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Resumo

O Banco Mundial é uma das organizações internacionais que ocupam uma posição singular
e central no sistema internacional. Em questões de desenvolvimento econômico e social, é a
principal referência intelectual, e ainda é responsável por significativa parte dos financiamentos
a projetos de desenvolvimento da maior parte dos países do globo. Sendo assim, suas doutrinas a
respeito do desenvolvimento e o impacto dos seus investimentos são constantemente questio-
nados, dando a esta organização resultante de tratado multilateral uma sombra discutivelmente
maior do que a sua real relevância. A principal crença diz respeito à coerção exercida pelo
Banco aos Estados-clientes através de condicionalidades para a aprovação dos empréstimos. Esta
coerção seria exercida para que os clientes adotem políticas liberais (no sentido clássico) em sua
governança doméstica, o que pode chegar à ingerência política. O objetivo desta dissertação é
verificar se os montantes de empréstimos aprovados pelo IBRD e pela IDA se alteram em função
da adequação dos seus respectivos Estados-clientes a critérios liberais de governança e qualidade
institucional. Após a construção de um banco de dados que reúne a maior parte dos montantes
de empréstimos aprovados entre 1996 e 2014, e notas de qualidade institucional sob critérios
liberais dos Estados-clientes que solicitaram tais empréstimos, chegou-se à conclusão de que,
para o Banco, a situação política dos países é indiferente, e que apenas alguns indicadores de
caráter jurídico-institucional e econômico demonstram correlações significativas com a oscilação
dos empréstimos. Entre estes indicadores, "Ausência de Corrupção", "Efetividade do Governo", e
"Qualidade Regulatória", foram os que se mostraram mais correlacionados com os empréstimos,
sugerindo uma verdadeira atenção dos funcionários do Banco a tais aspectos, e desacreditando
qualquer tipo de condicionalidade a respeito do regime político.

Palavras-chaves: Banco Mundial. Liberalismo. Ajuda para o desenvolvimento.



Abstract

The World Bank is one of the International Organizations occupying an unique and central
position in the international system. Regarding issues of economic and social development, it is
the main intellectual reference, and it is also responsible for a significant part of the development
projects financing required for most countries. Therefore, its doctrines on development and the
impact of its investments are constantly questioned, giving to this multilateral-treaty-resulted
organization an arguable bigger shadow than its actual relevance. The main belief states the
coercion exerted by the Bank over its state-clients through loan approval conditionalities. This
coercion would be exerted in order to make the clients adopt liberal policies (in the classic sense)
into their domestic governance, which could result into political interference. The purpose of this
dissertation is to verify if the amount of loans approved by the IBRD and the IDA change accord-
ing to the adequacy of its related State-clients to liberal criteria of governance and institutional
quality. After building a database which gathers the major part of the amount of approved loans
from 1996 to 2014, and institutional quality scores for the requesting countries, it came to the
conclusion that, from the Bank’s perspective, the political situation of the countries is indifferent,
and that only some legal and economic indicators demonstrate significant correlations with the
loan approval oscillation. Among these indicators, "Freedom from Corruption", "Government
Effectiveness", and "Regulatory Quality", were the ones which demonstrated the most correla-
tion with the lendings, suggesting that the true attention from the Bank’s officers are with these
aspects, and discrediting any type of political regime driven conditionality.

Key-words: The World Bank. Liberalism. Development aid.
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Introdução

Das ideias que transitaram entre as nações durante o século XX, e ainda, durante o século
XXI, o liberalismo é uma constante. Pode-se observar sua constância quando o liberalismo
econômico se eleva a ideologia predominante ou ascendente, sob a forma do laissez-faire europeu
do final do século XIX até a Grande Depressão estadunidense, na retomada conservadora das
décadas de 1970 e 1980 paralela às figuras de Reagan e Thatcher, ou mesmo em algo que
parece ser o fim da curta “onda rosa” latino-americana, com a vitória de Mauricio Macri nas
eleições presidenciais da Argentina em 2015. Por outro lado, momentos da história intelectual
em que doutrinas sociais e de maior ênfase no planejamento estatal tomam espaço – como o
New Deal estadunidense, a socialdemocracia europeia, e os regimes declaradamente socialistas –
também prestam ao liberalismo o título de rival filosófico, reacendendo a produção literária ao
seu respeito, e fazendo sua velha mensagem parecer uma novidade aos ouvidos acostumados
com o populismo e o coletivismo.

No que interessa ao estudo das Relações Internacionais, o embate entre coletivismo
e liberalismo é constantemente mencionado nas reflexões sobre a economia e o comércio
internacional. Entretanto, o fenômeno da disseminação e adoção intelectual entre fronteiras
de modelos institucionais de governança, e a forma como ele vem se desdobrando através da
hegemonia estadunidense também demonstra alta relevância aos estudos internacionais e sua
complementaridade com a disciplina de Economia Política Internacional. Levando a sério o
pressuposto de que toda economia existe dentro de um ambiente político – algo que não será
negado pelos liberais, muito menos pelos seus interlocutores à esquerda – e adicionando que a
articulação entre esses dois círculos se dá através de instituições jurídicas e sociais, pode-se dizer
que para além do liberalismo, as instituições liberais são um interessante objeto de estudo. A
particularidade de um paradigma institucional liberal está no seu despeito às realidades históricas
e etnográficas de um país para dar lugar à crença cosmopolita em fórmulas gerais como o livre
mercado e a redução da máquina estatal que resultariam em prosperidade material e liberdades
humanas. Isso gera um produto intelectual que pode ser distribuído de mãos em mãos em
conferências internacionais e, sem grandes adaptações, aplicado em qualquer parte do globo:
moldando não somente as realidades nacionais, mas todo o padrão das relações internacionais.

Quando a Conferência de Bretton Woods, em 1944, tornou evidente que a ordem pós-
guerra seria pautada por uma espécie do que foi chamado por John Ruggie (1982) de “liberalismo
encrustado”1, uma especial atenção foi dada às organizações internacionais fundadas nos anos
seguintes: o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (IBRD, International Bank for Reconstruction and Development), e de forma
embrionária, o GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade). Essa atenção particular
1 Tradução livre de “embedded liberalism”.
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parecia monitorar o fato de organizações formalmente internacionais levarem adiante agendas
políticas e econômicas estadunidenses cercadas da inevitável aura do liberalismo econômico
e da globalização dos mercados. Ao mesmo tempo, surgia na Ciência Econômica a disciplina
do Desenvolvimento, que não possuía um paradigma ou uma longa tradição intelectual quando
o IBRD já iniciava suas operações. Assim, o próprio entendimento teórico do que seria o
desenvolvimento das diferentes nações teve de dialogar com esse “liberalismo encrustado”
personificado por esta organização de Bretton Woods desde o seu início. Não tardou para
que o IBRD fosse chamado de “fortaleza do paradigma liberal” ao mesmo tempo que era
reconhecido como uma referência técnica e acadêmica para projetos de desenvolvimento, a
despeito do surgimento de iniciativas de financiamento a obras e programas oficiais nacionais ou
internacionais, paralelas e formalmente independentes desta “fortaleza” sediada em Washington.

A responsabilidade intelectual e prática pelas dificuldades de crescimento e desenvolvi-
mento econômico de regiões como a América Latina e a África subsaariana foi jogada sobre os
ombros do FMI e do Banco Mundial por uma longa fila de autores. No que diz respeito ao Banco,
temos Peet (2009), Ocampo (2003), Santos Filho (2005), Stein (2003), Toussaint (2014) e Toye
(2003), que de forma alguma esgotam a lista, mas são capazes de convencer qualquer neófito de
que uma organização internacional de âmbito e recursos financeiros limitados como o Banco
Mundial são realmente capazes de “administrar” o subdesenvolvimento e as mazelas das nações
que em algum momento contrataram o seu crédito. O maior peso desta acusação encontra um
terreno muito razoável: de fato, o Banco Mundial e o FMI foram capazes de modificar políticas
públicas – e logo, as instituições de governança – dos seus clientes ao condicionarem emprésti-
mos a medidas austeras de redução dos gastos e das dívidas públicas e abertura comercial, com
claro fundo liberal, ao menos no que diz respeito à política econômica. Ainda assim, vale lembrar
que tais medidas datam das décadas de 1980 e 1990 e foram progressivamente abandonadas
por essas instituições prestamistas. A fim de evitar generalizações de cunho ideológico, pode-se
questionar se, de fato, uma instituição como o Banco Mundial realmente possui e exercita um
poder de barganha capaz de submeter soberanias estatais e seus respectivos processos de decisão
a respeito das políticas adotadas para o crescimento e o desenvolvimento.

Por ser uma instituição com meio século de atividade, vasta literatura disponível, e que
fornece livre acesso a uma boa parte das suas atividades financeiras, é possível desenhar um
projeto de pesquisa que traga à tona as reflexões acima. O objetivo geral dessa dissertação
é verificar se os montantes de empréstimos aprovados pelo Banco Mundial - representado

pelo IBRD e pela IDA - se alteram em função da adequação dos seus respectivos Estados-

clientes a critérios liberais de governança e qualidade institucional. Para tanto, alguns objetivos
específicos foram estabelecidos:

a) verificar a existência e aprofundar o entendimento a respeito do conceito de gover-

nança ideal divulgado pelo Banco, no que diz respeito à evolução desse conceito ao

longo do tempo;
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b) identificar quais instituições – ou políticas públicas – refletem esse conceito, e, por
fim;

c) constatar até que ponto tal paradigma se aproxima do que é conhecido como “libe-

ralismo”.

A pergunta-problema desta dissertação pode ser estruturada da seguinte forma: o grau

de adequação institucional ao liberalismo dos Estados-clientes afeta o volume dos empréstimos

dirigidos a eles? As respostas possíveis não se apresentam binariamente (sim ou não) e permitem
uma graduação entre “sim, há muita correlação entre adequação institucional e a natureza dos
empréstimos” e “não, há inadequação institucional é irrelevante para a natureza dos empréstimos”.
Em seguida, um esforço de interpretação qualitativa será empregado para responder ao “como e
por quê?” dos resultados, na tentativa de compreender o hipotético nexo causal entre adequação
institucional e oscilação do capital alavancado pelos países dos cofres do Banco Mundial.

A primeira justificativa para tal esforço de investigação está no fato dos valores monetá-
rios constituírem um bem escasso e disputado pelas nações, uma vez que o poder econômico
pode ser convertido em formas mais críticas de poder, como o poder militar2. O resultado deste
estudo de caso pode, também, colaborar para o desenvolvimento teórico mais generalista das
finanças internacionais, esfera em que atores se interessam na antecipação de riscos e entendem
a política como um deles. Ao expormos correlações entre o caminho feito pelo dinheiro de uma
reserva internacional a um Estado-nação e os diferentes desdobramentos institucionais destes
beneficiários, podemos realizar estudos mais aprofundados sobre a distribuição de riqueza no
mundo e o papel das instituições na economia. Em última instância: as instituições se tornam
instrumento de poder na política internacional nas mãos dos seus respectivos governos.

A hipótese levantada por esta dissertação já espera encontrar uma correlação entre baixos
graus de liberalismo e dificuldade de acesso a capital estrangeiro pela via do Banco Mundial.
Países com baixos níveis de transparência, democracia e liberdade econômica (entre outros
indicadores) precisam direcionar os recursos obtidos para reformas institucionais, impedindo-os
durante um tempo de aplicarem os mesmos recursos em projetos de maior relevância produtiva,
como infraestrutura, comércio, tecnologia e indústria. Se os demais prestamistas do mercado
adotam exigências similares às do Banco Mundial, o cenário se torna ainda mais restrito aos
países em desenvolvimento distantes dos padrões liberais3. Com isto em mente, o estudo a seguir
está estruturado em três capítulos: o primeiro apresenta uma investigação histórica a respeito
das atividades do Banco Mundial da sua fundação ao início da década de 2010, paralelamente ao
2 Ao investigarem como as assimetrias de capacidades entre os Estados em diferentes âmbitos poderiam se

converter em formas de poder, Keohane e Nye (2001) apontam para o próprio expoente do realismo nas Relações
Internacionais, Hans Morgenthau, que reconheceu que conforme a busca por recursos naturais se intensificasse,
a criticidade do poder econômico se aproximaria do poder militar.

3 Apesar da relevância deste raciocínio, os concorrentes do Banco e sua influência nas relações aqui estudadas
não farão parte do escopo desta dissertação. Uma boa razão para isso é o fato do Banco oferecer empréstimos
em condições específicas e raramente pareadas por outras instituições financeiras, como: maior prazo de
carência, não-exigência de garantias patrimoniais e a natureza inteiramente assistencial, e não financeira, da IDA
(International Development Association, organização que é parte do Banco Mundial.
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advento da disciplina de Desenvolvimento na Ciência Econômica que tomou parte no final da
Segunda Guerra Mundial; o segundo busca tornar clara a existência de um paradigma liberal
e o seu reflexo em instituições governamentais, e prepara um estudo empírico para cumprir
o objetivo da dissertação, ao eleger 17 indicadores de qualidade institucional (divididos em
três dimensões correlacionadas porém distintas: liberalismo político, jurídico-institucional, e
econômico) que mensuram a situação observável de vários países sob critérios liberais, entre
eles, os clientes do Banco; e por fim, o terceiro capítulo emprega técnicas estatísticas para testar
empiricamente a correlação entre a evolução da qualidade institucional de 99 Estados-clientes do
Banco Mundial durante 19 anos (1996-2014), de acordo com estes 17 indicadores. Em seguida,
os resultados são interpretados de forma qualitativa com base no que foi apreendido dos dois
capítulos anteriores.

Para que o estudo empírico fosse possível, foi construído um banco de dados a partir de
fontes distintas. Esse banco contém:

a) o total do montante de empréstimos aprovados pelo IBRD e pela IDA para cada
um dos 19 anos entre 1996 e 2014, e para cada um dos 99 Estados-clientes (1.881
informações);

b) a população de cada um desses países em cada um dos 19 anos, utilizada para dividir
o valor dos montantes aprovados em cada ano com o intuito de eliminar a assimetria
entre eles(1.881 informações); e

c) a nota de qualidade institucional sob critérios liberais para cada um dos 17 indicadores,
de cada um dos 99 países, em cada um dos 19 anos (31.977 informações). Esses
indicadores foram extraídos de publicações especializadas de dois think tanks de
cunho liberal, a Heritage Foundation e a Freedom House, e do próprio Banco Mundial.

Para o leitor, é importante ter em mente que, com base na natureza das informações
possíveis de serem obtidas, esta pesquisa analaisa a influência da doutrina liberal sobre a
aprovação de empréstimos pelo Banco, e não sobre o relacionamento da instituição com os
Estados-clientes após o desembolso dos montantes. Em outras palavras, esta dissertação se
encarrega de uma situação inteiramente ex ante ao ato de aprovação de um empréstimo, e não ex

post.

Com o banco de dados em mãos, a técnica estatística mais apropriada para verificar
a correlação entre uma grande série de variáveis dependentes (o montante de empréstimos
aprovados pelo Banco a vários países), que se desdobram em vários intervalos de tempo, e
diversas variáveis independentes (os indicadores de qualidade institucional), é a regressão linear
múltipla com dados em painéis. A fim de tornar os cálculos de regressão mais precisos, também
serão empregadas técnicas que possibilitam discriminar quais das 17 variáveis são realmente
relevantes: a análise fatorial e o cálculo do fator de inflação da variância.

Os resultados obtidos apontam para a ausência absoluta de correlação entre os emprés-
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timos do Banco e indicadores relacionados ao liberalismo político. Os que se mostraram de
fato correlacionados foram os indicadores: “Ausência de Corrupção”, positivamente; e “Quali-
dade Regulatória” e “Efetividade do Governo”, negativamente, e atuando em conjunto. Merece
destaque o fato desses indicadores serem todos de natureza jurídica-institucional, o que nos
leva à conclusão de que, nas últimas duas décadas, o Banco Mundial não condicionou os seus
empréstimos à situação política e econômica dos clientes, mas se debruçou exclusivamente sobre
ambientes deficientes em instituições jurídicas ineficientes e incertas a respeito do papel e do
tamanho do Estado. É uma postura majoritariamente técnica e condizente com o tratado que
institui o Banco, e estranha às acusações de ser uma organização “ponta de lança” de um suposto
projeto estadunidense de conversão dos países em desenvolvimento em democracias liberais
com fronteiras comerciais abertas.

Aos olhos do leitor versado na doutrina liberal, a ideia de que um banco de desenvol-
vimento não a pratique consiste em uma obviedade. Não é isso, porém, que a literatura tida
como de esquerda e aquela publicada pelo Banco Mundial nos fazem crer. Os autores críticos
à instituição, já citados acima, cobram um compromisso maior do Banco com agendas não-
econômicas, e alegam que esse comprimisso é preterido ou desvirtuado por um compromisso
maior com pautas do liberalismo econômico. Já as publicações oficiais do próprio Banco não
escondem uma ontologia claramente liberal. O que intriga este projeto de pesquisa é a falta de
um demonstração empírica de que nas duas últimas décadas tal inclinação liberal se fez valer no
processo de aprovação de empréstimos pelo Banco. Se a hipótese for refutada, haverá um sinal
de que as críticas de esquerda são datadas e que a literatura oficial do Banco não se aventura
muito para fora do papel.

Questões como: discussões específicas do Desenvolvimento ou da Ciência Econômica
como disciplina e o mérito particular de cada escola; considerações normativas e valorativas a
respeito do liberalismo clássico e seus antagonistas; especificações técnicas e jurídicas a respeito
dos instrumentos de crédito do Banco Mundial; avaliações de fracasso ou sucesso de políticas
e abordagens do Banco e os projetos de desenvolvimento por ele financiados; e comentários
direcionados à realidade particular dos Estados-clientes, estão fora do escopo desta dissertação,
por um critério de parcimônia e pelas limitações literárias e científicas do projeto. Se algum
destes temas for mencionado, será por necessidade ilustrativa, e não com a finalidade de esgotar
os respectivos debates.
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1 O liberalismo temperado: uma breve
história intelectual do Banco Mundial

Esta dissertação testa, diretamente, a hipótese de correlação entre um fenômeno material
– transferências de riquezas, na forma de capital financeiro, entre uma organização internacional
caracterizada como banco, e seus Estados-clientes; e um fenômeno intelectual – o paradigma
do liberalismo econômico e seu desdobramento sobre as questões de governança adotada por
essa mesma organização. É necessário, portanto, uma contextualização histórica que se ocupe
daquilo que é intelectual, ou seja, formado e compartilhado de forma acadêmica e ideológica
entre aqueles que conduzem o fenômeno material: funcionários de alto e médio escalão do
Banco Mundial, seu ambiente político circundante e contribuições acadêmica reconhecidamente
adotadas por esses grupos.

Este capítulo tratará das ideias e concepções a respeito de desenvolvimento e governança
para o mesmo que permearam e permeiam o Banco Mundial, começando por um retrato breve
do que ele é hoje, e em seguida refazendo o percurso de sua fundação na década de 1940 até as
vésperas da década de 2010. Em seguida, poderemos visualizar até que ponto o Banco Mundial
sofreu alterações significativas em suas escolhas intelectuais. Adianta-se que há uma hipótese
de que o Banco adota, com constância no tempo, uma espécie de “liberalismo temperado”, ou
seja, uma clara doutrina liberal pró-mercado e distanciada de sua antítese, o “Estado social”,
mas que ao mesmo tempo se compromete como defensora do “Estado de Direito” e de um certo
keynesianismo que resguarda o papel do Estado como administrador da macroeconomia face às
imperfeições do mercado. Ou seja, é um liberalismo temperado pelo keynesianismo do século
XX, e não um “liberalismo puro” que defende apenas um minúsculo Estado de Direito, ou um
“liberalismo radical” que é fatalmente anárquico. Todos esses conceitos serão desenvolvidos
nas sessões a seguir, sendo o conceito de “liberalismo temperado” uma contribuição original
desta dissertação. Após sua conclusão, o Capítulo 2 trará de forma mais direta e prática a forma
como o liberalismo é compreendida e aplicada pelos think tanks e pelo Banco nos indicadores de
qualidade institucional que serão utilizados no teste empírico, que é a finalidade desta dissertação.

1.1 História e estrutura do Banco Mundial

A seguir, uma revisão histórica do Banco Mundial, com um foco nos pressupostos
teóricos a respeito do Estado e seu papel no desenvolvimento compartilhados em sua comunidade,
organizados pelas direções dadas pelas sucessivas presidências da organização, até a data atual.
Antes disso, um breve sumário da natureza desta organização, seus objetivos oficiais, seu
gerenciamento, e os tipos de serviços prestados aos Estados-clientes.
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1.1.1 O Banco Mundial hoje

O que conhecemos como Banco Mundial é, hoje, um par de organismos internacionais
voltados para o desenvolvimento dentro do sistema ONU (Organização das Nações Unidas) –
o IBRD e a IDA, e ao mesmo tempo, componentes de uma organização maior chamada The
World Bank Group1. Em sua fundação em 1944, o Banco era constituído apenas pelo IBRD, e
apesar de ser um organismo intergovernamental (ou seja, pessoa de direito internacional através
de um tratado mantido por vários Estados2), é estruturado como um banco, tendo um estoque de
capital3, acionistas e clientes, entre eles entidades soberanas e também agentes privados. Desde
2012, o Banco declara um par de objetivos principais: extinguir a pobreza extrema do globo
através da redução do número de pessoas vivendo com menos de US$ 1,90 por dia para não mais
de 3% da população global, e compartilhar a prosperidade do mundo aumentando a renda dos
40% mais pobres de cada país (WORLD BANK, 2015b).

Assim, o moto atual do Grupo é “Trabalhando por um Mundo Livre de Pobreza”4, mas
o IBRD ainda é regido por um tratado – emendado pela última vez em 2012 – que define
a organização como uma facilitadora do investimento de capital para fins produtivos e do
comércio internacional, deixando claro que os países solicitantes de empréstimos serão tratados
como clientes de um banco, com a responsabilidade de quitarem a alavancagem contratada
por meios econômicos, e não como beneficiários de uma instituição de ajuda internacional
de cunho meramente político ou humanitário5 É utilizada a palavra “facilitar”, pois o IBRD
não foi estruturado para ser o principal provedor de crédito às entidades soberanas do mundo
em reconstrução e desenvolvimento, mas para ser um credor suplementar ao investimento
privado nestes países (IBRD, 2012). Conforme veremos mais adiante, tal caráter humanitário foi
assumido pela IDA6.

1 The World Bank Group é composto por três instituições prestamistas: o IBRD; a IDA; e a IFC (International
Finance Corporation); uma agência de seguros: MIGA (Multilateral Investment Guarantee Agency); e um
centro de arbitragem para disputas relacionadas a investimentos oficiais: ICSID (International Convention on the
Settlement of Investment Disputes). As operações da IFC não farão parte dos testes empíricos desta dissertação,
por serem voltadas a clientes privados, e não a Estados: somente os últimos podem ser analisados sob o marco
teórico da qualidade institucional de interesse deste projeto.

2 Atualmente, o Banco Mundial é uma organização formada por 188 Estados-membros. A lista completa pode ser
visualizada em: <http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members>. Acesso em: 13/12/2015.

3 O balanço condensado do IBRD indica um capital próprio de US$ 39.465 milhões em 30 de setem-
bro de 2015. Informação disponível em: <http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/
29707-1280852909811/IBRD_Sep_15.pdf>. Acesso em: 13/12/2015.

4 Tradução livre de “Working for a World Free of Poverty”.
5 Ainda no tratado que constitui o IBRD, no Artigo III, Seção 5, b.: “The Bank shall make arrangements to ensure

that the proceeds of any loan are used only for the purposes for which the loan was granted, with due attention
to considerations of economy and efficiency and without regard to political or other non-economic influences or
considerations”(IBRD, 2012); e também, no Artigo IV, Seção 10: “The Bank and its officers shall not interfere
in the political affairs of any member; nor shall they be influenced in their decisions by the political character of
the member or members concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions, and there
considerations shall be weighed impartially in order to achieve the purposes stated Article I” (IBRD, 1989).

6 A IDA é regida por um tratado próprio, mas como o Conselho de Governadores é o mesmo para o IBRD, a IDA
e a IFC (WORLD BANK, 2015), não serão dados maiores detalhes sobre sua administração, uma vez que a sua
diferença de propósito em relação às demais organizações já será apresentada ao longo deste capítulo.

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/members
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/29707-1280852909811/IBRD_Sep_15.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/29707-1280852909811/IBRD_Sep_15.pdf


1.1. História e estrutura do Banco Mundial 19

Também está registrado no tratado que o contato do IBRD com os clientes deve ser feito
diretamente, e somente, com as instituições fiscais soberanas de seus clientes, como o tesouro, o
banco central, e o fundo de estabilização (op. sit.). Os autores e solicitantes dos empréstimos
são, entretanto, entidades subnacionais de caráter executivo, como unidades federativas e suas
secretarias, províncias e ministérios federais. Assim sendo, os repasses dos empréstimos, a
subscrição de capital ao Banco, e o pagamento de dividendos aos signatários é feita através
das instituições fiscais mencionadas, mas a autoria de projetos de desenvolvimento e demanda
de recursos para os mesmos pode ser feita pelas mais variadas entidades do poder público, em
diferentes níveis hierárquicos.

O Banco é composto por um Conselho de Governadores (’Board of Governors’), um
Conselho Consultivo (‘Advisory Council’), e 25 Diretores Executivos (‘Executive Directors’)7.
Cada signatário compõe o Conselho de Governadores com um membro. O Conselho de Gover-
nadores escolhe os sete membros do Conselho Consultivo e os 25 Diretores Executivos, que
por sua vez, elegem entre eles seu presidente, que também é o presidente do Banco Mundial.
Entre os 25 Diretores Executivos, cinco são indicados pelos cinco membros com maior poder
voto do Conselho de Governadores. As decisões no Conselho de Governadores são pautadas por
votações em que cada membro possui 5,55% do total de votos e um adicional pelo número de
ações possuídas no capital subscrito do Banco8. O presidente do Banco, enfim, é responsável
por gerenciar o pessoal de toda organização, e um importante critério utilizado na formação das
equipes profissionais do Banco é a variedade geográfica dos países de origem do pessoal (op.

sit.).

A sede do Banco deve se situar no país que possui o maior número de ações, o que
historicamente são os Estados Unidos da América, e logo, podemos visita-la em Washington,
D.C. Por fim, é obrigatório ser membro do FMI para ser, também, um membro do Banco Mundial
(op. sit.). Vale lembrar que, com base em um acordo de cavalheiros na conferência de Breton
Woods, o presidente do Banco Mundial deve ser sempre um cidadão norte-americano enquanto a
cadeira do FMI é reservada a um europeu. No primeiro caso, o nome indicado passa por rigorosa
sabatina dos setores público e privado, especialmente o bancário (LICHTENSZTEJN; BAER,
1987).

O Banco se relaciona com os seus clientes de duas formas: empréstimos diretos a en-
tidades soberanas e a definição de políticas que condicionam esses empréstimos de maneira
formal ou informal (como na prestação de consultoria, por exemplo). O IBRD oferece emprés-
timos a taxas de juros levemente inferiores àquelas do mercado privado a clientes tidos como
bons pagadores. Apesar de ter capital subscrito pelos Estados-membros, os empréstimos são

7 O tratado do IBRD define o número de Diretores Executivos em 12 (IBRD, 1989; IBRD, 2012), mas é reservado
ao Conselho de Administradores a possibilidade de aumentar esse número, o que foi feito pela última vez em
novembro de 2010 (WORLD BANK, 2015).

8 O corpo eleitoral e o respectivo poder de voto de cada país, tanto no IBRD quanto na IDA, podem ser visualizados
no seguinte endereço: <http://www.worldbank.org/en/about/leadership/VotingPowers>. Acesso em: 13/12/2015.

http://www.worldbank.org/en/about/leadership/VotingPowers
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garantidos pela venda de títulos ao mercado de capital privado. A IDA oferece empréstimos aos
países com baixa reputação como pagadores no mercado financeiro privado. Esses empréstimos
não produzem lucro para a instituição e geralmente são acordados sobre juros inexistentes ou
simbólicos, ou apenas o reembolso do custo de pessoal empenhado pelo Banco no projeto em
questão (PEET, 2009; LICHTENSZTEJN; BAER, 1987). Ainda sob um raciocínio bancário, é
um grande diferencial do Banco emprestar montantes a clientes que não podem ser obrigados
legalmente a oferecerem garantias (como terras, capital produtivo e valores monetários) pois
são entidades soberanas, uma vez que essa possibilidade não é bem-vinda pelas instituições
financeiras privadas.

Peet (2009) assinala como característica marcante do Banco sua capacidade de reinventar
suas funções ao longo das décadas. Tal processo de alteração de escopo é bem sintetizado por
(SHEEL, 2014, p. 25):

O Banco Mundial foi a segunda perna do sistema Bretton Woods, com o
objetivo de reconstruir a infraestrutura física da Europa devastada pela guerra.
Isso é compreensível, uma vez que a infraestrutura branda (recursos humanos)
já estava em ordem. Como resultado, a Europa se recuperou relativamente
rápido, e os recursos do Banco Mundial foram redistribuídos nos países em
desenvolvimento. Em algum momento, o Banco também alternou seu foco da
infraestrutura física para a branda, com o ‘alívio à pobreza’ se tornando o seu
principal foco, ao invés do crescimento econômico.9

De fato, a mudança de discurso e objetivos declarados pelo Banco é pública e evidente,
e realmente seguiu uma linha que se afastou de uma ortodoxia econômica (representada nas
sessões seguintes pela influência neoclássica e liberal) obcecada por crescimento econômico
e multiplicação do comércio internacional, e trouxe para o centro questões sociais, como a
desigualdade econômica. É ressaltado, entretanto, que em termos práticos, o Banco manteve
um paradigma liberal, que possui teorias positivas que contribuem para a agenda de redução
da pobreza global, mas sem abrir mão dos pressupostos centrais do liberalismo: propriedade
privada e livre mercado. Para oferecer um panorama dos temas de atuação do Banco Mundial
(tanto do IBRD quanto da IDA), podemos ver, a seguir, uma lista da totalidade de temas gerais e
específicos associados de forma isolada ou em conjunto a cada projeto aprovado pela instituição.
Cada tema está alocado em um dos 11 grandes temas10:

a) Gestão econômica: Análise de crescimento econômico; Gestão da dívida e sustenta-
bilidade fiscal; Estatísticas econômicas, modelagem e previsão; Gestão macroeconô-
mica;

9 Tradução livre de: “The World Bank was the second leg of the Bretton Woods system with the objective of
reconstructing the physical infraestructure of war-ravaged Europe. This was understandable since the soft
infrastructure (human resources) was already in place. As a result, Europe recovered relatively quickly, and the
World Bank’s resources were redeployed in developing countries. At some point in time it also shifted its focus
from physical to soft infrastructure, with ’poverty alleviation’ rather than economic growth becoming its main
focus.”

