de cada uma delas.
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3 - DETALHAMENTO DAS VARIÁVEIS

o argumento exposto no Capítulo 2 indica que a capacidade de recuperação

econômica após um choque externo depende em parte da performance econômica do

país, mas sobretudo do potencial de conflito latente existente na sociedade e a qualidade

das instituições que gerenciam estes conflitos.

Enquanto a performance econômica pode ser medida por variáveis quantitativas

objetivas, o potencial latente de conflito e a qualidade das instituições são medidas por

variáveis do tipo proxy, que servem de indicativo a respeito destas características.

Neste capítulo, o objetivo é estudar um pouco melhor estas variáveis para que,

conhecendo de que ·forma são medidas, possa-se estudar então o caso brasileiro de

forma a responder a pergunta inicial deste trabalho. Espera-se que, analisando a

evolução destas variáveis mais os aspectos qualitativos da desigualdade social e das

instituições brasileiras, seja possível fazer a avaliação desejada.

3.1 - As Variáveis Econômicas

Não há muito segredo nas variáveis econômicas escolhidas por Rodrik em seu

estudo. A taxa de crescimento e a renda per capita são variáveis clássicas para medir o

desempenho da economia. A seguir, descreve-se de modo bastante sintético estas

variáveis.

3.1.1 - Taxa de crescimento do Produto Interno Bruto

o Produto Interno Bruto (PIB) é a medida, a preço de mercado, de todos os bens e

serviços fabricados no território de uma nação, durante um determinado período de

tempo. Em geral, utiliza-se a medida anual. O PIB mede a produção de bens e serviços

finais durante o intervalo corrente. A comercialização de bens produzidos em períodos

anteriores e os bens utilizados na produção de outros bens (bens intermediários) não são

considerados pois, do contrário, poderiam ser contabilizados em duplicidade. Vale notar

que bens cuja utilização final seja auxiliar o processo de fabricação de outros bens, como
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os bens de capital e os investimentos em estoque também são produção corrente e, como

tal, fazem parte do PIS.

o PIS é composto por quatro componentes:

consumo: compra de bens e serviços efetuados pelo consumidor doméstico;

investimentos: compra de bens de capital pelas empresas, construção civil e

investimentos em estoques;

compras do governo: envolve a parcela de bens, serviços e investimentos

adquiridos pelo governo;

exportações líquidas: equivalente às exportações totais subtraídas das

importações.

A taxa de crescimento do PIS mede a evolução ano a ano desta medida. Ao

efetuarmos a medida comparativa do PIS em países diferentes, é preciso levar em conta

o poder de compra e a taxa de conversão de moedas para que as medidas sejam

efetuadas na mesma base. Ao comparar o PIS do Srasil com o PIS americano, deve-se

fazer esta comparação na mesma moeda. Mas não basta simplesmente utilizar a taxa de

câmbio do período em análise. Em média, um dólar americano compra mais bens e

serviços no Srasil do que nos EUA. Assim, na comparação entre países, esta medida

deve ser ajustada pela Paridade do Poder de Compra (Purchase Power Parity - PPP) da

moeda. Como no nosso estudo, estaremos efetuando a medida em painel para o caso

brasileiro, elimina-se boa parte do problema fazendo a conversão para moeda forte e

descontando-se a evolução da inflação nesta moeda e eventuais alterações significativas

de poder de compra no período em análise.

3.1.2 - PIS per capita

Embora meça o tamanho da economia como um todo, o PIS não é uma medida de

renda associada à evolução do conforto material da população. Desprezando-se por

enquanto o efeito da distribuição, o crescimento efetivo da economia só ocorre se o

crescimento total do PIS é maior que o crescimento da população. É por isto que uma

medida associada ao desenvolvimento econômico e ao aumento da renda dos indivíduos

é o PIS per capita, que nada mais é do que o ratio entre o PIS e a população.
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A título ilustrativo, recorda-se que o PIS por trabalhador (parcela economicamente

ativa da população) serve para medir a produtividade de uma economia. Em geral,

trabalhadores mais produtivos estão associados a uma melhor qualificação da mão de

obra.

para o PIS per capita, são válidas as mesmas considerações a respeito da

paridade do poder de compra efetuadas no final do tópico anterior.

3.2 - As variáveis sociais

Segundo a proposição de Rodrik, a redistribuição de renda devido ao choque

externo pode interferir na capacidade de recuperação de um país. Quanto maior a

propensão ao conflito social, mais traumático será o processo de redistribuição, que irá

retardar a recuperação.

Um dos principais geradores de conflito é a desigualdade social. A forma mais

tradicional de medir á desigualdade é o indice de Gini, que será a primeira variável a ser

estudada. A segunda variável é o índice de fragmentação etno-Iinguística, que também

mede o potencial de. conflito existente devido à presença de grupos étnicos e culturais

distintos em uma mesma sociedade.

3.2.1 - O indice de Gini como indicador da desigualdade social

O conceito de desigualdade social é diferente do conceito de pobreza. Enquanto a

pobreza equivale à inexistência de renda suficiente para ser distribuída e atender o bem-

estar da população, a desigualdade significa diferentes atribuições de renda para pessoas

diferentes. A desigualdade pode ser definida como a dispersão da distribuição, quer seja

de renda, de consumo ou de qualquer outro atributo de bem-estar da população.

Existem diversos indicadores de desigualdade, sendo o indice de Gini, definido em

1912, um dos mais tradicionais e popularmente utilizados. Sua utilização é facilitada pela

existência freqüente de fontes oficiais de medida. Além disto, estudos como o de Anand e
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Kanbur" mostram que os resultados agregados das análises que utilizam o índice de

Gini e outros indicadores de desigualdade são similares. O Indice de Gini é definido pela

seguinte equação:

1
Gini =

2 n2y

onde,

n é o número de indivíduos da amostra populacional

Yi é a renda do indivíduo i, com i variando de 1 a n.

Por esta relação, o coeficiente pode assumir valores que variam de zero a um,

sendo zero interpretado como a inexistência de desigualdade.

Pode-se visualizar o significado do índice de Gini também de forma gráfica (vide

Figura 3.1). O índice de Gini está baseado na curva de t.orenz", que compara, de modo

acumulativo, o percentual da população com o percentual da renda recebida.

------
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População Acumulada %

Figura 3.1 - Exemplo de CUNa de Lorenz

13 ANAND e KANBUR, 1993.

14 DEININGER e SQUIRE, 1996.



30

A curva diagonal que une os pontos O-Oa 100-100% representa a distribuição

totalmente igualitária. Portanto, em uma economia onde 10% da população têm 10% da

renda, 20% têm 20% da renda, 30% têm 30% e assim por diante, não haverá

desigualdade. Nestes casos, o índice de Gini será igual a zero.

f!\ segunda curva representa uma distribuição de renda de uma economia

hipotética. Nela, cerca de 30% da população recebem apenas 5% da renda e 90% da

população detêm 50% da renda. A décima parte restante da população representa a elite,

concentrando 50% da renda total.

'0 índice de Gini é representado pela área existente entre as duas curvas: a curva

da distribuição igualitária e a curva baseada nos dados reais da população. Quanto mais

próximas forem as duas curvas, menor será a desigualdade e menor será o coeficiente do

índice de Gini.

Mas é preciso tomar certos cuidados com o índice de Gini e com todos os outros

indicadores que medem a desigualdade de forma agregada. Não há nenhum

mapeamento no indicador agregado que permita distinguir diferentes redistribuições.

Assim, uma alteração que reduza a desigualdade entre a classe mais elevada e a classe

média provoca a mesma modificação no índice que uma alteração que reduza a

desigualdade entre a classe média e a classe mais baixa.

Para diminuir esta dificuldade inerente ao índice agregado, é importante que o

coeficiente de Gini seja sempre complementado com o percentual de renda de diversos

extratos da população. A forma mais freqüente de complementar o índice é utilizar, em

paralelo, a medição da fração de renda de cada "quintil" (quinta parte) populacional.

Assim, além do índice agregado, é possível avaliar se uma redução da desigualdade, por

exemplo, está associada efetivamente à melhoria do bem-estar da população de mais

baixa renda, através do aumento da renda dos 20% mais pobres na distribuição

populacional.

Maiores detalhes sobre os cuidados na utilização do índice de Gini podem ser

encontrados no Anexo I.
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3.2.2 - índice de fragmentação etno-linguística

A utilização do índice de fragmentação etno-linguística como. outra proxy do

conflito social latente deve-se ao fato que a existência de etnias diferentes em uma

mesma população pode provocar conflitos no momento em que um choque externo

promove a redistribuição de renda entre os grupos. Um exemplo recente aconteceu nos

países que integravam o bloco socialista após um choque externo, que foi a queda do

regime ditado pela União Soviética. A Iugoslávia, por exemplo, foi dividida em diversos

países, de acordo com sua origem etna-cultural.

Um extenso trabalho para caracterizar com precisão a composição etno-linguística

de toda a população mundial compõe o ELF (Ethnolinguistic fractionalization) e foi

descrita por Mauro em um trabalho de 1995.

o critério utilizado para separar os grupos étnicos está baseado na origem

lingüística histórica dos grupos. Nenhuma outra variável política ou econômica é levada

em conta. O índice é definido por:

I ( nj )2ELF = 1-E -
i=1 N

onde

ni é o número de pessoas no i-ésimo grupo,

N.é a população total e

I é o número de grupos etno-linqulsticos do país.

O ELF mede a probabilidade de duas pessoas escolhidas aleatoriamente em uma

população não pertencerem a um mesmo grupo. Assim, quanto maior o índice ELF, mais

fragmentado é o país e, portanto, maior a existência do conflito social latente.
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3.3 - As variáveis políticas

----'

Da mesma forma que o conflito social latente é um fator determinante da

capacidade de recuperação de uma economia a choques externos, também é a qualidade

das instituições que gerenciam estes conflitos. Instituições confiáveis que tenham

capacidade de administrar as disputas que ocorrem no processo de redistribuição de

renda aceleram a retomada do crescimento, evitando que muito esforço seja gasto em

atividades de improdutivas durante o conflito.

Seguindo os trabalhos de Rodrik e de. Gaviria et aI., três variáveis podem ser

utilizadas para medir a qualidade destas instituições: o ICRG (/nternational Coutry Risk

Guide), as restrições políticas e o índice de "particularismo" político.

3.3.1 - O Indice ICRG

É notório que o direito à propriedade, os direitos contratuais e as políticas

governamentais têm papel decisivo na velocidade de crescimento das economias. Em

países onde não há proteção ao direito de propriedade, o nível de aspiração de

crescimento e de estabilização da renda deve ser menos ambicioso que em um país onde

estes direitos são plenamente respeitados. Eles são cruciais para o investimento e para o

crescimento econômico, pois afetam não só a ordem de grandeza dos investimentos mas

também a eficiência com a qual são alocados.

O ICRG criou um índice que mede de forma desagregada uma série de dimensões

do direito à propriedade, que medem a eficiência do gerenciamento de conflitos em uma

sociedade. Assim, o índice ICRG nada mais é do que a compilação de cinco dimensões

representadas pelos indicadores descritos a sequír".

a) Risco de Expropriação

Definição do risco de confisco ou "nacionalização forçada". É uma boa proxy do

direito à propriedade. Um país que tem baixa pontuação nesta dimensão deverá sofrer

reduções na quantidade e na eficiência dos investimentos físicos e em capital humano,

15 KNACK e KEEFER, 1995.
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uma vez que há a possibilidade do investidor perder seu investimento. Um exemplo: é

preferível investir em uma atividade de trading a estabelecer produção local. Para compor

o índice ICRG, os países são avaliados em uma pontuação de Oa 10, com menos pontos

significando maior risco.

b) Cumprimento das leis (Rufe of faw)

Esta variável reflete com que grau os cidadãos de um país estão dispostos a

aceitar que as instituições estabeleçam e implementem as leis, bem como administrem as

situações de conflito. Para o índice, a pontuação varia de O a 6, com maior pontuação

indicando instituições políticas consolidadas, um sistema judiciário forte J~_condições

estáveis de sucessão de poder. Baixa pontuação indica tradição na utilizaçãb -da força ou
- '--'--

de meios ilegais ou ilícitos para forçar o atendimento de reivindicações.

c) Repúdio dos Contratos pelo Governo

Esta variável mede quanto o governo respeita os contratos que estabelece com os

agentes privados. O índice mede o risco de repúdio ou adiamento de contratos pelo

governo devido a cortes orçamentários, pressões, mudanças ou revisão das prioridades

do governo. A premissa é que se o governo não respeita estes contratos, também não irá

servir como agente que reforce o contrato entre dois agentes privados. Na ausência do

agente imparcial de reforço dos contratos (o governo), apenas os contratos "auto-

reforçados", ou seja, aqueles cujos ganhos na cooperação são muito maiores do que o

ganho individual de um agente que traia o contrato. É também um indicador da

credibilidade do governo. A pontuação varia de Oa 10. Está com baixa pontuação um país

onde um novo governo tem pouca propensão a aceitar as obrigações assumidas pelo

governo anterior.

d) Corrupção no Governo

Este indicador mede a eficiência dos serviços do governo e as perdas causadas

pelo comportamento improdutivo na busca pela renda. Grandes índices de corrupção

estão associados à incerteza por parte dos investidores sobre o cumprimento dos

contratos estabelecidos pelo governo. Baixa pontuação indica que os funcionários de alto

escalão costumam demandar pagamentos especiais ou então que pagamentos ilegais a

funcionários do baixo escalão são uma prática comum, como o pagamento especial de
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"taxas de urgência" na liberação de importações e exportações, políticas e empréstimos

protecionistas e assim por diante. Para o índice, a pontuação varia de Oa 6.

e) Qualidade da burocracia

Também é uma variável que mede a eficiência do governo. Baixa pontuação

significa, que a burocracia carece de procedimentos claros ou ainda de conhecimento

técnico suficiente para a prática de suas atividades. A burocracia é responsável pela

premiação dos contratos, pelas licenças de comércio e pelas garantia da execução das

políticas de proteção às demais instituições. Uma pontuação elevada é resultado da

autonomia a pressões políticas e da força e da capacidade do governo de evitar drásticas

interrupções nos seus serviços ou súbitas mudanças de política. A pontuação para o

índice ICRG varia de Oa 6.

Para a composição do índice, efetua-se a somá das cinco variáveis, sendo que a

RuJe of Law, a Corrupção no Governo e a Qualidade da burocracia têm sua escala

transformada para um intervalo de Oa 10.

3.3.2 -Indice de restrições políticas

Freqüentes mudanças nos impostos ou em outros aspectos relevantes da política

econômica aumentam a incerteza do investidor e aumentam a taxa de retorno esperada,

reduzindo a atratividade dos investimentos privados. Em geral, os investidores acabam

optando por investimentos com maior proteção contra riscos. Por exemplo, uma indústria,

ao invés de investir na produção local, o que demandaria compra de ativos e um plano de
"( ,

negócios para recuperar o capital empregado, poderia optar pela atividade de trading a

partir de produtos importados. Neste caso, poderia interromper suas atividades devido a

alterações desfavoráveis da política econômica sem ter prejuízo do capital investido em

uma unidade de produção.

Em ambientes políticos onde se pode assegurar retornos econômicos através de

canais políticos, os indivíduos irão deslocar parte dos esforços para a atividade política,

ao invés de concentra-los totalmente na atividade econômica. Isto reduzirá a

produtividade do país. É o caso histórico da Argentina, onde a procura por ganhos através
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de influências na atividade política diminui a geração de riqueza nas últimas décadas,

levando o país à situação extremada em que se encontra nos dias de hoje.

A importância do índice de restrições políticas (HENISZ, 2000) é a limitação que

as restrições exercem sobre alterações abruptas na economia, tornando o ambiente mais

estável e confiável. O índice procura medir o grau de restrições políticas usando como

base duas variáveis:

i) o número de instituições (ou poderes: executivo, legislativo, judiciário e outros

braços do governo) independentes com poder de veto no sistema político;

ii) a distribuição das preferências políticas em cada uma destas instituições.

É correto imaginar que as restrições por estes fatores políticos podem prejudicar a

implementação rápida de medidas que venham a acelerar a recuperação devido a

choques econômicos externos. A reforma fiscal brasileira é um exemplo onde o excesso

de restrições causa uma inércia excessiva que deixa o país preso a uma política

prejudicial. No entanto, é citado por Henisz que a literatura aponta que, na média,·os

ganhos com as restrições sobre o poder do executivo são maiores do que as perdas. Ao

contrário do ICRG, nota-se que este indicador pode ter uma significante variação após os

processos eleitorais, adicionando um caráter contingencial à resposta da pergunta

principal deste trabalho. Mais detalhes sobre este índice podem ser encontrados no

Anexo I.

3.3.3 -lndice de particularismo político

A última variável tratada neste capítulo está vinculada à propensão da classe

política em agir em interesses pessoais ou em interesses do partido. Esta propensão está

diretamente associada ao sistema político vigente. A forma com que o sistema eleitoral

distribui as cadeiras· entre os candidatos afeta o grau com o qual os indivíduos irão

procurar desenvolver uma reputação pessoal independente da reputação de seu partido.

Esta premissa, por sua vez, está baseada na suposição de que o comportamento

legislativo da classe política visa a reeleição. E a reputação do indivíduo terá maior ou

menor peso em sua reeleição, de acordo com o sistema político. Aceita-se, por exemplo,

Kt!".~~
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que em sistemas de lista aberta, a reputação pessoal é mais relevante que em sistemas

de lista fechada.

o modelo está baseado em quatro variáveis: controle da indicação e do ranking na

cédula pelo partido (ballot), agrupamento dos votos e forma de atribuição a partidos e

indivlduos (poo~, tipo de voto (votes) e tamanho dos distritos eleitorais. As três primeiras

variáveis são discretas e podem assumir apenas um valor dentre três possibilidades.

a) Ballot

A primeira variável, chamada ballot, mede o grau de controle do partido sobre o

acesso a sua legenda e o ranking a ser feito no sistema de listas. São, portanto, dois tipos

possíveis de controle. Quando o partido exerce maior controle sobre a relação de nomes

que vão concorrer no processo eleitoral, o incentivo político para cultivar a reputação

pessoal é diminuído. ~o contrário, quando o indivíduo pode se candidatar e tem chances

reais de ser eleito sem um suporte do partido, ele será mais propenso a trabalhar de

modo individualista. Esta variável é pontuada da seguinte maneira:

O - Líderes do partido apontam uma lista fixa de candidatos e os eleitores não

interferem nas indicações do partido (eleitor aponta partido ao invés de indivíduos);

1 - Líderes do partido determinam seus candidatos, mas eleitores escolhem

dentre esta lista;

2 - Líderes não têm nenhum controle, bastando aos candidatos pagarem uma taxa

de filiação e coletarem apoio suficiente para sua candidatura.

b) Pool

É a variável que indica de que forma os votos são computados: se para os

candidatos individuais, para o partido ou coligação ou em uma combinação dos dois. Esta

medida indica se os votos são alocados para o candidato apenas ou se contribui para

determinar o número de cadeiras que um determinado partido terá como um todo. Se um

candidato não se beneficia do sucesso dos outros candidatos do seu partido, ele tende a

ser mais individualista ao passo que, se os votos obtidos por todos os candidatos

influenciem no sucesso de um candidato, então há uma maior preocupação com as

posições partidárias. A pontuação obedece ao seguinte critério:
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o - O voto para qualquer candidato vale primeiro para determinar o número de

cadeiras do partido. Depois, a lista de candidatos é utilizada para definir os eleitos de um

dado partido, a partir do número de cadeiras que o partido obteve.

1 - O voto é agrupado em sub-grupos, mas não para todo o partido.

2 - Não há nenhum agrupamento e o candidato é eleito exclusivamente com base

no voto individual

c) Votes

É a variável que distingue como os eleitores votam, se em um voto único para o

partido, em votos múltiplos ou em um voto individual para o candidato. Os candidatos

terão maior incentivo a agir de acordo com seus interesses particulares quando tiverem

que convencer o eleitor a votar neles mesmos. Do contrário, quando só puderem angariar

votos para o partido, irão buscar interesses mais generalistas. A pontuação é a seguinte:

O - Eleitores votam unicamente em um partido;

1 - Eleitores votam em múltiplos candidatos;

2 - Eleitores votam em um candidato, associado à legenda. Neste caso, é fato que

a competição interna ao partido se dá ao mesmo tempo da competição externa.

d) Magnitude do distrito

A magnitude do distrito eleitoral interfere no índice de particularismo político, mas

seu efeito é distinto. Em distritos maiores, é mais difícil um candidato se eleger sem se

apoiar em coalizões. Por este fato, o índice de particularismo tende a diminuir. Por outro

lado, quanto maior o distrito, mais o candidato precisa se esforçar para se diferenciar dos

demais e é possível que ele busque esta diferenciação através da escolha de nichos.

Neste caso, a influência do tamanho do distrito depende também da variável Bal/of.