10 Assim como estão listados no mecanismo de busca dos projetos do Banco Mundial. Disponível
em: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51563~pagePK:95873~piPK:
95910~theSitePK:40941,00.html>. Acesso em: 22/11/2015.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51563~pagePK:95873~piPK:95910~theSitePK:40941,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51563~pagePK:95873~piPK:95910~theSitePK:40941,00.html
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b) Gestão ambiental e dos recursos naturais: Biodiversidade; Mudanças climáticas;
Políticas e instituições ambientais; Gestão e administração da terra; Gestão da polui-
ção e saúde ambiental; Gestão de recursos hídricos;

c) Gerenciamento financeiro e do setor privado: Antilavagem de dinheiro e Combate
ao Financiamento do Terrorismo; Governança corporativa; e-Services; Proteção ao
Consumidor Financeiro e Educação Financeira; Serviços de infraestrutura para o
desenvolvimento do setor privado; Padrões e sistemas financeiros internacionais;
Apoio à Micro, Pequena e Média Empresa; Política de regulamentação e competição;
Reestruturação e privatização de empresas estatais;

d) Desenvolvimento humano: Saúde infantil; Educação para todos; Educação para a
economia do conhecimento; Desempenho do sistema de saúde; HIV/ AIDS; Lesões
e doenças não transmissíveis; Malária; Tuberculose; Outras doenças transmissíveis;
População e saúde reprodutiva; Tuberculose;

e) Governança do setor público: Reforma administrativa e do serviço público; Des-
centralização; e-Government; Gestão para resultados do desenvolvimento; Prestação
de contas/ Anticorrupção; Gasto público, gestão financeira e licitações; Política e
administração fiscal;

f) Primazia da Lei: Acesso à Lei e à Justiça; Mecanismos judiciais e de resolução
de controvérsias; Reforma jurídica; Instituições jurídicas para uma economia de
mercado; Serviços jurídicos; Direitos pessoais e de propriedade;

g) Desenvolvimento rural: Resposta à crise alimentar global; Mercados rurais; Gera-
ção de renda rural não-agrícola; Políticas e instituições rurais; Serviços e infraestru-
tura rurais;

h) Desenvolvimento social e inclusão de gênero: Prevenção de conflitos e reconstru-
ção pós-conflito; Gênero; Povos nativos; Participação e engajamento cívico;

i) Proteção social e gestão do risco: Análise e monitoramento social; Melhoria dos
mercados de trabalho; Gestão de desastres naturais; Estratégia para a pobreza, análise
e monitoramento; Inclusão social; Mitigação do risco social; Redes de proteção
social; Avaliação e monitoramento de vulnerabilidade;

j) Comércio e integração: Desenvolvimento e competividade da exportação; Integra-
ção regional; Difusão tecnológica; Facilitação do comércio e acesso ao mercado;

k) Desenvolvimento urbano: Infraestrutura urbana e Entrega de Serviços (Públicos);
Patrimônio cultural; Finanças municipais; Governança municipal e construção de
instituições; Desenvolvimento econômico urbano; Planejamento urbano e política de
habitação; Serviços urbanos e habitação para os pobres.

Será possível identificar, a seguir, o momento histórico em que grande parte desses temas
foram discutidos, inseridos e priorizados como áreas de atuação do Banco Mundial.
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1.1.2 A reunião em Bretton Woods

Encabeçada por John Maynard Keynes e Harry Dexter White, a conferência na cidade de
Bretton Woods, em New Hampshire, durou três rápidas semanas em julho de 1944. Nas mãos
das delegações diplomáticas estava o design e avanço das negociações para a criação do FMI
e do IBRD. Uma característica comum aos países representados (grandes e pequenos) foi a
falta de interesse em repetirem o recrudescimento econômico e político que marcou a década de
1930 e levou à Segunda Guerra Mundial, abrindo, mais uma vez, os ouvidos para a retórica do
comércio internacional. Também ganha destaque o fato destas instituições gêmeas inovarem ao
tratarem, ao mesmo tempo, de fatores políticos e comerciais, e não somente comerciais como
fizeram outras instituições até então11. Outros ineditismos do FMI e do Banco Mundial foram
suas durabilidades e confiança internacional, mesmo com as alterações em suas prioridades e
objetivos ao longo das décadas (SCHULER; ROSENBERG, 2013).

As organizações foram hábeis em construir consensos ao invés de promoverem somente
processos de votação formais. É importante ressaltar que os Estados Unidos e o Reino Unido
exerceram influência predominante na conferência de Bretton Woods. Basta dizer que o sistema
fundado foi baseado em dólar americano, ou seja, a única moeda com convertibilidade em ouro
aceita internacionalmente. Vale destacar, porém, que apesar da clara liderança dessas potências,
Bretton Woods foi uma “genuína negociação multilateral” (SCHULER; ROSENBERG, 2013;
OCAMPO, 2003).

Alguns conflitos recorrentes no sistema criado já eram discutidos nas comissões da con-
ferência, como a pressão dos países em desenvolvimento (com perceptível liderança mexicana)
para que maior atenção fosse dada aos países com problemas de crescimento em detrimento
daqueles arruinados pela guerra, focando mais no “Desenvolvimento” do que na “Reconstrução”
presentes na sigla “IBRD”. Na verdade, a responsabilidade pela agenda de desenvolvimento
ainda era mal distribuída entre o FMI e o Banco Mundial no momento da conferência, e por pres-
são dos interesses norte-americanos, acabou sendo deslocada para a segunda. Por fim, podemos
identificar a veia liberal que permeou o Fundo e o Banco por todas as décadas na insistência das
delegações de considerar estes meios de financiamento como “emergenciais” e coadjuvantes ao
financiamento de fontes privadas (SCHULER; ROSENBERG, 2013).

Assim, a reunião já havia adotado um discurso econômico de retorno às teorias clássicas,
em detrimento do protecionismo estatal da década de 1930. O modelo Harrod-Domar12, que

11 Bretton Woods, ou, “(the) United Nations Monetary and Financial Conference”, não foi a primeira tentativa
de cooperação e coordenação econômica internacional do século XX. Houve uma discussão para a criação
de um “Bank for International Settlements” em 1930 e a realização da “World Economic Conference” em
1933 (PEET, 2009). É interessante notar que esse esforço – pensar a reconstrução da Europa - ocorria desde
o início da Segunda Guerra Mundial entre os oficiais dos governos inglês e americano, tanto no âmbito dos
arranjos de cooperação internacional, como em questões específicas de desenvolvimento econômico. Nessa
última seara, podemos nos lembrar da publicação de Rosenstein-Rodan (1969), ainda na década de 1940, a
respeito da industrialização da Europa Oriental.

12 Enquanto o modelo de Lewis indicava mudanças estruturais, as abordagens de Rostow, Samuelson e todos
aqueles que defendiam um certo “fundamentalismo do capital”, ou, uma atenção especial à acumulação e
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relaciona poupança, investimento e produção, tem clara influência keynesiana. Durante a primeira
década do Banco, muitos países inclinados ao intervencionismo adotaram esse modelo, como
a Índia. A presença de Keynes na conferência é condizente com uma espécie de “freio” ao
revivalismo do liberalismo do século XIX. O mercado continuaria sendo a instituição desejada,
mas não seria deixado à autorregulação. O fato dessa discussão se dar em uma reunião diplomática
deixa claro que, além de regulado pelo governo, o mercado será regulado por todos os governos.
O liberalismo mais fundamentalista de Mises e Hayek certamente considera essa concessão
ao keynesianismo como algo não liberal (HAAR, 2009). A adoção da lógica de livre mercado,
mesmo que “temperada” pelo keynesianismo, levou a uma postura de maximização da riqueza
global, tendo como preocupação central a sua eficiência, e não questões como igualdade e
distribuição. Tudo o que dizia respeito à criação de riqueza era considerado uma questão
econômica, enquanto questões sociais eram delegadas a sociólogos, como um problema distinto
(PEET, 2009).

Os banqueiros foram os principais entusiastas da cooperação econômica internacional
pós-guerra. Fiéis a uma concepção liberal, tinham preferência pelos resultados de uma coorde-
nação comercial e de reconstrução em detrimento da intervenção direta dos seus respectivos
governos nas regulamentações financeiras domésticas (op. sit.). Os primeiros montantes subs-
critos pelos E.U.A. para a composição do Banco e do FMI vieram de Wall Street, em clara
demonstração de interesse dos banqueiros privados em financiar o desenvolvimento global e
obter retornos através do mercado (LICHTENSZTEJN; BAER, 1987).

Keynes representava o British Treasury do Reino Unido, e White, o Department of
the Treasury dos E.U.A. Os influentes economistas já rascunhavam, individualmente, o que
viria a ser uma ordem monetária internacional pós-guerra desde 1941. Grande parte do que foi
apresentado em Bretton Woods já havia sido redigido por Keynes e White em uma conferência
preliminar em Atlantic City, em junho de 1944. Essa reunião foi endossada pelos Países Aliados
e contou com reduzido número de delegações diplomáticas, ao contrário do alto número de
especialistas americanos presentes. Entre 1941 e 1943, Keynes e White apresentaram projetos
próprios para uma organização monetária internacional. A agenda dos Estados Unidos, defendida
por White, centrava-se na reconstrução pós-guerra e nos problemas de balanço de pagamentos.
Seria necessário, então, um mercado global aberto, moedas estáveis, e o incentivo proativo do
IBRD. Enquanto isso, a agenda do Reino Unido, sob os cuidados de Keynes, se localizava no
grande desfalque financeiro britânico e a necessidade de debitar seus devedores13. É conhecido

à poupança, concordavam que um crescimento linear da economia é possível. Essa segunda abordagem se
aproximou mais dos primeiros anos do Banco Mundial e bebeu do conhecido modelo de crescimento de
Harrod-Domar. Esse modelo indica que a taxa de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) é diretamente
proporcional à taxa de investimento do capital, que por sua vez é diretamente proporcional à quantidade poupada
(desprezando do cálculo a participação do Governo). Em suma, é um modelo elaborado por economistas do
mundo desenvolvido para ser aplicado em economias agrárias subdesenvolvidas, intentando o crescimento
agregado através da injeção de capital (TODARO; SMITH, 2009)

13 Os dois esboços do FMI concorrentes foram a International Clearing Union, proposta por Keynes e o United
Nations Stabilization Fund, proposta por White. Enquanto Keynes pretendia uma espécie de banco central
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que White teve mais sucesso do que Keynes, que era, ao mesmo tempo, seu maior obstáculo na
reunião de Bretton Woods. O enviado estadunidense conseguiu neutralizar o grande economista
do século XX ao delegar a ele a presidência da comissão a respeito do IBRD, ou seja, retirá-lo
dos trabalhos diários na comissão do FMI (PEET, 2009).

Temos, enfim, o início das operações do Banco Mundial em junho de 1946, sob a
presidência de Eugene Meyer, que durou até o final do mesmo ano, sendo então, substituído por
John Jay McCloy. Veremos, a seguir, a relação entre as primeiras décadas de operação do Banco,
acompanhadas das contribuições acadêmicas a respeito do Desenvolvimento – uma disciplina
também recém-nascida.

1.1.3 Dos projetos aos programas de desenvolvimento e o desafio da

pobreza

As presidências de Eugene Meyer (1946-1946), John Jay McCloy (1947-1949), Eugene
R. Black (1949-1962) e George D. Woods (1963-1968), se ocuparam da transição de um foco
na reconstrução europeia para o desenvolvimento “terceiro-mundista” e na formação do capital
do Banco Mundial (WORLD BANK, 2015). Durante esse período, não era claro qual seria o
norte intelectual do Banco, pois a própria comunidade acadêmica debruçada sobre a questão do
“desenvolvimento” ainda se formava.

No conturbado período pós-guerra, o desenvolvimento14 se tornou uma subdisciplina da
Economia, carregando o claro mote do crescimento econômico através da ação estatal. Keynes
revolucionou o pensamento econômico ao sugerir que o desemprego não é obrigatório, e sim
sujeito a planejamento oficial, sendo essa uma das ideias que serviram de alento ao descrédito no
liberalismo após a Grande Depressão. O segundo mote do desenvolvimento no século XX foi
a industrialização. Paul Rosenstein-Rodan15 chamou a atenção para o estado de “desemprego
disfarçado” do trabalho agrícola e sugeriu a criação de vagas em uma indústria diversificada. A
indústria seria a chave para desenvolver áreas esquecidas do globo, e se alastraria, sob a tutela do
Estado e do investimento externo, através da tecnologia existente, e não devido ao surgimento de
novas tecnologias (TOYE, 2003).

Entre os autores neoclássicos, destaca-se Arthur Lewis e o seu célebre modelo de Setores

que jogava o peso do ajuste dos balanços de pagamentos sobre os países credores (ou seja, os E.U.A.), White
advogou a criação de um fundo internacional de empréstimos sem similaridades com um banco, resguardando
os interesses norte-americanos. O FMI seguiu a segunda proposta, evidenciando o maior poder de barganha dos
norte-americanos sobre os ingleses (SCHULER; ROSENBERG, 2013).

14 Atualmente, “desenvolvimento” não diz respeito somente à agenda do pós-guerra de políticas públicas e
industrialização, mas a uma ideia anterior de evolucionismo, progresso e mudança nas sociedades modernas.
Assim, destacamos três características do processo de desenvolvimento: i) direcional – nunca volta ao estado
anterior; ii) o instante posterior é sempre “melhor” do que o anterior em ao menos uma propriedade (diferencial
estrutural, rendimento econômico, avanço tecnológico, etc.), se aproximando de um estado global avançado; iii)
e isso é estimulado pelas tendências imanentes (internas, endógenas). Em outras palavras, o desenvolvimento é
inevitável, necessário e irreversível (SZTOMPKA, 1998 apud SANTOS FILHO, 2005).

15 Rosenstein-Rodan foi Diretor Assistente do Departamento de Economia do Banco Mundial entre 1946 e 1952.
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Duais, que divide a economia em desenvolvimento nos setores capitalista e de subsistência.
Críticos desse modelo assinalaram a forma pejorativa como Lewis tratou o setor agrícola16.
Com o advento tecnológico dos fertilizantes e pesticidas (o que foi chamado de “Revolução
Verde”), as colheitas começaram a ter maior produtividade marginal, reequilibrando a migração
de mão-de-obra que percorria somente o sentido rural-urbano (op. sit.).

Assim, as primeiras atividades do IBRD se circunscreviam a empréstimos a “projetos de
desenvolvimento”. Esses projetos, voltados a atividades produtivas que podem gerar revenda,
acompanhavam o entendimento rudimentar que a Ciência Econômica tinha do desenvolvimento
inicial de um país. Esse entendimento delegava à criação de indústria e infraestrutura, ou seja,
condições iniciais para a saída do setor de subsistência para o setor capitalista sob uma ótica
evolucionista. O empréstimo em áreas diversas - como a educação e a saúde - estava ligado a
objetivos sociais mais amplos e era considerado um desperdício de recursos. Ainda assim, houve
uma passagem do Banco de um foco a projetos aos “programas de desenvolvimento”. Um “pro-
grama de desenvolvimento” consiste de uma série de projetos com objetivos macroeconômicos e
sociais mais amplos, impedindo que projetos isolados logrem mudanças contra produtivas ao
Estado, como um todo (PEET, 2009).

As políticas estatais dos países em desenvolvimento nas décadas de 1950 e 1960 aponta-
vam para o intervencionismo estatal (época dos “planificadores”), por dois motivos: cortar os
laços coloniais pré-independência, que sobreviveram através do mercado; e criar “pré-condições
para o desenvolvimento”, ao invés de deixar que as economias se tornassem somente um aglome-
rado de agentes na busca por recursos. Isso significa a criação de infraestrutura e de instituições
que deixem os empreendedores protegidos do comércio internacional, criando várias ilhas de
capitalismo clientelista. Entretanto, o modelo macroeconômico de um único setor de Keynes (e
também o de Harrod-Domar, e o de Solow) tinha pouco a dizer sobre as economias pobres. Pro-
blemas como pleno emprego, compensação de mercado e competição perfeita só faziam sentido
em economias ricas. Já o conceito de “dualismo”, ou seja, que aborda o setor rural e o urbano
(ou tradicional e moderno, ou pré-industrial e industrial), que acabou de ser mencionado, foi uma
abordagem mais relevante para o crescimento econômico dos países pobres. Rosenstein-Rodan,
Mandelbaum e Nurske, e principalmente, Lewis, defenderam que, uma vez que a mão-de-obra
do setor rural se transfere inteiramente para o não rural, inicia-se uma economia “neoclássica”.

16 O setor era considerado como rodeado por uma oferta de mão de obra virtualmente infinita, ou seja, sempre barata
e incapaz de agregar valor de forma que levasse ao crescimento capitalista. Em países com larga população
de trabalhadores não-especializados, a oferta de mão-de-obra para setores como agricultura, manufaturas
rudimentares, e portos (e etc., o que é chamado de “setor de subsistência”) é, virtualmente, ilimitada. Nesses
casos, a produtividade marginal do setor de subsistência é irrelevante, ou seja, em determinada fazenda ou
manufatura, a supressão de um trabalhador não fará diferença no output habitual do empreendimento. Inicia-se,
então, um setor industrial capitalista nesta vizinhança que gradativamente emprega o superávit laboral do
setor de subsistência, podendo pagar salários baixos, mas, ainda assim, superiores aos pagos no meio rural.
A capacidade de expandir a produção marginal da indústria sem a necessidade de aumentar salários – pois a
oferta de trabalhadores com baixa remuneração será virtualmente inesgotável, ou ao menos suficientemente
disponível durante um logo período – gerará lucros crescentes. Esses lucros poderão ser, então, reinvestidos
pelos capitalistas no negócio ou em novas indústrias, expandindo o meio urbano (LEWIS, 1969; TOYE, 2003).
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No mesmo período, surgia também uma abordagem “dependentista” que parecia ser adotada
pelos “planificadores”, destoando da ortodoxia econômica ainda presente no dualismo. Também
chamados de “International Trade Scene” (encabeçada por Prebisch, Singer e Myrdal) os depen-
dentistas eram pessimistas em relação ao dualismo, pois adicionavam à análise a desigualdade
dos Estados no plano internacional (RANIS, 2004).

Os modelos monistas, dualistas ou dependentistas17 não figuraram, entretanto, entre as
únicas influências do Banco Mundial (a última, na verdade, jamais se tornou uma influência
observável na instituição). Este adotou, antes, uma postura voltada para as ideias etnocêntricas de
Rostow e as preocupações macroeconômicas de Hecksher, Ohlin, Samuelson, Rosenstein-Rodan
e outros. Portanto, faremos a seguir um resumo dessas propostas teóricas, conforme organizadas
por Toussaint (2014):

a) O modelo Hecksher-Ohlin-Samuelson: trazendo a teoria ricardiana das vantagens
comparativas de à tona nos anos 1950, o modelo defende o investimento em se-
tores estratégicos do mercado, identificados pelas vantagens comparativas do país
em questão, a fim de obter poupanças e divisas estrangeiras através do comércio
internacional;

b) Os cinco estágios de crescimento econômico de W. W. Rostow: traduz a histó-
ria moderna em uma sucessão de avanços em cinco etapas: sociedade tradicional,
pré-condições para a decolagem ao crescimento autossustentado, decolagem, ma-
turidade e a “idade do consumo em massa” (sendo a três primeiras características
do subdesenvolvimento) (TODARO; SMITH, 2009). No que diz respeito ao Banco
Mundial, Rostow declara que na fase de decolagem, o influxo de capital externo é
indispensável;

c) “Economics”, de Paul Samuelson (1997), publicado em 1948: nessa obra, o autor
defende que a poupança precede os investimentos, sendo isso exatamente o que
faltou aos países em desenvolvimento. Com isso em mente, descreve quatro estágios
em direção à prosperidade (de acordo com a história da economia estadunidense):
jovem nação mutuária e endividada, nação moderna endividada, nova nação credora
e finalmente, nação credora madura;

d) A noção de crescimento autossustentado, de Paul Rosenstein-Rodan: como de-
finido por Dragoslav Avramović (1964 apud TOUSSAINT, 2014): “Crescimento
autossustentado é definido como, por exemplo, um aumento de 5% da renda anual
financiado por fundos gerados domesticamente e capital estrangeiro que adentre o
país”18;

17 “Essentially, International-dependence models view developing countries as beset by institutional, political, and
economic rigidities, both domestic and international, and caught up in a dependence and dominance relationship
with rich countries” (TODARO; SMITH, 2009, p. 115).

18 Tradução livre de: “Self-sustained growth is defined to mean a rate of income increase of, say, 5% p.a., financed
out of domestically generated funds and out of foreign capital which flows into the country (. . . )”.
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e) O modelo de déficit duplo, de Chenery19 e Strout: na década de 1960, essa dupla
de economistas apontou a insuficiência de poupança doméstica e de moeda estran-
geira como impedimentos para o crescimento. Segundo Oman e Wignarja (1991
apud TOUSSAINT, 2014), nas primeiras fases de crescimento industrial, a falta de
poupança pode prejudicar a taxa de formação de capital doméstico, e já nas fases em
que a industrialização se consolidou, o constrangimento se dá pela falta de divisas
externas para importar equipamentos, insumos intermediários e até mesmo matéria
prima. Assim, o déficit de moeda estrangeira pode substituir o déficit em poupança
como obstáculo ao desenvolvimento. A solução seria, então, intensificar a contração
de empréstimos em moeda estrangeira e/ ou obter remunerações na mesma através
das exportações.

Esses modelos foram criticados e rotulados de etnocêntricos e irrelevantes para as
realidades estruturais e sociais dos países em desenvolvimento. Os dependentistas, especialmente
aqueles de cunho marxista e provenientes da América Latina, apresentaram contrapropostas.
Essa seara intelectual, porém, não encontrou eco nas instituições de Bretton Woods, e sim em
outras organizações de cunho menos econômico e mais humanitário, como a UNCTAD (United
Nations Conference on Trade and Development), a FAO (Food and Agriculture Organization),
a ILO (International Labor Organization) e o UNDP (United Nations Development Program)
(TODARO; SMITH, 2009).

Apesar disso, a criação da IDA em 1960 ofereceu uma extensão ao Banco que vislum-
brasse objetivos humanitários sem desviar o caráter comercial do IBRD. Ainda assim, a IDA
foi uma resposta à opinião pública estadunidense a favor de um combate direto à pobreza das
décadas de 1960 e 1970, mantendo nessa instituição o seu teor liberal (PEET, 2009) – pois apesar
do seu estigma elitista, essa escola também criou um discurso que torna o mercado algo aliado à
supressão da pobreza.

O tema pobreza, entretanto, não tardou a adentrar de vez o IBRD. Em sucessão a G. D.
Woods, a presidência de Robert S. McNamara (1968-1981) foi considerada até o final da década
de 2000 o ponto mais próximo do Banco Mundial a um verdadeiro compromisso com o alívio da
pobreza, em detrimento da fixação pelo desenvolvimento como, exclusivamente, crescimento
econômico. Esse período foi marcado pela introdução de novas áreas de atuação dos projetos
solicitantes de empréstimo, como saneamento, educação e agricultura, levando também a maior
cooperação com organizações como a FAO e a UNESCO (United Nations Educational, Scientific
and Cultural Organization). O IBRD passou a permitir que outros critérios, além da tradicional
reputação de bom pagador do cliente, fossem utilizados na aprovação dos empréstimos, como a
renda per capita (op. sit.). Em 1969, McNamara encomendou o Relatório Pearson20, que sugeria
redefinições para as funções do Banco Mundial. O foco sugerido estava nos desequilíbrios

19 Hollis B. Chenery foi Economista-Chefe e Vice-Presidente do Banco Mundial de 1972 a 1982.
20 Editado por L. B. Pearson, Prêmio Nobel da Paz em 1957 e ex-premiê canadense.
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sociais, como uma forma de preparação para a vindoura crise energética mundial, uma vez que já
se identificavam desequilíbrios crescentes no balanço de pagamentos dos países não-produtores
de petróleo. McNamara evoluiu de um trabalho concentrado no crescimento dos países agrícolas
mais pobres para “(...) preocupações relativas à articulação das forças produtivas destas nações
com o desenvolvimento industrial dos países centrais” (LICHTENSZTEJN; BAER, 1987, p. 143),
conferindo à variável “segurança política” um atributo necessário ao desenvolvimento econômico.
É nesse momento, também, que começam as considerações a respeito de “governança”, conforme
veremos na próxima seção (op. sit.).

Como ex-Secretário de Defesa dos Estados Unidos, McNamara acreditava que a segu-
rança nacional era incompatível com a pobreza global, e assim como essa agenda era considerada
passível de intervenção estatal direta, a pobreza também seria. Nada disso, porém, deslocava o
consenso de que os mercados seriam peças fundamentais e eficientes para conduzir a erradicação
da pobreza. Em termos práticos, tal concepção não poderia ser abandonada, pois o Banco ainda
precisava fazer com que os programas e projetos que financiava correspondessem às exigências
comerciais dos mecanismos de alavancagem, ou seja, programas e projetos que gerassem revenda
aos acionistas ao serem contratados pelos clientes (PEET, 2009).

Como a indústria passou a ser sinônimo de desenvolvimento, em detrimento da agricul-
tura (RANIS, 2004), o “preconceito” à agricultura precisou ser definitivamente combatido pelo
Banco. Em 1973, McNamara apresenta, em um discurso em Nairobi, uma estratégia de alívio à
pobreza nesse sentido: esquemas de desenvolvimento rural centrados no pequeno agricultor. A
necessidade de traduzir algo do tipo em projetos “bancáveis”, ou seja, dentro de um raciocínio
bancário, se mostrou presente aqui, com resultados não muito favoráveis. A ajuda aos pequenos
agricultores teve que tomar a forma de subsídios e infraestruturas específicas (água, eletricidade,
rodovias), em áreas demarcadas, com o objetivo de aumentar a produtividade e integrá-los em
mercados para obterem lucros. Em 1981, o African Strategy Review Group, do Banco Mundial,
produziu um relatório coordenado por Eliot Berg, em que os governos do continente são acusados
de praticarem intervenções desfavoráveis à agricultura em preço, impostos e câmbio. A solução
sugerida aponta para uma reforma macroeconômica pró-mercado, indicando o início do período
de ajustes estruturais promovidos pelo Banco e pelo FMI (PEET, 2009).

1.1.4 O período de ajuste estrutural

No final da década de 1970, McNamara declara que os programas de desenvolvimento
deveriam incluir reformas estruturais. Em um período de escassez de divisas por parte dos
importadores de petróleo, isso significa empréstimos condicionados por ajustes na burocracia e
nas finanças do governo favoráveis à liberalização do comércio e à exportação (PEET, 2009). Os
SAL (Structural Adjustment Loans, ou Empréstimos de Ajuste Estrutural) foram propostos por
McNamara na Reunião da Junta de Governadores, em 1979, na cidade de Belgrado. A proposta
foi reiterada pelo Plano Baker (do tesouro norte-americano) na Reunião Conjunta do FMI e do
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Banco Mundial, em 1985, em Seul (LICHTENSZTEJN; BAER, 1987).

A crítica mais comum às atividades do Banco Mundial é a respeito das consequências
do período de ajuste estrutural na África praticado ao lado do FMI, ao longo das décadas
de 1980 e 1990. A crítica mais robusta encontrada se baseia na insistência das organizações
gêmeas na liberalização agrícola, constituída por políticas que estabeleciam: preços definidos
pelos mercados locais e globais; permissão à competição privada; supressão de incentivos que
discriminam entre produção para alimentação e produção para a exportação, sendo que a primeira
receberia incentivos também de acordo com suas vantagens comparativas; desencorajamento ao
subsídio de fertilizantes; e políticas macroeconômicas carregadas de um preconceito em relação
à urbanização (‘urban bias’), invertendo a situação histórica do ’agriculture bias’ da primeira
metade do século (STEIN, 2003).

As medidas de ajuste estrutural foram baseadas nas teorias neoclássicas e levaram o
continente africano a uma “crise de desenvolvimento”. Essa crise foi observada na redução
do influxo de capital à África subsaariana (excetuando a África do Sul), encolhimento da (já
pequena) exportação de produtos manufaturados, deterioração da poupança nacional e dos
investimentos domésticos, e também a redução do acesso à alimentação pela população. O fato
de no mesmo período, os países do Pacífico do Leste Asiático elevarem a sua exportação de
manufaturados, o que pode ser compreendido como uma reprodução da teoria ricardiana de
“vantagens comparativas” estáticas que, na prática, prejudicaram a África (op. sit.).

Ainda podemos fazer observações a respeito da formação de uma concepção de Estado
pelo Banco Mundial, utilizando o que foi praticado no ajuste estrutural africano como exemplo.
Essa concepção se baseou na teoria das escolhas racionais, que vê o mercado como um ambiente
de atores atomizados que realizam trocas de acordo com a sua utilidade. O Estado21, nesse
ambiente, tem apenas o dever de garantir que o cálculo racional maximizador de utilidade não
seja perturbado, e desconsidera a existência das “transações” que compõem a troca econômica.
Para a economia institucional, defendida por Stein (2003), essas transações são definidas por
estruturas sociais que facilitam a troca de direitos de propriedade, ou seja: estruturas sociais fracas
dificultam ou até impossibilitam o funcionamento do mercado. O foco em liberalizar o mercado –
suprimir as instituições intervencionistas sem corrigir falhas das estruturas locais – não fomentou
instituições sociais específicas e levou à intensificação das dificuldades de desenvolvimento da
África22. Além disso, um foco institucional entende que cada mercado existe por uma razão
própria, e nesse caso, ele deveria servir aos objetivos de desenvolvimento dos Estados africanos,
sendo fomentado por um “Estado desenvolvimentista” ao invés do “Estado neoclássico”23 ainda
21 Solicitantes pobres, com ideologia capitalista, sem empresas estatizadas com compensações injustas aos antigos

proprietários, incapazes de alavancar empréstimos do capital privado, e com alguma reputação de bom pagador,
tiveram prioridade nos programas SAL (ABOUHARB; CINGRANELLI, 2006).

22 Parece não haver consenso sobre como abordar os “custos de transação”, pois o Banco também utilizou esse
termo ao justitifcar a necessidade dos SAL. A organização se colocou como um assistente na atração de
recursos externos, colaborando para que os governos reduzissem seus “custos de transação”, ou seja, defeitos
institucionais, para conquistarem a confiança do mercado financeiro privado (LICHTENSZTEJN; BAER, 1987).

23 Até o final da década de 1970, o keynesianismo já havia sido convertido em neoclassicismo (com o teor liberal)



30 Capítulo 1. O liberalismo temperado: uma breve história intelectual do Banco Mundial

defendido pelo Banco Mundial. É necessário um esforço institucional e organizacional para
implementar essas estratégias de produção ativa. Muito desse aparato intervencionista foi perdido
no período de liberalização (STEIN, 2003; OCAMPO, 2003).

De fato, a década de 1980 foi o ápice de um engajamento mais radical ao liberalismo
no campo da política e da ciência econômica. Na mesma época em que o economista Albert
Fishlow era duramente criticado em um editorial do The Wall Street Journal, devido às suas
supostas tendências intervencionistas (ou, keynesianas), Anne Krueger substitui H. B. Chenery
como economista-chefe do Banco Mundial (ocupando o cargo de de 1982 a 1986). Krueger –
conhecida como grande defensora da liberalização comercial - encabeçou uma crítica aos países
em desenvolvimento que praticavam substituição de importações. A economista acreditava que
um regime de promoção de exportações pode “livrar um país do jugo keynesiano do subemprego”,
uma vez que a demanda efetiva no mercado externo é virtualmente infinita e justifica o alcance
de pleno emprego na indústria (KRUEGER, 1978 apud TOUSSAINT, 2014). Com a saída
de Chenery (que havia publicado o relatório “Redistribution with Growth”, ainda na linha
“social” iniciada por McNamara) e a entrada de Krueger na vice-presidência do Banco Mundial
em 1982, a ideia de que é possível realizar redistribuição de renda durante o momento do
crescimento foi abandonada e somente voltou a ser retomada em 2003 por François Bourguignon
(economista-chefe do Banco entre 2003 e 2007). Krueger adotou o pensamento de Kuznets (1955
apud TOUSSAINT, 2014) que considera inevitável a crescente desigualdade promovida pela
“decolagem”24 de uma economia (PEET, 2009; TOUSSAINT, 2014).

Essa segunda retomada liberal (sendo a primeiro em Bretton Woods), também chamada de
“resposta neoconservadora” (proveniente dos Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Alemanha
Ocidental) ao keynesianismo, ao New Deal estadunidense, e aos planificadores dos países em
desenvolvimento se formou, e, na década de 1980, promoveu uma contrarrevolução neoclássica
crítica a intervenção estatal na economia e fundamentalista no que diz respeito aos interesses de
mercado. Tal escola promoveu grande influência no Banco Mundial e suas publicações, uma
vez que formou a grande maioria dos economistas da instituição na década de 1980, fixando os
seguintes pressupostos (TOUSSAINT, 2014):

a) Análise de Livre Mercado: o mercado é eficiente por si só e é capaz de operar
com preços coerentes, ao contrário da economia estatizada. Trabalho e tecnologia
conseguem se adaptar e se agregar facilmente a uma economia livre;

b) Teoria da Escolha Pública (ou Nova Abordagem de Economia Política): é radical

para o Banco Mundial, enquanto o FMI já carregava sua tendência à segunda escola. Esse movimento é observado
em uma crescente confiança nos mercados e paralela desconfiança nos governos, refletindo a Escola Austríaca
de Mises e Hayek. Também, já eram adotadas as teorias monetaristas de Milton Friedman (PEET, 2009).

24 Aqui já vislumbramos a aposta no trickle-down effect, que consiste em esperar que a expansão da elite capitalista
acabe beneficiando as populações mais pobres pelo simples fato de um crescimento geral na economia, gerando
mais emprego, tecnologia e renda. Segundo os críticos, essa analogia guia o Banco Mundial desde a sua fundação.
Nos anos 1970 a organização alegou estar abandonando gradualmente a ideia, mas em 1982, com Krueger, ela
teve um retorno triunfante (TOUSSAINT, 2014).
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ao dizer que o governo é inteiramente prejudicial à economia, partindo do pressuposto
de que todo indivíduo é auto interessado, e logo, políticos e burocratas agirão em
benefício próprio, e não em prol dos bens públicos;

c) Abordagem amigável ao mercado (‘Market-friendly approach’): reconhece que
os países menos desenvolvidos possuem falhas no mercado e recomendam que o
governo aja exclusivamente sobre elas, através de “intervenções não-seletivas”, como:
infraestrutura física e social, saúde, instituições educacionais e criando um clima
favorável à iniciativa privada.

Existe certo radicalismo na teoria da escolha pública, pois mesmo as abordagens neo-
clássicas, que jamais poderiam ser chamadas de “revolucionárias”, ou socialmente orientadas,
admitiam que certa intervenção estatal tinha importante papel no desenvolvimento. Hirschman
(1961), por exemplo, já reconhecia no Governo o papel de redutor de incertezas para o inves-
timento privado, e não um obstáculo. Esse radicalismo, entretanto, parece jamais ter saído do
papel completamente. O Banco começa a ser explícito em sugestões de mudança institucional no
nível doméstico de seus clientes utilizando somente a análise de livre mercado e a abordagem
amigável ao mesmo. Um modelo de desenvolvimento baseado em fortes exportações (‘outward-

oriented’), inspirado no crescimento do Leste Asiático (composto por governos intervencionistas,
vale lembrar) foi adotado de modo generalizante. As edições da década de 1980 do “World

Development Report”25 tratam o comércio exterior como motor de desenvolvimento. Na edição
de 1983, o comércio exterior é apresentado como um meio de obtenção de divisas externas
através da exploração de economias de escala pelas empresas transnacionais dos próprios países
de desenvolvimento. No ano seguinte, a mesma política é colocada ao lado de outras (câmbio
flutuante e redução dos gastos públicos e abertura comercial) que, em conjunto, levam ao uso
ótimo dos investimentos feitos pelo Banco no país. Na edição de 1985, uma possível tendência de
“arrefecimento” da liberalização é alertada como algo que levaria ao decrescimento econômico
(PEET, 2009).

Paralelo ao trabalho de Krueger, a presidência de Alden W. Clausen (1981-1986) faz com
que o tema da pobreza deixe de ser mencionado com a centralidade presente durante o período
de McNamara, e dá lugar a uma preocupação explícita (e iniciada pelo próprio McNamara,
vale lembrar) com o cenário macroeconômico, na figura de políticas para a estabilização do
balanço de pagamentos (op. sit.). Contudo, Barber Conable substitui Clausen em 1986 (-1991) e
traz consigo uma retomada à questão da pobreza. Em 1987, Anne Krueger se demite do cargo,
reforçando uma possibilidade de abertura às questões sociais. De fato, Conable foi capaz de
dirigir o seu mandato nessa direção, e seu sucessor, Lewis Preston (1991-1995), fez com que
a redução da pobreza fosse o “objetivo abrangente” do Banco, em clara retomada a parte do
trabalho de McNamara (op. sit.).

25 Principal publicação anual do Banco Mundial, iniciada em 1978, que mescla a exposição de conceitos teóricos
adotados pelo Banco naquele momento a respeito do desenvolvimento, e dados quantitativos dos empréstimos
aos clientes e seus resultados econômicos e sociais.
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O período de ajuste estrutural, entretanto, ainda não havia terminado. O primeiro governo
Bush nos E.U.A., adotou, em sua política externa, a redução da dívida global como algo
contingente e deslocou a gerência desse tipo de reforma do FMI para o Banco Mundial. As
condicionalidades do Banco eram maiores do que as do FMI, tanto em número (até cinco vezes
maior do que a lista de medidas condicionadas pelo FMI), quanto em natureza, pois incluem
medidas não quantificáveis e julgadas qualitativamente pelo Banco, em acordo com o Estado-
cliente. No final da década de 1980, o termo “boa governança”26 começa a ser utilizado pelo
Banco ao se dirigir ao compêndio dessas medidas qualitativas (op. sit.).

Comércio e investimento externo globais cresceram na década de 1990, mas isso não
levou ao desenvolvimento econômico. Ao invés disso, foi identificada uma maior divergência
internacional no nível de renda, e maior desigualdade interna tanto nos países em desenvolvidos e
em desenvolvimento. Também, alta volatilidade financeira e largo déficit regulatório (OCAMPO,
2003). Isso indica que, apesar de McNamara, Conable e Clausen, os efeitos atribuídos em parte
aos ajustes estruturais causados pelo Banco Mundial e pelo FMI falaram mais alto do que a
inserção do discurso de alívio da pobreza nestas instituições.

Um relatório intitulado “Adjustment with a Human Face”, da UNICEF (United Nations
Children’s Fund), informou a respeito de uma deterioração geral nos campos da saúde, educação,
emprego e renda nos países que passaram pelo ajuste estrutural até 1987. O Banco toma a
iniciativa de revisar os programas SAL e SECAL (“Empréstimos de Ajuste Setorial”27, mais
específicos, como indica o nome), após o Operations Evaluation Department publicar em 1992
um estudo que admite que não mais que 3 de 18 países da África subsaariana tiveram sucesso
em implementar as reformas estruturais. O argumento de que uma reforma estrutural reduz
gastos sociais e esses trazem, consequentemente, o aumento da pobreza, foi incluído. Nesses
casos específicos, observou-se o aumento do preço dos alimentos e desigualdade de renda,
atingindo com peso especial os trabalhadores rurais não proprietários de terra (PEET, 2009). A
preocupação com a pobreza toma, de vez, lugar ao lado do fundamentalismo de mercado do
Banco. Contudo, o paradigma liberal não é abandonado, mas adapta o seu corpo teórico a essa
questão, conforme veremos a seguir.

1.1.5 A “boa governança” do novo milênio

A partir de 1986, o Banco começa a receber críticas de um número crescente de ONGs
voltadas para questões sociais (como pobreza e gênero) e ambientais. Sob a presidência de
James D. Wolfensohn (1995-2005), é inaugurado o Comprehensive Development Framework

(CDF, ou “Quadro Abrangente de Desenvolvimento”), uma resposta direta às críticas de que os
ajustes estruturais fizeram pouco ou nada pelo (ou mesmo foram contra o) alívio da pobreza, e a

26 As instituições que compõem a ideia de “boa governança” podem resumir-se em: democracia, “boa” burocracia,
judiciário independente, proteção aos direitos de propriedade, e governança corporativa e financeira transparente
e orientada pelo mercado (como um banco central independente do processo política) (CHANG, 2002).

27 Tradução livre de “Sector Adjustment Loan”.
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contribuição do Banco ao cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio28 (PEET,
2009).

Aqui, percebemos uma tentativa do Banco de engajar-se com tudo o que dividiu a
sua atenção nas últimas décadas: permanece a preocupação com instituições governamentais
direcionadas à transparência e ao respeito à propriedade privada, com um sistema jurídico
eficiente e independente, permanecem os projetos voltados para infraestrutura e desenvolvimento
rural, e são incluídas, definitivamente, as agendas sociais na forma de educação e saúde, e de
gerenciamento urbano. A “abrangência” no nome do CDF fica evidente. Uma característica
marcante do CDF e que permanece até a data atual é o chamado por “country ownership”29, ou
seja, uma delegação de responsabilidade intelectual do Banco para as instituições locais do cliente.
Se é necessário ouvir a sociedade civil antes de implementar um programa de desenvolvimento,
que o façam as próprias autoridades locais.

O Banco sempre demonstrou dar ouvidos ao criticismo, e iniciativas como o CDF
refletem um discurso preocupado com instituições democráticas e o desenvolvimento sustentável.
Alguns dos críticos reconhecem tais iniciativas como sinais de uma tentativa franca do Banco de
se reinventar, mas outros apontam para uma possível “maquiagem” que, ao receber os discursos
críticos, os assimilam de forma incompleta ou desvirtuada, em uma tentativa de fazer uma
“manutenção do paradigma”, termo cunhado por Robert Wade em 1996. De fato, o Banco tem
estrutura para ser um dos paladinos do liberalismo. É um dos maiores corpos de pesquisa
sobre desenvolvimento e a sua produção intelectual é utilizada por outros organismos de ajuda
internacional e outros bancos de desenvolvimento. Isso significa que, mesmo ao se ocupar de
questões costumeiramente defendidas pela esquerda política, o Banco as encaixa em um corpo
teórico que não abandona o mercado como instituição a ser preservada, mas pelo contrário, aceita
manobras como o perdão de dívidas e os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio pois elas são
necessárias a um objetivo mais amplo de gerenciamento da economia global sob critérios liberais.
Esse gerenciamento não se dá diretamente, mas intelectualmente: os países em desenvolvimento
devem copiar as instituições dos países desenvolvidos, tornando a economia global previsível
e segura aos empreendimentos privados – em sua maioria, provenientes também dos países
desenvolvidos (op. sit.).

Do ponto de vista do Banco e dos investidores privados, os países em desenvolvimento
ameaçam a segurança dos investimentos por conta do “patrimonialismo” passível de seus

28 Estabelecimento de oito grandes objetivos globais pelas Nações Unidas em setembro de 2000. Esses objetivos
são: (i) “acabar com a fome e a miséria”; (ii) educação básica de qualidade para todos; (iii) igualdade entre sexos
e a valorização da mulher, (iv) reduzir a mortalidade infantil; (v) melhorar a saúde das gestantes; (vi) combater a
AIDS, a malária e outras doenças”, (vii) “qualidade de vida e respeito ao meio ambiente”; e (viii) todo mundo
trabalhando pelo desenvolvimento” (UNITED NATIONS, 2015).

29 Nesse sentido, tanto o Banco quanto o FMI propuseram que as autoridades locais se encarregassem de produzir
os “Poverty Reduction Strategy Papers” (PEET, 2009), na ocasião do programa de redução de débito dos países
mais pobres, iniciados na década de 2000. Tal valorização da voz das autoridades locais surgiu em um ambiente
de ressalvas dentro do Banco: “National goals can be seriously distorted by local governments, and scarce
resources can be diverted to poor uses” (WORLD BANK, 1992, p. 21).
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governantes. Segundo Mamadou Dia (apud STEIN, 2003, p. 160):

Patrimonialismo é um sistema de liderança caracterizado pela falta de vontade
dos governantes de distinguir entre propriedade pessoal e privada, e em que as
lealdades políticas e pessoais são melhor recompensadas do que o mérito. O
Estado patrimonial é aquele em que falta prestação de contas, transparência e a
primazia da lei.30

A evolução teórica e política do Banco Mundial nos leva, finalmente, a um entendimento
mais claro a respeito do tipo de Estado que os empréstimos e os programas de ajuste buscam
moldar, a fim de promover um desenvolvimento de mãos dadas com o comércio internacional e o
fluxo de capital estrangeiro. Após considerar que muito do dinheiro desembolsado não produzia
os resultados esperados nos países em desenvolvimento, o Banco voltou sua atenção para o que há
“no meio do caminho” entre o desembolso e os resultados regionais, sociais e microeconômicos
dos projetos: o governo. Assim, surgem as ideias de “boa governança” e “gerenciamento do
desenvolvimento”, indicando um esforço institucional essencial à completude dos objetivos do
capital e das políticas econômicas. Na verdade, a boa governança seria um complemento para
as políticas econômicas em si, significando “gerenciamento eficiente e responsável feito pelo
setor público”31 (WORLD BANK, 1992, p. v) e “a maneira pela qual o poder é exercido no
gerenciamento dos recursos econômicos e sociais para o desenvolvimento”32

Tal doutrina foi consolidada e sumarizada ainda na presidência de Lewis Preston, em uma
publicação oficial do Banco Mundial, de 1992: “Governance and Development”. O compêndio
em questão não esconde, hora alguma, a verdadeira interpretação do Banco sobre o motor do
desenvolvimento: a produção privada. O papel do governo é promover regras claras e instituições
para o pleno funcionamento dos negócios privados, guiados, por sua vez, pelo mercado e pelos
investimentos. Despido de uma visão radical sobre a perfeição do mercado, o Banco reconhece
que o governo é o melhor candidato a estabelecer regras capazes de corrigir as falhas de mercado,
promovendo assim, um bem público. À medida em que as decisões nacionais de seus clientes
demonstram comprometimento com reformas nesse sentido, o Banco se dispõe a expandir a
sua área de influência do simples gerenciamento de projetos para o envolvimento em problemas
sistêmicos do serviço público (op. sit.), através de consultoria técnica.

Segundo o Banco, mesmo em sociedades fortemente orientadas pelo mercado, somente
o Estado pode prover dois tipos de bens públicos: regras para o funcionamento do mercado
e ações corretivas em falhas de mercado. Isso diminui os “custos de transação” dos atores
privados (criar, monitorar e fazer valerem os contratos), que muitas vezes desmotivam os
empreendedores. Voltando ao patrimonialismo, há também outros comportamentos predatórios
30 Tradução livre de: “Patrimonialism is a system of leadership characterized by the unwillingness of rulers to

distinguish between personal and public property, and in which political and personal loyalties are awarded
more than merit. The patrimonial state is one that lacks accountability, transparency and the rule of law.”

31 Tradução livre de: “(e)fficient and accountable management by the public sector”.
32 Tradução livre de: “the manner in which power is exercised in the management of a country’s economic and

social resources for development”. (op. cit., p. 1).
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do Estado, como ameaças diversas à propriedade privada e o rentismo33. Assim, as seguintes
práticas definiriam uma governança débil: dificuldade em separar claramente o público do
privado, falta de previsibilidade na aplicação da lei, regras excessivas, alocação equivocada
de recursos, e tomada de decisões não transparente. Vários desses problemas surgem da falta
de comprometimento político dos governos em questão com o desenvolvimento, mas também
podem ser reflexo de uma herança colonial que instituiu máquinas estatais moldadas para se
reportarem ao poder colonizador, e não aos cidadãos locais (op. sit.).

Quando falamos em “reportar”, estamos nos referindo a uma das características mais
desejáveis a um governo, segundo o Banco: prestação de contas (accountability). Em relação
ao setor privado, o governo é responsável ao criar e aplicar uma legislação empresarial e de
seguros, garantir uma política de concorrência e promover fiscalização regulatória. Na esfera
pública, tanto os líderes políticos quanto os servidores públicos devem se orientar sob regras de
responsabilidade perante o público geral, ou usuários de serviços públicos específicos. Com isso
em mente, o Banco identificou três aspectos comuns aos países em desenvolvimento. Primeiro,
concluíram que o nível micro (local, municipal, regional, etc.) necessita de maior autonomia e
maior dever com a responsabilidade, que antes se concentrava no nível macro (governo central,
federal, etc.). Segundo, identificou que na administração pública em geral há uma preocupação
grande com os insumos (inputs), e suas respectivas prestações de contas, e nem tanto com os
resultados (outputs), como o crescimento, a melhora de índices sociais e aumento da liberdade.
E por fim, constataram que os servidores públicos acabam se tornando proxies do público geral,
tornando virtual o contato entre o governo e o usuário final dos seus serviços. A conclusão do
Banco, então, se concentra na necessidade de descentralização do poder, a fim de aproximar
governo e cidadãos, e também de prestarem contas de uma forma mais racional perante os
verdadeiros usuários (op. sit.).

Outro ponto trabalhado em “Governance and Development” é o quadro legal do de-
senvolvimento. Aqui, o conceito de Primazia do Direito34 é explorado no sentido de criar um
ambiente propício a negócios privados dentro do país, através da confiança dos empreendedores
nos contratos. A respeito do teor das leis e do funcionamento legislativo, o Banco considera que
“um sistema legal ‘justo’ é (...) condutor de um desenvolvimento equilibrado”35 (op. sit., p. 30).
Por fim, as ideias de responsabilidade e quadro legal são complementadas pela necessidade de
informação e transparência. De acordo com a publicação (WORLD BANK, 1992, p. 39):

Uma economia de mercado competitiva requer que os atores econômicos te-
nham acesso a informações relevantes, oportunas e confiáveis. Quanto menos

33 O termo rent-seeking foi, inclusive, criado por Krueger (1974).
34 Em contraponto à postura “etnocêntrica” do Banco, declarou Adetokunbo Ademala, então Chefe de Justiça

da Nigéria, em 1961: “The Rule of Law is not a Western idea, nor is it linked up with any economic or social
system. . . As soon as you accept that man is governed by law, and not by whims of men, it is the Rule of Law”.
(apud WORLD BANK, 1992, p. 28)

35 Tradução livre de: “a ‘fair’ legal system is (...) conductive to balanced development (...), one which facilitates
growth and responds to the needs of the poor”.
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disponível e verossímil é a informação, maior é a incerteza e o risco, e, portanto,
o custo de empenhar capital e trabalho. Em todos os países, o governo é uma
fonte primária de informação, e ele estabelece os vários requisitos para os
outros provedores de informação, também. Informações a respeito da economia,
das condições de mercado, e das políticas governamentais são centrais para os
cálculos do setor privado.36

Encerramos, portanto, essa rápida revisão sobre o que pode ser considerado uma “teoria
do Estado” defendida pelo Banco Mundial. Em “Governance and Development”, o Banco repete
em vários momentos que nenhuma de suas intervenções ocorrerá, ou dará frutos, caso os Estados
clientes não solicitem sua assistência. Isso denota uma tentativa da instituição de se manter
idônea politicamente, alegando que tais reformas governamentais constituem questões técnicas.
Em todo caso, fica claro que algumas escolhas foram feitas pelo Banco, tanto no campo teórico
quanto no da aplicação de políticas, e a mais importante dessas escolhas é a prioridade dada
à confiança e liberdade nos setores privados – que necessitam operar em um mercado global,
relegando ao governo o papel de estabilizador coadjuvante.

O “World Development Report 2000/2001” (WORLD BANK, 2000) foi intitulado como
“Attacking Poverty”, e é um documento essencial para o argumento que construímos nesse
capítulo. Tal relatório demonstra a centralidade da pobreza e das questões sociais ao Banco,
cristalizado no CDR de Wolfensohn, mas essa centralidade é circunscrita aos Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio, ou seja, ainda dentro de uma lógica de mercado acrescida pelo
conceito de “boa governança”. “Attacking Poverty” foi elogiado pela ONG britânica Oxfam, mas
ao mesmo tempo, criticado por demonstrar que o Banco ainda se encontra em uma “ressaca
neoliberal”37 pelo capítulo que aponta a economia de mercado como um ambiente amigável e
essencial ao bem-estar e à expectativa de ascensão social das populações pobres (PEET, 2009).

No prefácio do “World Development Report” de 2002 (intitulado “Building Institutions

for Markets”), assinado por Wolfensohn, várias características de uma política liberal são promo-
vidas como importantes à redução da pobreza. Instituições que garantam a titulação de terras
privadas aos seus donos, por exemplo, são consideradas essenciais para que as pessoas pobres
tenham fonte de renda com aluguel e investimentos sólidos, através da especulação imobiliária.
O clássico argumento de que um Estado de Direito é necessário para que os empreendedores
(muitos deles, pobres) tenham confiança o suficiente nos contratos para assumirem o risco
empresarial, também é convocado. Wolfensohn também faz menção à governança corporativa
e a sua importância na auditoria do comportamento dos gerentes de empresas, como forma de
resguardar a boa administração do dinheiro dos acionistas. Há também a menção a estudos que

36 Tradução livre de: “A competitive market economy requires that economic actors have access to relevant, timely,
and reliable information. The less available or credible the information, the greater the uncertainty and risk, and
therefore the cost, of commiting capital or labor. In all countries, government is a primary source of information,
and it sets many of the requirements for other providers as well. Information about the economy, about market
conditions, and about governments policies and intentions is central to private sector calculations.”

37 A ideia de “neoliberalismo” será melhor explorada no Capítulo 2.
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apontam para a corrupção como três vezes mais custosa para os pobres do que para os ricos
(WORLD BANK, 2001).

Os problemáticos “custos de transação” também são mencionados no WDR 2002. As
“boas” instituições colaborariam na redução desses custos ao canalizarem as informações dispo-
níveis aos agentes do mercado sobre produtos, condições e os demais participantes; garantindo
os direitos de propriedade e de contrato, aumentando a previsibilidade dos empreendimentos
(contratos definem “quem leva o quê, e quando”); e podem aumentar ou diminuir a competição
de um mercado. Sobre competição, são mencionadas instituições que regulam a qualidade dos
produtos e dos processos, de uma forma que os consumidores sejam considerados e que pro-
dutos de baixíssima qualidade não monopolizem a oferta em consequência dos baixos preços,
aumentando a competição. Quanto maior a competição, mais players se encontram ativos no
mercado, o que inclui pequenos empresários e produtores, que por sua vez também encontram
maior acesso ao crédito (op. sit.).

O conceito de “country ownership” do CDF é percebido no WDR 2002, diferente da
publicação “Governance and Development” de 1992 (que respeita a soberania dos clientes, mas
não sugere como nações tão heterogêneas adotariam um padrão institucional tão bem definido
pelo Banco). Em “Building Institutions for Markets”, existem sugestões mais imediatas para
a construção de melhores instituições. A princípio, os Estados devem fazer aquilo que já são
estruturalmente capazes de fazer, e reformas súbitas e gerais são desencorajadas. É mencionada
a importância da inovação para que instituições que funcionem sejam identificadas, e uma das
formas de possibilitar a inovação é através do contato das comunidades através de fluxos de
informação e comércio, ou seja, livre comércio. O livre comércio faria com que empresários,
trabalhadores e instituições locais tivessem a chance de conhecer práticas, tecnologias, mercados
e instituições estrangeiras que poderiam ser adotadas em seus próprios contextos. À medida em
que os mercados mudassem para participar dessa competição com agentes externos, e os retornos
começassem a se materializar, as instituições locais seriam induzidas às mudanças necessárias.
A entrada de participantes estrangeiros no mercado local, que se tornam, assim, participantes
locais, faria com que as mudanças institucionais não fossem apenas induzidas, mas exigidas pelos
mesmos. Outro ponto importante, e já presente em “Governance and Development” é a promoção
da competição entre jurisdições locais. Aqui, é defendida a hipótese de que a competição é uma
boa forma de reduzir o gasto governamental com regulamentação, pois um mercado competitivo
é capaz de garantir a qualidade dos produtos e serviços, substituindo a regulamentação estatal.
Entretanto, tal abordagem não é radical: em alguns casos a regulamentação para que a competição
seja arrefecida é necessária, como no processo de importação de novas tecnologias ou para
garantir certa estabilidade bancária (op. sit.).

A regulamentação financeira não é descartada ou duramente criticada. Ao invés disso,
“Building Institutions for Markets” sugere a “forma” em que ela deva ser feita. Primeiro, é
reconhecido que nunca existiram bancos privados não regulados pelas suas respectivas entidades
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soberanas (o que obviamente se estende aos bancos públicos)38. Assim sendo, uma boa instituição
de regulação do setor bancário (e também do mercado financeiro em geral) é aquela que iniba a
tendência dos bancos a tomarem riscos excessivos. Uma forma de fazer isso é exigindo que os
bancos assumam grandes riscos apenas com a sua própria reserva de capital, impondo limites à
especulação feita com o dinheiro dos seus clientes (op. sit.).

Nos países em desenvolvimento é mais difícil manter auditores do setor bancário no
serviço público, mesmo que a diferença de salários torne o setor privado mais atrativo para
esses profissionais, também exista nos países desenvolvidos. Reconhecendo essa fragilidade, é
reforçada a máxima liberal de que o banco central seja independente para protegê-lo de pressões
políticas e fazer com que esse trabalho de auditoria de todo o setor financeiro seja feita da
forma mais isenta e profissional possível. A adoção de padrões internacionais também ajuda as
instituições financeiras a reduzirem seus custos de transação locais, sendo os “requerimentos de
liquidez” as medidas mais comuns para controlar a propensão ao risco bancário que acabou de
ser mencionada (op. sit.).

Por fim, “Building Institutions for Markets” destaca três iniciativas para o setor judiciário:
aumentar a responsabilidade e prestação de contas dos juízes, simplificar os processos legais, e
aumentar os recursos do judiciário (op. sit.).

Em 2005, Paul Wolfowitz se torna o novo presidente do Banco Mundial, após uma
carreira como embaixador e também na Secretaria de Defesa dos Estados Unidos. Como em-
baixador, Wolfowitz teve um importante papel na privatização e desregulamentação do sistema
bancário indonésio. Wolfowitz se dedicou à agenda do combate à corrupção dentro dos critérios
de boa governança trabalhados pelo Banco, até que, ironicamente, ele mesmo precisou renunciar
ao cargo devido ao seu envolvimento prévio com corrupção em seu país. Em 2007, Wolfowitz
é substituído por Robert Zoellick, que teve passagem no corpo executivo do grupo privado
Goldman Sachs. Zoellick já havia, em 2000, criticado o presidente Bill Clinton por promover
agendas sociais e ambientais em organizações dedicadas ao livre comércio. Em 2001, fez um
discurso à Heritage Foundation em que defendia a construção de uma tendência global aos
mercados privados, à competição e desregulamentação nos negócios, limitação aos impostos,
livre comércio e leis trabalhistas flexíveis (PEET, 2009).

A Iniciativa HIPC (“Países Pobres Profundamente Endividados”39) foi lançada em 1996
pelo FMI e pelo Banco Mundial, e reforçada em um acordo no âmbito do G8, em seu encontro
em Gleneagles, em 2005. Nessa última ocasião, acordou-se o cancelamento integral da dívida
de dezoito dos países mais pobres do mundo. A condição não foi nada original: que os países
beneficiados adotem práticas consideradas sólidas e confiáveis pela comunidade internacional.
No mesmo ano, o G8 declarou quais seriam essas práticas (op. sit.), e elas todas podem ser

38 Essa regulamentação governamental sobre os bancos é feita para alcançar várias finalidades: manter a pureza da
cunhagem, garantir reservas, restringir as taxas de juros, e proporcionar crédito para o governo e seus parceiros
(WORLD BANK, 2001).

39 Tradução livre de “Heavily Indebited Poor Countries”.
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encontradas no que o Banco já sugeria em 1992, na publicação “Governance em Development”
revisada acima.

Na presente data, testemunhamos grande vitalidade da ideia de “boa governança”. Várias
ONGs – que as vezes constituem “think tanks” – comprometidas com o liberalismo político e
econômico (e também com o conservadorismo político e social, de uma forma geral) promovem
relatórios anuais sobre a situação institucional de todo o globo40 utilizando critérios similares e
muito próximos do que foi sumarizado em “Governance and Development”.

No que diz respeito exclusivamente ao Banco, temos uma quase quebra do acordo
de cavalheiros de Bretton Woods a respeito da nacionalidade do presidente da instituição:
Jim Yong Kim (no cargo desde 2012) é natural de Seul, mas tem cidadania estadunidense.
Além do background étnico, Kim traz à presidência do Banco a novidade de ser ocupada
por um profissional e líder da área da saúde, e não das finanças, da indústria privada ou da
defesa. A presidência de Kim segue o discurso iniciado pelo Comprehensive Development

Framework inaugurado por Wolfensohn, mas o mote e declaração atual dos objetivos – centrados
na eliminação da pobreza global – são, realmente, uma originalidade da atual presidência
(WORLD BANK, 2015a). Como o recorte temporal de interesse desta dissertação inicia-se em
1996 e encerra-se em 2014, pouco das contribuições específicas de Kim podem ser identificadas e
interpretadas. De toda forma, está fora deste escopo testar empiricamente divergências específicas
entre as presidências do Banco, o que foi feito somente com a finalidade de ilustrar a construção
do paradigma teórico construído pelo Banco desde a sua fundação. Sendo assim, encerramos tal
revisão e, a seguir, podemos resumi-la de uma forma que seja útil para as próximas etapas desta
pesquisa.

1.2 A hipótese de um liberalismo temperado

Este capítulo iniciou-se com uma hipótese própria e auxiliar aos objetivos desta disserta-
ção: o Banco Mundial pode mesmo ser considerado uma “fortaleza” de pensamento paradig-
mático liberal, mas jamais foi integralmente liberal (no sentido do liberalismo do século XIX
herdado por escolas específicas no século XX, comentadas no próximo capítulo), ou ainda menos,
receptivo às linhas mais radicais do liberalismo, como o anarcocapitalismo (também mencionado
adiante, na figura de Murray Rothbard). Há uma razão material para isso alcançada pelo uso de
lógica simples sobre um fato histórico: o Banco Mundial é um tratado intergovernamental, e
logo, não pode excluir de sua concepção teórica de economia política as entidades que o animam:

40 O trabalho feito pela Heritage Foundation, pela Freedom House e pelo próprio Banco Mundial será apresentado
em detalhes no próximo capítulo. Outros exemplos, que variam no objeto de estudo, mas compartilham o mesmo
paradigma liberal e pró-mercado, são: “Global Competitiveness Report”, do Fórum Econômico Mundial; “Rule
of Law Index”, do World Justice Project; e “Corruption Perceptions Index”, da Transparency International.
No âmbito da cooperação internacional, temos a Open Government Partnership. Esses relatórios não foram
utilizados nesta dissertação por serem muito recentes, e logo, incapazes de acompanhar o corte temporal aqui
trabalhado: de 1996 a 2014.
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os Estados. Isso afasta até mesmo os autores mais moderados da Escola Austríaca, Mises e
Hayek, que não endossavam o caráter intervencionista da cooperação econômica internacional
(HAAR, 2009). Além disso, podemos identificar através de uma revisão bibliográfica da história
intelectual do Banco que os conceitos, teorias e modelos recebidos e replicados pela instituição,
a permanência do neoclassicismo e do keynesianismo como “limites” a formas mais radicais de
liberalismo econômico.

Por outro lado, estas mesmas vertentes intervencionistas também não encontraram nessa
“fortaleza” intelectual do Banco um campo aberto para a sua influência. Ela ganha força com a
inclusão da agenda “redução da pobreza” na liderança de McNamara, mas mesmo essa agenda
ganha uma roupagem liberal: o mercado também é um candidato à instituição que de fato está
ao lado dos pobres, pois garante sua propriedade, mesmo pequena, e sua renda, sujeita ao uso
ótimo em um ambiente de preços acessíveis devido à competição entre empresários. Nessa
abordagem, um Estado dito “social”, impede a livre iniciativa (que por sua vez cria tecnologias
que popularizam o conforto) e pode submergir em regimes patrimonialistas, rentistas, corruptos e
talvez, autoritários. Esta situação é abordada por toda sorte de liberais como de imobilidade para
qualquer classe social, mesmo que haja políticas de distribuição de renda. Assim, além de um
limite ao liberalismo radical, há também um limite ao Estado social e seu caráter intervencionista,
limite este representado pelo não-abandono do mercado como instituição crucial para a vida
política e motor para o desenvolvimento econômico.

Tal evolução de ideias abarcadas e movimentos executados pelo Banco desde sua concep-
ção na Conferência de Bretton Woods, até o primeiro ano do presidente Jim Yong Kim – 2012
– foram resumidas na Figura 1, abaixo. O eixo horizontal desenrola as lideranças do Banco
ao longo do tempo, dividido em quatro recortes: a Conferência de Bretton Woods em 1944;
os primeiros trabalhos do Banco de 1946 até a instituição dos SAL por McNamara em 1979;
e então, a aplicação dos SAL até a sua revisão sob grande criticismo; e por fim, um período
da assimilação definitiva de temas não-econômicos , do conceito de “boa governança”, e da
participação na busca pelos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que se inicia por volta de
1995 e segue até a data atual.