Quando o partido tem total domínio sobre as indicações (ballot = O), a importância da

reputação de um indivíduo diminui na medida em que a magnitude do distrito aumenta.

Por outro lado, quando o partido não tem total domínio de sua lista, a importância da

reputação individual aumenta com o crescimento do distrito.

O particularismo pode ser medido pelo ranking baseado na pontuação das três

primeiras variáveis, com a variável de magnitude servindo para acentuar ou diminuir a

importância relativa do particularismo. Nos casos onde a lista de candidatos (bal/ot) é
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aberta, quanto maior o distrito, mais incentivados estarão os atores em agir de maneira

individualista.

No capítulo anterior, viu-se que, pelos testes efetuados por Gaviria et aI., a melhor

capacidade de recuperação de choques externos está associada a níveis intermediários

de particularismo político.
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4 - ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO I:
AS VARIÁVEIS ECONÔMICAS

o primeiro grupo de variáveis a ser analisado é o grupo de variáveis econômicas.

É verdade que, sob nenhuma hipótese, desempenho econômico passado é garantia de

desempenho econômico futuro. Contudo, é de se esperar que economias em crescimento

tenham características estruturais que tendem a se manter e, assim, ajudar a continuar na

mesma tendência. Na teoria vista no Capítulo 2, as variáveis econômicas são apontadas

muito mais como variáveis de controle do que como determinantes da capacidade de

recuperação dos choques externos.

Neste capítulo, após a caracterização de um choque externo, serão analisadas as

evoluções do PIS e do PIS per capita brasileiro. Neste último, além da análise evolutiva

do Brasil, iremos comparar os dados com outros países que constam na base de dados

utilizada. A fonte dos dados é o World Development Indicators 2001, do Banco Mundial,

com dados relativos a 60 países, no período 1960-1999 (a Tabela 4.1 contém a relação

de todos eles). É importante notar que todas as análises serão feitas levando-se em conta

os valores de PIS e PIS per capita em dólares corrigidos pelo PPP (Purchase Power

Parity), conforme exposto no Capítulo 3.

A seguir, apresentam-se as conclusões preliminares deste capítulo que serão

retomadas depois, na conclusão deste texto.

4.1 - O contexto de um choque externo

No Capítulo 2, o choque externo é definido como uma variação nos termos de

troca do país, acarretando uma alteração nos preços relativos e a redistribuição de renda.

É a barganha improdutiva da redistribuição que reduz o crescimento da economia. Em

termos práticos, o choque externo produz mudanças econômicas que geram incerteza e

total falta de previsibilidade na economia, mudando drasticamente o comportamento dos

atores econômicos. Um exemplo recente de choque externo foi a crise cambial ocorrida

em Janeiro de 1999, com a desvalorização do Real frente ao Dólar.
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A incerteza gerada por este choque pode ser verificada pelos trechos abaixo, do

jornal "O Estado de São Paulo". O primeiro data de 27 de Janeiro de 1999.

"O dia de ontem do mercado de câmbio fói de muita oscilação e algum

nervosismo, especialmente no começo dos negócios, quando o dólar

comercial bateu na máxima de R$ 1;96. Durante o dia, no entanto, os preços

da moeda norte-americana recuaram, fechando a R$ 1,84, em alta de

2, 79%. Agora, a desvalorização do real acumulada desde o dia 13, data da

primeira mudança na política cambial, é de 34, 17%. (...) A alta de ontem

mostra que o mercado continua testando o limite máximo da cotação do

dólar, embora exista um certo consenso sobre o preço de equilíbrio, entre

R$ 1,60 e R$ 1,70."16

Apesar do "consenso", o clima de incerteza se agravou, conforme o texto publicados

alguns dias depois.

"O dólar fechou a semana absolutamente pressionado e o mercado está em

ponto de bala. Fato incomum, dessa vez o mercado espera que o governo

FHC tome alguma providência no fim de semana, para evitar apostas contra

o real. Ontem, a moeda norte-americana ficou encarapitada em R$ 1,94

durante a maior parte do dia, confirmando alta de 60,5% em menos de cinco

semanas, o que resulta em desvalorização do real da ordem de 37,7%, mas

chegou a bater em R$ 1,96. ,,17

Como conseqüência destas alterações abruptas, o comportamento dos atores é

modificado, pois há forçosamente uma redistribuição de renda entre os atores. Neste caso',,-, ..

específico, houve um questionamento da validade dos contratos indexados ao dólar. O

texto a seguir relata as discussões da época .

.16 "O Estado de São Paulo", da matéria "Dólar comercial oscila muito e fecha a R$1,84", publicada
no dia 27 de Janeiro de 1999. .

17 "O Estado de São Paulo", da matéria "Cresce Expectativa sobre novas medidas", publicada no
dia 20 de Fevereiro de 1999.
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"Os consumidores que compraram um bem ou serviço pelo qual pagam

prestação atrelada à variação cambial têm direito de renegociar a forma de

pagamento. De acordo com o ministro da Justiça, Renan Calheiros, o
Código de Defesa do Consumidor (COe) estabelece isso no artigo 51, inciso

IV, que diz: 'São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas

contratuais relativas ao fornecimento de produtos. e serviços. que

estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o
consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-

fé ou a eqüidade.' Na sexta-feira, o Juizado de Pequenas Causas de Belo

Horizonte, por exemplo, concedeu uma sentença que obriga uma financeira

a substituir o indexador da correção das prestações por causa da liberação

do câmbio. (...) O requerimento tem respaldo no artigo 6°, inciso V, que diz:

'É direito básico do consumidor a modificação das cláusulas contratuais que

estabeleçam prestações desproporcionais ou a sua revisão em rezêa de

fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas.' Toda vez

que um fato ocorrido depois do fechamento do contrato desequilibrar a
relação entre o indexador e a moeda nacional, o consumidor tem o direito de

pedir revisão ." 18

A intensidade do impacto destas alterações nos contratos será tão mais intensa

quanto maior for o potencial de conflito na sociedade e maior a inserção no mercado

internacional. É neste ponto que as instituições gerenciadoras dos conflitos têm papel

determinante na capacidade de recuperação no cenário pós-choque.

4.2 - A Evolução do PIB

No período analisado, o PIS brasileiro apresenta intervalos com evolução bem

distinta. Nos anos 60 e 70, há um grande crescimento. O PIS sai dos USD 193 bilhões em

1960, para USD 788 bilhões em 1980. É o período do milagre brasileiro. As taxas de

crescimento do PIS são significativas, chegando próximo da média de 10% ao ano

durante quase uma década. Logo em seguida, veio a chamada "década perdida". Vários

choques externos impactaram o país nesta época, dentre eles o choque do petróleo e a

18 "O Estado de São Paulo", da matéria "Contratos em dólar podem ser renegociados", publicada
em 25 de Janeiro de 1999.
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crise da dívida externa. Houve um retrocesso, e o PIS de 1980 só voltou a ser superado

em 1985. Houve novo período de crescimento no final da década de 80 e nova

estagnação de 1989 a 1993. De lá até 1999, as taxas de crescimento se estabilizaram em

torno dos dois pontos percentuais anuais. As Figuras 4.1 e4.2 mostram, respectivamente,

a evolução do PISSrasileiro e a média móvel anual da taxa de crescimento do PIS para

um período de 10 anos.

Bilhões
USO (PPP)
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Figura 4.1- Evolução'do PIB Brasileiro (em Bilhões de USO PPP)
Fonte: World Oevelopment Indicators (Banco Mundial)
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Figura 4.2 - Evolução da taxa anual de crescimento do PIB Brasileiro
Média móvel dos últimos 10 anos

Fonte:: World Oevelopment Indicators (Banco Mundial)



43

É nítido que a economia brasileira passou de um período de desempenho

extraordinário no que diz respeito ao crescimento, para um período bem mais modesto, a

partir dos anos 80. Mesmo assim, o Brasil conseguiu conservar o posto de oitava

economia mundial até 1999. A Figura 4.3 mostra a evolução da posição do Brasil na

economia mundial, tomando-se como base o PIB .

Posição do Brasil por tamanho de PlB PPP
Classificação
10.-----------------------------~----------~
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1
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Figura 4.3 - Posição do Brasil: classificação pelo tamanho do PIB PPP
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)

4.3 - A Evolução do PIB per capita

A análise da evolução do PIB per capita brasileiro no mesmo período permite os

mesmos comentários em relação ao PIB, com uma agravante: a população brasileira

cresceu, em média, 2,9% ao ano, no período 1960-1999. Assim, por mais que o período

1960-1980 represente um crescimento do PIB per capita de USD 2,7 mil para USD 6,5

mil, a taxa de crescimento do PIB nos últimos 20 anos foi suficiente para, em média,

equilibrar o crescimento populacional do período. Nos últimos 20 anos, a taxa média de

crescimento populacional foi um pouco inferior ao do período completo, ficando em 2,6%

ao ano.

As Figura 4.4 mostra a evolução do PIB per capita brasileiro e a Figura 4.5 mostra

a média móvel do crescimento em um período de 10 anos. Nota-se que, de 1989 até o
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final do período em análise, a taxa média de crescimento em 10 anos só foi superior a

1,0% nos anos de 1993 e 1994, época do início do plano Real.

PIS per cap;ta brasileirouso
(PPP)
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Figura 4.4 - Evolução do PIB per capita brasileiro
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)
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Figura 4.5 - Evolução da taxa anual de crescimento do PIB per capita brasileiro
Média móvel dos últimos 10 anos

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)

A performance relativa do Brasil é conseqüência deste desempenho irregular ao

longo dos anos. A Figura 4.6 permite verificar a evolução do Brasil na comparação com a

base de dados de 60 países. Em 1960, o Brasil ocupava a 37a. posição. Com o "milagre
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brasileiro", o Brasil chegou a 28a. posição em meados da década de 80. Mas a falta de

crescimento nos anos seguintes colocou o país de novo apenas na 33a. colocação na

comparação dos PIB per capita .

.Posição do SrasUpor PIS per capita PPP
Classificação
40-~------------------------~----------------~
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Figura 4.6- Posição do Brasil: classificação pelo tamanho do PIB per capita PPP
Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)

Nesta análise de desempenho relativo, é interessante analisar a performance

brasileira e compará-Ia com outros países. A Tabela 4.1 (Anexo 11) traz a classificação dos

60 países da base de dados do Banco Mundial de acordo com o PIS per capita PPP de

1999. Além disto, encontra-se nesta tabela o valor do PIB per capita de 1960 e a posição

que cada país ocupava naquele ano. Por último, tem-se a taxa média de crescimento

anual do PIB per capita de cada país no período 1960-1999 e sua classificação, com base

nesta taxa média de crescimento.