O eixo vertical distribui as principais abordagens do Banco em relação aos problemas
do desenvolvimento em cada um desses recortes. Essas abordagens são divididas, sem maior
refinamento, entre aquelas mais próximas do que se espera de um Estado intervencionista e
mais inclinado ao problema social, ou seja, a desigualdade econômica e outras questões de
bem-estar como o meio-ambiente e os preconceitos de gênero; e um Estado liberal, que sem
ignorar o problema das desigualdades, acaba por não abrir mão das liberdades individuais, e
principalmente, da aplicação dessas liberdades no âmbito econômico – o que significa livre-
comércio, pouca regulamentação das finanças e tutti quanti. Vale lembrar que, exceto pelo
gradual abandono dos SAL (que não é um tema, mas um instrumento de empréstimo), cada
ponto tem um efeito cumulativo na prática atual do Banco, como podemos perceber na lista de
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temas e grandes temas trabalhados pelo Banco apresentada na seção 1.1.1.: os temas de atuação
do Banco dos projetos aprovados entre 1996 e 2014 refletem o que foi assimilado desde 1946. A
distribuição atual dos recursos do Banco entre tais temas está fora do escopo desta dissertação,
mas pode-se afirmar, desde já, que nenhum deles foi definitivamente abandonado.

Por fim, foram adicionados ao eixo horizontal duas linhas pontilhadas que representam
os limites de ação do Banco em relação ao seu entendimento de como seus clientes devem
praticar sua governança. Essas linhas são meramente ilustrativas e representam exatamente o que
foi comentado acima a respeito de uma resistência dupla do Banco, tanto em relação ao Estado
largamente intervencionista, quanto ao liberalismo radical que nega qualquer eficiência do Estado
nas questões de bem-estar e desenvolvimento. Com isso em mente, estamos prontos para sair
dos limites intelectuais do Banco a respeito desse “liberalismo moderado”, e nos aprofundar nos
critérios de “Estado liberal” e suas respectivas instituições a partir de outras searas.
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2 Indicadores de qualidade institucional
sob critérios liberais

Como teoria e escola de pensamento, o liberalismo tem alto teor normativo, tanto no
âmbito político quanto no econômico. O que o Capítulo 1 conclui por ser um paradigma “liberal
temperado” adotado pelo Banco Mundial desde sua fundação incide sobre os Estados-clientes
como, ao menos, uma sugestão de como os seus governos devem proceder. Em um escopo maior,
temos toda uma tradição de pensamento que faz parte das pressões normativas sobre os governos
desde antes da reunião de Bretton Woods, tomando forma no laissez-faire do século XIX.

Com isso em mente, o objetivo deste capítulo é dar um contexto teórico maior sobre quais
são os pressupostos centrais desse liberalismo que influencia o Banco Mundial em sua forma
mais pura, ou seja, livre da influência keynesiana também presente nas instituições de Bretton
Woods. Em seguida, apresentaremos as publicações que nos oferecem indicadores quantificáveis
da qualidade institucional dos países sob critérios liberais: “Freedom in the World”, “Index

of Economic Freedom” e “Worldwide Governance Indicators”. Uma vez compreendidos os
principais pressupostos liberais, tais indicadores se apresentarão de forma clara e intuitiva.1

Com esses dados em mãos, estaremos prontos para um teste empírico a respeito da hipotética
discriminação dos empréstimos do Banco sobre os ambientes institucionais dos seus clientes.

2.1 Liberalismos

Não existe uma, mas várias escolas de pensamento2 que receberam a denominação “libe-
ral”3. Castells, Romeo e Robledo (2003) nos chamam a atenção para dois erros do senso comum
1 Não é da prática da escrita científica apresentar dados pelas suas fontes. Neste caso, entretanto, isso é apropriado.

Os indicadores de qualidade institucional elaborados por think tanks liberais e pelo Banco Mundial são originais
e possuem um significado específico e direcionado aos fins dessas respectivas organizações. Por mais que os
indicadores tentem descrever uma variável independente, o que a Freedom House entende por “Direitos Políticos”
, por exemplo, é inteiramente singular e não pode ser generalizado. Se outro think tank de cunho não-liberal criar
um indicador de “Direitos Políticos” , ele provavelmente será bastante diferente, só conservando a similaridade
do nome. Sendo assim, a apresentação das instituições que criaram esses indicadores anteriormente à descrição
deles, é bastante oportuna.

2 Estamos falando da tradição nascida sob as penas de John Locke (1632-1704), Adam Smith (1723-1790),
Immanuel Kant (1724-1804), David Ricardo (1772-1823), Alexis de Tocqueville (1805-1859), Jeremy Bentham
(1748-1832) e seu pupilo John Stuart Mill (1807-1873) – apesar de suas grandes diferenças e mesmo que não se
tratassem pela alcunha de “liberais”. No século XX, e carregando a tendência ao liberalismo econômico como
trator do político, temos os austríacos Ludwig von Mises (1881-1973) e Friedrich von Hayek (1899-1992) e
o Chicago boy Milton Friedman (1912-2006). No âmbito da história política, há a transição do absolutismo
monárquico para o constitucionalismo (BOBBIO, 2000) durante os séculos XVII, XVIII e XIX, promovidos
pelo advento do Primeiro-Ministro como governante inglês, após a vitória de Cromwell sobre o Rei Carlos I
em 1649; a Revolução Francesa; a Revolução Americana; os debates da Corte espanhola de Cádiz; entre outros
eventos.

3 A própria palavra “liberal” não tem um significado original preciso. Na Espanha do início do século XIX tal
rótulo político tinha como sinônimo “generoso” (CASTELLS; ROMEO; ROBLEDO, 2003), o que é vago
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cristalizado durante a década de 1980, que é conceber liberalismo político e econômico como
uma só doutrina e ainda relacioná-la automaticamente à economia de mercado e ao capitalismo.
Norberto Bobbio (2000) expõe a contradição fundamental entre um liberalismo político que
desloca o indivíduo livre como centro do poder político, em detrimento do governante, levando à
democracia, e o “liberismo”, que condiciona o usufruto dessa liberdade à garantia da proteção de
sua propriedade privada - o que nos leva ao livre-cambismo. A experiência histórica nos mostra
que a democracia, quando prioridade política, acaba levando a “Estados sociais”, ou seja, Esta-
dos que controlados pelo clamor popular por igualdade, acabam assumindo a responsabilidade
de transformar em bem público tudo o que leva ao bem-estar humano. Tal movimento exige
arrecadação tributária estendida à uniformidade moral do que seria “bem-estar”, o que elimina o
“Estado mínimo” necessário ao florescimento da propriedade privada e da autonomia do homem
perante o seu próprio desenvolvimento e escolhas morais. Portanto, sistemas políticos que bus-
cam equilibrar essa contradição congênita da liberdade e do individualismo, são chamados de
“democracias liberais”, nos lembrando que estas duas palavras não são sinônimas e que não há
redundância no termo.

Nesta dissertação, tal ressalva é importante pois tanto o Banco Mundial quanto os think

tanks que observam e avaliam a democracia e liberdade econômica das nações carregam essa
preocupação com o equilíbrio entre o liberismo e a democracia. Daí seguem-se os arranjos
jurídicos-institucionais que buscam fazer com que o governo e a economia – ou seja, tanto a
esfera pública quanto a privada – reflitam os valores políticos eleitos pelo poder constituído.
Tendo em mente a distinção entre três formas de liberalismo – política, jurídica-institucional e
econômica - que respondem umas às outras, é necessário compreender em maior detalhe suas
especificidades. Com isso em mãos, a compreensão do fato de existirem diversos indicadores
objetivos do “nível de liberalismo” das nações torna-se mais fácil.

Por fim, é comum encontrar na literatura a respeito, e também no jargão da mídia
especializada o termo “neoliberalismo”4, que foi cunhado por movimentos de esquerda com a
finalidade de criticar os fenômenos da economia política internacional nas últimas três décadas
do século XX, e em diante. O neoliberalismo mantém sua crença de que a sociedade (inclusive
internacional) deva ser conduzida pelas forças do mercado, mas diferente do século XIX, tem
agora que lidar com firmas gigantes, o compromisso do Estado com a pobreza e o bem-estar
social e o surgimento do regime econômico internacional (na imagem do FMI, do Banco Mundial,

e pouco útil para o entendimento contemporâneo. Em um outro contexto distinto das questões de economia
política, “liberal” se refere ao católico que defende a laicidade estatal, em detrimento do católico tradicionalista,
que não admite que o governo ao qual está submetido não observe a autoridade moral da Santa Sé (SALVANY,
1884). Temos também a curiosa forma como a palavra “liberal” evoluiu no cenário político estadunidense a
partir do New Deal e é comumente atribuída aos Democratas: significa exatamente o oposto de uma doutrina do
laissez-faire, pois defende intervenções estatais na economia com finalidades sociais e redistributivas, sendo a
“liberdade” defendida aquela dos costumes, em detrimento dos conservadores.

4 Para Peet (2009) o neoliberalismo deixa de ser uma discussão fechada à direita política e se torna um consenso
quando, em 1974, Hayek é premiado com o Prêmio Nobel de Economia. Esse evento coincide com uma suposta
crise do keynesianismo pós-guerra e o problema da “estagflação” .
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da OMC - Organização Mundial do Comércio - e etc.). Parece que é uma tentativa de revivalismo
liberal perante as grandes máquinas estatais que se ergueram ao longo do século XX. Emanando
da potência estadunidense, tal abordagem incentiva os demais Estados a darem maior poder aos
mercados (através da redução de regulamentações, impostos e barreiras comerciais à atividade
produtiva, como os encargos trabalhistas) em troca de suas inclusões no mercado capitalista
global contemporâneo. Assim, o liberalismo deixa de ser apenas um elemento da filosofia política
e se torna um paradigma de política pública (EVANS; SEWELL, 2013).

Pelo motivo do termo “neoliberalismo” ser adotado somente pelos seus detratores, o
fenômeno que ele tenta descrever será incluído, nesta dissertação, na ideia apresentada de
“liberalismo temperado” . As conclusões do Capítulo 1 e a descrição de Evans e Sewell (2013)
desse fenômeno são próximas, permitindo que o “liberalismo temperado” identificado no Banco
Mundial seja sinônimo do “novo” liberalismo da segunda metade do século XX em diante.

2.1.1 Liberalismo político

Ainda na exposição de Bobbio (2000), o liberalismo carrega a ideia moderna (uma
delas) de que o homem é o único responsável pelas suas escolhas morais, o que nega o papel
“paternalista” do governo, ou seja, o poder que ele teria de escolher para os cidadãos a melhor
forma de conduzir os seus desenvolvimentos e de suprir suas necessidades, levando, invaria-
velmente, a destituição de qualquer governo autocrático. Humboldt (1767-1835) nos oferece
a máxima de que o Estado é um meio, e não um fim em si mesmo, uma vez que esse fim é o
desenvolvimento humano (ideia vaga, sem dúvida) sob os critérios do próprio indivíduo (o que
desculpa tal ideia vaga, por esconder o seu significado no âmbito privado, sem dar satisfações ao
entendimento público, fatalmente sujeito à intervenção do governo). Tal recusa à autocracia não
leva diretamente à democracia como a conhecemos hoje. Os ideais liberais existiram durante
um bom tempo na presença de sufrágios limitados.5 O medo da “tirania da maioria” (termo
cunhado por Tocqueville) se baseia em um elogio ao “antagonismo”: no conflito e na falta de
conformidade entre os atores como força criadora de progresso civilizacional. Tal ideia se tornou
vigente com o surgimento das várias vertentes religiosas após a Reforma Protestante e permanece
bem acolhida na própria filosofia moral que anima o capitalismo concorrencial.

Após um século XX de nacionalismos, populismos e redemocratizações, o antagonismo
no âmbito político e social se tornou um conceito impopular, e a instituição do sufrágio universal

5 O comerciante e legislador francês Frédéric Bastiat (1801-1850), considerado uma inspiração a liberais como
Mises (2010), se opôs ao sufrágio universal. Bastiat (2010) argumentava que o poder de voto não compromete
somente os interesses do eleitor, mas o de todos, e que estender tal poder àqueles que em sua época eram
considerados incapazes de compreender o valor da propriedade privada, por não as possuírem (mendigos e
mulheres), poderia levar à instituição do “direito à assistência” e à gradual expansão do Estado como máquina
de interesses que não os privados. Mill – para exemplificar a falta de consenso dentro do liberalismo – tomou
a direção oposta e, sendo um dos primeiros defensores do sufrágio feminino, argumentava que justamente
pela fragilidade e alienação política de trabalhadores e mulheres, o interesse desses indivíduos em serem bem
governados é maior. O direito ao voto teria, então, um valor educativo que os faria entender a importância da
sociedade para a própria proteção do indivíduo (BOBBIO, 2000).
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ganhou sua batalha de forma permanente no Ocidente. O que chamamos hoje de democracia
representativa em um sistema bi ou multipartidário parece ter sido a herdeira dessa preocupação
com a preservação de antagonismos na sociedade como força que reduz o poder do Estado e
estipula suas funções de forma que não esmague o indivíduo. Pela realidade do crescimento
populacional, a representatividade parece ser a única solução para a vitória ideológica do sufrágio
universal. Assim, concluímos que no recorte temporal dos projetos do Banco Mundial analisados
neste projeto (1996-2014), não se espera que um liberalismo político “puro”, meritocrático e
averso às massas, esteja presente em qualquer apologia do Banco e dos think tanks na direção
das escolhas de governança feitas pelos Estados. Pelo contrário, a ausência de democracia é
considerada como um sinal de subdesenvolvimento, sem concessões a nenhuma boa performance
econômica.

Para dar o nome de liberalismo, em termos contemporâneos, a esse arranjo político, não
é permitido deixar o direito à propriedade privada de lado. Mises (2010) define o reconhecimento
do valor da cooperação humana como núcleo do liberalismo. Para que essa cooperação seja
possível - e logo, a paz, que para o austríaco é o objetivo de qualquer regime político - o respeito
à propriedade privada é essencial. Quando o vitorioso de uma guerra não se vê no direito de
expropriar as propriedades privadas no território do inimigo, e o regime de governo do mesmo
não aloca as capacidades produtivas nas propriedades públicas, o próprio incentivo para a guerra
é reduzido. Além do mais (MISES, 2010, pos. 1.009-1.013):

Para se determinar se um arranjo institucional deva ser considerado como
privilégio especial de um indivíduo ou de uma classe, a pergunta a se fazer não
é se o privilégio beneficia este ou aquele indivíduo, ou esta ou aquela classe,
mas se é benéfico ao público de um modo geral. Se chegarmos à conclusão
de que apenas a propriedade privada dos meios de produção torna possível
a prosperidade da sociedade humana, é claro que isso equivale a dizer que
a propriedade privada não constitui privilégio de seu proprietário, mas uma
instituição social para o bem de todos, muito embora possa, ao mesmo tempo,
ser especialmente agradável e vantajosa para alguns.

O peso dado ao direito à propriedade pauta, então, todas as demais dimensões do
liberalismo, a começar pelo design de um governo que respeite esse direito. Milton Friedman
(1984) traz Humboldt ao século XX e não aprova a ideia do governo como um provedor de
favores ou como um senhor a ser servido, mas propõe que, para o homem livre, o governo é um
meio para os seus objetivos individuais6. Permanece, então, a necessidade de um governo, pois
existem propostas liberais ainda mais radicais do que qualquer coisa que tenha sido praticada na
história contemporânea. Murray Rothbard propôs que todos os bens e serviços, inclusive a justiça,

6 Milton Friedman foi uma das poucas vozes discordantes do keynesianismo durante as décadas de 1950 e 1960.
Seu modelo de liberdade e prosperidade combatia o “Estado próspero” keynesiano. Ainda no final da década de
1970, a ideia de uma relação natural entre capitalismo e democracia era nova e mal aceita ou assimilada pela
mídia especializada, mas ainda assim (ou talvez por isso mesmo) Friedman foi agraciado com o Prêmio Nobel
da Economia de 1976 (COLASUONNO, 1984; FRIEDMAN, 1984)
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podem e devem ser privados7, criando uma sociedade de “anarquia libertária” . Tal proposta
inverte a lógica da teoria da escolha pública que diz que, como os homens não sabem o que é
melhor para eles o tempo todo, um governo é necessário. Para Rothbard, como os governantes
e burocratas também são homens sujeitos ao erro, a escolha pública se torna mais um alvo
de desconfiança (STRINGHAM, 2012). É curioso como Ludwig von Mises é apontado por
Rothbard como sua inspiração, uma vez que o próprio austríaco reconheceu que “o anarquismo
somente seria praticável, num mundo de anjos e santos (MISES, 2010, pos. 1.124-1.125)” .
Sendo assim, por mais que o liberalismo político não abra mão das liberdades individuais e a sua
materialização na propriedade privada, o governo continua imprescindível. Como deve, então,
ser organizado esse governo? A resposta é dada a seguir.

2.1.2 Liberalismo jurídico-institucional

É em uma abordagem à esfera jurídico-institucional que o liberalismo mais fundamen-
talista se distingue da anarquia (ou do “anarcocapitalismo”): a primazia do direito8. Hayek
(1984) deixa claro que defender um Estado mínimo de forma alguma caminha para a abolição do
Estado, pelo contrário, é uma proporção ideal de tamanho do Estado para se preservar a ordem
necessária tanto à liberdade quanto à garantia de proteção à propriedade privada. Empresários,
trabalhadores, comerciantes e investidores precisam de confiar em um poder central que garanta
o cumprimento dos contratos (pacta sunt servanda) para assumirem os riscos que lhe cabem
na economia. A contribuição original do liberalismo à ciência do Estado está no que Bobbio
(2000) chamou de clara definição das funções do mesmo para proteger os indivíduos do seu
próprio poder. Isso significa, antes de tudo, um ambiente em que todo o leque de ações do poder
público seja regulado pela lei, ou de forma mais objetiva, um Poder Executivo submetido ao
Poder Legislativo e um Poder Legislativo parcialmente submetido ao Judiciário, também.

Nessa linha, o modelo de governança estatal proposto pelo Banco Mundial elege as
seguintes características institucionais e político-culturais como ideais para o recebimento de
empréstimos destinados a projetos de desenvolvimento: democracia, economia de mercado,
prestação de contas descentralizada e capaz de englobar cenários micro e macro; quadro legal
eficiente, enxuto e de conhecimento amplo dos cidadãos; e transparência das informações
de administração pública (WORLD BANK, 1992). Todas estas prescrições de governança
transferem grande responsabilidade pelo destino político e econômico de um país às suas
instituições, criando uma disciplina a parte nas Ciências Sociais.

De volta ao que foi comentado no Capítulo 1 a respeito dos “custos de transação” , o

7 Serviços jurídicos e de segurança privados, como tribunais comerciais e marítimos já existiram e eram procurados
por sua eficiência. Sobre a possibilidade de cartéis entre tais empresas privadas provedoras de justiça e defesa,
podemos imaginar que enquanto existisse o mínimo de concorrência, a defesa dos clientes contra esses quartéis
seria mais um serviço prestado por tais firmas, fazendo com que elas impedissem umas as outras de se
organizarem de forma criminosa (ROTHBARD, 2012).

8 “Rule of Law”, entre os anglófonos. Na língua portuguesa, esse termo também costuma ser traduzido como
“Estado de direito”.
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que se chama de Nova Economia Institucional (NEI) é justamente a abordagem teórica que se
ocupa do papel determinante das instituições no desenvolvimento econômico. A NEI é uma
“combinação de economia, direito, sociologia, ciência política e antropologia” (SALVATO;
SANTOS, 2011, pp. 247). Apesar do nome aparentemente neutro - assim como “governança” e
“qualidade institucional” - o que é tratado pela NEI tem um cunho liberal. Por exemplo: o que
seria um custo de transação para uma firma privada e qual seria a instituição capaz de reduzir este
custo? A incerteza do empresário sobre a continuidade da sua firma como propriedade privada
é crítica para a continuidade dos seus investimentos nela, constituindo um custo de transação,
e o estabelecimento pelo governo de regras claras sobre o direito de propriedade e seus meios
de fazê-las serem cumpridas acaba por ser a resposta institucional para reduzir ou eliminar esse
custo (COASE; COASE, 1937, 1961 apud SALVATO; SANTOS, 2011). Uma abordagem teórica
da Ciência Econômica que se importe com “custos” está concordando com os neoclássicos a
respeito da existência de escassez no ambiente econômico, e adiciona como qualquer liberal, que
sendo assim, a competição é necessária para provocar escolhas ótimas nos agentes (SALVATO;
SANTOS, 2011).

Klein (2000 apud SALVATO; SANTOS, 2011) diferencia um ambiente de um arranjo
institucional. Um ambiente institucional diz respeito às regras gerais sobre os indivíduos, com
uma constituição. O arranjo institucional é mais específico, e no que diz respeito à economia é
constituído pelas regulamentações das relações econômicas, dada através da burocracia estatal
e dos contratos. Sobre os diferentes níveis de desenvolvimento encontrados entre as nações,
temos uma abordagem progressiva que diferencia ambientes institucionais mal definidos (ou
seja, subdesenvolvidos) e o outro extremo de um “Estado estacionário” . Este, é um platô de
desenvolvimento institucional onde o crescimento econômico passa a se tornar mais lento e
acomodado, justamente por ter sido desbloqueada toda sua capacidade de produção através de
um bom ambiente e de bons arranjos institucionais. Índices de qualidade institucional, como
os que serão apresentados na próxima seção, abordam a questão dessa forma, apontando para
nações que apresentam o “Estado da arte” institucional em detrimento daquelas em situação
completamente desfavorável ao florescimento da iniciativa privada e o consequente crescimento
econômico9. Há também a hipótese de que países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento

9 Por outro lado, a NEI discorda do pressuposto neoclássico em que a racionalidade humana é tida como presente
em todas as escolhas dos agentes. Se aproximando da “economia do conhecimento” de Hayek, a NEI aponta para
a impossibilidade de informação completa por parte de um agente, o que aumenta a necessidade por instituições
que reduzam a dissonância de conhecimento sobre o mercado e sobre os direitos civis (SALVATO; SANTOS,
2011). A existência de uma economia do conhecimento apontada por Hayek pressupõe que o mercado muda
constantemente e os bens são heterogêneos, ou seja: é impossível para qualquer planejamento central praticado
pelo governo o controle eficiente dos preços. Por exemplo: não basta que um governo “indexe” o preço de uma
camiseta masculina em seu território, pois seriam ignoradas as infinitas variações que uma simples camiseta
pode apresentar, como cor, tamanho, corte, e etc., além da mutável demanda da população por cada uma dessas
variações. Empresários privados acabam por produzir um processo melhor (mesmo que ainda imperfeito) de
disseminação de informação mais completo e ágil em relação a essa inconstância e heterogeneidade do mercado,
pois operam de acordo com suas “teorias empresariais falíveis” de forma pulverizada e com o risco mitigado
entre milhares de agentes (BARBIERI, 2013). Do ponto de vista institucional, tal fenômeno pede por instituições
que permitam esse processo de “descentralização informacional” (HURWICZ, 1973 apud BARBIERI, 2013),
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que apresentam taxas de crescimento superior a países desenvolvidos - ’catching-up’ - o fazem
devido à exploração inédita de suas melhorias institucionais, mas conforme seus ambientes
e arranjos se aproximam do “Estado estacionário” das nações desenvolvidas, suas taxas de
crescimento10 tendem a decrescer até níveis mais tímidos e constantes (SALVATO; SANTOS,
2011).

O liberalismo jurídico-institucional se importa com a eficiência do governo, o que nos
leva aos debates sobre qual deve ser o tamanho do Estado11 em relação ao mercado. De forma
muito crítica, porém assertiva até mesmo para os leitores liberais, Bresser-Pereira (2009, p. 3)
define o Estado mínimo como aquele que:

deixasse de se encarregar da produção de determinados bens básicos relaciona-
dos com a infraestrutura econômica; (...) que desmontasse o Estado social (...);
(...) que deixasse de induzir o investimento produtivo e o desenvolvimento tec-
nológico e científico (...); (...) deixasse de regular os mercados e principalmente
os mercados financeiros, porque seriam autorregulados.

A respeito do gasto governamental (e o seu desdobramento econômico na liberdade
fiscal), não há uma proporção da carga tributária sobre o produto interno bruto do país (ou
qualquer outro indicador) considerada ideal pelos liberais, mas um raciocínio que se preocupa
com a preservação do capital. Tal raciocínio já era discutido por David Ricardo (1982, p. 113):

Se o consumo do Governo aumentar graças à criação de impostos adicionais,
mas se isso for obtido pelo aumento da produção ou por uma redução do
consumo da população, tais impostos recairão sobre o rendimento, e o capital
nacional permaneceria intacto. Porém, se a produção não aumentar, ou diminuir
o consumo improdutivo por parte da população, os impostos necessariamente
recairão sobre o capital, isto é, eles reduzirão os fundos destinados ao consumo
produtivo. (...) À medida que o capital de um país diminui, sua produção
necessariamente diminuirá também. Portanto, se a população e o Governo
continuarem realizando as mesmas despesas improdutivas, enquanto a produção
anual continuar diminuindo constantemente, os rendimentos da população e do
Estado irão diminuindo a um ritmo crescente e o resultado será a miséria e a
ruína.

A partir daí, o que a iniciativa privada fará com o capital e como o governo ainda pode
escolher ser um aliado ou um obstáculo são questões ligadas especificamente ao liberalismo
econômico.

ou seja, maior liberdade a agentes privados e esferas governamentais locais, em detrimento da concentração
informacional sob o governo central.

10 Um estudo de Salvato e Santos (2011) aponta para correlações positivas entre a classificação dos países no “Index
of Economic Freedom” da Heritage Foundation e as suas respectivas taxas de crescimento do PIB, corroborando
para a hipótese da NEI

11 O crítico do “neoliberalismo” Bresser-Pereira (2009, pp. 1-2) define “Estado” da seguinte forma: “(...) é o sistema
constitucional-legal e a organização que o garante; é, portanto, a instituição fundamental de cada sociedade,
é a matriz das demais instituições, é o princípio coordenador ou regulador com poder sobre toda a sociedade
e o aparelho político que permanentemente o executa e reforma. É através da lei ou da ordem jurídica que se
coordenam as ações sociais, e é através da administração pública que se garante essa coordenação” .
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2.1.3 Liberalismo econômico

O que, como Bobbio (2000), estamos chamando de liberismo, é o liberalismo econômico
que busca manter a independência da propriedade privada e das trocas voluntárias em relação ao
Estado e de qualquer “interesse popular”, mas não sob uma crença anárquica ou radicalmente
individualista, mas com uma proposta de que tal defesa à propriedade é o que possibilita a vida
em sociedade. Aqui, o antagonismo como valor desejável foi inteiramente preservado, e isto é
visível nas concepções do Banco Mundial e outras instituições sobre a economia. Mises (2010)
é o mais intenso apologista do liberismo, e assim como seu continuador, Hayek (1984), não o
faz abandonando o liberalismo político, mas expondo que a liberdade econômica é essencial
e anterior a qualquer liberdade política. Este é, também, um argumento que foi fortemente
defendido e desenvolvido por Milton Friedman.

Friedman (1984) define a liberdade econômica simplesmente como a liberdade de realizar
transações bilaterais e voluntárias, ou seja, livres da intervenção de uma terceira parte e de
qualquer tipo de coerção. Para o Chicago boy12, a coerção em transações comerciais e financeiras
já representa uma coerção à liberdade política. O liberismo não se refere somente ao comércio
de bens, mas também ao mercado financeiro. David Ricardo, enquanto parlamentar inglês,
abordou o dinheiro como nada menos do que uma propriedade. Sua postura “monetarista” (que é
seminal) veio fazer frente ao conhecido problema da inflação decorrente da emissão de moeda
pelo governo. Se o dinheiro é desvalorizado por decisões do governo, temos aí uma ameaça
à propriedade privada (SINGER, 1982), e logo, à própria liberdade individual conquistada na
esfera política.

Para além da abordagem da liberdade econômica como liberdade política, o liberalismo
apresenta uma série de argumentos de eficiência econômica. Quando Adam Smith (2004) propôs
que a proteção ao patrimônio só fazia sentido do ponto de vista das fortunas familiares, e não do
planejamento econômico estatal, oferece ao mundo as bases teóricas do livre-cambismo, ou seja,
o comércio livre de imposições estatais como os tributos, restrições às importações, proteção da
indústria doméstica perante os bens estrangeiros, entre outras formas mais sofisticadas. Segundo
a teoria das vantagens comparativas de Ricardo, cada país se especializa nos segmentos de
produção em que tem vantagens naturais (solo, clima, minérios, população, etc.) ou artificiais
(domínio tecnológico, capital acumulado, infra-estrutura, etc.), o que se traduz por custos menores
para realizar aquela produção do que os demais países. Esse entendimento pauta o pensamento
liberal em relação ao comércio internacional13: quando os países exportam aquela produção que

12 A Chicago School of Political Economy é apontada como a capital intelectual do liberalismo da segunda metade
do século XX, ou “neoliberalismo”. Sua principal característica é a ênfase dada em cálculos marginalistas e ao
equilíbrio matemático, enquanto o liberalismo clássico de Mill e Marshall ainda carregava uma preocupação
com a ética da economia (PEET, 2009).

13 Para o liberalismo, todo comércio internacional deveria ser tratado como nacional, sem razão para zonas econô-
micas separadas por fronteiras. Os economistas clássicos se debruçaram, principalmente, sobre as distorções que
barreiras alfandegárias traziam à economia. Em referência ao que podemos imaginar como sendo à Ricardo,
Mises escreve: “a teoria clássica do livre comércio diz ao estadista: há países com condições de produção
relativamente favoráveis e outros, com condições relativamente desfavoráveis. Na ausência de interferência da
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constitui sua vantagem comparativa, todos os importadores, ou seja, todo o globo, se beneficiam
(SINGER, 1982). Tal imagem de um mundo inteiramente beneficiado pelo livre comércio em
detrimento de crescimentos nacionais díspares é uma constante no pensamento de Ricardo:
“nenhuma ampliação do comércio exterior aumentará imediatamente o montante de valor em
um país, embora contribua poderosamente para ampliar o volume de mercadorias, e, portanto, a
soma das satisfações” (1982, p. 102).

É importante ressaltar que Ricardo dava grande importância ao comércio internacional
devido às dificuldades de transferência de capital produtivo entre as nações no século XIX, que
não são mais tão intensas atualmente. Ainda assim, o conceito de liberdade fiscal recente ainda
engloba a censura às altas tarifas de importação e exportação. A razão para tal está ligada à
liberdade monetária, pois distorções no preço de produtos estrangeiros perturbam o valor da
moeda, tal como explica Ricardo (1982, p. 108):

Subsídios às exportações ou às importações e novos impostos sobre mercadorias
perturbam, algumas vezes direta, outras indiretamente, o comércio natural de
escambo, e produzem a consequente necessidade de importar ou exportar
dinheiro, para que os preços possam acomodar-se ao desenvolvimento natural
do comércio. Tal efeito é produzido não apenas no país onde ocorrem as causas
perturbadoras, mas, em maior ou menor grau, em todos países participantes do
comércio internacional.

Outro conceito apresentado por Ricardo é o de capital circulante: aquele capital que
não se aprisiona a um só empreendimento (tem maior liquidez) e se transfere aos segmentos do
mercado mais lucrativos no momento, proporcionando dinamismo e segurança à economia. O
que para Ricardo constitui o preço natural de um produto - ou seja, a quantidade de trabalho
necessária para consolidá-lo - pode sofrer uma variação devido a tais movimentos de capital
circulante, levando ao preço de mercado. O preço de mercado - momentâneo e destinado a
se acomodar novamente ao preço natural - acaba por ser uma informação e estímulo para que
os empreendedores realoquem seus recursos à setores mais produtivos, colaborando para a
exploração das melhores vantagens comparativas daquele país. Impostos sobre a transferência
de terras, por exemplo, acabam por nublar essas informações sobre a dinâmica do mercado
traduzidas em preços, o que traz a indesejável consequência do congelamento dos investimentos
em atividades menos eficientes e lucrativas, levando toda a economia ao estado sub-ótimo
(RICARDO, 1982).