4.3.1 - Comparativo de desempenho

Enquanto as variações do topo da tabela. apontam a subida dos EUA para o

primeiro lugar, a queda da Suíça, líder em 1960, para o quarto lugar e o crescimento da

Noruega e da Islândia, um outro fator chama a atenção: o desempenho da Coréia do Sul,

marcado por uma taxa média de crescimento anual de 8,1% durante 29 anos. É, sem

sombra de dúvidas, um fato marcante. Vale lembrar que a Coréia do Sul é utilizada como

exemplo de desempenho nas análises de Rodrik, principalmente no que diz respeito à
[ r

I
"

)'.1. :.
~ i " '. ,
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qualidade de suas instituições políticas. No passado, os principais países asiáticos e os

principais países da América Latina eram colocados em. pé de igualdade no que diz

respeito ao seu potencial de desenvolvimento. O que se viu nas últimas duas décadas

contudo, foi um desenvolvimento muito acelerado dos chamados "tigres" asiáticos e uma

estagnação dos países latino-americanos.

Além do desempenho coreano, vê-se que o México, uma economia latino-

americana bastante parecida com a economia brasileira, tem desempenho inferior ao do

Brasil, perdendo algumas posições no período. A Argentina, uma economia muito menor,

mas com as mesmas características de instabilidade econômica e endividamento, cai da

15a. para a 24a. posição, com um desempenho de crescimento que a coloca no quarto

quartil da amostra de 60 países. Isto mostra o início do impacto da crise econômica que

explodiu no final de 2001. A Figura 4.7 mostra o desempenho destas 4 economias (Brasil,

Coréia, México e Argentina) e a evolução de sua colocação dentre os 60 países, na

classificação por PIB per capita.

.:Comparativo da evolução PIS per capita PPP
Classificação
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Figura 4.7- Evolução da classificação por PIB per capita PPP
Argentina, Brasil, Coréia e México (escala invertida)

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)

Ao longo deste trabalho, será enfatizada a comparação relativa entre Brasil,

Coréia, México e Argentina por se tratarem de economias bastante parecidas nos anos 60
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e 70, mas cujo desempenho se diferenciou de lá para cá. A Coréia teve uma performance

com maior destaque, o México também cresceu e a Argentina enfrenta uma séria crise

econômica.

4.4 - Conclusões preliminares sobre as variáveis econômicas

A análise da evolução tanto do PIB quanto do PIB per capita brasileiro não nos

demonstra nenhuma evolução significativa da capacidade brasileira de reação ao

choques externos.

Considerando-se a primeira metade do período analisado, vê-se que o Brasil

progrediu de modo significativo. No entanto, este crescimento não se sustentou nos anos

80 e 90, dentre outros fatores, por causa de choques externos mencionados

anteriormente.

Ao se fazer uma análise relativa, o Brasil apresentou uma ligeira evolução no

universo considerado de 60 países, mas ainda assim ficou aquém de países asiáticos que

no passado ocupavam posições inferiores ao Brasil, como a Coréia, Malásia e Tailândia.

Portanto, do ponto de vista estrutural, não há mudança. Extrapolando-se 05

objetivos deste trabalho visando imaginar o que pode vir a ocorrer, verifica-se que as

perspectivas de futuro ainda são incertas. A situação econômica e o endividamento

externo tornam a captação de divisas um fator importante para sustentar o

desenvolvimento do Brasil.
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5 - ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO 11:
AS VARIÁVEIS SOCIAIS

o segundo grupo da análise são as variáveis sociais. São estas as variáveis que

vão indicar qual o potencial de conflito na sociedade e, conseqüentemente, qual a

inclinação dos atores econômicos ao conflito. Um país irá melhorar sua capacidade de

responder a um choque externo ao longo do tempo na medida em que, ceteris paribus,

suas variáveis sociais indiquem que a propensão ao conflito vem diminuindo.

Neste tópico, serão tratadas as duas variáveis indicadas pelo estudo de Rodrik

como determinantes da propensão ao conflito. A primeira variável é o índice de Gini, que

mede a qualidade da distribuição de renda na população. Além da evolução do Brasil ao

longo do tempo, será interessante verificar a posição relativa do Brasil quando comparado

a outros países. A segunda variável é a fragmentação etno-linguística, que mede as

diferenças de etnia e de língua, que também é um fator responsável pela instalação de

conflitos sociais.

No final, discute-se as primeiras constatações sobre a evolução do Brasil no

aspecto social. A exemplo do que ocorreu no capítulo anterior, estas constatações serão

utilizadas na conclusão do trabalho.

5.1 - A Evolução do Índice de Gin;t9

Conforme visto no Capítulo 3, o índice de Gini é um medidor agregado da

desigualdade social. Esta medição é feita através da observação de como a renda se

distribui pelas camadas da população.

A despeito de eventuais problemas de medição abordados no Anexo I, o que se

nota na evolução deste índice para o caso brasileiro é que não há nenhuma mudança

significativa no período analisado. Isto significa que a questão da desigualdade social, um ~
\!problema crônico da sociedade brasileira há muitas décadas, continua sem ser

19 Os dados da base de Deininger e Squire (1996) retratam o perlodo 1960 a 1989 e foram
complementados, quando mencionado nos gráficos, pelos dados do World Bank de 1995 e 1996.
As informações não estão disponíveis para todos os anos. Nestes casos, para facilitar a
visualização dos gráficos, os dados foram interpolados de maneira linear.
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solucionado. Conforme a Figura 5.1, com alguma oscilação, o índice saiu da casa dos 52

pontos no início dos anos 60 para 60 pontos em meados dos anos 90 (linha em azul). A

média móvel de 15 anos (linha vermelha) permite observar esta marcha. Assim, na

verdade, o que se pode concluir é que, se houve alguma mudança na condição da

distribuição de renda, ela foi .ligeiramente negativa. Os mais otimistas podem atribuir esta.

variação a mudanças na forma de medição, o que, de qualquer modo, deixa-nos a

impressão que, na pior das hipóteses, esta situação está estabilizada em uma condição

desconfortável para a maioria da população brasileira.

Evolução da desigualdade social no Brasil
64
62

c: 60a 58
(I)

"C 56 15 anos
.(1)

.~ 54 --
"C 52,.:;

50
48

Figura 5.1 - Evolução do índice de Gini Brasileiro
Fonte: Base de dados de DEININGER e SQUlRE (1996) e World Bank

O indice de Gini é um indicador agregado, que mede a evolução geral da

distribuição de renda. Mais interessante é observar com maior detalhe esta distribuição,

analisando o que ocorre com diversos extratos populacionais. Assim, a medição dos

"quintis", mostra que os 20% mais pobres no Brasil concentravam apenas 3,2% da renda

nacional em 1960. Ao final dos anos 80, a parcela de renda destes 20% mais pobres foi

reduzida para 2,5%, ou seja: o quinto mais pobre da população brasileira, em 30 anos,

perdeu 22% de sua proporção da renda nacional! A Figura 5.2 traz a evolução da renda

dividida em 5 camadas populacionais.
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Distribuição da renda brasileira em Quintis
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Figura 5.2 - Distribuição da renda pelos "qúlntis"
Fonte: Base de dados de DEININGER e SQUIRE (1996)
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Observa-se que no final dos anos 80, houve uma tendência de concentração ainda

maior da renda brasileira na camada mais rica da população. Isto agrava ainda mais a

questão da desigualdade social.

Há um senso comum de que esta situação melhorou ao longo dos anos 90. Com a

implantação do plano Real, houve uma ligeira recuperação de renda das camadas mais

pobres, mas neste trabalho não são tratados dados em uma base comparável a esta para

medir a real recuperação da renda das camadas mais pobres. De qualquer modo, sabe-

se também que esta recuperação não é nada extraordinária, o que nos leva a inferir que o

panorama geral da desigualdade social no Brasil nada mudou nos últimos 40 anos.

A título de comparação, o índice de Gini dos Estados Unidos varia habitualmente

entre 35 e 40 pontos e a camada constituída pelos 20% mais pobres fica com 2 a 3 vezes-

o percentual de renda do mesmo extrato populacional brasileiro. E, apesar das

dificuldades e divergências. nas formas de medida e da estabilidade dos índices de

desigualdade ao longo do tempo, vemos que há comportamentos diferentes entre os

países. Para encerrar este tópico, vamos retomar a comparação do caso brasileiro com

as mesmas economias analisadas no Capítulo 4.
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No caso da Argentina, a desigualdade social sofreu um agravamento pior que o

brasileiro, embora ainda mantivesse padrão melhor que o do Brasil em termos absolutos.

Esta situação piorou ainda mais durante a década de 90 e atingiu seu ápice no início

desta década, com toda a dificuldade econômica que atravessa o país. O aumento da

miséria na população argentina é tema recorrente em reportagens sobre o país e pode

ser notado nas ruas por quem tem o hábito de visitar o país com alguma regularidade. Ao

contrário da Argentina, o México apresenta uma evolução positiva de sua média móvel

(15 anos) do índice de .Gini. O país, que apresentava situação semelhante à do Brasil,

conseguiu uma ligeira redução de seus índices de desigualdade social. É evidente que

um estudo mais aprofundado deve ser feito antes de qualquer conclusão, mas

acrescentando-se o que já foi mencionado anteriormente sobre o crescimento da

economia mexicana, fica a impressão que estes fatos podem sinalizar que o país

conseguiu encontrar um modelo de crescimento sustentado também pelo

desenvolvimento social que serviu e deu resultados, ao menos durante os últimos anos do

século xx.

Por fim, nota-se que no caso coreano, todo o desenvolvimento econômico dos

últimos tempos não serviu para reduzir a questão da desigualdade. No entanto, esta pode

não ser uma questão tão crítica neste caso visto que a Coréia é o país com menor índice

de desigualdade entre os quatro países desta base de comparação.
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Comparativo da desigualdade social
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Figura 5.3 - Comparativo da desigualdade entre países - média móvel de 15 anos
Fonte: Base de dados de DEINlNGER e SQU/RE (1996)
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5.2 - A Fragmentação Etno-Linguística

Outro fator mencionado por Rodrik, como fonte de conflito social é a fragmentação

de uma população em diferentes etnias. O conflito entre grupos étnicos pode ser

exacerbado durante um choque externo. O índice de fragmentação etno-linguística (ELF)

procura medir esta característica, conforme citado no Capítulo 3. A Tabela 5.1 (Anexo 11)
traz a medição do índice ELF para uma base de dados de 112 países.

Em geral, a constituição étnica de uma nação é bastante estável, salvo em casos

onde existem mudanças nas fronteiras do país. Um exemplo recente de conflito étnico

que resultou na divisão do país foi a ex-Iugoslávia, dividida entre a Croácia, a Bósnia e a

Eslovênia.

Pela Tabela 5.1, nota-se que o Brasil apresenta um índice ELF relativamente

baixo, demonstrando que existem poucos problemas relacionados à fragmentação étnica

ou lingüística no país. E é verdade que, salvo alguns conflitos com o que restou da

população indígena brasileira, principalmente na região Norte do país, o Brasil não

apresenta nenhum grave problema social que possa ser atribuído a diferentes origens

populacionais. É por isto que, no ranking de 112 países, o Brasil se encontra em 21°.

lugar com apenas 7 pontos numa escala que varia de O a 100.

A líder do ranking é a Coréia, apresentando um índice de fragmentação nulo. Os

outros países de nossa relação de interesse têm uma posição intermediária: México e

Argentina estão em 48°. e 49°. lugar respectivamente.

5.3 - Primeiras constatações sobre as variáveis sociais

A constatação mais evidente da análise das variáveis sociais propostas neste

trabalho é que a condição brasileira não se alterou nos últimos 40 anos, tanto na questão

da desigualdade quanto no aspecto étnico.

A estabilidade da desigualdade social nos permite concluir que nenhuma medida

se mostrou eficaz e se traduziu em resultados concretos, apesar de uma série de apelos
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de propaganda sobre as atividades governamentais na área social. Já o lado étnico é

naturalmente estável, visto que historicamente não há nenhum motivo para um conflito

mais sério no caso brasileiro.

Assim, nota-se uma dicotomia nesta análise. Por um lado, o Brasil apresenta um

ponto bastante positivo, que é sua homogeneidade. étnica. Por outro, apresenta uma

grave questão de concentração de renda, responsável pela desigualdade social que reduz

a velocidade de desenvolvimento do país.

Há um lado positivo, pois uma situação de conflito étnico é muito mais difícil de ser

contornada ao longo do tempo. Veja-se o exemplo da Espanha que, apesar de todo o seu

desenvolvimento, ainda sofre com a questão do terrorismo decorrente do conflito entre os

bascos e o restante dos povos que habitam o território espanhol.

Mas, se a questão da desigualdade social é reversível, o Brasil está longe de

demonstrar ter encontrado o caminho correto. E o efeito perverso da desigualdade social

tem prevalecido sobre o lado positivo da homogeneidade étnica. Cria-se, assim, um ciclo

vicioso: o país cresce menos, pois gasta recursos para tentar resolver (sem sucesso até

aqui) os problemas de redistribuição de renda, e não consegue redistribuir a renda pois

não cresce o suficiente. Há um debate sobre a questão da redistribuição no que diz

respeito a utilizar a renda existente e redistribuí-Ia ou então utilizar a nova renda para

trazer este equilíbrio social.

Discute-se também se a educação é a melhor saída para interromper o ciclo

vicioso mencionado anteriormente e promover o crescimento econômico baseado na

redução da desigualdade social. Este tema voltará a ser abordado no Capítulo 7.
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6 - ANÁLISE DO CASO BRASILEIRO 111:
AS VARIÁVEIS POLíTICAS

o último grupo de variáveis a serem analisadas é o de variáveis políticas. O intuito

é medir a evolução da qualidade das instituições políticas que gerenciam os conflitos

gerados pela redistribuição de renda provocada por um choque externo.

No trabalho de Rodrik, o índice do ICRG, explicado no Capítulo 3, é a principal

variável utilizada para esta finalidade. É esta a primeira variável tratada neste capítulo. A

seguir, levando-se em consideração o trabalho desenvolvido por Gaviria et alli, tratado no

Capítulo 2, tratam-se também o índice de Restrições Políticas e o índice de Particularismo

Político. Desta forma, ameniza-se o aspecto subjetivo do ICRG mencionado no trabalho

destes autores.

Como feito nos dois capítulos anteriores, ao final desta análise, procura-se

identificar as primeiras constatações sobre os aspectos políticos brasileiros.

6.1 - A Evolução do Índice ICRG

o ICRG é um índice resultante da ponderação da medida de cinco indicadores da

qualidade das instituições de um país. Para avaliar a evolução do Brasil nos últimos anos,

é interessante iniciar a análise de modo desagregado, para melhor explicar a evolução do

índice agregado. A Figura 6.1 mostra a evolução de cada dimensão do índice ICRG no

período analisado (de 1982 a 1997).

Em relação ao risco de expropriação, o Brasil evoluiu de modo bastante positivo,

atingindo a pontuação máxima nos últimos 3 anos do período analisado. Levando-se em

conta o passado recente, há uma demonstração clara por parte do governo de sua

intenção em aumentar a atratividade para o capital privado pelo investimento em ativos

físicos e em capital humano no país. A política de privatização, por mais que possa ser

criticada na sua forma, é uma prova em sua essência de que o governo atua no sentido

oposto à expropriação, que, com isto, deixou de ser um risco real para o capital privado

no país.
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Cumprimento das Leis
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Figura 6.1-lndicadores parciais do ICRG para o Brasil- 1982 a 1997
Fonte: Base de dados de KNACK e KEEFER

Já o desempenho na segunda dimensão, o cumprimento das leis, apresenta

queda nos últimos anos. A dificuldade em se utilizar o poder judiciário devido à sua

complexidade e morosidade associada ao aumento das situações de violência impune

podem ser citadas como causa desta piora no desempenho. É importante também notar

que, por ser um índice subjetivo, associado à percepção, o aumento na conscientização

sobre os problemas.de descumprimento das leis podem contribuir de modo negativo para

este indicador. I,',1I
No que diz respeito ao repúdio aos contratos, nota-se uma evolução positiva. O

valor da pontuação nos anos 80 deve-se, dentre outros fatores, ao nãobaixo
cumprimento das obrigações externas do país. A seguir, houve toda a crise política e os

choques heterodoxos do governo Collor. Mas houve um progresso significativo em
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seguida. Notadamente, contribuiu para esta evolução a estabilidade política e a

continuidade do governo após o plano Real (o presidente Itamar Franco elegeu seu

sucessor que, por sua vez, foi reeleito para um segundomandat6 que deverá ser.

cumprido até o final - um fato inédito na democracia brasileira!). O governo vem honrando

a maior parte de seus contratos tanto ria esfera interna quanto externa.

Na quarta dimensão, corrupção no governo, o Brasil tem um desempenho muito

semelhante ao do item "cumprimento das leis". Do mesmo modo que na análise anterior,

é preciso ressaltar que embora se tenha um maior número de casos de corrupção no

passado recente (Previdência Social, "anões" do Congresso, Sudam eSudene, dentre

outros), é fato que o conhecimento geral sobre a corrupção e a intolerância da sociedade

em relação a esta questão também aumentaram. Assim, se por um lado o indicador

prejudica o ICRG brasileiro no período em análise, é possível que haja uma melhora

nesta dimensão já no curto prazo.

Finalmente, em relação à qualidade da burocracia, o Brasil permanece estável, a

dois terços da pontuação possível. Nenhuma evolução foi notada durante o período da

avaliação, o que significa que, apesar de todos os esforços propagados pelo governo, não

houve nenhum aumento significativo de sua eficiência.

Agregando-se a análise destas cinto dimensões, verifica-se que o progresso

brasileiro foi pequeno. A Figura 5.2 mostra o balanço do índice agregado.
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Figura 6.2 - Evolução do ICRG Brasil- 1982 a 1997
Fonte: Base de dados de KNACK e KEEFER
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o que foi conquistado com as melhorias no risco de expropriação eno repúdio aos

contratos pelo governo foi compensado pelo retrocesso nos indicadores de cumprimento

das leis e corrupção no governo. O índice geral subiu de 32,5 pontos em 1982 para 34,7

em 1997, de um total de 60 pontos possíveis. Na base de dados de pouco mais de 120

países, isto significa que o Brasil caiu da 35a. para a 68a. posição. Assim, o que se

constata é que a.qualidade das instituições políticas brasileiras avançou muito pouco nas

últimas décadas do século XX, enquanto o resto do mundo fez um progresso maior. O

índice médio do ICRG de todos os países da base de dados considerada subiu de 27,9

para 35,S, o que significa que o Brasil, que antes se posicionava acima da média da base

de dados, encontrava-se ao final do período abaixo da média de todos os países. A

Tabela 6.1 (Anexo 11)apresenta a base de dados completa com a evolução de todos os

países no ranking do índice ICRG.

Neste ranking, pode-se voltar a analisar o desempenho relativo das economias

que estão sendo utilizadas como base de comparação até aqui.

A Argentina é o país que apresentou evolução mais expressiva dentre os quatro

países do comparativo, subindo da 88a. posição com 21,7 pontos para a 57a. com 35,7,

superando o Brasil. O crescimento argentino se deu sobretudo na redução do risco de

expropriação e no repúdio dos contratos pelo governo. É evidente que, uma medição mais

recente deverá rebaixar a pontuação argentina, após as crises para pagamento da dívida

pública interna bem como pela suspensão dos pagamentos da dívida externa.

A Coréia também mostrou evolução, saindo da 43a. posição com 29,5 pontos para

a 34a
., em 1997, com 41,7 pontos. No caso coreano, nota-se uma evolução em todas as

dimensões. O país chegou a atingir 45 pontos, tendo o índice recuado em 1997 por uma

queda nas dimensões de corrupção no governo e cumprimento das leis.

Por fim, o pior desempenho ficou a cargo do México, que caiu da 73a
. posição para

a 85a colocação. Apesar da melhora nas dimensões de repúdio aos contratos pelo

governo e risco de expropriação, a evolução mexicana não foi suficiente para acompanhar

os demais países. A Figura 6.3 mostra a evolução comparativa do ICRG para os países

mencionados neste item.
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Evolução do ICRG
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Figura 6.3 - Comparativo do ICRG entre países - 1982 a 1997
Fonte: Base de dados de KNACK e KEEFER

6.2 - O índice de Restrições Políticas20

É possível uma dupla interpretação deste índice. Por. um lado, o índice de

restrições políticas mede a dificuldade de se implementar novas medidas em relação a

uma situação de status quo, pois avalia o número de pontos de veto existentes a uma

medida bem como o alinhamento destes diversos pontos com o poder executivo. Por

outro lado, o índice de restrições avalia o grau de estabilidade econfiabilidade de uma

economia visto que, quando é elevado, demonstra que o poder executivo não tem

autonomia para implementar decisões à sua vontade. Empiricamente, conforme discutido

nos Capítulos 2 e 3, entende-se que o benefício da estabilidade trazida por maiores

índices de restrição supera a maior facilidade para mudanças de políticas da primeira

interpretação. Os baixos índices de restrição (chegando muitas vezes a zero) estão

ligados a regimes autoritários. Ao contrário, os regimes democráticos tendem a ter índices

maiores.