Mises (2010) levou o raciocínio adiante, ao alegar que a distribuição da terra e do capital
sob a bandeira da igualdade social consistem em um erro econômico. Com exceção de culturas
agrícolas primitivas, não existem critérios para a divisão de uma fazenda ou indústria que
assegurem a preservação de sua produtividade. Uma granja, por exemplo, não pode ser dividida

parte dos governos, a divisão internacional do trabalho dará, por si só, a oportunidade de que todo país encontre
seu lugar na economia mundial, não importam quais sejam as condições de produção, comparadas às de outros
países” (2010, pos. 2.815-2.818).
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ao meio sem que uma das partes termine sem recursos essenciais ao seu funcionamento, que
antes eram compartilhados pelo todo. O problema é ainda mais aparente na atividade industrial.
Portanto, partes iguais de capital, ou de terra, podem representar benefícios desiguais de acordo
com o segmento econômico ao qual servem. Uma porção de terra rica em minério é mais valiosa
do que a mesma porção fadada ao plantio de cana. Dessa forma, a mera divisão do capital
ameaça a sua própria eficiência, o que acaba por prejudicar a sociedade como um todo. Assim, a
liberdade de investimentos, ou seja, de capital e terra, deve ser resguardada de projetos políticos
distributivistas não somente em respeito aos indivíduos que os possuem, mas ao bem-estar da
sociedade que necessita de uma produção funcional que supra as suas necessidades a preços
razoáveis através do mercado.

A respeito do sistema monetário, os liberais costumam defender a instituição de um
banco central independente do poder político vigente, mas para Friedman (1984) até mesmo
isso dava a certos indivíduos um poder discricionário grande demais para a preservação das
liberdades. A liberdade monetária viria, então, de uma norma geral para o controle do estoque de
moeda pelo banco central e pelos demais bancos, que não pudesse ser alterada de acordo com a
percepção dos burocratas sobre o momento econômico, mas apenas pelo processo legislativo.
Friedman ainda defendia um liberalismo financeiro em que subsídios creditícios ou fiscais por
parte do poder público são criticados (COLASUONNO, 1984). Isto, de alguma forma, atinge
inclusive o Banco Mundial e seus recursos mistos de capitais públicos e privados.

2.2 Indicadores e subindicadores de qualidade institucio-

nal

Se o objetivo desta dissertação é oferecer uma base empírica para as afirmações de
que existe uma discriminação da realidade institucional dos Estados-clientes no processo de
aprovação de empréstimos pelo Banco Mundial, é necessário trazer a investigação para formas
quantificáveis de qualidade institucional, pois os empréstimos em si são informações puramente
numéricas. Após o entendimento proporcionado pelo Capítulo 1 e pela seção anterior do presente
capítulo, há segurança o suficiente para afirmar que, se o Banco aplica algum critério de qualidade
institucional ao direcionar os seus recursos aos Estados-clientes, estes critérios são liberais -
ainda que de forma temperada.

Portanto, o próximo passo é eleger estudos regulares que fizeram a conversão da situação
institucional dos países em informações quantificáveis, a partir desses mesmos critérios liberais14.

14 Na etapa de elaboração do projeto desta dissertação, também foi proposta a ideia da utilização de indicadores de
qualidade institucional produzidos por think tanks ou outras organizações fora do circuito liberal-conservador ao
qual pertencem a Heritage Foundation e a Freedom House. Entretanto, a busca por tais publicações foi infrutífera.
Os mais próximos alcançados foram indicadores de bem-estar e direitos humanos oferecidos pela Oxfam, mas
as suas amostras de países são muito reduzidas e o seu tempo de publicação muito recente para acompanhar a
abrangência geográfica e temporal alcançado pelo banco de dados aqui construído.
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A princípio, o próprio Banco Mundial nos oferece tal contribuição através dos “Worldwide

Governance Indicators”, que abarca indicadores do liberalismo político e jurídico-institucional,
mas não toca naqueles específicos do liberalismo econômico. Assim, contamos também com
o “Index of Economic Freedom” da Heritage Foundation, que oferece vários indicadores de
liberdade econômica, e também contribui com outros de âmbito político e jurídico-institucional.
Somando os indicadores desses dois estudos, chegamos a uma lista satisfatória de diferentes
indicadores jurídico-institucionais e econômicos, mas reduzida no que concerne ao liberalismo
político. Foi adicionada, então, os indicadores de liberdade política da publicação “Freedom in

the World”, da Freedom House.

Vale lembrar que estas publicações fazem referências cruzadas (por exemplo, parte das
notas atribuídas a algum indicador pelo “Worldwide Governance Index” são baseadas em notas
dadas ao mesmo país por um ou mais indicadores similares do “Index of Economic Freedom” no
mesmo período), o que demonstra um grau de sinergia e lugar comum em termos ideológicos
e metodológicos. Abaixo, a Figura 2 apresenta um sumário dos indicadores de qualidade
institucional reunidos para o propósito de quantificação do status dos Estados-clientes do Banco,
divididos entre os “três liberalismos” e acompanhados por uma sigla que indica qual das três
publicações apresentadas acima são responsáveis pela sua aplicação. A seguir, um detalhamento
maior a respeito das publicações e seus respectivos indicadores.

Figura 2 – Indicadores classificados pelas dimensões do liberalismo

Direitos Políticos (FITW) Gastos Governamentais (IEF)

Liberdades Civis (FITW) Ausência de Corrupção (IEF)

Direitos de Propriedade (IEF) Efetividade do Governo (WGI)

Voz e Prestação de Contas (WGI) Qualidade Regulatória (WGI)

Estabilidade Política e Ausência de Violência (WGI) Primazia do Direito (WGI)

Controle da Corrupção (WGI)

Liberdade dos Negócios (IEF)

Liberdade Monetária (IEF)

Liberdade Comercial (IEF)

Liberdade dos Investimentos (IEF)

Liberdade Financeira (IEF)

Liberdade Fiscal (IEF)

Liberalismo político Liberalismo jurídico-institucional

Liberalismo econômico
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2.2.1 Freedom in the World

O think tank Freedom House15 conduz, desde a década de 1950 estudos a respeito do
desempenho de vários governos em relação a promoção de um ambiente institucional que
assegure a liberdade política e civil de sua população. Por liberdade, entende-se um conjunto de
indicadores derivados da Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em
1948. Atualmente, tais estudos estão concentrados sob o relatório “Freedom in the World”, que
no ano de 2014 cobriu 195 países e 15 territórios.

Com sede em Washington, D. C., a Freedom House declara que o relatório “Freedom

in the World” “opera sob o entendimento de que a liberdade, para todos os povos, é melhor
alcançada em sociedades liberal democráticas”16 (FREEDOM HOUSE, 2015a). Este relatório
tem como metodologia a distribuição de um questionário a especialistas por país ou região
internos e externos à Freedom House, formando um quadro de pontuação que, por fim, rotula
cada país como “Livre” (pontuação final de 1,0 – melhor situação possível – a 2,5), “Parcialmente
Livre” (3,0 a 5,0), ou “Não Livre” (5,5 a 7,0 – pior situação). O objetivo dos especialistas é
discernir as liberdades de fato de um país, compreendendo que há uma diferença entre elas e
os direitos assegurados somente no corpo legislativo. Esse questionário gira em torno de dez
questões a respeito dos “Direitos Políticos” e 15 questões a respeito das “Liberdades Civis”, que
possuem o mesmo peso e são agrupadas nas subcategorias listadas abaixo (FREEDOM HOUSE,
2015b):

a) Direitos Políticos: processo eleitoral; pluralismo e participação política; e funciona-
mento do governo;

b) Liberdades Civis: liberdade de expressão e crença; direitos de associação e organi-
zação; primazia do direito; e autonomia pessoal e direitos individuais.

O relatório também sugere uma “seta de tendência” que aplica um nuance de melhora ou
piora da situação de dado indicador durante o ano pesquisado, quando a mudança em relação
ao ano anterior não foi o suficiente para a alterar o valor da nota em si. O documento também
propõe uma linha de corte que não permite que países que não constituem uma democracia
eleitoral sejam considerados “Parcialmente Livres” ou “Livres”. Dentro deste mesmo raciocínio,
somente os países com nota suficiente para serem considerados “Livres” são também admitidos
como democracias liberais, o que é entendido como um nível institucional superior à simples
democracia eleitoral. Contudo, esta dissertação utilizará somente as notas gerais de Direitos
Políticos e Liberdades Civis em sua análise estatística, sem levar em conta as nuances citadas
(FREEDOM HOUSE, 2015b).

Assim, os dados dos relatórios “Freedom in the World”, de 1996 a 2014, colaborarão

15 A Freedom House se descreve como “a nonprofit, nonpartisan organization that supports democratic change,
monitors freedom, and advocates for democracy and human rights.” (FREEDOM HOUSE, 2015a)

16 Tradução livre de: “(Freedom in the World) operates from the assumption that freedom for all people is best
achieved in liberal democratic societies”.
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como variáveis de liberdade política dos Estados-clientes do Banco Mundial nesse mesmo
período.

2.2.2 Index of Economic Freedom

O “Index of Economic Freedom” é publicado há duas décadas pela parceria entre a
Heritage Foundation17 e The Wall Street Journal. É de entendimento comum que ambas or-
ganizações dão eco ao pensamento conservador e liberista norteamericano, o que fica claro
no seu foco quase exclusivo em indicadores de natureza econômica, deixando o liberalismo
político e jurídico-institucional serem representados por um conjunto menor e mais básico de
indicadores. Assim como a Freedom House credita a melhor observância das liberdades da
Declaração Universal dos Direitos Humanos sob democracias liberais, a Heritage Foundation
propõe que a prosperidade econômica é alcançada em nações que tem a liberdade econômica e a
oportunidade individual como valores centrais (OLSON, 2014).

Na última publicação, em 201518, o Index cobriu 178 países. A metodologia é baseada
em quatro indicadores, sem diferença de peso entre eles, que por sua vez, são compostos por
subindicadores, conforme listado abaixo. É conferida uma nota de zero a 100 a cada subindicador,
e média ponderada destas notas resultam em uma nota geral que forma um ranking dos países
(MILLER; KIM, 2014). Na análise estatística, esta dissertação utilizará os subindicadores
diretamente.

a) Eficiência regulatória19: Liberdade dos Negócios; e Liberdade Monetária;

b) Primazia do direito: Direitos de Propriedade; e Ausência de Corrupção;

c) Tamanho do governo: Liberdade Fiscal; e Gastos Governamentais;

d) Abertura comercial: Liberdade Comercial; Liberdade dos Investimentos; e Liber-
dade Financeira.

Nos “Direitos de Propriedade” está concentrada a liberdade política analisada pelo
Index, por ser a base de todas as outras esferas. Na “Ausência de Corrupção” e nos “Gastos
Governamentais” encontramos a expressão da liberdade jurídico-institucional, por mesclarem
a transparência e prestação de contas necessária à não obstrução da legislação estabelecida e
do uso responsável do dinheiro público. Os demais subindicadores são todos voltados para a
17 A Heritage Foundation se descreve como: “a research and educational institution – a think tank – whose mission

is to formulate and promote conservative public policies based on the principles of free enterprise limited,
government, individual freedom, traditional American values, and a strong national defense” (OLSON, 2014).
O último ponto, apesar de não se materializar como um indicador do Index, nos faz lembrar da abordagem de
McNamara (do Banco Mundial) à pobreza global como uma questão de segurança à nação estadunidense.

18 Dos 13 colaboradores da edição de 2015, 3 são funcionários ou ex-funcionários do Banco Mundial (MILLER;
KIM, 2014).

19 Esse indicador também apresenta, desde 2005, o subindicador “Liberdade do Trabalho”, que advoga contratos de
contratação de mão-de-obra mais flexíveis em detrimento dos direitos trabalhistas característicos de um Estado
social. Como esta dissertação trabalha com um corte temporal que se inicia em 1996, tal subindicador não será
utilizado, devido à defasagem de informação entre 1996 e 2004.
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liberdade econômica de fato, no sentido da sua percepção pelos agentes econômicos de uma
nação: indivíduos e empresas. O subindicador “Liberdade Fiscal” reconhece a necessidade do
imposto de renda, mas considera as demais taxações diretas e indiretas decorrentes da necessidade
de cobrir o endividamento público – presente em Estados que tomam para si muitas funções
– como um peso excessivo à produção. Os Gastos Governamentais devem ser disciplinados
pelo mercado, ou seja, sujeitos à concorrência de fornecedores privados onde for possível (o
que também é sugerido na publicação “Governance and Development”, do Banco Mundial).
“Liberdade dos Negócios” diz respeito à baixa quantidade de etapas burocráticas para se abrir
uma firma (e declarar falência), e a ausência de regulamentações excessivas que acabem por
desmotivar a atividade empreendedora. “Liberdade Monetária” significa uma moeda estável e
preços definidos por mercado. Já a “Liberdade Comercial” deve ser inversamente proporcional ao
grau de intervenção do Estado no livre fluxo de mercadorias e serviços; assim como a Liberdade
dos Investimentos, que facilita o movimento de capital no âmbito doméstico e internacional. Por
fim, a “Liberdade Financeira” permite alternativas de investimento e financiamento encontrados
no mercado (MILLER; KIM, 2014).

2.2.3 Worldwide Governance Indicators

Finalmente, utilizaremos a abordagem quantitativa do próprio Banco Mundial na avali-
ação da qualidade institucional dos Estados-clientes. O “Worldwide Governance Indicators”,
publicado anual ou bianualmente desde 1996, apresentou na edição de 2015 um estudo a respeito
de 215 países. Assim como o “Freedom in the World” e o “Index of Economic Freedom”, essa
publicação calcula notas de acordo com o nível de boa observância com que os ambientes
institucionais atendem a certos critérios – ou indicadores – e em seguida apresenta um ranking

anual dentro de cada um deles. Tal avaliação é feita através de questionários a empresários,
organizações governamentais e não governamentais, cidadãos locais, e também especialistas de
cada país ou região. Como nos informa o nome dessa publicação, o eixo central é o conceito de
“governança”, o mesmo introduzido na publicação “Governance and Development” de 1992 e
que se tornou comum a partir de meados da década de 1990, fazendo parte do jargão do Banco
até hoje. Segundo os autores do estudo (WORLD BANK, 2016, s.p.):

Governança consiste nas tradições e instituições através das quais a autoridade
em um país é exercida. Isso inclui o processo pelo qual os governos são sele-
cionados, monitorados e substituídos; a capacidade do governo em formular
e implementar efetivamente políticas sólidas; e o respeito dos cidadãos e do
Estado pelas instituições que governam as interações econômicas e sociais entre
eles.20

20 Tradução livre de: “Governance consists of the traditions and institutions by which authority in a country is
exercised. This includes the process by which governments are selected, monitored and replaced; the capacity of
the government to effectively formulate and implement sound policies; and the respect of citizens and the state
for the institutions that govern economic and social interactions among them.”
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A partir desse conceito, a governança é abordada a partir de seis dimensões, que são os
próprios indicadores listados abaixo. Cada país recebe nos relatórios anuais uma nota que pode
variar entre -2,5 (pior situação institucional) e 2,5 (melhor situação).

a) Voz e Prestação de Contas: se refere a até que ponto os cidadãos de um país são
capazes de participar na seleção do seu governo e suas liberdades de expressão,
associação e livre imprensa;

b) Estabilidade Política e Ausência de Violência: mede as percepções a respeito da
probabilidade de instabilidade política e de violência com fins políticos (como o
terrorismo);

c) Qualidade Regulatória: vislumbra a habilidade do governo em formular e imple-
mentar políticas e regulamentações que incentivem o desenvolvimento do setor
privado;

d) Primazia do Direito: compreende a confiança que os cidadãos e organizações tem
em agir pela lei, com ênfase na qualidade da capacidade das instituições de fazerem
com que os contratos sejam respeitados, dos direitos de propriedade, da polícia e das
cortes;

e) Controle da Corrupção: tenta revelar a até que ponto o Poder Público é utilizado
para o exercício de ganhos privados, incluindo a captura do Estado por elites e
interesses privados; e

f) Efetividade do Governo: percepção da qualidade dos serviços públicos e do seu
grau de independência das pressões políticas, e também, a lacuna entre o processo
legislativo e a capacidade do governo em angariar respeito às leis, incluindo o seu
próprio compromisso com as mesmas.

Os dois primeiros indicadores podem ser considerados dimensões do liberalismo político,
pois lidam com aspectos ideológicos, de cultura, e também do uso da força. Todos os demais
serão considerados como dimensões do liberalismo jurídico-institucional, por serem voltados ao
cumprimento da lei tanto pelos cidadãos quanto pelos próprios governantes. Nenhum deles se
enquadra majoritariamente na esfera do liberalismo econômico, que já está bem destrinchada
pelos subindicadores do “Index of Economic Freedom” .

Concluída uma revisão e reflexão teórica e histórica a respeito dos empréstimos do Banco
Mundial e o seu paradigma liberal de governança, e também uma apresentação geral sobre o
que de fato é esse liberalismo, e como alguns think tanks avaliam sua presença global, podemos,
finalmente, nos encaminhar para a um estudo empírico da hipotética correlação entre esses
fenômenos.
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3 Análise da relação entre as institui-
ções dos Estados clientes e os em-
préstimos do Banco Mundial

Enquanto o Capítulo 1 tratou da instituição e das possíveis razões para o seu com-
portamento que caracterizam os montantes de empréstimos aprovados pelo Banco Mundial, o
Capítulo 2 estendeu o âmbito da explicação deste comportamento para influências externas ao
Banco, ou seja, as realidades institucionais dos Estados-clientes. Temos aqui, portanto, emba-
samento para compreender a variável dependente e as variáveis independentes que compõem
a pergunta-problema desta dissertação: o grau de adequação institucional ao liberalismo dos
Estados-clientes afeta o volume dos empréstimos dirigidos a eles?

Técnicas estatísticas possibilitam esta investigação. A regressão linear múltipla nos
apresenta o coeficiente de correlação entre cada indicador de qualidade institucional de um
país e os montantes de empréstimo aprovados pelo Banco para o mesmo, em determinado ano.
Outras técnicas também podem ser utilizadas antes mesmo da execução de uma regressão com a
finalidade de filtrar ainda mais os 17 indicadores apresentados no capítulo anterior com base
em sua relevância observada matematicamente – e não apenas da forma teórica utilizada para
escolhê-los e apresentá-los no Capítulo 2. Estas técnicas são a análise fatorial e o cálculo do
fator de inflação de variância. A seguir, essas três técnicas e seus respectivos desdobramentos
serão apresentados. Em posse do entendimento teórico das mesmas, um registro detalhado do
banco de dados será apresentado em seguida, e por fim, a memória da execução desta análise
estatística será transcrita e os seus resultados interpretados.

3.1 Exposição e justificativa das técnicas

Foi possível reunir e organizar proxies1 do nível de qualidade institucional de 99 entidades
soberanas (doravante chamadas de “países”) que foram clientes do Banco Mundial em um recorte
temporal de 19 anos, de acordo com 17 indicadores (doravante chamados de “notas de qualidade
institucional”). Além disso, reunimos o valor dos empréstimos aprovados anualmente, per capita,
do IBRD e da IDA (doravante “prestamistas”) para esses mesmos países, nesse mesmo recorte
temporal (doravante chamados de “montantes de empréstimos aprovados”). Isso constitui um
universo de 33.858 informações isoladas.

1 “Uma variável proxy é uma variável observável que é usada para substituir uma variável não observável, mas
que tem um comportamento similar. Neste caso, a variável qualidade institucional não é diretamente observável
e utilizamos índices observáveis para representá-la” (SALVATO; SANTOS, 2011, p. 245).
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A pergunta-problema desta dissertação se desdobra em variáveis dependentes e indepen-
dentes. As variáveis dependentes são os montantes de empréstimos aprovados, e as independentes
são as notas de qualidade institucional. Com o banco de dados onde elas estão reunidas em mãos,
o teste empírico pode ser iniciado. Basicamente, é necessário cruzar as variáveis dependentes e
independentes através de uma regressão linear múltipla com dados em painéis, técnica que será
descrita a seguir.

3.1.1 Regressão linear múltipla com dados em painéis

Se o objetivo desta dissertação é se os montantes de empréstimos aprovados pelo IBRD
e pela IDA se alteram em função da adequação dos seus respectivos Estados-clientes a critérios
liberais de governança e qualidade institucional, a técnica estatística mais apropriada é, também,
uma das mais comuns: a regressão linear, que pode ser representada pelo modelo ajustado (1):

y = f(x) + ε (1)

em que: y é a variável independente; x é a variável dependente; f descreve a relação entre y e x;
e ε são os erros padrões.

Neste caso, entretanto, tanto y quanto x não são valores únicos, mas uma série de valores.
No caso de y, temos um quadro de valores que cruza dois eixos: 99 países contra 19 anos (dados
longitudinais), o que adiciona à nossa regressão Linear a apresentação dos dados em Painéis.
Assim, nosso modelo (2) é melhor descrito por:

yit = f(x) + ε (2)

em que: i indica a variação de país: i1, i2, i3, ..., i99; e t indica a variação de tempo: t1, t2, t3,
..., t19. Sendo que t1 se refere a 1996 e t19 se refere a 2014.

Já no caso de x, temos 17 notas para cada um dos 19 anos, de cada um dos 99 países, o que
transforma a Regressão Linear, que antes era Simples, em uma Regressão Linear Múltipla. Isso
torna nosso modelo ajustado excessivamente extenso2 e pouco prático, pois teríamos que calcular
f(x) para milhares de relações entre y e x. Isso nos chama a atenção para o fato de que esse
cálculo não é uma análise univariada – com apenas uma variável independente, mas multivariada
– com várias variáveis3. Em uma situação em que lidamos com 17 variáveis independentes, há a

2 Algo como: yit = β1x1,it + β2x2,it + β3x3,it + ... + β17x17,it + υit, em que: β representa a probabilidade
de erro ao falhar em rejeitar a hipótese nula, ou basicamente, o coeficiente de correlação entre x e xn; e υ
representa a composição de erros aleatórios (ε) e erros idiossincráticos (α), ou seja, características particulares
de cada país (i), em cada ano (t).

3 Hair Jr. et al. (2009) nos lembram que para que uma análise seja realmente multivariada, as variáveis em questão,
com valores aleatórios, porém inter-relacionados, devem ser incapazes de explicar o comportamento da variável
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possibilidade de lançar mão da técnica de análise fatorial, capaz de indicar, através de cálculos
de correlação entre os vários x, quais são de fato os mais relevantes e aglutiná-los em um número
reduzido de fatores, eliminando aqueles com baixo poder de explicação antes mesmo de executar
a regressão com y.

Deve ser acrescentado que, tanto em sua versão simples quanto múltipla, o principal
método matemático trabalhado é o de mínimos quadrados. Este método, comumente utilizado
em cálculos econométricos, insere no cálculo de correlação entre y e x, a probabilidade de
nenhuma correlação (α) e a probabilidade de correlação positiva (β), também chamados de
resíduos (BERKELEY, 2015). Trazendo de volta o modelo ajustado (3) de regressão linear
múltipla já apresentado no início deste capítulo, temos, agora de forma completa:

yit = β1x1,it + β2x2,it + β3x3,it + ...+ β17x17,it + υit + α (3)

Após a execução desse cálculo, devemos escolher quais dos três resultados possíveis
(ou, estimativas de dados de painel) é o mais apropriado: efeito fixo, efeito aleatório, ou dados
empilhados (painel pool). O efeito fixo considera a probabilidade de nenhuma correlação (α),
através dos erros idiossincráticos de cada país, em cada ano. Já o efeito aleatório permite que
α assuma qualquer valor. Os dados empilhados tornam α uma constante para todos os países,
em todos os anos, eliminando a idiossincrasia. Como nesse caso empírico isto é inconcebível,
eliminamos essa possibilidade, nos restando decidir entre efeito fixo e aleatório. O que define
quais das duas estimativas será utilizada está no reino da matemática, e não na construção
conceitual qualitativa desta dissertação: o Teste de especificação de Hausman (1978). Este teste
compara resultados com diferentes estimadores da mesma regressão (efeito fixo ou aleatório)
e aponta para qual é o mais consistente. Essa decisão é tomada de acordo com o nível de
significância (ou ϕ-valor) de x da regressão em questão: se for inferior a 5%, a hipótese nula x(0)

é rejeitada, e logo, somos levados a considerar os resultados obtidos com estimadores de efeito
fixo. Caso contrário, consideramos os resultados obtidos com estimadores de efeito aleatório.

Em seguida, os outputs da regressão estão prontos para serem interpretados. Para cada
resultado de coeficiente de correlação estimada (β), devemos observar se o ϕ-valor está abaixo
de 5%. Nesses casos, o resultado é relevante para a nossa análise. À medida que nossas variáveis
dependente revelem o seu coeficiente de correlação em relação à variável independente, está
concluído o teste empírico de correlação entre montantes de empréstimos aprovados pelos
prestamistas e as notas de qualidade institucional dos países, que é o objetivo central desta
dissertação. Com isso em mãos, tanto hipóteses nulas quanto hipóteses positivas e negativas
nos oferecerão novidades na análise qualitativa sobre o que condiciona e conduz o movimento
de capital entre o Banco Mundial e os países em desenvolvimento e seus diferentes arranjos

dependente em questão. Esse é o caso da suposta correlação entre os montantes dos empréstimos aprovados
pelos prestamistas (y) e os 17 indicadores de qualidade institucional (x). Nenhum desses indicadores faz sentido
isoladamente, pois ilustram diferentes dimensões de um mesmo objeto: o corpo institucional de um governo.
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políticos e institucionais.

Por fim, obtemos também uma “escala de mudança” representada pela variação do
coeficiente de correlação. A cada variação positiva ou negativa do coeficiente de correlação –
dividido por 10 – de um indicador de qualidade institucional, podemos generalizar que há uma
variação positiva ou negativa em US$ 1 mi per capita de empréstimos aprovados para dado país,
em relação aos demais no mesmo corte temporal. Por exemplo: se o País A apresentou uma nota
de “Liberdade Comercial” de 0,5 no ano de 2014, e a regressão apontou para um coeficiente de
correlação positivo e significativo de 12,5 com os empréstimos do Banco, pode-se supor que se
em 2015 a nota deste indicador se elevar a 0,6 para este país, a tendência é de que ele tenha mais
US$ 1,25 milhões per capita de empréstimos aprovados em relação ao montante do ano anterior.

3.1.2 Análise Fatorial

Os 17 subindicadores de qualidade institucional apresentados nesta dissertação, são, na
verdade, 17 dimensões de um mesmo fenômeno, que é o regime político e a situação institucional
de determinado Estado. Na análise estatística, quando nos deparamos com fenômenos complexos
e multidimensionais como esse, com um número elevado de variáveis, buscamos verificar se é
possível condensar essas informações em unidades mais abrangentes e assim tentar enxergar
padrões de relacionamento entre elas. Essa técnica é chamada de análise fatorial (HAIR JR. et

al., 2009).

Há a possibilidade de que alguns, ou mesmo muitos desses indicadores representem,
para cada país e ao longo do tempo, uma variação desconectada do comportamento paralelo
dos demais indicadores. Apenas como um exemplo, poderíamos observar que a estabilidade
das baixas notas de “Liberdade Política” e de “Direitos Civis” de muitos países asiáticos ao
longo de uma década não acompanham a decolagem das notas de “Liberdade Comercial” e de
“Liberdade Financeira” no mesmo período, para os mesmos países. Logo, existem dois grupos
com comportamentos distintos. A medida que percebemos, apenas como um exemplo, mais uma
vez, que todas as notas de indicadores ligados ao “Liberalismo Econômico” evoluem seguindo
um mesmo padrão entre os diferentes países e ao longo dos anos, podemos ponderá-las em um
único novo proxy. Se o nosso x antes se estendia entre x1 e x17, agora podemos trabalhar com
variáveis independentes distribuídas entre x1 e x12.

Para aplicar a técnica de análise fatorial, porém, os nossos dados precisam se encaixar
em alguns critérios. Os diferentes valores precisam ser variáveis4, ou seja, precisam apresentar
algum nível de evolução positiva ou negativa entre i e ao longo de t. E também, essas variáveis
precisam ser interdependentes entre si, e não somente provocarem a dependência de outros
dados em relação a elas (HAIR JR. et al., 2009). As notas de qualidade institucional que fazem

4 As outras opções, que não se enquadram em uma análise fatorial, são: casos (respostas qualitativas dadas por
respondentes de um questionário, por exemplo), ou objetos (existência ou não existência de algo, por exemplo)
(HAIR JR. et al., 2009).
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parte desta dissertação se encaixam em ambos os critérios. Cada nota representa um valor em
um universo que pode variar entre 0 (péssima qualidade institucional para aquele indicador)
e 1 (excelente qualidade)5, e além disso, esses valores se alteram à medida que observamos
diferentes países, em diferentes anos. Entendemos também, que, apesar de não trabalharmos com
referências que indiquem a causalidade entre os diferentes indicadores, eles compõem diferentes
dimensões de um mesmo fenômeno, e é improvável que a hipótese nula de interdependência
entre todos os pares seja verdadeira. Se entre os dados encontrarmos um país que mantém ao
longo de anos uma nota alta de “Liberdade de Investimentos” e uma nota baixa de “Liberdade
Financeira”, ou a mesma situação com as notas de “Direitos Políticos” e “Liberdades Civis”,
estamos lidando com exceções, e não com a regra.

Basicamente, a análise fatorial calcula a correlação entre cada par possível de variáveis,
gerando uma lista de fatores: construtos que representam o nível de variação entre as variáveis
originais. Cada fator apresenta um autovalor, que é a soma da raiz das variâncias aglutinadas por
ele. Quanto maior o autovalor de um fator, maior o seu poder de explicação a respeito da maior ou
menor importância das variáveis originais6. Assim, somos levados a observar em qual proporção
cada uma das variáveis originais está participando do construto de um fator com futovalor
elevado. Para isso, observamos os factor loadings (por vezes chamadas de comunalidades) de
cada fator para cada variável original (quanto maior, maior o poder explicativo), pois eles indicam
a porcentagem em que cada variável está sendo explicada pelo fator em questão (HAIR JR. et

al., 2009).

Carlos e Echeveste (2013, p. 10) alertam que “(o) pesquisador geralmente não deve
realizar uma análise fatorial com uma amostra menor que 50 observações, e preferencialmente,
deve ser maior do que 100 (MULAIK, 1972). Kim e Mueller (1978) e Latif (1994) propõem um
mínimo de 20 observações para cada variável envolvida na análise”. Tais exigências mínimas são
claramente ultrapassadas pelo banco de dados desta dissertação, que contém 31.997 observações
sobre a qualidade institucional dos países, ou seja, 1.881 observações para cada uma das 17
variáveis.

O resultado ideal para este estudo, ou seja, aquele que nos ofereceria um único fator
com altíssimo poder de explicação a respeito da relevância e concordância dos 17 indicadores
de qualidade institucional, acabaria por gerar uma ou mais “variáveis substitutas” (surrogate

variables). Bastaria identificar quais das variáveis originais possuem os mais altos factor loadings

5 Na análise estática os dados são classificados em “escalas de medição” de acordo com a precisão de suas
quantificabilidades. No caso das notas de qualidade institucional (valores de 0 a 1), os dados estão apresentados
de uma forma em que podemos obter “escalas de proporção” (ratio scales), que são medidas que permitem
diferenciar entre valores “maiores” e “menores”, e possuem um zero absoluto. Essa é a forma mais precisa
de escala de medição, e permite todas as operações matemáticas, como aquelas que são executadas na análise
fatorial. Na linguagem estatística, tanto os dados das notas de qualidade institucional, quanto os montantes
de empréstimo aprovados pelos prestamistas, são considerados “dados métricos”, ou seja, que apresentam
quantitativamente um atributo (HAIR JR. et al., 2009).