Pelos dados apresentados na Figura 6.4, o Brasil apresenta um índice razoável de

restrições políticas, que recentemente foi reduzido em virtude do aumento no alinhamento
. .

do poder executivo com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal. Ainda assim,

20 HENISZ, 2000.
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numa base de dados de 161 países, o Brasil se encontra na 52a. posição. Economias

fortes e estáveis com um sistema político consolidado como os Estados Unidos e a maior

parte das nações da União Européia, apresentam índice de restrições entre 0,73 e 0,89.

O Brasil encontra-se ligeiramente abaixo desta faixa nos últimos anos, com índice em

torno de 0,68. De 1985 até 1993, o índice esteve sempre acima de 0,81.

Ainda pela figura 6.4, podemos verificar a evolução de Argentina, Coréia e México.

Enquanto os dois primeiros têm desempenho parecido com o do Brasil nos últimos 1°
anos, o México tem um índice de restrições menor.
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Figura 6.4- Evolução do inoice de Restrições Políticas
Fonte: Base de dados de HENISZ (2000)

6.3 - O índice de Particularismo Político

O índice de particularismo político retrata como o sistema eleitoral interfere no

comportamento político dos indivíduos e é, por natureza, estável ao longo do tempo. No

Capítulo 3 foi detalhada a constituição deste índice. Em relação ao sistema eleitoral, o

indicador está dividido em três categorias que podem assumir pontuação que varia de ° a

2. No caso do Brasil, sistema bi-cameral, de acordo com a metodologia proposta neste

indicador, atribui-se a pontuação para cada câmara e tira-se a média simples.
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Na primeira categoria, chamada 8allot, o Brasil está na categoria 1 pois tanto para

a Câmara dos Deputados quanto para o Senado Federal, os partidos definem a sua

relação de candidatos mas são os eleitores que escolhem os candidatos a partir desta

lista.

Na categoria Poo/, a média do Brasil também é 1. Para a Câmara dos Deputados, .

a pontuação é O pois os votos são atribuídos inicialmente para os partidos e só depois à
lista de candidatos para determinar o nome dos eleitos. Para o Senado, a pontuação é 2

pois mesmo quando há eleição de dois senadores ao mesmo tempo, os votos são

atribuídos direta e independentemente aos candidatos.

Finalmente, na categoria Vote, o Brasil soma 1,5 ponto. A Câmara dos Deputados

devem ser atribuídos 2 pontos, pois os eleitores votam em um único candidato, associado

à legenda e a competição externa (com outros partidos) se dá ao mesmo tempo que a

interna (com os candidatos do próprio partido). Ao Senado, deve ser atribuído 1 ponto

pois quando há eleição de mais de um candidato (a renovação de 2/3 a cada 8 anos), os

eleitores votam em múltiplos candidatos (no caso brasileiro, em 2).

A média simples dos três componentes faz com que o Brasil atinja 1,1666 ... pontos

em uma escala de Oa 2. Como visto no Capítulo 2, o ideal para uma maior capacidade de

recuperação de choques externos, é um índice intermediário de particularismo, que

equivale a 1 ponto nesta escala.

Para determinar a posição relativa dos países em relação ao posicionamento ideal

quanto ao particularismo, o ranking efetuado foi baseado na distância em que o índice

médio do país está da marca 1 nesta escala. O Brasil, portanto, está a 0,1666 ... unidade

da posição ideal, o que é uma marca bastante significativa em termos de particularismo.

Isto o coloca em 22°. lugar em um ranking com 155 países avaliados pela base de dados

de Ugo Panizza disponível no site do Inter American Development Bank21
, com base no

trabalho de Carey e Shugartt (1995). Nesta mesma base, o México se encontra em 34°.

lugar, a Coréia em 64°. e a Argentina em 115°.

21 www.iadb.org

http://www.iadb.org
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6.4 - Primeiras Constatações sobre as Variáveis Políticas

Também no caso específico das variáveis políticas, não é possível notar nenhuma

evolução significativa nos últimos anos sobre a qualidade das instituições brasileiras. O

que se percebe que o Brasil não evoluiu conforme era esperado e acabou perdendo

terreno no comparativo com outros países. A conclusão é que o que foi feito para

melhorar a qualidade de nossas instituições políticas ainda é muito pouco.

Nos outros índices, menos subjetivos, o Brasil apresenta uma boa posição

em relação ao particularismo. Aparentemente, o sistema eleitoral brasileiro conseguiu

definir uma situação equilibrada de incentivo ao comportamento individualista da classe

política.

Por fim, quanto ao índice de restrições, o Brasil apresenta uma posição

aparentemente adequada. A dúvida restante é que, um aumento das restrições é tão mais

eficaz quanto mais adequada for a situação de status quo. No caso do Brasil, onde ainda

se estudam modificações substanciais como a reforma fiscal, este índice, embora positivo

no aspecto estabilidade, pode representar a causa do atraso em tais medidas.

É importante ressaltar que as variáveis políticas são aquelas mais afetadas por

alterações conjunturais. A menos do índice de particularismo e dos pontos de veto, de

caráter estrutural, as outras variáveis estão ligadas à percepção dos atores (ICRG) e à

situação política (alinhamento dos poderes executivo, legislativo e judiciário). No

momento, passa a ser crucial para o país o quadro de sucessão presidencial. Após a

estabilização econômica do plano Real e a estabilização política com um presidente que

consegue cumprir dois mandatos até o final, o Brasil passa também por um momento

onde a preservação da estabilidade, respeitando-se os contratos estabelecidos pelo

governo (incluindo-se o processo de sucessão política), passa a ser fundamental. Este

aspecto volta a ser discutido no final do Capítulo 7.
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7 - CONCLUSÕES GERAIS

7.1 - As principais dificuldades deste trabalho

Mesmo que desde o início, este trabalho não tenha se proposto a efetuar uma

análise estatística da significância da evolução das variáveis elencadas como relevantes

para identificar a capacidade brasileira de recuperação de choques externos, é inegável

que a qualidade dos dados é uma condição fundamental para o sucesso na busca da

resposta à pergunta proposta no Capítulo 1.

Todo o embasamento das correlações propostas por Rodrik e complementadas

pelo trabalho de Gaviria et alli está fundamentado em análises de seção das variáveis

mencionadas. Quando se admite como positivos os resultados das correlações testadas

por estes autores e procura-se avaliar o comportamento destas variáveis ao longo do

tempo, surgem novos problemas.

A principal dificuldade é sempre tornar as bases de dados consistentes e

compatíveis ao longo do tempo. Em alguns casos, como o Indice de Gini, as diversas

possibilidades de medição têm impacto sobre o valor da variável e este problema de

consistência é agravado. Quando se procura sofisticar a análise com a comparação de

economias semelhantes, também há a mesma dificuldade.

Outro problema é relativo ao intervalo de tempo no qual estas informações estão

disponíveis. Nem todas as variáveis estão atualizadas ao nível desejado, ou seja,

preferencialmente até o ano de 2001, anterior ao da realização deste trabalho.

Ficará a curiosidade referente à evolução mais recente de alguns indicadores,

como a base do ICRG, no Capítulo 6. Mas, mesmo assim, é possível responder de modo

assertivo à questão inicial proposta para este trabalho.



63

7.2 - A resposta à pergunta inicial

A resposta curta é: não existem evidências de que a capacidade brasileira de

reagir a choques externos tenha evoluído de maneira estrutural nos últimos anos. Mas

este comentário não basta.

Utilizando-se as mesmas correlações propostas nos estudos empíricos

apresentados no Capítulo 2, não é possível verificar uma evolução significativa nem de

modo absoluto nem relativo da realidade brasileira.

No aspecto econômico, houve importante crescimento até o início dos anos 80,

mas depois disto houve uma certa estagnação na evolução do PIB per capita.

Certamente, se o Brasil tivesse conseguido sustentar as mesmas taxas de crescimento,

teria uma situação bastante diferente da atual. Mas não foi o que ocorreu.

Do ponto de vista social, também não há evolução marcante. Apesar de todos os

esforços, das iniciativas do governo e de entidades privadas, o quadro de desigualdade

não evoluiu. O Brasil continua com os mesmos problemas de má distribuição de renda e,

se levarmos em conta o aumento da camada que vive na faixa mais pobre, próxima dos

limites da miséria, chega-se à conclusão de que há até um certo retrocesso. Há, como

aspecto positivo, o baixo índice de fragmentação etno-linguística do país.

Fica então a pergunta: e porque existe a percepção de que o Brasil apresentou um

quadro econômico mais sólido nos últimos anos, tendo resistido a conseqüências graves

como o caso da crise da Argentina no início de 2002?

o que se pode concluir é que se trata de uma melhora conjuntural, baseada em

expectativas e percepção. E o fato novo dos últimos anos foi o Brasil ter conseguido viver

anos de estabilidade absolutamente inéditos, tanto no campo político quanto no campo

econômico. O controle da inflação e a melhora nas contas do governo aconteceram ao

mesmo tempo em que a estabilidade política se concretizou. E esta estabilidade

contribuiu de forma marcante para criar um espírito de credulidade e confiança.
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A potencialidade da interação entre os fatores políticos e econômicos parece estar

ficando evidente neste momento, onde uma nova transição política se aproxima. A crise

importante mais recente foi a desvalorização do Real em Janeiro de 1999, exatamente

após a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. A situação de câmbio se

tornou insustentável e uma série de ajustes foi feita para reestabelecer a normalidade na

economia. Especulou-se muito se medidas impopulares foram adiadas para não

prejudicar o governo no período eleitoral. Agora, em 2002, quando se aproxima um novo

período de sucessão onde haverá um período de transição mais importante visto que o

governo atual não pode se reeleger, nova onda de instabilidade econômica começa a

surgir. Nos últimos dias, durante a conclusão deste trabalho, havia uma forte instabilidade

da moeda", das bolsas de valores e do índice do risco país. Este vínculo entre a
estabilidade política e a estabilidade econômica pode ser uma interessante fonte de

análise no futuro.

7.3 - A importância de gerenciar a capacidade de recuperação

Saindo-se do escopo da análise feita até aqui, é importante chamar a atenção para

alguns fatores importantes relacionados ao gerenciamento econômico que permitem

minimizar os impactos dos choques externos e aumentar a capacidade de recuperação

brasileira. Estes pontos, relacionados a partir do que foi visto nos Capítulos 4, 5 e 6,

podem ser a partida para novos estudos que podem gerar propostas concretas para a

economia brasileira e que são tratados no item 7.4 deste capítulo e completam o que foi

apresentado neste trabalho.

7.3.1 - Asexportações: um capítulo a parte na economia brasileira

o Brasil, pela sua forte dependência em relação ao capital externo (a dívida líquida

correspondia a 57% do PIS em Julho de 2002), precisa construir um superávit comercial

perene. Embora as correlações levantadas no estudo feito por Rodrik não mencionem

diretamente as exportações, o saldo da balança comercial interfere diretamente na

evolução do PIS e do PIS per capita, tendo papel na determinação deste crescimento.

22 No dia 29 de Julho de 2002, o dólar atingiu a cotação de R$ 3,17, numa variação diária de 5%.
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Para um país como o Brasil, com alto índice de endividamento externo, o saldo positivo

da balança comercial passa a ser prioridade para conservar a capacidade do país em

honrar seus compromissos externos.

É verdade que, em uma análise preliminar, aumentar a participação das

exportações líquidas no PIB traz uma dicotomia no que diz respeito à vulnerabilidade e à
capacidade de recuperação a choques externos. Afinal, quanto maior a parcela do PIS

ligada ao comércio exterior, maior a parcela que será afetada no caso de uma crise

internacional. No entanto, em um mundo que se internacionaliza cada vez mais rápido

esta vulnerabilidade é praticamente intrínseca. Se não via balança comercial, ela pode

afetar a economia do país de inúmeras maneiras, através da mudança relativa dos preços

dos produtos, conforme visto no Capítulo 2.

7.3.2 - O papel da educação na redução da desigualdade social

A desigualdade é o grande problema social brasileiro, conforme visto no Capítulo

5. Além disso, o índice desagregado mostra que as camadas mais pobres da população

têm uma parcela de renda muito pequena.

Ainda existem dúvidas sobre a correlação existente entre a desigualdade social e

o crescimento econômico. Embora, intuitivamente, os investimentos sub-otimizados e os

conflitos decorrentes da desigualdade sejam fatores de redução do crescimento, há

provas empíricas do contrário. De acordo com análise feita por Furquim e Garcia23
,

crescimento econômico e desigualdade andaram de mãos dadas na América Latina,

durante os anos 70, 80 e 90.

Não se pode admitir que a desigualdade social crescente seja uma situação de

equilíbrio estável. Ao contrário, a tensão social gerada pela desigualdade tende a eclodir

quando há um fator que rompe este equilíbrio instável. Um choque externo é um destes

fatores. Volta-se, então, à teoria de Rodrik que defende que a dificuldade na recuperação

do crescimento após um choque externo em uma sociedade onde o conflito social é

iminente.

23 FURQUIM e GARCIA, 2001.
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Aumentar a produtividade dos recursos, tanto do capital quanto do trabalho, e

inserir novos recursos na economia são a forma de fomentar o crescimento. A

desigualdade social relaciona-se basicamente ao trabalho: a maior parte da população

contribui para a produção com mão de obra; uma parcela menor contribui com capital.

o crescimento da demanda pelo trabalho gera mais renda para o trabalhador.

Contudo, é preciso analisar qual tipo de mão de obra é demandado. A visão mais otimista

é que a abertura econômica tende a diminuir a desigualdade salarial entre a mão de obra

mais capacitada e a menos capacitada, pois há um crescimento da demanda pela mão de

obra menos capacitada onde ela for menos remunerada. Segundo Wood24
, isto foi

verdade para a Ásia, mas não foi para a América Latina. O progresso técnico e o diferente

contexto da abertura nas duas regiões são prováveis causas, mas ainda não há uma

conclusão que explique a evidência empírica.

Deste modo, a questão fundamental passa a ser aumentar a produtividade do

trabalhador, qualificando melhor a mão de obra. Investir no capital humano para torná-lo

mais produtivo é a condição estrutural que vai permitir que o trabalhador (mais produtivo)

seja melhor remunerado. O aumento de produtividade vem através da capacitação que,

por sua vez, é fruto da educação.

Segundo o texto de Furquim e Garcia, o 108 - Interamerican Development Bank

constatou que o desequilíbrio na distribuição de renda na América Latina está associado

com a distribuição da educação na região. Apenas a parcela mais rica da população tem

acesso ao segundo grau e às universidades, sendo, portanto, os mais bem capacitados e,

conseqüentemente, os trabalhadores mais produtivos. Segundo os dados de 1998 do

108, a curva de distribuição da renda tem o mesmo formato da distribuição da educação.

Em média, um cidadão latino-americano aumenta sua renda anual em 12% para cada ano

adicional de estudos.

No Leste da Ásia, as políticas públicas para expansão da educação são a principal

causa do desenvolvimento sustentado que estes países conseguiram nos últimos anos.

24WOOD,1997.
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Isto afetou positivamente a produtividade, possibilitando a distribuição do fruto do

crescimento econômico, gerando, como conseqüência, mais crescimento.

Para o Brasil e o crônico problema da desigualdade social, fica o desafio de atacar

o problema de modo estrutural. Não basta incentivar apenas o acesso ao primeiro grau,

com distribuição de merenda, por exemplo. É preciso gerar condições de acesso ao

segundo grau e às universidades também para a população de mais baixa renda. É

importante ter em mente que esta não é uma questão que se resolve no curto prazo.

Medidas paliativas para aliviar os problemas urgentes, como a miséria, devem continuar

sendo tomadas e poderiam ser vinculadas a alguma espécie de incentivo educacional.

Mas é importante saber que mais importante ainda, é atacar a causa estrutural,

diminuindo o gap de produtividade entre a mão de obra dos primeiros e do último quintil

da população.

7.3.3 - A estabilidade e a confiabilidade das instituições políticas

As variáveis políticas têm uma característica diferente das demais pois são as

mais afetadas por fatores conjunturais. Além dos aspectos estruturais, elas estão

diretamente ligadas a percepções e expectativas que podem mudar rapidamente com

uma mudança política como, por exemplo, o processo de sucessão presidencial. As

percepções sobre a personalidade e as convicções dos atores políticos e os fatos reais

afetam diretamente os índices que medem a qualidade das instituições, como o leRG.

Todos os aspectos são impactados: risco de expropriação, cumprimento das leis, repúdio

aos contratos pelo governo, corrupção no governo e qualidade da burocracia.

Mais importante do que avaliar quem será o vencedor ou qual a ideologia dos

candidatos, é a percepção e a expectativa da sociedade sobre as medidas e os anseios

do novo governo em relação a cada um destes aspectos. Uma situação favorável só será

percebida se houver expectativa de uma transição estável, sem grandes incertezas, onde

seja possível antever que, em relação a cada um destes eixos, as ações do novo governo

buscarão melhorar, ou ao menos sustentar, o patamar conquistado pelo governo anterior.

É importante lembrar que o momento histórico é importante pois o Brasil comemora uma

estabilidade política inédita com a sucessão de um presidente reeleito que deve cumprir

seus dois mandatos até o final.
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Basta um exercício de imaginação e certo conhecimento histórico para analisar o

efeito que podem ter algumas medidas de descontinuidade. Vamos imaginar que um

candidato ameace o descumprimento dos contratos da dívida pública, quer seja interna ou

externa. Certamente, haverá uma expectativa de que o governo vai aumentar o seu

repúdio aos contratos. Esta é uma questão chave na transição de governos e que afeta

diretamente a capacidade de recuperação econômica do país. No caso externo, mais

ainda, pois já foi defendido por Miyake25 que o chamado "calote" da dívida externa tem

impacto negativo sobre o rating da dívida durante um longo período, aumentando o custo

de financiamento externo e também o retorno desejado pelo investidor internacional sobre

seu capital investido no país.

Outro exemplo que pode ser citado é a reversão do processo de privatização.

Inúmeras críticas podem ser feitas ao processo que foi conduzido até aqui. No entanto, a

reversão do princípio da privatização pode aumentar a percepção sobre os riscos de

expropriação por parte do governo bem como o potencial de corrupção, por aumentar a

ingerência governamental sobre atividades dos setores industrial e de serviços, limitando

a livre concorrência.

Os candidatos devem "tomar cuidado na preparação de seus planos de governo.

Seria importante que as propostas fossem firmadas como contratos e que houvesse

consistência obrigatória entre o que foi proposto e o que deve ser implementado. Então,

uma avaliação detalhada do conteúdo e da consistência destes planos pode permitir

levantar com maior precisão quais serão os impactos de cada proposta sobre a

capacidade do país melhorar ou ao menos manter sua capacidade de reação no seu atual

nível de inserção na comunidade econômica internacional.

7.4 - Idéias para novos trabalhos

Ao longo do desenvolvimento desta dissertação, surgem algumas idéias que

podem ser trabalhadas para complementar ou aprofundar o desenvolvimento do assunto

que foi abordado aqui.

25 MIYAKE, 2001.
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A primeira análise sugerida é a validação das correlações identificadas por Rodrik

em uma análise de painel, ou seja, se as correlações se mantêm válidas para analisar

aspectos evolucionais de um dado país.

Ainda na análise de dados empírica, as crises de moeda no Brasil indicam que

pode ser interessante procurar correlações entre os fatos políticos e os econômicos. A

crise de 1999 e o cenário que se desenha no momento da sucessão presidencial de 2002

indicam que é provável que haja uma forte interferência do cenário político interno sobre

os indicadores econômicos. E esta instabilidade pode ser determinante também na

qualidade das instituições políticas e, assim, ter impacto sobre a capacidade do país em

se recuperar dos choques externos..

Entrando-se em aspectos específicos do caso brasileiro abordado principalmente

nos Capítulos 4, 5 e 6, surgem algumas idéias para:aprofundar a análise.

No que diz respeito às vantagens competitivas estruturais do Brasil e a

necessidade de buscar melhorias de produtividade, há a possibilidade de se fazer um

estudo estratégico para o Brasil, procurando identificar segmentos e sub-segmentos onde

o Brasil possui vantagens competitivas sustentáveis que mereçam uma atenção especial

a fim de contribuir para o crescimento do superávit da balança comercial. Em primeiro

nível, esta análise poderá utilizar-se de ferramentas de análise de posicionamento

estratégico clássicas, tal como as "5 forças" de Michael Porter (competitividade interna

dos competidores, poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores,

barreiras de entrada e produtos substitutos). Depois, identificados os macro-setores,

pode-se partir para uma análise mais detalhada.