6 O autovalor representa uma SSL (Sum of Square Loadings). Os fatores podem ser ortogonais (não correlacionados
entre si) ou oblíquos (correlacionados entre si) (CARLOS; ECHEVESTE, 2013).
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em relação a esse único Fator e saberíamos quais dos 17 indicadores devem, de fato, serem
levados à regressão linear com a variável dependente (os valores dos empréstimos aprovados
pelos prestamistas). Se for somente uma variável original, por exemplo, seríamos capazes de
executar uma regressão linear simples, fazendo com que uma variável com altíssimo poder
explicativo participasse de uma equação relativamente simples e pouco trabalhosa. De toda
forma (mesmo que a análise fatorial resulte em algo abaixo do ideal), essa etapa será eficaz na
superação do problema de variáveis independentes excessivas, tornando os dados prontos para a
regressão linear pretendida.

Para tornar o resultado de uma análise fatorial mais preciso, deve-se aplicar a análise
de componentes principais, ou rotation. Basicamente, a rotation transforma o valor que indica
a proporção de cada fator gerado em um número positivo, possibilitando uma visualização
vetorial do poder explicativo de cada um deles. Geralmente, aqueles fatores com o menor poder
explicativo acabam assumindo um valor negativo na proporção do seu poder explicativo, pois
revela-se que o seu poder explicativo não é somente baixo, mas contraditório em relação aos
fatores mais relevantes. Apesar dessa possibilidade, tanto o resultado de uma análise fatorial
com rotation quanto o de uma sem a aplicação dessa técnica são estatisticamente válidos.

Finalmente, podemos utilizar os fatores em uma regressão linear, substituindo o emprego
direto dos 17 indicadores originais. Para tanto, é preciso normalizar o valor de cada fator
entre 0 e 1. No final, cada fator representará uma nota de qualidade institucional que reflete
o peso do elevado poder de explicação do indicador ou do conjunto de indicadores que o
compõem. A aplicação deste peso à nota é executada através da seguinte operação (4) (CARLOS;
ECHEVESTE, 2013, p. 11)7:

QI(Fki) = Σj
n=1(|pn| · xn)÷ Σj

n=1pn × 100% (4)

em que: QI(Fki), é a nota de qualidade institucional do país i no fator k; j, número de variáveis
no fator k; |pn|, módulo da carga fatorial da variável n no fator k; xn, nota da variável n no fator
k. Assim podemos, por exemplo, trabalhar com um fator composto pelos indicadores “Qualidade
Regulatória” e “Efetividade do Governo”, em que sua carga fatorial representa exatamente a
distribuição do poder explicativo destas duas variáveis em relação às 15 demais. Com isso, é
cumprido o objetivo que se tem de executar regressões apenas com os indicadores mais relevantes
e com o reflexo do seu real poder de explicação a respeito dos países.

3.1.3 Fator de Inflação de Variância

Outra forma de identificar indicadores com baixo poder explicativo em relação aos demais
é a análise do seu fator de inflação de variância (variance inflaction factor, ou VIF). Dependendo

7 Essa é a fórmula específica para dados com o limite inferior igual a 0, como é o caso.
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do resultado, algumas das variáveis podem ser eliminada do estudo por ser redundante, e sua
presença distorce o erro padrão (ε) das demais (HAIR JR. et al., 2009). Para isso, basta executar
uma regressão múltipla linear sem estimar a idiossincrasia dos países (ou seja, com dados em
pool) e listar o coeficiente de determinação (R2) de cada um dos 17 indicadores.

Se estipularmos um valor de tolerância em 10, executamos a seguinte operação (5):

V IFv = 1÷ TOLv (5)

em que: v, é a variável; e TOL é a razão de 10 por 10 subtraído do valor de R2 de v. Qualquer
resultado de VIF que supere 10 pode ser considerado alto e a variável em questão pode ser despre-
zada em uma nova regressão. Pode-se dizer, também, que elevados valores de VIF correspondem
à igualmente elevada colinearidade ou multicolinearidade entre as variáveis independentes
(HAIR JR. et al., 2009).

3.2 Apresentação dos dados utilizados

Antes da execução das técnicas estatísticas, será apresentando um diário com detalhes
do banco de dados que foi construído para esta dissertação. Tal banco de dados é composto por
quatro tabelas, sendo que a primeira contém as variáveis dependentes (y), enquanto as demais
contêm as variáveis independentes (x): Montantes aprovados per capita pelo Banco Mundial,
1996-2014, para 99 países; Notas para 99 países dos indicadores da publicação “Freedom in the

World” entre 1996 e 2014; “Index of Economic Freedom”; e “Worldwide Governance Report”.

Os Apêndices A e B desta dissertação apresentam um resumo da variação institucional
destes 99 países entre 1996 e 2014, expondo os valores médios das notas de qualidade insti-
tucional. A seguir, detalhes sobre o levantamento e edição dos dados para a consolidação das
tabelas.

3.2.1 Montantes aprovados per capita pelo Banco Mundial, 1996-2014

O website do Banco Mundial disponibiliza um banco de dados e um mecanismo de busca8

que permitem o acesso a uma vasta gama de informações sobre cada operação de empréstimo
das subdivisões do Grupo, desde 1947. Foram extraídas desse mecanismo de busca, a princípio,
informações completas de todas as operações entre 1990 e 2014, 155 países. Em seguida, uma
série de cortes foram feitas:

a) Foram excluídas todas as operações das linhas de produto (product line) que não sob
âmbito do IBRD e da IDA. Essas linhas de produto desconsideradas, são: Carbon

8 O banco de dados pode ser acessado neste endereço: <http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/
PROJECTS/0,,menuPK:51563~pagePK:95873~piPK:95910~theSitePK:40941,00.html>. Acesso em:
22/11/2015.

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51563~pagePK:95873~piPK:95910~theSitePK:40941,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/0,,menuPK:51563~pagePK:95873~piPK:95910~theSitePK:40941,00.html
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Offset, Debt Reduction Facility, GEF Medium Sized Program, Global Environment

Project, Guarantees, HIPC Transfer, Institutional Development Fund, Montreal Pro-

tocol, Rainforest, Recipient Executed Activities e Special Financing. Isso foi feito
porque todos os montantes de fato aprovados às instituições soberanas clientes, sob
esses rótulos, estavam zerados, apesar de constituírem valores aprovados (montantes
aprovados ainda são passíveis de cancelamento), exceto em “Guarantees”, que é uma
operação financeira auxiliar a um empréstimo, e não um empréstimo para projeto de
desenvolvimento em si. Por outro lado, os montantes não somente aprovados, mas
não cancelados até a data de acesso ao banco de dados, estavam sob as operações com
a linha de produto rotulada por “IBRD/IDA”. Várias destas linhas desconsideradas re-
presentam movimentações bancárias internas (ou em conjunto com co-financiadores),
enquanto outras fazem referência a atividades específicas e temporárias da instituição.
Toda conceituação qualitativa feita nesta dissertação sobre as operações do Banco
Mundial se refere aos empréstimos a projetos de desenvolvimento conforme são com-
preendidos e administrados pelo IBRD e pela IDA, e essa delimitação foi respeitada
no que acaba de ser esclarecido. Tal filtragem acabou por excluir os países Bahamas,
República Checa e Fiji deste estudo;

b) Existem alguns empréstimos feitos a regiões e blocos regionais, ao invés de países
específicos (por exemplo: “Países andinos, “África”, “Mercosul”, etc.). Tais valores
não foram considerados, pois nossas variáveis independentes se ocupam da qualidade
institucional de Estados soberanos, apenas;

c) O início da série temporal foi reduzido de 1990 para 1996, para se encaixar com as
informações oferecidas do “Worldwide Governance Index”. Como esse relatório é
publicado pelo próprio Banco Mundial, foi considerado essencial se ajustar a ele,
pela alta relevância de suas informações;

d) Todos os países com mais de 20% de dados faltantes em qualquer um dos três
indicadores de qualidade institucional foram cortados do estudo: Afeganistão, Samoa
Americana, Angola, Antigua e Barbuda, Butão, República Centro-Africana, Kosovo,
Guiné Equatorial, Montenegro, Myanmar, Sérvia e Sudão do Sul. Todos os dados
faltantes que estavam agrupados em mais de um, no início ou no fim da série temporal,
mesmo respeitando o limite de 20%, também foram retirados: Bósnia e Herzegovina,
Burundi, Cômoros, República Democrática do Congo, Dominica, Eritreia, Granada,
Guiné-Bissau, Iraque, Cazaquistão, Kiribati, Quirguisão, Libéria, Líbia, Macedônia,
Maldivas, Ilhas Marshall, Maurícia, Micronésia, Palau, Papua-Nova Guiné, Samoa,
São Tomé e Príncipe, Seicheles, Ilhas Salomão, Somália, São Cristóvão e Nevis,
Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Sudão, Síria, Tajiquistao, Timor Leste,
Togo, Tonga, Turcomenistão, Tuvalu, Uzbequistão, Vanuatu, Cisjordânia e Gaza, e
Iugoslávia. Esses cortes correspondem ao critério de completude e temporalidade
da informação, refletindo Estados que, por motivo de juventude, desmembramento,
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unificação, ou alta indefinição política, não podem oferecer informações confiáveis,
em uma temporalidade estável, para compor o banco de dados.

Tais ajustes e cortes descritos acima resultaram em uma amostra de 99 países, listados na
Figura 3.

Figura 3 – Lista de países considerados neste estudo, dividos por continente

África América Ásia Europa

África do Sul Argentina Armênia Albânia
Argélia Barbados Azerbaijão Belarus
Benin Belize Bangladesh Bulgária

Botswana Bolívia Camboja Chipre
Burkina Faso Brasil China Croácia
Cabo Verde Chile Coreia do Sul Eslováquia
Camarões Colômbia Filipinas Eslovênia

Chade Costa Rica Iêmen Estônia
Congo, República do El Salvador Índia Geórgia

Costa do Marfim Equador Indonésia Hungria
Djibuti Guatemala Irã Letônia
Egito Guiana Jordânia Moldávia

Etiópia Haiti Laos Polônia
Gabão Honduras Líbano Romênia

Gâmbia Jamaica Malásia Rússia
Gana México Mongólia Ucrânia
Guiné Nicarágua Nepal
Lesoto Panamá Paquistão

Madagascar Paraguai Sri Lanka
Malawi Peru Tailândia

Mali República Dominicana Turquia
Marrocos Trinidad e Tobago Vietnã
Mauritânia Uruguai

Moçambique Venezuela
Namíbia

Níger
Nigéria
Quênia
Ruanda
Senegal

Serra Leoa
Suazilândia
Tanzânia
Tunísia
Uganda
Zâmbia

Zimbabwe

Em seguida, foi feito um ajuste para normalizar as diferenças de dimensão entre os
países, utilizando como referência suas respectivas populações estimadas9. Assim, o banco de
dados aqui construído oferece uma visão completa dos montantes per capita aprovados pelo
IBRD e pela IDA a cada um destes 99 países, entre 1996 e 2014. Isso representa 64% de todos
os Estados-clientes do IBRD e da IDA entre 1996 e 2014. Em termos financeiros, a tabela soma
US$ 515.855,82 milhões em montantes aprovados e (até a data de acesso), não cancelados pelas
mesmas instituições prestamistas. Esse valor representa 75% de todos os projetos até então
aprovados por todas as divisões do Banco Mundial entre 1990 e 2014 (US$ 688.491,33 milhões).
9 A população estimada de cada país, em cada um dos anos desse corte temporal também fo-

ram retiradas de outro banco de dados administrado pelo Banco Mundial, disponível em:
<http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=SP.POP.TOTL&id=af3ce82b&report_name=
Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y>. Acesso em: 05/10/2015.

http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=SP.POP.TOTL&id=af3ce82b&report_name=Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y
http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?Code=SP.POP.TOTL&id=af3ce82b&report_name=Popular_indicators&populartype=series&ispopular=y
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3.2.2 Indicadores de qualidade institucional sob critérios liberais, 1996-

2014

Foram reunidas, em três tabelas distintas, as notas de qualidade institucional para 17
indicadores, para cada um dos 99 países listados na seção anterior, em cada um dos 19 anos entre
1996 e 2014. Cada uma das tabelas corresponde a dados coletados e editados, separadamente, das
publicações “Freedom in the World”10 (pela Freedom House), “Index of Economic Freedom”11

(pela Heritage Foundation), e “Worldwide Governance Index”12 (pelo Banco Mundial). A seguir,
o registro de ajustes, cortes e contextualizações feitas na construção destas tabelas:

a) Todas as notas das diferentes publicações foram normalizadas em valores ente 0 e
1, sendo que 0 representa a pior situação institucional possível para o indicador em
questão, e 1, a melhor;

b) Dados faltantes foram preenchidos pela média aritmética dos dois valores imedia-
tamente anterior e posterior. No caso de não haver valor imediatamente anterior ou
posterior, será calculada a porcentagem da diferença entre os três valores posteriores
(ou anteriores), que serão utilizados para calcular uma média aritmética e essa média
será aplicada de forma crescente ou decrescente no valor mais próximo do dado
faltante, utilizando o resultado para preenchê-lo. Isso foi feito com os seguintes da-
dos: todos os indicadores do “Index of Economic Freedom” de 1996 para Cambodia,
Chade, Djibuti, Gambia, Namíbia e Ruanda; indicadores “Controle da Corrupção”
e “Efetividade do Governo” do “Worldwide Governance Index”, para Cabo Verde
em 1996; todos os países e indicadores do “Worldwide Governance Index” nos anos
1997, 1999 e 2001;

c) Valores menores do que 0,1 no “Index of Economic Freedom” foram convertidos
para esse mínimo, por uma necessidade matemática, o que incidiu somente sobre o
indicador “Liberdade Comercial” do Camboja em 1996;

d) O indicador “Liberdade do Trabalho” do “Index of Economic Freedom” será retirado
do estudo pois só começa a ser publicado em 2005.

Tendo consciência de que cerca de 30% do montante total de empréstimos aprovados
pelo The World Bank Group neste corte temporal não puderam ser computados no banco de
dados, e que houve uma escolha por lidar apenas com indicadores institucionais13, corremos
10 Dados disponíveis para download em: <http://freedomhouse.org/sites/default/files/Individual%20Country%

20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2015%20%28FINAL%29.xls>. Acesso em: 25/09/2015.
11 Dados disponíveis para download em: <http://freedomhouse.org/sites/default/files/Individual%20Country%

20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2015%20%28FINAL%29.xls>. Acesso em: 25/09/2015
12 Dados disponíveis para download em: <http://info.worldbank.org/governance/wgi/wgidataset.xlsx>. Acesso em:

28/09/2015
13 Uma importante variável não-institucional que dialoga com o problema tratado neste projeto é a "Taxa de

Pobreza". Porém, surgiria um novo desafio que não poderia ser abarcado aqui: os intervalos de confiança para a
análise estatística de uma série temporal de um indicador deste tipo deveriam ser bem maiores, para além do
recorte aqui possibilitado de 19 anos.

http://freedomhouse.org/sites/default/files/Individual%20Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2015%20%28FINAL%29.xls
http://freedomhouse.org/sites/default/files/Individual%20Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2015%20%28FINAL%29.xls
http://freedomhouse.org/sites/default/files/Individual%20Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2015%20%28FINAL%29.xls
http://freedomhouse.org/sites/default/files/Individual%20Country%20Ratings%20and%20Status%2C%201973-2015%20%28FINAL%29.xls
http://info.worldbank.org/governance/wgi/wgidataset.xlsx
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o risco de oferecer resultados viesados. As omissões do banco de dados são, em sua maioria,
inevitáveis, por serem consequência da inexistência de alguns dados. Já os indicadores eleitos
são, enfim, fiéis à pergunta-problema.

3.3 Execução e resultados

Será registrada, a seguir, a memória da análise estatística, a evolução dos passos dados, e
os seus respectivos resultados. No final, foram aplicados seis modelos, sendo o último aquele
com a maior precisão matemática. O banco de dados e as técnicas estatísticas apresentados acima
foram carregados e executados através do software Stata/MP 14.0.

Primeiro modelo. Executa-se uma regressão linear múltipla, com dados em painel, de y
(US$ milhões per capita de empréstimos aprovados pelo Banco Mundial de 99 países durante 19
anos) contra xn: os 17 indicadores de qualidade institucional apresentados na seção 2.2..Obtemos
dois resultados possíveis, de acordo com a forma de carregar a constante (β1): o de efeito fixo
e o de efeito aleatório. Após a aplicação do teste de Hausman, é assinalado que os resultados
obtidos com o efeito aleatório devem ser considerados. Obtemos um coeficiente de correlação
estimada entre cada indicador e y. Sabendo que somente os resultados que apresentam ϕ-valor
inferior a 5% têm validade estatística, chegamos aos seguintes resultados:

a) Correlação positiva entre o indicador “Efetividade do Governo” e y, com uma escala
de mudança de 1,9 (ou seja: a cada ponto de variância neste indicador que um país
apresente, temos uma variação de US$ 1,9 milhões per capita obtidos pelo mesmo
em empréstimos aprovados pelo Banco Mundial);

b) Correlação negativa entre o indicador “Qualidade Regulatória” e y, com uma escala
de mudança de 2,6;

c) Correlação positiva entre o indicador “Ausência de Corrupção” e y, com uma escala
de mudança de 1,2;

d) Correlação positiva entre o indicador “Liberdade dos Negócios” e y, com uma escala
de mudança de 1,5;

e) Correlação positiva entre o indicador “Liberdade Comercial” e y, com uma escala de
mudança de 1,3; e

f) Correlação negativa entre o indicador “Liberdade Financeira” e y, com uma escala
de mudança de 1,2.

Segundo modelo. Sabendo que é possível criar fatores que aglutinem as variáveis que
melhor explicam a oscilação umas das outras, não devemos nos deter nos resultados do primeiro
modelo. Após executar a análise fatorial incluindo todas as 17 variáveis explicativas, temos
um bom resultado: as 17 variáveis foram reduzidas a três fatores significativos. Porém, após
executar a regressão e o teste de Hausman (que nos leva aos resultados do efeito aleatório sobre
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a constante), descobrimos que nenhum dos três fatores apresenta correlação estatisticamente
significativa em relação a y. Na Tabela 1, os factor loadings dessa análise fatorial.

Tabela 1 – Factor Loadings do Segundo Modelo

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8

Direitos Políticos 0,7811 0,2265 -0,4766 -0,1083 0,0378 -0,1263 0,0033 0,0081
Liberdades Civis 0,833 0,2158 -0,3943 -0,0212 0,0868 0,0386 0,0554 -0,0194

Voz e Prestação de Contas 0,8935 0,1286 -0,3679 -0,0858 0,0479 -0,049 -0,0513 -0,0053
Est. Pol. e Aus. de Violência 0,6685 -0,2287 -0,1658 0,0359 -0,0309 0,2735 0,0082 0,0163

Efetividade do Governo 0,8871 -0,2173 0,1401 0,1427 0,111 -0,0964 -0,0973 -0,0445
Qualidade Regulatória 0,9204 0,1226 0,211 0,0599 -0,0368 0,0001 -0,1044 0,0156

Primazia do Direito 0,9051 -0,2685 0,0886 0,0574 0,1281 0,0484 -0,0091 0,073
Controle da Corrupção 0,8631 -0,3028 0,0824 0,0367 0,1254 0,0248 0,0468 -0,0162
Direitos de Propriedade 0,7775 -0,1315 0,1896 -0,2372 -0,1009 -0,1348 0,0439 0,0401
Ausência de Corrupção 0,7824 -0,2012 0,1475 0,0412 -0,0481 -0,0277 0,0979 -0,0311

Lib. Fiscal 0,0894 0,4843 0,1182 0,2338 0,0576 -0,0512 0,0402 0,0275
Gastos Governamentais -0,3193 0,304 0,2327 -0,1429 0,283 -0,0429 0,0033 0,021

Lib. dos Negócios 0,6387 0,0014 0,2327 0,0817 -0,0479 -0,1646 0,044 -0,0166
Lib. Monetária 0,2974 0,2408 0,241 -0,0682 0,3069 0,1422 0,0208 -0,025
Lib. Comercial 0,3552 0,292 -0,0414 0,415 -0,1079 0,0251 0,0193 0,0192

Lib. dos Investimentos 0,6446 0,2848 0,2046 -0,2177 -0,1906 0,0823 -0,0085 0,0203
Lib. Financeira 0,6141 0,3571 0,2182 -0,1037 -0,1805 0,1074 -0,0115 -0,0452

Fonte: Resultados da pesquisa

Nota: Em negrito, os factor loadings mais elevados de cada variável, levando à formação dos fatores.

Terceiro modelo. A análise fatorial do modelo anterior não passou pela análise de
componentes principais, ou rotation. Na Tabela 2, os factor loadings desta Análise Fatorial com
rotation.
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Tabela 2 – Factor Loadings do Terceiro modelo

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Fator 11 Fator 12 Fator 13

Direitos Políticos 0,2634 0,0365 -0,36 0,3799 -0,0391 0,1949 -0,0649 -0,1915 -0,0343 -0,0135 0,0785 0,0086 0,0001
Liberdades Civis 0,2816 0,0533 -0,3171 0,3238 0,0601 0,0754 -0,0387 -0,1249 0,0077 0,0395 0,1102 0,0201 0,0386

Voz e Prestação de Contas 0,2999 -0,0028 -0,2556 0,2928 -0,0015 0,1316 -0,0308 -0,0996 -0,0412 0,0098 -0,0312 -0,0548 -0,0312
Est. Pol. e Aus. de Violência 0,2348 -0,2298 -0,1073 0,0904 0,1901 -0,2497 0,1032 0,5317 0,567 0,2547 0,0609 0,2233 -0,122

Efetividade do Governo 0,3003 -0,1061 0,1313 -0,1475 0,1733 0,1177 0,0134 -0,0154 -0,1287 0,0577 -0,3323 -0,3246 -0,2628
Qualidade Regulatória 0,3116 0,1103 0,0875 -0,0925 -0,0487 0,0039 0,1081 0,0327 -0,0758 -0,0116 -0,273 -0,2252 -0,4038

Primazia do Direito 0,3059 -0,1469 0,1263 -0,0661 0,194 0,0529 0,0415 0,1092 -0,054 -0,0914 -0,2463 0,0253 -0,0538
Controle da Corrupção 0,2939 -0,1777 0,1473 -0,0676 0,2015 0,078 0,039 0,0997 -0,0895 -0,0195 -0,1034 -0,1318 0,8251
Direitos de Propriedade 0,269 -0,0773 0,2449 -0,0187 -0,2496 0,1792 -0,0022 0,0457 -0,2195 -0,2476 -0,0627 0,7779 -0,0665
Ausência de Corrupção 0,2719 -0,1205 0,1629 -0,189 0,0457 0,061 0,0264 0,1355 -0,2878 0,0412 0,8275 -0,1736 -0,1503

Lib. Fiscal 0,0331 0,5707 -0,1999 -0,2674 0,1377 0,2935 -0,506 0,4419 -0,0165 -0,0142 -0,0239 0,0439 0,0418
Gastos Governamentais -0,1162 0,4083 0,3439 0,3035 0,1405 0,4714 0,5574 0,1104 0,1145 0,16 0,0551 0,0025 0,0141

Lib. dos Negócios 0,2273 0,0581 0,202 -0,3415 -0,0618 0,2313 -0,1976 -0,544 0,572 0,2198 0,1032 0,069 0,0314
Lib. Monetária 0,1086 0,3469 0,3613 0,281 0,5093 -0,495 -0,2262 -0,2226 -0,0325 -0,1574 0,0715 0,11 -0,0418
Lib. Comercial 0,1288 0,2838 -0,439 -0,4643 0,2047 -0,2122 0,5506 -0,18 -0,038 -0,1669 0,0365 0,1736 0,0568

Lib. dos Investimentos 0,2264 0,2359 0,1246 0,0822 -0,5034 -0,1837 0,0744 0,159 0,3276 -0,5608 0,0667 -0,2948 0,1038
Lib. Financeira 0,2163 0,306 0,0783 0,0081 -0,4318 -0,364 0,0359 0,0295 -0,2469 0,6457 -0,0832 0,0382 0,1453

Continua
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Variável Fator 14 Fator 15 Fator 16 Fator 17

Direitos Políticos 0,5481 0,0558 -0,194 0,4756
Liberdades Civis -0,7408 -0,0546 0,2705 0,2134

Voz e Prestação de Contas 0,1234 0,0171 -0,022 -0,8414
Est. Pol. e Aus. de Violência 0,1067 -0,1134 0,0325 0,0179

Efetividade do Governo 0,2213 -0,0663 0,6688 0,0994
Qualidade Regulatória -0,1871 -0,4603 -0,5603 0,066

Primazia do Direito -0,162 0,7968 -0,2668 0,0521
Controle da Corrupção 0,0191 -0,2594 -0,1104 0,0221
Direitos de Propriedade 0,0237 -0,1602 0,125 -0,0027
Ausência de Corrupção 0,02 0,0296 -0,0267 -0,0205

Lib. Fiscal 0,014 0,0134 0,0113 -0,0114
Gastos Governamentais 0,0081 0,0381 0,0329 -0,007

Lib. dos Negócios -0,0131 0,0285 -0,0418 -0,0266
Lib. Monetária 0,0775 -0,0469 0,0038 -0,0164
Lib. Comercial 0,0672 0,0154 0,0545 -0,0218

Lib. dos Investimentos 0,0229 0,0972 0,1368 0,0134
Lib. Financeira 0,034 0,1464 0,0458 0,0158

Fonte: Resultados da pesquisa

Nota: Em negrito, os factor loadings mais elevados de cada variável, levando à
formação dos fatores.
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Isso foi feito agora, neste modelo, para que um resultado matematicamente mais apurado
seja obtido, e de fato, apesar de obter a tímida redução de variáveis para 12 fatores, temos corre-
lações significativas. Apontando para os resultados de efeito aleatório após teste de Hausman, a
regressão nos leva à correlação positiva entre o Fator 11 (referente ao indicador “Ausência de
Corrupção”) e y, com uma escala de mudança de 1,1.

Quarto modelo. Aqui, nos cabe uma pergunta: todas as 17 variáveis originais são re-
almente necessárias na análise fatorial? Alguma variável pode ser desprezada? A técnica de
variance inflation factor é então executada e descobrimos que o indicador “Voz e Prestação de
Contas” – que possui alto VIF - distorceu os resultados obtidos nos modelos anteriores, pois sua
variação acompanha de forma mitigada a variância dos demais indicadores, tomando para si um
poder explicativo que faz parte, na verdade, do poder explicativo das demais. É um indicador
que pode ser desprezado por ser uma característica básica de qualquer ambiente institucional,
como se sua presença fosse tomada por certa. Sendo assim, repetiremos os modelos anteriores,
mas excluindo “Voz e Prestação de Contas” dos modelos, a começar por uma regressão linear
múltipla como a do primeiro modelo.

O teste de Hausman nos indica os resultados sobre efeito aleatório, e então temos:

a) Correlação positiva entre o indicador “Efetividade do Governo” e y, com uma escala
de mudança de 2,1;

b) Correlação negativa entre o indicador “Qualidade Regulatória” e y, com uma escala
de mudança de 2,4;

c) Correlação positiva entre o indicador “Ausência de Corrupção” e y, com uma escala
de mudança de 1,1;

d) Correlação positiva entre o indicador “Liberdade dos Negócios” e y, com uma escala
de mudança de 1,3;

e) Correlação positiva entre o indicador “Liberdade Comercial” e y, com uma escala de
mudança de 1,2; e

f) Correlação negativa entre o indicador “Liberdade Financeira” e y, com uma escala
de mudança de 1,2.

Quinto modelo. Mais uma vez, vamos à Análise Fatorial, ainda sem sua rotation e com a
ausência do indicador “Voz e Prestação de Contas”. Na Tabela 3, os factor loadings dessa análise
fatorial. Executando a regressão entre y e os quatro fatores, os resultados do efeito aleatório
indicados pelo teste de Hausman é este: correlação positiva entre o Fator 4 (referente ao indicador
“Liberdade Comercial”) e y, com uma escala de mudança de 0,8.

Sexto modelo. Por fim, executamos a rotation sobre a análise fatorial do modelo anterior
e chegamos a 12 fatores significativos. Na Tabela 4, os factor loadings desta Análise Fatorial
com rotation.
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Tabela 3 – Factor Loadings do Quinto Modelo

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8

Direitos Políticos 0,7431 0,132 -0,4862 -0,1519 0,0783 -0,1444 -0,0165 0,0006
Liberdades Civis 0,8058 0,1441 -0,4557 -0,0815 0,1284 -0,0191 0,0204 -0,0152

Est. Pol. e Aus. de Violência 0,6661 -0,247 -0,1778 -0,0089 -0,0034 0,2581 0,0101 0,0145
Efetividade do Governo 0,8956 -0,1797 0,129 0,1717 0,0803 -0,0823 -0,0913 -0,0428
Qualidade Regulatória 0,9275 0,1682 0,1291 0,0628 -0,0469 0,0114 -0,0975 0,0126

Primazia do Direito 0,9134 -0,2392 0,0854 0,0732 0,1222 0,0459 -0,0122 0,0686
Controle da Corrupção 0,8714 -0,2748 0,0919 0,0549 0,1198 0,0215 0,0484 -0,0166
Direitos de Propriedade 0,786 -0,0895 0,1985 -0,2269 -0,0859 -0,1419 0,0315 0,039
Ausência de Corrupção 0,7938 -0,1625 0,1292 0,0442 -0,0572 -0,0239 0,096 -0,0284

Lib. Fiscal 0,0884 0,5003 -0,0038 0,236 0,0311 -0,045 0,0404 0,0263
Gastos Governamentais -0,3165 0,3355 0,2261 -0,0791 0,2797 -0,0489 0,0037 0,019

Lib. dos Negócios 0,6502 0,0506 0,1843 0,0975 -0,0726 -0,1519 0,0327 -0,0139
Lib. Monetária 0,3035 0,2818 0,1909 -0,0225 0,3097 0,1278 0,0204 -0,0234
Lib. Comercial 0,3533 0,2872 -0,1774 0,3689 -0,1369 0,0367 0,0209 0,0183

Lib. dos Investimentos 0,6482 0,3228 0,126 -0,2382 -0,1595 0,0788 -0,008 0,0184
Lib. Financeira 0,6181 0,3972 0,1134 -0,1254 -0,162 0,1103 -0,0045 -0,0424

Fonte: Resultados da pesquisa

Nota: Em negrito, os factor loadings mais elevados de cada variável, levando à formação dos fatores.
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Tabela 4 – Factor Loadings do Sexto Modelo

Variável Fator 1 Fator 2 Fator 3 Fator 4 Fator 5 Fator 6 Fator 7 Fator 8 Fator 9 Fator 10 Fator 11 Fator 12 Fator 13

Direitos Políticos 0,2646 0,0372 -0,2711 0,4698 -0,0446 0,3252 -0,0671 -0,298 -0,0739 -0,0061 0,0589 -0,023 -0,0132
Liberdades Civis 0,2858 0,0539 -0,2503 0,4353 0,0547 0,2005 -0,0443 -0,2143 -0,0258 0,046 0,0921 -0,0087 0,022

Est. Pol. e Aus. de Violência 0,2454 -0,2299 -0,1199 0,2407 0,1864 -0,1382 0,043 0,5132 0,579 0,2526 0,0598 0,2305 -0,1202
Efetividade do Governo 0,3167 -0,1067 0,0799 -0,1768 0,1756 0,0821 0,0162 -0,0058 -0,126 0,0567 -0,3265 -0,335 -0,2661
Qualidade Regulatória 0,328 0,1098 0,0439 -0,0821 -0,0478 -0,0021 0,1051 0,0486 -0,0727 -0,0124 -0,2692 -0,234 -0,4081

Primazia do Direito 0,3224 -0,1474 0,0882 -0,0683 0,1948 0,0535 0,0292 0,1103 -0,0518 -0,0916 -0,2476 0,0179 -0,0558
Controle da Corrupção 0,31 -0,1783 0,1102 -0,0825 0,2026 0,0735 0,0277 0,1012 -0,0875 -0,0196 -0,1023 -0,1382 0,8236
Direitos de Propriedade 0,2845 -0,078 0,2233 -0,09 -0,2482 0,1691 -0,01 0,0337 -0,2258 -0,2449 -0,0815 0,7745 -0,0649
Ausência de Corrupção 0,2888 -0,1211 0,097 -0,2081 0,0482 0,0285 0,0156 0,1551 -0,2821 0,0424 0,8328 -0,1517 -0,1484

Lib. Fiscal 0,0346 0,5708 -0,257 -0,2422 0,1408 0,2793 -0,5529 0,3736 -0,0099 -0,0148 -0,0235 0,0455 0,0426
Gastos Governamentais -0,1212 0,4081 0,4325 0,1147 0,1403 0,507 0,5316 0,1224 0,1137 0,1601 0,0545 0,003 0,0143

Lib. dos Negócios 0,2429 0,0573 0,116 -0,4426 -0,056 0,1031 -0,1389 -0,5604 0,5599 0,2195 0,1024 0,0729 0,0326
Lib. Monetária 0,1166 0,3464 0,4045 0,2675 0,5057 -0,491 -0,1929 -0,2101 -0,0343 -0,1572 0,0703 0,114 -0,04
Lib. Comercial 0,1349 0,2839 -0,5612 -0,2713 0,207 -0,2439 0,5734 -0,0933 -0,0337 -0,1673 0,0352 0,1786 0,0591

Lib. dos Investimentos 0,2387 0,2355 0,1183 0,1143 -0,5052 -0,1412 0,0573 0,1607 0,3327 -0,5628 0,0769 -0,2888 0,1035
Lib. Financeira 0,2284 0,3056 0,0539 0,0715 -0,4334 -0,3526 0,0407 0,0679 -0,2387 0,6455 -0,0852 0,035 0,1452

Continua
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Variável Fator 14 Fator 15 Fator 16

Direitos Políticos 0,6097 0,0819 -0,2125
Liberdades Civis -0,6944 -0,0682 0,2711

Est. Pol. e Aus. de Violência 0,1105 -0,1102 0,0315
Efetividade do Governo 0,2461 -0,0557 0,6636
Qualidade Regulatória -0,1665 -0,4647 -0,5595

Primazia do Direito -0,1799 0,7924 -0,2683
Controle da Corrupção 0,0251 -0,259 -0,1102
Direitos de Propriedade 0,0279 -0,1594 0,1253
Ausência de Corrupção 0,015 0,0295 -0,0263

Lib. Fiscal 0,0113 0,0135 0,0115
Gastos Governamentais 0,0066 0,0382 0,0328

Lib. dos Negócios -0,0189 0,0273 -0,0409
Lib. Monetária 0,0753 -0,0453 0,0037
Lib. Comercial 0,062 0,0166 0,0546

Lib. dos Investimentos 0,0226 0,0984 0,1361
Lib. Financeira 0,0312 0,1476 0,0449

Fonte: Resultados da pesquisa

Nota: Em negrito, os factor loadings mais elevados de cada variável,
levando à formação dos fatores.
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Após a regressão e o teste de Hausman (que aponta para os resultados sobre o efeito
aleatório), chegamos ao resultado estatístico mais preciso desta dissertação:

a) Correlação positiva entre o Fator 11 (referente ao indicador “Ausência de Corrupção”)
e y, com uma escala de mudança de 1,1; e;

b) Correlação negativa entre o Fator 16 (referente aos indicadores “Efetividade do
Governo” e “Qualidade Regulatória”) e y, com uma escala de mudança de 0,8.