Finalmente, restam as sugestões para estudos específicos sobre as razões do

sucesso mexicano, principalmente nos aspectos econômicos e sociais e também a

identificação de fatores críticos do bem sucedido projeto de desenvolvimento educacional

dos países asiáticos e quais as melhores formas de adaptá-lo ao caso brasileiro.
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ANEXO 1- DETALHAMENTO DAS VARIÁVEIS

1) Indice de Gini

Além da possibilidade de desagregação do Indice de Gini, outros cuidados devem ser

tomados na obtenção dos dados de base que são utilizados para a formação deste

indicador. Para que o índice possa ser representativo de toda a população, alguma

padronização de medidas deve ser adotada no processo de amostragem. Alterações na

medição podem interferir significativamente no resultado do índice. É importante garantir a

consistência para que dados referentes a períodos diferentes sejam comparáveis.

o primeiro aspecto a ser definido é a unidade de medida, que pode ser um

indivíduo ou um domicílio. Se o número de indivíduos nas famílias pobres for muito maior

que nas famílias ricas, a renda do domicílio pobre será maior e a utilização da unidade

domiciliar como base de medida mostrará um índice de desigualdade menor do que a

medição por indivíduos. Contudo, se a diferença no número de pessoas por família em

cada casa for causada apenas pelo maior número de crianças, então a medição individual

poderá superestimar as diferenças.

o segundo aspecto é garantir que a amostra cubra toda a população, para ser

representativa. Diferenças significativas podem surgir se o sub-grupo utilizado como

amostra não for representativo da população total. Dados limitados a áreas

metropolitanas, por exemplo, não podem ser considerados representativos, uma vez que,

em geral, existem diferenças importantes entre a desigualdade urbana e a rural.

o terceiro aspecto é a quantificação da renda. Este valor pode ser medido através

da própria renda ou mesmo através dos gastos efetuados pelo indivíduo. É natural que a

medição da renda gere um maior índice de desigualdade que a medição dos gastos, pois

é muito mais fácil para os indivíduos pouparem para uniformizar o consumo ao longo do

tempo.

A medição da renda também é complexa. A medição dos salários pode ser mais

objetiva, mas é preciso compreender que nem toda a renda da população se dá através
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de salários. Um contra-exemplo é a aposentadoria. Dependendo da progressividade dos

impostos, a utilização da renda bruta ou da renda líquida também afeta a medida de

desigualdade. É esperado que a utilização da renda bruta acentue mais as diferenças.

Entretanto, se o imposto for progressivamente maior para rendas maiores, a utilização da

renda líquida irá diminuir as diferenças, visto que os impostos afetarão menos as rendas

menores.

2) índice de Restrições Políticas

A descrição do índice de restrições políticas utiliza E para o poder executivo, L1

para a câmara alta do legislativo, L2 para a câmara baixa, F para unidades federais

(quando existem) e J para o judiciário.

Para responder à pergunta principal deste trabalho, o interesse está em saber até

que ponto o poder executivo está limitado na sua capacidade de modificar sua escolha

política futura. Basicamente, esta variável será medida de modo "espacial", como sendo

um menos o intervalo esperado das políticas alternativas que podem ser negociadas com

todos os outros atores políticos com poder de veto.

o nível de restrições políticas aumenta, na medida em que aumenta o número de

atores com poder de veto. Se o executivo quer implementar uma política e nenhum outro

ator pode impedi-lo, então o índice de restrições XE será O (um menos o intervalo de

políticas alternativas, que é total, ou seja, 1, já que não há ator com poder restritivo). Em

um país onde há um legislativo unicameral (L 1), o executivo precisa da aprovação da

maioria do legislativo para implementar sua mudança política. Neste caso, Xe não é mais

igual a 1.

Assumindo que as preferências dos atores são independentes e se distribuem

uniformemente, a diferença esperada entre as preferências de quaisquer dois atores pode

ser expressa pela fórmula 1/(n+2), onde n é o número de atores. Se existirem 2

instituições políticas, como no exemplo em análise (E e L1), a diferença esperada será

1/(2+2), ou seja, X. Mas, além do número de atores, é preciso saber como sua

preferência se distribui, levando-se em consideração a premissa de que as preferências

se distribuem uniformemente.
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Figura I. 1 - Preferências para o caso de dois atores (E. L 1)
Fonte: HENISZ (2000)

Pela figura 1.1, verifica-se que existem 6 combinações distintas na ordenação das

possíveis preferências dos dois atores. Em cada caso, vemos quais as políticas são

preferidas pelos atores (XE e XL 1) em relação à política atual (XA).

Nos casos 1 e 2, não há intervalo comum (intersecção) entre as preferências dos

atores E e L1. Nestes casos, nenhuma mudança política será implementada. Portanto,

para estes dois primeiros casos, a restrição é igual a 1.

Nos demais casos, nota-se que o espaço de políticas comuns que podem ser

implementadas pois são preferíveis em relação ao status quo pelos dois atores equivale a

Yz. Assim, para os casos 3, 4, 5, e 6, a medida de restrição equivale a Yz.

Se calcularmos, portanto, o índice de restrição esperado em uma situação onde

existem dois atores (E e L1) é 2/3, isto é, (1 + 1 + Yz + % + % + %)/6.

Contudo, o fato de existir atores com capacidade de veto, não quer dizer que o

veto existirá efetivamente. É preciso levar em conta o alinhamento existente entre os

diversos atores. Ainda no exemplo anterior, imaginando-se o legislativo totalmente
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alinhado com o executivo (a maioria do legislativo é partidária do executivo), volta-se à
situação inicial de um único ator e o índice de restrição é igual a zero. Na tabela 1.1,há o

cálculo do índice de restrição decorrente deste efeito para situações com até 5 diferentes

atores.

Atores políticos Entidades completamente alinhadas com executivo
independentes - L J L1&L2 L&J L1&L2&J

E O
E, L1 2/3 O
E, F 2/3
E, J 2/3 O

E, L1, F 4/5. 2/3
E,L1,L2 4/5 2/3 O
E, L1, J 4/5 2/3 2/3 O

E, L1, L2, F 13/15 4/5 2/3
E,L1,F,J 13/15 4/5 4/5 2/3
E, L1, L2, J 13/15 4/5 4/5 2/3 2/3 O

E, L1, L2, F, J 19/21 13/15 13/15 4/5 4/5 2/3

Tabela 1.1- Restrições políticas para caso de completa independência ou alinhamento
Fonte: HENISZ (2000)

Outra modificação do índice é necessária quando os diferentes atores não estão

nem totalmente alinhados nem totalmente desalinhados. Esta é, em realidade, a situação

mais freqüente. Neste caso, a composição dos diferentes atores também interfere no nível

de restrições políticas. Quando o executivo se depara com um legislativo de oposição, o

índice de restrições está correlacionado positivamente com a magnitude e a concentração

da maioria oposicionista. Este fato denota o caráter contingencial (e não estrutural) desta

variável.

Uma oposição altamente fragmentada com uma maioria precária pode ser

responsável por um menor nível de restrições por ser mais difícil estabelecer um bloco I

coeso de oposição a uma determinada alteração política.

Nos casos onde o governo controla todos os outros atores com 100% de

alinhamento, o índice de restrição tende para os valores indicados nas colunas mais à
direita da tabela 1.1. A medida em que o controle diminui, os valores tendem à esquerda,
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chegando-se ao extremo da oposição total, no valor mais à esquerda. Para os valores

intermediários, utiliza-se o índice de fragmentação política dado por:

onde

n é o número de partidos,

ni o número de cadeiras do partido i, e

N é o número total de cadeiras.

o valor final do índice de restrições políticas quando há alinhamento (executivo

domina a câmara) é igual ao valor resultante do alinhamento completo mais o índice de

fragmentação multiplicado pela diferença entre os valores calculados para a

independência e o alinhamento completo dos dois atores. Quando o executivo for minoria

no legislativo (oposição domina a câmara), o índice equivale ao valor de alinhamento

completo mais um menos o índice de fragmentação multiplicado pela diferença entre o

valor da independência total e do alinhamento calculados acima.
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ANEXO 11- TABELAS

Tabela 4.1 - PIB per capita 1960/1999 - Classificação e taxa de crescimento
(base de dados completa - 60 países)

Fonte: World Development Indicators (Banco Mundial)
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Malavi 62

Tabela 5.1 - Indice de Fragmentação Etno-Linguística
(base de dados completa - 112 países)

Fonte: Base de dados de MAURO (1995)



. .
. [:'(1;

79

66 Indonésia 35,2 18,9 98
67 Arábia Saudita 35,0 27,3 51
68 Brasil 34,7 32,0 35

34,7 25,3 66
34,7 13,1 118

71 34,3 36,8 27
34,3 30,0 41
34,3 28,0 49

74 34,0 23,3 76
75 33,8 24,7 69
76 33,7 33.7 32

33,7 31,3 36
33,7 26,0 59
33,7 16,0 105

80 33,6 22,0 85
81 33,3 27,7 50

33,3 21,3 90
83 32,7 26,0 59

32,7 23,3 76
85 32,3 24,0 73
86 32,2 27,0 53

32,2 24,2 72
88 32,0 29,3 44

32,0 24,3 70
32,0 24,0 73
32,0 19,7 95

92 31,8 24,0 73
93 31,6 28,2 48
94 31,4 16,0 105
95 31,0 14,2 114
96 Rússia 30,8
97 Eti6 ia 30,7 22,7 79

Libano 30,7 17,0 102
99 Bolfvia 30,4 8.0 122
100 Gaba0 30.3 27,0 53
101 An ola 29,6 22,3 82
102 Zambia 29,0 21,0 91

Guatemala 29,0 14.7 112
Ban ladesh 29,0 10,9 121

105 Panamá 28,7 18,3 99
106 U anda 28,3 14.0 115
107 Con o 28,2 20,7 93
108 Costa do Marfim 28,0 32,3 34

Colômbia 28.0 27,1 52
110 Guiné 27.9 22,2 84
111 27.3 15,3 108
112 26,8 25,7 63
113 26,4 15,3 108
114 26,3 19,6 96
115 26,0 24,3 70
116 25,7 17,3 100
117 25,2 30,7 40
118 24,7 21,0 91

24,7 13,3 117
120 24,0 25,3 66
121 22,3 14,0 115
122 21.0 30,0 41 .
123 20,9 27.0 53,
124 18,7 15,0 111
125 17,3 15.3 108
126 16,7 14,3 113
127 Zaire 13,1 11,8 119
128 Somália 11,7 22,0 85
129 Libéria 10,0 16.2 104

Média do ICRG 35.5 27.9
No. de alses 129 122

Tabela 6.1 - Ranking do ICRG - Base de dados completa
Fonte: Base de dados de KNACK e KEEFER