Na Tabela 5, temos um quadro-resumo do output da regressão linear de todos os modelos,
concluindo o emprego das técnicas estatísticas.
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Tabela 5 – Resumo dos coeficientes de correlação das variáveis de todos os modelos

Efeito Fixo Efeito 
Aleatório EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA

Direitos Políticos 3,124116 
(0,551)*

-1.754931 
(0,686)

4,007295 
(0,350)

2,027085 
(0,538)

Liberdades Civis -17,67825 
(0,016)

-9,449137 
(0.127)

-17,22464 
(0,017)

-6,049601 
(0,285)

Voz e Prestação de Contas 4,728155 
(0,769)

16,62251 
(0,179)

Estabilidade Política e Ausência de 
Violência

-4,394099 
(0,536)

1,352144 
(0,763)

-4,258621 
(0,548)

1,747814 
(0,696)

Efetividade do Governo 43,94416 
(0,005)

19,39353 
(0,064)

-27,61422 
(0,005)

21,29767 
(0,040)

Qualidade Regulatória -27,48514 
(0,053)

-25.82844 
(0,012)

-5,211221 
(0,052)

-24,46174 
(0,016)

Primazia do Direito -6,316745 
(0,712)

-16.86529 
(0,122)

-4,987738 
(0,755)

-15,49398 
(0,153)

Controle da Corrupção -5,48264 
(0,661)

5.633946 
(0,530)

-6,996221 
(0,687)

6,480284 
(0,469)

Direitos de Propriedade -6,912538 
(0,216)

-1.887426 
(0,676)

13,48818 
(0,209)

-1,811607 
(0,688)

Ausência de Corrupção 13,52953 
(0,030)

12.09862 
(0,024)

6,510405 
(0,030)

11,78117 
(0,027)

Liberdade Fiscal 6,739887 
(0,306)

4,968011 
(0,296)

7,227698 
(0,320)

4,643221 
(0,327)

Gastos Governamentais 7,248606 
(0,134)

0,8216524 
(0,786)

15,26038 
(0,135)

0,6701418 
(0,824)

Continua

Primeiro modelo Segundo modelo Terceiro modelo Quinto modeloQuarto modelo
Variáveis explicativas (χ)

Variável dependente (y ): US$  milhões per capita  de empréstimos aprovados pelo Banco Mundial

Sexto modelo

Nota: Entre parênteses, o ϕ-valor dos coeficientes de correlação estimados.
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Efeito Fixo Efeito 
Aleatório EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA

Liberdade dos Negócios 15,3933 
(0,010)

14,53199 
(0,004)

0,5649743 
(0,010)

13,99253 
(0,005)

Liberdade Monetária 0,5963269 
(0,885)

3,923473 
(0,259)

12,72449 
(0,891)

3,579237 
(0,302)

Liberdade Comercial 12,76469 
(0,003)

13,26666 
(0,000)

-4,067698 
(0,003)

12,98335 
(0,000)

Liberdade dos Investimentos -4,005823 
(0,382)

-0,4037022 
(0,917)

-13,79121 
(0,374)

-0,1949891 
(0,960)

Liberdade Financeira -13,85104 
(0,004)

-12,48885 
(0,002)

-2,0781 
(0,004)

-12,18377 
(0,003)

Fator A1
todos os indicadores exceto Lib. 

Fis., Gastos Gov. e Lib. Mon.
-5,079654 

(0,151)
-4,79803 
(0,164)

Fator A2
Lib. Fiscal

Gastos Gov.
-4,34878 (-

0,67)
-4,041089 

(0,518)
Fator A3

Lib. Monetária
2,401461 
(0,470)

1,486047 
(0,632)

Fator B1
Voz. e Pres. De Contas

Qual. Regulatória
0,2446373 

(0,986)
-2,530411 

(0,856)
Fator B2

Lib. Fiscal
5,649968 
(0,192)

4,794421 
(0,262)

Fator B3
Lib. Monetária

-0,819058 
(0,801)

0,1334936 
(0,967)

Fator B4
Gastos Gov.

Lib. Comercial
2,472893 
(0,584)

3,748446 
(0,399)

Continua

Primeiro modelo Segundo modelo Terceiro modelo Quarto modelo Quinto modelo

Variável dependente (y ): US$  milhões per capita  de empréstimos aprovados pelo Banco Mundial
Continuação

Variáveis explicativas (χ)
Sexto modelo

Nota: Entre parênteses, o ϕ-valor dos coeficientes de correlação estimados.
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Efeito Fixo Efeito 
Aleatório EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA

Fator B5
Estab. Política

Lib. dos Negócios
4,438208 
(0,488)

5,462886 
(0,386)

Fator B6
Lib. dos Investimentos

Lib. Financeira
-3,529522 

(0,452)
-3,826145 

(0,408)
Fator B7

Aus. de Corrupção
10,55505 
(0,044)

11,11316 
(0,031)

Fator B8
Dir. de Propriedade

-5,763636 
(0,161)

-5,087155 
(0,209)

Fator B9
Cont. da Corrupção

9,637767 
(0,250)

5,174257 
(0,531)

Fator B10
Dir. Políticos

Lib. Civis
0,0827615 

(0,985)
1,157615 
(0,784)

Fator B11
Prim. do Direito

0,8986923 
(0,927)

2,132276 
(0,824)

Fator B12
Efetividade do Gov.

-14,74798 
(0,118)

-12,45106 
(0,176)

Fator C1
todos exceto Lib. Fis., Gastos Gov., 

Lib. Com. e Lib. Mon.
-3,907795 

(0,284)
-3,874939 

(0,281)
Fator C2

Lib. Fiscal
Gastos Gov.

1,759886 
(0,673)

1,28824 
(0,754)

Fator C3
Lib. Comercial

8,14428 
(0,014)

8,32829 
(0,011)

Fator C4
Lib. Monetária

-0,1500214 
(0,961)

0,6989738 
(0,818)

Continua

Variáveis explicativas (χ)
Primeiro modelo Segundo modelo Terceiro modelo Quarto modelo Quinto modelo Sexto modelo

Variável dependente (y ): US$  milhões per capita  de empréstimos aprovados pelo Banco Mundial
Continuação

Nota: Entre parênteses, o ϕ-valor dos coeficientes de correlação estimados.
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Efeito Fixo Efeito 
Aleatório EF EA EF EA EF EA EF EA EF EA

Fator D1
Lib. Fiscal

5,662668 
(0,195)

4,733434 
(0,272)

Fator D2 
Lib. Mon.

-0,9091117 
(0,778)

0,0573828 
(0,986)

Fator D3
Gastos Gov.
Lib. Com.

3,903521 
(0,392)

4,984988 
(0,266)

Fator D4
Lib. dos Negócios

3,82032 
(0,427)

4,932127 
(0,295)

Fator D5
Est. Pol. e Aus. de Violência

1,303405 
(0,746)

1,374264 
(0,728)

Fator D6
Lib. dos Investimentos

Lib. Financeira
-1,034269 

(0,809)
-1,741447 

(0,679)
Fator D7

Aus. de Corrupção
10,5718 
(0,044)

11,22638 
(0,029)

Fator D8
Dir. de Propriedade

-5,870166 
(0,162)

-5,441239 
(0,188)

Fator D9
Con. da Corrupção 

9,012317 
(0,276)

5,17643 
(0,525)

Fator D10
Dir. Políticos

Lib. Civis
0,5442817 

(0,823)
1,021262 
(0,670)

Fator D11
Prim. do Direito

3,719996 
(0,709)

5,516068 
(0,573)

Fator D12
Efetividade do Gov.
Qual. Regulatória

-19,61477 
(0,053)

-19,96368 
(0,043)

Sexto modelo
Variáveis explicativas (χ)

Primeiro modelo Segundo modelo Terceiro modelo Quarto modelo

Variável dependente (y ): US$  milhões per capita  de empréstimos aprovados pelo Banco Mundial

Quinto modelo

Conclusão

Nota: Entre parênteses, o ϕ-valor dos coeficientes de correlação estimados.
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3.4 Interpretação dos resultados

Cada coeficiente de correlação aproximada é capaz de engatilhar uma discussão quali-
tativa a respeito da natureza dos empréstimos do Banco Mundial, e isso será feito agora. Para
tanto, seguem dois blocos de interpretação: um geral, que reúne insights especulativos a respeito
dos resultados de todos os seis modelos; e uma interpretação concentrada nos resultados do
sexto modelo – aquele que necessita de maior consideração por ser o mais preciso sob critérios
matemáticos. A seguir, aforismos para o primeiro bloco:

Efetividade do Governo. Dois modelos apontaram para uma correlação positiva entre
o indicador “Efetividade do Governo” e montantes de empréstimo aprovados pelo Banco. Já
o sexto modelo apontou para uma correlação negativa do fator em que este fator se integrou,
o que será melhor explorado adiante. Altas notas neste indicador indicam um país em que a
prática governamental é fiel (e eficaz a ponto de cumprir as) às decisões legislativas, ou seja, há
enforcement. Um comportamento governamental que pode ser previsto pelas decisões “no papel”
oferece ao capital investido pelo Banco algo essencial a qualquer capital privado: previsibilidade.
O governo cumprirá o que prometeu. Assim, qualquer instabilidade política ou macroeconômica
durante o período do contrato do instrumento de crédito dificilmente irá além de uma margem
de erro presente na análise dos funcionários do Banco a respeito da “financiabilidade” do
projeto ou programa de desenvolvimento do seu Estado-cliente. Tal efetividade também diz
respeito ao cumprimento da filosofia liberista. Um governo liberal efetivo é aquele que não
surpreende negativamente a iniciativa privada local e estrangeira com ações sem base legislativa e
constitucional. Negócios planejados em um ambiente previsível são numerosos e menos tímidos,
o que pode levar ao crescimento econômico, e logo, à maior arrecadação do fisco. Com os cofres
públicos recheados, há menos motivos para que um país se torne um mau pagador ao Banco
Mundial.

Qualidade Regulatória. Três modelos apontaram para uma correlação negativa entre o
indicador “Qualidade Regulatória” e os empréstimos do Banco. Isso significa que, países com
maior dificuldade em estabelecer um equilíbrio regulatório (que não exagere em regulamentações
deletérias à entrada de novos competidores, e nem ausentes o suficiente para permitir a invasão
de produtos de baixíssima qualidade no mercado, criando um monopólio do preço baixo) tendem
a receber mais dinheiro do Banco. Tal desequilíbrio é típico de países que engatinham no
capitalismo. A ausência marcante de regulamentações do mercado indica uma possível falta de
profissionais e recursos à altura da complexidade de certas atividades industriais, por parte da
burocracia estatal. Este é um cliente típico do Banco, pois além de contratar empréstimos, tem
necessidade do seu segundo grande serviço, que é a consultoria técnica para o desenvolvimento
(por exemplo: projetos voltados para a redução e mitigação de impactos ambientais se tornaram
comuns a partir da década de 2000). Se a “Qualidade Regulatória” dos países fosse um critério
positivo para a aprovação dos empréstimos pelo Banco, sua carteira de clientes provavelmente
reduzir-se-ia imensamente, e também contrariaria o seu mandato de instituição “aplanadora de
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terrenos” para economias capitalistas vindouras.

Outra classe de país peca pelo excesso de regulamentação, como vemos em regimes
autoritários e protecionistas. Aqui, é mais difícil enxergar os interesses do Banco ao aprovar um
volume maior de empréstimos, mas podemos estar falando de países que passam por um lento
processo de liberalização, são estranhos aos investidores privados, mas apresentam uma larga
população carente de desenvolvimento e importante peso regional. Seriam mercados com grande
potencial futuro (por vezes chamados de “mercados de fronteira”) e, portanto, não podem ser
abandonados pelos signatários do tratado do Banco.

Ausência de Corrupção. Este indicador foi o que figurou mais vezes entre os modelos,
apresentando correlação positiva em quatro deles. Diferentemente da suposta incompetência
técnica na avaliação da “Qualidade Regulatória”, a presença de corrupção desmotiva quaisquer
tipos de investimento, mesmo os oficiais – e com a possível exceção daqueles prestados por
beneficiários diretos de uma negociata. A corrupção costuma ser considerada como um déficit nas
contas públicas – e não poderia ser diferente – e logo, um sinal maior de possível inadimplência
ao Banco. Além disso, o dinheiro desviado de projetos e programas de desenvolvimento podem
desfalcar o trabalho técnico do Banco junto àquele país, o que é uma ameaça também à sua
reputação. Não é preciso ir longe para compreender a relevância deste indicador: crimes pecu-
niários no âmbito governamental de um cliente estão para o Banco Mundial como recorrentes
crimes comuns de furto, assalto e contas paralelas em indústrias estão para os processos de due

diligence dos seus financiadores privados.

É interessante notar que o indicador “Controle da Corrupção” não acompanhe a mesma
tendência. Esse é um indicador positivo – o que o governo efetivamente faz para coibir a
corrupção? – enquanto “Ausência de Corrupção” é um indicador negativo, se importando
somente com um número reduzido de incidências sem inquirir o que levou a tanto. Por ser mais
brando, “Ausência de Corrupção” pode acabar tendo um poder explicativo maior. Por fim, tal
indicador também reflete a prioridade dada ao tema pelo ex-presidente do Banco Mundial Paul
Wolfwitz, em seu mandato que durou de 2005 a 2007, mas o combate anticorrupção também já
existia no mandato de seu antecessor, James Wolfensohn, que assumiu em 1995.

Liberdade dos Negócios. Este indicador apresentou correlação positiva em dois modelos.
A facilidade de empreender é, sob critérios liberais, uma política social. Diferentemente das
famílias de baixa renda, as elites econômicas possuem meios de arcar com longos, complexos e
caros processos de abertura, manutenção e encerramento de uma pessoa jurídica, ou seja, uma
empresa. Podemos entender a preferência do Banco por este indicador como uma preocupação
direta com o desenvolvimento econômico e social, e também, como uma necessidade básica
para que o mercado local gere revenda, e logo arrecadação fiscal, e logo, menor inclinação à
inadimplência com o Banco. A ausência de empreendedores em um país pode ser uma realidade
de difícil engajamento até mesmo para o Banco Mundial.

Liberdade Comercial. A redução de quaisquer barreiras às trocas comerciais (inclusive
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no âmbito internacional) é a clássica bandeira liberal. Três modelos apresentaram correlações
positivas deste indicador com os empréstimos do Banco. Podemos abordar tal sugestão como
uma permanência dos planos do enviado estadunidense Harry Dexter White para as instituições
de Bretton Woods: estender as fronteiras do comércio internacional, o que aumentaria o mercado
consumidor da indústria estadunidense, começando pela Europa pós-guerra. Na contramão, o
mercado consumidor doméstico dos E.U.A. teria acesso à importação dos insumos e produtos
vendidos pelos países que detivessem suas respectivas vantagens comparativas no fornecimento,
ou seja, produtos mais baratos. Os esforços do GATT, e depois da OMC, acompanham o mesmo
raciocínio, com a adição da ideia de um desenvolvimento global através da multiplicação do
comércio internacional.

Do ponto de vista de um investidor institucional acionista do Banco Mundial, não faz
sentido investir nos países em desenvolvimento e nos mercados de fronteira sem que esses países
se integrem à competição capitalista global – única forma real de garantir lucro e o consequente
pagamento das dívidas. O investimento em modelos de desenvolvimento de cunho protecionista
e autonomista podem ser feitos pelo governo em questão com largos déficits aos cofres públicos
constituídos pela arrecadação fiscal da população local, mas não com o dinheiro de instituições
financeiras estrangeiras com contas a prestar a acionistas privados, como é o caso do Banco.

Liberdade Financeira. Este indicador apresentou correlação negativa com os emprésti-
mos do Banco em dois modelos. Tal fenômeno condiz com o mandato original da instituição:
fornecer crédito a mercados (ainda) sem acesso ao crédito privado. Países com baixas notas neste
indicador apresentam poucas alternativas de financiamento (empresarial ou pessoal) à população,
seja por barreiras impostas pelo governo, ou simplesmente pela evasão de agentes prestamistas
por quaisquer outros motivos. Logo, o Banco Mundial cumpre, mais uma vez, com o papel de
“aplanador do terreno” que antecede o influxo de financiadores privados. É claro que, o IBRD e a
IDA não fornecem crédito a agentes privados, somente aos governos, mas estes últimos também
contratam crédito de instituições financeiras privadas e participam de parcerias público-privadas.
Logo, governos que dificultam a liberdade financeira em seu próprio país, acabam por dificultar
o financiamento dos seus próprios projetos pelo mercado, em clara posição “pré-capitalista”.

As interpretações acima não são descartáveis, mas especial atenção deve ser dada aos
resultados do sexto modelo, que constituem o segundo bloco interpretativo. Ele aponta para uma
correlação positiva entre os empréstimos e o indicador “Ausência de Corrupção”, já interpre-
tada no primeiro bloco, mas também, para um fator composto pelo conjunto dos indicadores
“Efetividade do Governo” e “Qualidade Regulatória”.

Tal fator apresentou uma correlação negativa com os empréstimos do Banco, assim como
“Qualidade Regulatória”, isoladamente, já havia demonstrado em dois modelos anteriores. Em
adição à interpretação já feita a respeito da “Qualidade Regulatória” – o Banco tem capacidade
técnica para se aproximar de governos com dificuldades em relação ao capitalismo e à inovação
tecnológica – vale a pena interpretar isoladamente o outro indicador e depois compreender a
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unidade de ambos sob um único fator. A presença de “Efetividade do Governo” neste e em
dois modelos anteriores também assinalam a sua importância, apesar de, agora, a correlação ser
negativa.

Em conjunto, “Qualidade Regulatória” e “Efetividade do Governo” explicam seus pró-
prios comportamentos em relação aos empréstimos do Banco. Os dois indicadores são de natureza
jurídico-institucional, e logo, se referem a uma “antessala” do liberalismo econômico. Não é
difícil imaginar que, sob critérios liberais, um Estado com dificuldades de regulamentar sua
economia certamente terá problemas com suas contas, pois tanto a falta de capacidade técnica
quanto a falta de vontade política que podem levar à baixa qualidade regulatória podem acabar
indicando uma debilidade geral em criar e fazer valer leis em todos os âmbitos, e não somente
aqueles referentes aos mercados e à competitividade. Ao mesmo tempo, a falta de efetividade
identificada em uma possível dissonância entre os processos executivos e legislativos podem
levar um hipotético investidor a encarar aquele ambiente como imprevisível, aumentando o risco
de retorno dos aportes.

Instituições sugeridas em 1992 pelo Banco Mundial no livreto “Governance and Deve-

lopment” como a descentralização do poder para os Estados e municípios (algo antevisto por
Milton Friedman) e a o incentivo à concorrência privada – de serviços usualmente públicos
como saúde e educação, ajudam a criar um Estado governado pelas leis e capaz de fazê-las
serem observadas, e a par das complexidades do mercado ao impor suas regulamentações. Logo,
países deficientes nestes dois indicadores são, para o Banco Mundial, terrenos ideais para os
seus empréstimos acompanhados de sua ajuda técnica, pois possibilitam criar instituições de
“boa governança” desde os seus fundamentos. O fato da correlação ser negativa sugere isto: é da
natureza do Banco ser a instituição financeira que ergue novas instituições em países onde as
instituições desejadas pelos investidores privados são fracas e ou inexistentes. É um banco que,
por na verdade ser um tratado multilateral para o desenvolvimento, toma para si o papel de não
agir com uma racionalidade estritamente bancária.

Das ausências. Dos 17 indicadores apresentados nesta dissertação, apenas sete demons-
traram alguma correlação com os empréstimos do Banco, conforme foram enumerados acima.
Tal informação também é útil. Chama a atenção o fato de nenhum dos cinco indicadores de liber-
dade política terem vindo à tona, especialmente aquele mais enfatizado pelos liberais: “Direitos
de Propriedade”. Entre os indicadores do liberalismo jurídico-institucional, aquele que parecia
fundamental, “Primazia do Direito”, também se ausentou, embora “Ausência de Corrupção”
possa ser considerada uma dimensão específica dele. Entre os indicadores de liberdade econô-
mica, “Liberdade Monetária” – uma importante bandeira de Ricardo e Friedman, “Liberdade
dos Investimentos” – algo desejável a instituições financeiras privadas estrangeiras e empresas
multinacionais, e “Liberdade Fiscal” – o grande apelo liberal e libertário às massas, também sur-
preendem por não se correlacionarem com os empréstimos de uma instituição financeira sediada
em Washington. A ausência de uma correlação voltada para “Gastos Governamentais” também



86 Capítulo 3. Análise da relação entre as instituições dos Estados clientes e os empréstimos do Banco Mundial

reforça a hipótese cada vez mais clara de que o Banco Mundial não deveria ser chamado de
“banco”: informações como o endividamento de um cliente são uma das primeiras características
de um cliente a serem observadas por qualquer instituição financeira privada.

Pode-se constatar que o Banco Mundial, de maneira mais ou menos intencional, con-
diciona os seus empréstimos a países com deficiências jurídico-institucionais, pouco acesso a
alternativas financeiras, mas que apresentem boa vontade em relação à livre troca de bens e ao
florescimento da iniciativa privada. Exigências políticas mais profundas, tendo a “democracia
liberal” como modelo não podem ser constatadas empiricamente quando vamos além do discurso
e observamos a prática do Banco ilustrada pelo uso do seu capital de facto. Em suma, os emprés-
timos buscam ambientes favoráveis ao seu investimento lucrativo sob critérios liberais, sim, mas
de forma nitidamente técnica14, sem problematizações políticas de maior instância. Assim, o
Banco Mundial respeita o Artigo IV, Seção 10 do tratado que o compõe (IBRD, 2012), que versa
a respeito da sua neutralidade política em relação ao regime de governo dos seus clientes.

Por fim, e apenas como uma ilustração, pode-se criar um gráfico de linhas (Figura 4)
que apresente a evolução média dos seis indicadores de qualidade institucional que figuraram
nos resultados acima. Nota-se estabilidade para cinco deles neste período de 19 anos. Já o
indicador “Liberdade Comercial” é aquele em que os países, de uma forma geral, demonstraram
maior comprometimento, como um deslocamento de cerca de 0,2 pontos em direção a melhores
instituições. É um sinal, também, de que o comércio internacional se tornou progressivamente
menos impedido ao final de quase duas décadas.

14 Uma exigência técnica, nestas condições, diz respeito ao raciocínio bancário dos negócios privados: possibilidade
real de que o cliente gere revenda, garantias, e aversão à inadimplência.
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Figura 4 – Evolução das médias dos indicadores de qualidade institucional agregadas de 99
Estados-clientes do Banco Mundial
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Conclusão

Apesar da existência de outras organizações multilaterais para o desenvolvimento e
de instituições privadas que administram capitais maiores, o Banco Mundial ocupa um papel
singular no mundo. Além de ser, ao lado do FMI, um raro exemplo de instituição para a
cooperação econômica internacional que tenha durado tantas décadas, o Banco é pioneiro na
construção e disseminação de conhecimento para o desenvolvimento econômico e social, tendo
tornado-se, talvez, a instituição mais influente nesse âmbito. O fato dos seus empréstimos serem
contratados pela quase totalidade dos países em desenvolvimento e pouco desenvolvidos em todos
os continentes também indicam a sua relevância como instituição financeira e comprovam a sua
vocação global. Até mesmo as iniciativas bi ou multilaterais que buscam criar novos mecanismos
de financiamento para o desenvolvimento se referem ao Banco Mundial como um padrão ao
qual são necessárias alternativas. Tal padrão é, no entendimento comum e corrente, um suposto
paradigma liberal, ou seja, a escola de pensamento que defende o livre mercado e a democracia,
entre outras instituições, como os motores ideias do desenvolvimento e da civilização. Essa
rotulação assume, muitas vezes, um reiterado aspecto crítico, como se o liberalismo adotado por
uma organização internacional prestamista de recursos financeiros fosse algo a ser censurado
e corrigido. Sendo assim, este projeto de pesquisa assumiu esse discurso e encarou o Banco
como um difusor de políticas liberais. Como a principal ação de uma instituição financeira
é a sua atividade prestamista e inversora, surgiu uma grande oportunidade de questionar o
senso comum a respeito do intenso liberalismo do Banco e, pela observação quantificável dos
seus empréstimos, compreender se tal senso comum não se constitui de uma crença, e não de
observações empíricas15.

Sendo assim, esta dissertação se propôs a verificar se os montantes de empréstimos
aprovados pelo IBRD e pela IDA se alteram em função da adequação dos seus respectivos
Estados-clientes a critérios liberais de governança e qualidade institucional. Com base nos
resultados quantitativos, e nos estudos preliminares, uma interpretação qualitativa a respeito de
supostas causalidades também foi possível, o que levou à necessidade de detalhar quais aspectos
do liberalismo realmente se aproximam daquilo que é praticado e exigido pelo Banco nas suas
análises de crédito aos clientes.

O projeto de pesquisa revelou-se bem-sucedido. O Banco Mundial é uma instituição que
trabalha sob influências liberais, mas de uma forma que pode ser considerada “temperada”, ou
15 Uma hipótese comum para o fato do Banco Mundial “pressionar” os clientes a adotarem políticas econômicas

liberais vem de uma lógica estritamente bancária: como o Banco administra um capital subscrito pelos seus
acionistas majoritariamente em dólar americano, os seus clientes precisam pagar pelos seus empréstimos com
essa mesma divisa. Para que um país obtenha divisas em dólar americano, é necessário que ele participe de
trocas em que essa é a moeda utilizada, ou seja, do comércio internacional. Como a integração ao comércio
internacional não é a primeira opção de nações que seguem um caminho de autonomia e isolacionismo, a coerção
para que elas o façam é considerada uma influência liberalizante.
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seja, menos inclinada ao liberalismo clássico e repleta de consessões e influências de doutrinas de
política econômica de caráter intervencionista, como o keynesianismo. O liberalismo temperado
do Banco não deixa de ser liberal, mas assume aspectos que contradizem o pensamento de Mises
e Hayek. O melhor exemplo disso não parte de uma ou outra teoria adotada pelos funcionários e
dirigentes do Banco, mas da sua própria natureza como instituição. O IBRD, criado na Confe-
rência de Bretton Woods, não é exatamente um banco, mas um acordo multilateral. Sendo algo
acordado por governos, é uma instituição incapaz de funcionar sob critérios puramente liberais: o
liberalismo clássico rejeita qualquer tentativa de cooperação econômica intergovernamental, pois
a enxerga como mais um aparato intervencionista e contrário ao livre mercado. O mesmo pode
ser dito a respeito do FMI e da OMC. O entendimento comum de que os Estados soberanos são
os principais atores das relações internacionais (e talvez, os únicos relevantes) sugere, também,
que uma instituição como o Banco Mundial não tem poder coercitivo sobre a esfera política dos
Estados (o que define muito da governança dos mesmos, aqui representada pelos indicadores
de qualidade institucional), mesmo aqueles que são os seus clientes. Tal afirmação encontrou
apoio empírico nos resultados desta pesquisa, com a ausência de correlação positiva ou negativa
entre os empréstimos aprovados pelo Banco e indicadores estritamente políticos como “Direitos
Políticos” e “Liberdades Civis”. Sheel (2014) aponta o FMI e o Banco Mundial como duas das
poucas organizações internacionais que ainda tem algum "dente", ou seja, algum poder coercitivo
sobre os Estados, o que é uma hipótese bem aceita na literatura a respeito. Os resultados desta
pesquisa desencorajam tal entendimento no que diz respeito à coerção política, através de meios
econômicos e institucionais, exercida pelo Banco sobre os seus clientes. No jargão corrente,
pode-se dizer que o Banco também se encontra entre as organizações internacionais ’teethless’,
sem dentes para atuarem como agentes decisivos no sistema internacional e na vida doméstica
dos Estados que o compõem. Uma mesma afirmação não será feita a respeito do FMI, pelo
simples fato desta pesquisa empírica não ter se ocupado dele.

Se observármos o papel do Banco como um colaborador ativo na melhoria das instituições
locais dos seus clientes (que o aceitam voluntariamente), através da consultoria técnica que
acompanha boa parte dos seus empréstimos, encontramos uma contradição. Se o que faz o
Banco ser uma instituição com poderes limitados é o fato de resultar de um acordo multilateral,
fortalecer as instituições de Estados e torná-los administrativamente mais autônomos e eficientes
só contribui para que a lógica estatocêntrica do sistema internacional seja reforçada, diminuindo
ainda mais qualquer possibilidade de agência do Banco. Quanto mais forte é um Estado, menos
ele precisa de empréstimos para o desenvolvimento, o que faz com que - em última instância
- um bem sucedido Banco Mundial acabe por criar um ambiente que o descarte. Se o analista
recordar a Conferência de Bretton Woods e levar a sério o tratado que compõe o IBRD, ao invés
de aceitar como dado o argumento de que tal instituição é um braço de coerção financeira da
hegemonia estadunidense, não se espantará. O Banco foi criado como mecanismo emergencial
de investimentos que deve anteceder, mas não competir com os investidores privados. Isso
não significa negar uma hipotética coerção estadunidense a países em desenvolvimentos ou
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menos desenvolvidos por meios financeiros, mas apenas assinalar que o Banco Mundial não
é o principal meio para tanto. Apontar para o fato dos E.U.A. sempre terem sido o acionista
majoritário do capital subscrito do Banco, como causalidade de um hipotético papel de "ponta
de lança"cumprido por esta instituição a serviço de uma única potência, é um salto lógico que
esta pesquisa buscou evitar, e os resultados demonstram que esta foi uma escolha acertada.

Entre os indicadores de qualidade institucional observados, “Ausência de Corrupção”
demonstrou ser uma preferência do Banco, o que é esperado do processo de due diligence

de qualquer investimento financeiro. Já a deficiência dos países nos indicadores “Qualidade
Regulatória” e “Efetividade do Governo”, em conjunto, demonstrou ser um atrativo para o capital
do Banco. Tal fato contraria a lógica bancária, mas evidencia a natureza de organização para
o desenvolvimento do Banco. Talvez, isso seja um reflexo do comentário feito por Keynes na
Conferência de Bretton Woods: apesar do nome, isto não é um banco (SCHULER; ROSENBERG,
2013). Emprestar dinheiro para um Estado-nação é negócio arriscado: diferente das firmas sujeitas
ao direito privado da soberania dos seus respectivos territórios, um Estado-cliente do Banco
pode incidir em "calote"sem se preocupar com a retaliação de uma estância superior de poder.
Se o fator que aglutina “Qualidade Regulatória” e “Efetividade do Governo” - dois indicadores
jurídico-institucionais - fosse correlacionado positivamente aos empréstimos, poderia ser dito
que o Banco opera sob uma lógica bancária comum, pois boas instituições são melhores do
que instituição nenhuma, reduzindo o já elevado risco de emprestar a um Estado soberano. Mas
não: o Banco empresta mais para os países com as piores instituições, tornando a classificação
de “banco” ainda mais inapropriada. Uma explicação para tanto é o fato do Banco existir não
somente para participar do mercado financeiro e obter retornos, mas para oferecer know-how

aos governos que pretendem criar ou melhorar suas instituições. Assim, países com um arranjo
institucional inadequado quanto à efetividade do poder público e ao seu papel como regulador
das trocas privadas, são clientes ideais para receberem algo além de crédito: consultoria técnica.
Pode-se dizer que o Banco leva a sério as instituições que propôs no livreto “Governance and

Development” e trabalha para que elas sejam adotadas pelos Estados-clientes. Este trabalho é,
entretanto, uma oferta a ser aceita voluntariamente pelos clientes, e nada indica que tal aceitação
tenha consequências políticas a curto ou médio prazo, ou que ela indique um compromisso sério
do governo em implementar e preservar as sugestões do Banco.

Assim, há correlação entre instituições liberais e o acesso das nações ao capital do Banco,
mas de forma imensamente técnica e objetiva quanto ao cenário jurídico-institucional. Essa
dimensão do liberalismo, sozinha, não representa a totalidade do liberalismo clássico, o que faz
concluir que ao menos nas últimas duas décadas, o Banco Mundial tem um papel de disseminador
do paradigma político liberal muito inferior ao que se costuma creditar às instituições gêmeas de
Bretton Woods.

Além de construir um banco de dados extenso e fidedigno a respeito dos empréstimos
feitos pelo Banco Mundial a 99 Estados-clientes entre 1996 e 2014, das situações institucionais
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de cada um destes clientes durante o período, e das correlações entre estas duas variáveis, esta
dissertação contribuiu com a sistematização de "crenças” em torno do Banco. Foi possível
também dar um exemplo prático do estadocentrismo das relações internacionais ao demonstrar
como uma das organizações internacionais de atuação mais vasta tem um poder político reduzido
e limitado pelo seu tratado, sendo verdadeiramente ativa apenas no seu trabalho técnico. Mesmo
que esta instituição fosse capaz de impor o liberalismo ao mundo, um grande contrasenso
sugerido pelos estudos aqui concluídos surgiria, pois o liberalismo clássico não se encaixa
com nenhum dos arranjos de sistema internacional concorrentes e vigentes hoje. Cooperação
econômica internacional constitui intervencionismo estatal no mercado.

Longe de considerar a pesquisa empírica como algo superior à teórica, este projeto de
pesquisa aproveitou um problema em que uma boa parte dos dados relevantes são quantificáveis e
disponíveis ao público, tornando os resultados empíricos oportunos, confiáveis e de fácil diálogo
com a literatura. O trabalho estatístico na disciplina de Relações Internacionais é limitado pois o
número de agentes - os Estados - é demasiado reduzido para os seus respectivos comportamentos
a serem explicados possam ser generalizados por técnicas que necessitam de amostras numerosas.
Neste caso, foi possível transformar um universo de 99 países em 1.881 observações estatísticas
no momento de uma regressão linear que cruzou 17 dados de qualidade institucional destes
países multiplicados por 19 anos, com os montantes aprovados pelo Banco a cada um deles nos
respectivos 19 momentos distintos. Desperdiçar a oportunidade de trazer técnicas estatísticas à
metodologia de uma pesquisa em Relações Internacionais é algo que não poderia ter sido feito.
O que apresentou uma dificuldade a este estudo foi a falta de contato direto com funcionários
do Banco Mundial e das entidades governamentais que contratam os seus empréstimos. Tal
estudo de campo poderia apresentar uma lógica organizacional e burocrática independente
das preocupações políticas e institucionais presentes nesta dissertação: além de abandonar as
crenças do senso comum a respeito desta dissertação, até mesmo os resultados estatísticos aqui
apresentados poderiam perder em poder explicativo. De toda forma, a condução desta pesquisa
por meios secundários - literatura e dados divulgados pelo Banco e pelos think tanks - é algo
que deveria ter sido feito de qualquer forma, pois além do valor próprio elencado nos parágrafos
acima, serviria de antesala para a preparação de uma busca por dados primários assertiva e
embasada. As inevitáveis omissões do banco de dados mencionadas na seção 3.2., a escolha
de indicadores puramente institucionais e a falta de uma pesquisa de campo constituem, neste
projeto, o que a Estatística chama de "tamanho do erro". Questões de política internacional que
ficaram de fora do escopo também podem ser incluídas nesta caixa preta. Um pesquisador que
for capaz de preencher tais lacunas e traduzí-las em dados tratados estatísticamente certamente
obterá respostas mais refinadas e confiáveis do que o presente esforço, mas dificilmente o
ignorará e, pelo contrário, poderá utilizá-lo como um ponto de partida.

Finalmente, a conclusão deste estudo e os seus resultados inspiram novas questões e
empreendimentos científicos. O banco de dados construído permite insights sobre a situação
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da governança de 99 países durante quase duas décadas, e uma análise de clusters16 pode ser
feita, permitindo estudos sobre países, regiões ou indicadores específicos. Fica aberta a questão a
respeito dos desdobramentos da doutrina liberal sobre os projetos em andamento, ou seja, ex

post à aprovação do empréstimo.

É curioso, também, que tanto os autores críticos ao liberalismo do Banco quanto o próprio
discurso do Banco e dos think tanks liberais concordam com a relevância das instituições no
desenvolvimento econômico e social. Assim, a estranha aproximação entre o conceito de "custos
de transação” e a Nova Economia Institucional (NEI)17. Enfim, parece que os diferentes processos
de desenvolvimento dos povos apresentam uma complexidade que vai além do comércio, dos
regimes políticos e dos aportes financeiros, chegando a aspectos administrativos, legais e culturais
de grande contribuição.

16 A análise de clusters é uma técnica estatística que permite separar populações em grupos distintos de acordo com
o comportamento que revelaram de antemão. Poderíamos, por exemplo, visualizar quais são os países recebem
mais e menos recursos do Banco Mundial; quais países possuem as melhores e piores notas em determinados
indicadores; quais países apresentam comportamentos similares em mais de um indicador; como os indicadores
evoluem diferentemente - ou não - em diferentes regiões ao longo dos anos, e etc. Os Apêndices A e B desta
dissertação apresentam uma prévia dos dados crus que podem ser utilizados em novas investigações.

17 É uma aproximação estranha pois essas propostas teóricas foram geradas em ambientes acadêmicos discordantes.
Enquanto a atenção aos "custos de transação” é dada em contextos de crítica a políticas liberais para o desen-
volvimento, chamando a atenção para as diferentes instituições em diferentes povos e culturas que costumam
ser ignoradas pelo caráter cosmopolita das mesmas, a NEI reconhece que falhas institucionais levam a falhas
no desenvolvimento, mas sem problematizar exclusivamente o liberalismo, e pelo contrário, sendo aceita por
instituições que representam tal escola.
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Apêndice I Média por país dos indicadores de qualidade institucional entre 1996 e 2014 1

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação 
de Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória 

(WGI)
Primazia do 

Direito (WGI)
Controle da 

Corrupção (WGI)

Média 0,92 0,86 0,63 0,47 0,61 0,59 0,52 0,57
Desvio padrão 0,09 0,00 0,02 0,04 0,03 0,03 0,01 0,06
Mínimo 0,83 0,86 0,61 0,38 0,57 0,55 0,50 0,47
Máximo 1,00 0,86 0,67 0,54 0,68 0,66 0,55 0,65
Méd. 0,62 0,64 0,48 0,44 0,40 0,49 0,34 0,35
Des. pad. 0,07 0,11 0,05 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04
Mín. 0,50 0,43 0,35 0,37 0,33 0,41 0,25 0,28
Máx. 0,66 0,71 0,53 0,59 0,49 0,55 0,43 0,40
Méd. 0,16 0,42 0,29 0,21 0,37 0,34 0,34 0,37
Des. pad. 0,00 0,04 0,04 0,06 0,03 0,05 0,05 0,04
Mín. 0,16 0,29 0,22 0,11 0,31 0,24 0,26 0,31
Máx. 0,16 0,43 0,35 0,31 0,41 0,41 0,39 0,42
Méd. 0,81 0,81 0,56 0,47 0,49 0,41 0,39 0,42
Des. pad. 0,08 0,07 0,01 0,05 0,04 0,12 0,06 0,02
Mín. 0,66 0,71 0,53 0,33 0,43 0,28 0,32 0,38
Máx. 1,00 0,86 0,58 0,53 0,58 0,62 0,51 0,46
Méd. 0,35 0,57 0,38 0,45 0,45 0,52 0,42 0,38
Des. pad. 0,13 0,00 0,03 0,07 0,04 0,04 0,01 0,02
Mín. 0,16 0,57 0,32 0,34 0,39 0,43 0,40 0,35
Máx. 0,50 0,57 0,42 0,55 0,51 0,57 0,44 0,41
Méd. 0,16 0,44 0,27 0,34 0,34 0,38 0,32 0,29
Des. pad. 0,00 0,07 0,03 0,06 0,04 0,05 0,03 0,02
Mín. 0,16 0,29 0,21 0,24 0,30 0,28 0,27 0,25
Máx. 0,16 0,57 0,33 0,45 0,43 0,44 0,38 0,32
Méd. 0,61 0,57 0,42 0,27 0,36 0,31 0,32 0,30
Des. pad. 0,14 0,00 0,03 0,08 0,02 0,02 0,02 0,06
Mín. 0,33 0,57 0,36 0,13 0,33 0,28 0,30 0,20
Máx. 0,83 0,57 0,48 0,41 0,41 0,34 0,36 0,41
Méd. 1,00 1,00 0,75 0,72 0,78 0,68 0,74 0,78
Des. pad. 0,00 0,00 0,03 0,03 0,02 0,07 0,03 0,03
Mín. 1,00 1,00 0,71 0,68 0,72 0,56 0,69 0,71
Máx. 1,00 1,00 0,79 0,77 0,82 0,76 0,79 0,85
Méd. 0,07 0,29 0,21 0,53 0,32 0,22 0,30 0,37
Des. pad. 0,08 0,00 0,05 0,04 0,05 0,05 0,04 0,03
Mín. 0,00 0,29 0,15 0,47 0,27 0,13 0,24 0,31
Máx. 0,16 0,29 0,33 0,64 0,42 0,29 0,35 0,44
Méd. 1,00 0,90 0,65 0,55 0,46 0,46 0,46 0,46
Des. pad. 0,00 0,06 0,03 0,03 0,05 0,05 0,04 0,03
Mín. 1,00 0,86 0,60 0,51 0,37 0,39 0,35 0,42
Máx. 1,00 1,00 0,69 0,60 0,58 0,53 0,51 0,50
Méd. 0,81 0,85 0,54 0,60 0,41 0,43 0,41 0,36
Des. pad. 0,05 0,03 0,02 0,05 0,02 0,03 0,04 0,03
Mín. 0,66 0,71 0,50 0,51 0,38 0,39 0,36 0,31
Máx. 0,83 0,86 0,57 0,69 0,45 0,47 0,47 0,41

Continua

Bangladesh

Barbados

Belarus

Belize

Benin

África do Sul

Albânia

Argélia

Argentina

Armênia

Azerbaijão

Fonte: Resultados da pesquisa
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Apêndice I Média por país dos indicadores de qualidade institucional entre 1996 e 2014 2

Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 0,77 0,71 0,50 0,40 0,42 0,42 0,36 0,38
Des. pad. 0,15 0,00 0,02 0,05 0,04 0,09 0,07 0,04
Mín. 0,66 0,71 0,46 0,30 0,36 0,31 0,27 0,31
Máx. 1,00 0,71 0,55 0,45 0,49 0,55 0,45 0,46
Méd. 0,78 0,86 0,62 0,69 0,60 0,63 0,62 0,67
Des. pad. 0,08 0,00 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,04
Mín. 0,66 0,86 0,58 0,66 0,56 0,59 0,60 0,62
Máx. 0,83 0,86 0,67 0,72 0,65 0,66 0,63 0,75
Méd. 0,79 0,76 0,57 0,48 0,49 0,54 0,45 0,49
Des. pad. 0,08 0,12 0,03 0,04 0,02 0,03 0,03 0,02
Mín. 0,66 0,57 0,52 0,42 0,45 0,49 0,40 0,42
Máx. 0,83 0,86 0,61 0,56 0,54 0,58 0,50 0,53
Méd. 0,89 0,81 0,59 0,55 0,50 0,59 0,46 0,45
Des. pad. 0,08 0,07 0,02 0,04 0,03 0,05 0,02 0,04
Mín. 0,83 0,71 0,56 0,46 0,44 0,48 0,41 0,34
Máx. 1,00 0,86 0,64 0,61 0,54 0,64 0,49 0,52
Méd. 0,37 0,64 0,42 0,46 0,37 0,45 0,39 0,45
Des. pad. 0,09 0,07 0,03 0,06 0,03 0,02 0,05 0,04
Mín. 0,16 0,57 0,35 0,34 0,30 0,42 0,29 0,38
Máx. 0,50 0,71 0,44 0,56 0,41 0,48 0,46 0,54
Méd. 1,00 0,95 0,66 0,67 0,53 0,47 0,60 0,58
Des. pad. 0,00 0,07 0,03 0,03 0,04 0,03 0,03 0,08
Mín. 1,00 0,86 0,60 0,58 0,45 0,38 0,53 0,44
Máx. 1,00 1,00 0,70 0,72 0,62 0,51 0,65 0,68
Méd. 0,12 0,31 0,29 0,38 0,34 0,34 0,27 0,29
Des. pad. 0,07 0,05 0,01 0,05 0,02 0,03 0,03 0,02
Mín. 0,00 0,29 0,27 0,29 0,30 0,27 0,21 0,25
Máx. 0,16 0,43 0,31 0,46 0,37 0,38 0,33 0,33
Méd. 0,15 0,39 0,32 0,38 0,32 0,43 0,28 0,29
Des. pad. 0,04 0,06 0,01 0,08 0,01 0,03 0,02 0,02
Mín. 0,00 0,29 0,28 0,24 0,29 0,38 0,25 0,25
Máx. 0,16 0,43 0,34 0,49 0,36 0,49 0,31 0,33
Méd. 0,09 0,37 0,25 0,21 0,27 0,30 0,24 0,27
Des. pad. 0,08 0,08 0,04 0,05 0,07 0,03 0,04 0,04
Mín. 0,00 0,29 0,21 0,11 0,18 0,24 0,18 0,21
Máx. 0,16 0,57 0,31 0,29 0,37 0,34 0,30 0,34
Méd. 0,93 0,96 0,69 0,60 0,74 0,79 0,75 0,79
Des. pad. 0,10 0,07 0,04 0,05 0,01 0,01 0,02 0,02
Mín. 0,66 0,86 0,60 0,50 0,72 0,78 0,71 0,76
Máx. 1,00 1,00 0,75 0,70 0,76 0,83 0,79 0,81
Méd. 0,00 0,27 0,20 0,41 0,50 0,45 0,42 0,41
Des. pad. 0,00 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,03
Mín. 0,00 0,14 0,16 0,37 0,45 0,39 0,39 0,37
Máx. 0,00 0,29 0,24 0,47 0,57 0,47 0,44 0,45

Continua

Camboja

Chade

Chile

China

Burkina Faso

Cabo Verde

Camarões

Bolívia

Botswana

Brasil

Bulgária

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 1,00 1,00 0,71 0,58 0,76 0,74 0,70 0,74
Des. pad. 0,00 0,00 0,01 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05
Mín. 1,00 1,00 0,69 0,52 0,71 0,68 0,66 0,68
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,64 0,81 0,79 0,74 0,86
Méd. 0,59 0,59 0,44 0,16 0,47 0,53 0,37 0,44
Des. pad. 0,08 0,05 0,04 0,06 0,03 0,03 0,05 0,03
Mín. 0,50 0,57 0,37 0,02 0,42 0,48 0,30 0,40
Máx. 0,66 0,71 0,48 0,28 0,51 0,60 0,44 0,48
Méd. 0,20 0,47 0,27 0,31 0,25 0,26 0,24 0,29
Des. pad. 0,12 0,07 0,04 0,09 0,01 0,02 0,04 0,02
Mín. 0,00 0,43 0,18 0,17 0,23 0,22 0,16 0,26
Máx. 0,50 0,57 0,34 0,44 0,28 0,31 0,29 0,33
Méd. 0,91 0,86 0,63 0,57 0,69 0,65 0,68 0,58
Des. pad. 0,09 0,00 0,01 0,02 0,06 0,04 0,02 0,02
Mín. 0,83 0,86 0,61 0,53 0,57 0,56 0,65 0,55
Máx. 1,00 0,86 0,65 0,61 0,75 0,72 0,70 0,62
Méd. 0,17 0,42 0,29 0,23 0,32 0,36 0,26 0,34
Des. pad. 0,10 0,11 0,05 0,14 0,08 0,05 0,05 0,08
Mín. 0,00 0,29 0,22 0,04 0,23 0,31 0,20 0,25
Máx. 0,33 0,57 0,40 0,50 0,49 0,45 0,38 0,54
Méd. 1,00 0,94 0,70 0,64 0,56 0,61 0,60 0,62
Des. pad. 0,00 0,07 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
Mín. 1,00 0,86 0,66 0,57 0,52 0,57 0,57 0,56
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,70 0,60 0,67 0,63 0,66
Méd. 0,81 0,79 0,57 0,58 0,59 0,56 0,50 0,48
Des. pad. 0,18 0,12 0,06 0,06 0,04 0,05 0,05 0,07
Mín. 0,50 0,57 0,43 0,46 0,51 0,47 0,38 0,34
Máx. 1,00 0,86 0,63 0,63 0,64 0,61 0,56 0,55
Méd. 0,32 0,40 0,29 0,44 0,31 0,36 0,34 0,39
Des. pad. 0,12 0,06 0,05 0,09 0,03 0,03 0,02 0,04
Mín. 0,16 0,29 0,21 0,28 0,28 0,29 0,31 0,31
Máx. 0,50 0,43 0,37 0,60 0,38 0,41 0,38 0,46
Méd. 0,17 0,39 0,30 0,36 0,42 0,42 0,47 0,41
Des. pad. 0,04 0,07 0,03 0,10 0,04 0,04 0,04 0,04
Mín. 0,16 0,29 0,26 0,17 0,33 0,35 0,38 0,36
Máx. 0,33 0,43 0,35 0,50 0,47 0,50 0,52 0,49
Méd. 0,82 0,71 0,50 0,50 0,44 0,54 0,36 0,41
Des. pad. 0,04 0,00 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,05
Mín. 0,66 0,71 0,47 0,44 0,36 0,48 0,31 0,32
Máx. 0,83 0,71 0,53 0,55 0,50 0,60 0,42 0,46
Méd. 0,69 0,70 0,45 0,37 0,36 0,35 0,32 0,33
Des. pad. 0,06 0,03 0,02 0,05 0,03 0,07 0,05 0,03
Mín. 0,66 0,57 0,41 0,30 0,31 0,24 0,25 0,30
Máx. 0,83 0,71 0,49 0,50 0,40 0,48 0,40 0,38

Continua

Egito

El Salvador

Equador

Congo

Coreia do Sul

Costa do Marfim

Costa Rica

Croácia

Djibuti

Chipre

Colômbia

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 0,97 0,91 0,67 0,68 0,65 0,68 0,58 0,55
Des. pad. 0,06 0,14 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03
Mín. 0,83 0,57 0,63 0,61 0,61 0,59 0,53 0,48
Máx. 1,00 1,00 0,70 0,72 0,69 0,73 0,61 0,60
Méd. 1,00 0,96 0,72 0,70 0,69 0,66 0,70 0,69
Des. pad. 0,00 0,07 0,02 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04
Mín. 1,00 0,86 0,69 0,66 0,65 0,62 0,67 0,64
Máx. 1,00 1,00 0,76 0,74 0,74 0,71 0,74 0,76
Méd. 1,00 0,94 0,71 0,63 0,68 0,77 0,68 0,65
Des. pad. 0,00 0,07 0,02 0,02 0,04 0,02 0,06 0,06
Mín. 1,00 0,86 0,67 0,61 0,61 0,75 0,59 0,49
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,67 0,73 0,83 0,77 0,75
Méd. 0,31 0,40 0,27 0,23 0,36 0,28 0,35 0,36
Des. pad. 0,11 0,07 0,02 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03
Mín. 0,16 0,29 0,23 0,15 0,24 0,23 0,32 0,27
Máx. 0,50 0,57 0,31 0,36 0,43 0,33 0,42 0,41
Méd. 0,72 0,71 0,51 0,26 0,50 0,50 0,42 0,40
Des. pad. 0,12 0,00 0,03 0,10 0,02 0,04 0,04 0,04
Mín. 0,50 0,71 0,47 0,15 0,46 0,45 0,38 0,34
Máx. 0,83 0,71 0,58 0,44 0,54 0,57 0,50 0,47
Méd. 0,24 0,53 0,36 0,55 0,37 0,43 0,41 0,35
Des. pad. 0,09 0,07 0,05 0,03 0,03 0,06 0,03 0,04
Mín. 0,16 0,43 0,30 0,49 0,33 0,35 0,35 0,29
Máx. 0,33 0,57 0,44 0,60 0,43 0,53 0,47 0,42
Méd. 0,23 0,44 0,30 0,55 0,38 0,41 0,45 0,39
Des. pad. 0,18 0,11 0,05 0,05 0,02 0,03 0,05 0,03
Mín. 0,00 0,29 0,24 0,48 0,36 0,31 0,37 0,35
Máx. 0,50 0,57 0,42 0,64 0,41 0,45 0,53 0,43
Méd. 0,88 0,80 0,53 0,48 0,48 0,47 0,48 0,48
Des. pad. 0,14 0,09 0,06 0,04 0,02 0,04 0,03 0,02
Mín. 0,66 0,57 0,43 0,41 0,45 0,41 0,41 0,43
Máx. 1,00 0,86 0,60 0,54 0,52 0,53 0,52 0,51
Méd. 0,58 0,62 0,45 0,30 0,46 0,49 0,36 0,41
Des. pad. 0,08 0,07 0,04 0,09 0,11 0,13 0,11 0,11
Mín. 0,50 0,57 0,39 0,15 0,32 0,30 0,21 0,22
Máx. 0,66 0,71 0,55 0,45 0,61 0,69 0,54 0,65
Méd. 0,61 0,57 0,43 0,34 0,38 0,47 0,29 0,37
Des. pad. 0,08 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Mín. 0,50 0,57 0,39 0,28 0,35 0,42 0,26 0,33
Máx. 0,66 0,57 0,46 0,37 0,42 0,52 0,32 0,41
Méd. 0,82 0,78 0,54 0,41 0,46 0,42 0,39 0,40
Des. pad. 0,04 0,08 0,05 0,04 0,02 0,04 0,02 0,03
Mín. 0,66 0,71 0,46 0,35 0,40 0,37 0,35 0,35
Máx. 0,83 0,86 0,62 0,50 0,49 0,50 0,43 0,43

Continua

Guatemala

Guiana

Etiópia

Filipinas

Gabão

Gâmbia

Gana

Geórgia

Eslováquia

Eslovênia

Estônia

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 0,19 0,42 0,26 0,21 0,29 0,31 0,23 0,32
Des. pad. 0,10 0,03 0,03 0,10 0,04 0,05 0,03 0,05
Mín. 0,00 0,29 0,21 0,03 0,23 0,26 0,19 0,25
Máx. 0,33 0,43 0,32 0,36 0,35 0,40 0,30 0,41
Méd. 0,35 0,39 0,32 0,28 0,20 0,30 0,19 0,23
Des. pad. 0,18 0,06 0,05 0,07 0,04 0,03 0,04 0,04
Mín. 0,00 0,29 0,23 0,10 0,09 0,23 0,12 0,14
Máx. 0,50 0,43 0,37 0,38 0,26 0,35 0,26 0,28
Méd. 0,63 0,67 0,44 0,42 0,37 0,44 0,31 0,33
Des. pad. 0,10 0,07 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,02
Mín. 0,50 0,57 0,39 0,37 0,33 0,38 0,25 0,29
Máx. 0,83 0,71 0,48 0,49 0,39 0,48 0,35 0,36
Méd. 0,99 0,91 0,70 0,67 0,66 0,71 0,66 0,60
Des. pad. 0,04 0,07 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Mín. 0,83 0,86 0,61 0,60 0,61 0,65 0,60 0,53
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,74 0,70 0,76 0,69 0,64
Méd. 0,26 0,36 0,28 0,15 0,32 0,36 0,25 0,31
Des. pad. 0,09 0,07 0,05 0,10 0,04 0,02 0,03 0,05
Mín. 0,16 0,29 0,22 0,00 0,22 0,33 0,20 0,19
Máx. 0,33 0,43 0,36 0,25 0,38 0,41 0,31 0,43
Méd. 0,83 0,70 0,58 0,27 0,48 0,43 0,52 0,42
Des. pad. 0,00 0,04 0,01 0,03 0,02 0,02 0,03 0,02
Mín. 0,83 0,57 0,55 0,19 0,46 0,40 0,48 0,39
Máx. 0,83 0,71 0,59 0,32 0,52 0,47 0,56 0,44
Méd. 0,65 0,61 0,44 0,24 0,43 0,43 0,37 0,34
Des. pad. 0,28 0,09 0,07 0,11 0,03 0,05 0,03 0,04
Mín. 0,00 0,43 0,29 0,08 0,38 0,34 0,31 0,27
Máx. 0,83 0,71 0,53 0,43 0,50 0,54 0,43 0,39
Méd. 0,16 0,27 0,24 0,31 0,40 0,19 0,34 0,38
Des. pad. 0,00 0,05 0,06 0,07 0,01 0,03 0,04 0,04
Mín. 0,16 0,14 0,18 0,18 0,36 0,15 0,29 0,30
Máx. 0,16 0,29 0,33 0,43 0,42 0,25 0,42 0,46
Méd. 0,83 0,73 0,61 0,47 0,52 0,55 0,41 0,43
Des. pad. 0,00 0,06 0,02 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03
Mín. 0,83 0,71 0,58 0,42 0,48 0,53 0,39 0,35
Máx. 0,83 0,86 0,64 0,53 0,56 0,57 0,44 0,47
Méd. 0,31 0,49 0,38 0,44 0,52 0,55 0,57 0,53
Des. pad. 0,14 0,07 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,03
Mín. 0,16 0,43 0,34 0,35 0,48 0,51 0,53 0,48
Máx. 0,50 0,57 0,47 0,49 0,56 0,58 0,60 0,58
Méd. 0,00 0,29 0,20 0,45 0,33 0,27 0,31 0,31
Des. pad. 0,00 0,00 0,05 0,08 0,04 0,04 0,03 0,06
Mín. 0,00 0,29 0,14 0,24 0,26 0,20 0,25 0,24
Máx. 0,00 0,29 0,31 0,59 0,42 0,33 0,36 0,42

Continua
Laos

Iêmen

Índia

Indonésia

Irã

Jamaica

Jordânia

Guiné

Haiti

Honduras

Hungria

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 0,70 0,67 0,46 0,51 0,45 0,40 0,47 0,49
Des. pad. 0,15 0,07 0,05 0,05 0,03 0,02 0,03 0,04
Mín. 0,50 0,57 0,35 0,42 0,40 0,36 0,43 0,41
Máx. 0,83 0,71 0,53 0,59 0,48 0,43 0,52 0,55
Méd. 0,92 0,90 0,65 0,60 0,61 0,69 0,60 0,51
Des. pad. 0,09 0,06 0,01 0,05 0,05 0,02 0,06 0,06
Mín. 0,83 0,86 0,63 0,48 0,53 0,65 0,51 0,34
Máx. 1,00 1,00 0,67 0,69 0,69 0,73 0,67 0,57
Méd. 0,25 0,52 0,42 0,26 0,45 0,46 0,41 0,37
Des. pad. 0,09 0,10 0,02 0,11 0,03 0,03 0,05 0,05
Mín. 0,16 0,43 0,36 0,07 0,40 0,41 0,34 0,29
Máx. 0,33 0,71 0,44 0,41 0,50 0,52 0,47 0,45
Méd. 0,56 0,61 0,44 0,46 0,35 0,40 0,40 0,46
Des. pad. 0,26 0,07 0,07 0,09 0,05 0,05 0,05 0,05
Mín. 0,16 0,57 0,33 0,29 0,24 0,29 0,32 0,34
Máx. 0,83 0,71 0,52 0,62 0,43 0,47 0,46 0,54
Méd. 0,45 0,52 0,43 0,54 0,71 0,61 0,60 0,56
Des. pad. 0,08 0,07 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,04
Mín. 0,33 0,43 0,39 0,47 0,65 0,56 0,56 0,49
Máx. 0,50 0,57 0,49 0,61 0,75 0,67 0,63 0,61
Méd. 0,63 0,62 0,45 0,48 0,39 0,41 0,44 0,40
Des. pad. 0,12 0,07 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,05
Mín. 0,50 0,57 0,37 0,39 0,34 0,36 0,40 0,30
Máx. 0,83 0,71 0,49 0,52 0,44 0,46 0,48 0,46
Méd. 0,71 0,72 0,51 0,47 0,33 0,42 0,42 0,39
Des. pad. 0,23 0,11 0,05 0,16 0,04 0,02 0,04 0,02
Mín. 0,00 0,43 0,39 0,10 0,26 0,39 0,35 0,34
Máx. 0,83 0,86 0,58 0,60 0,38 0,48 0,49 0,43
Méd. 0,33 0,53 0,38 0,43 0,48 0,47 0,49 0,47
Des. pad. 0,00 0,06 0,04 0,04 0,01 0,02 0,04 0,05
Mín. 0,33 0,43 0,33 0,38 0,45 0,42 0,44 0,41
Máx. 0,33 0,57 0,46 0,54 0,51 0,50 0,55 0,58
Méd. 0,20 0,44 0,33 0,45 0,40 0,41 0,37 0,42
Des. pad. 0,10 0,07 0,03 0,11 0,08 0,06 0,05 0,07
Mín. 0,16 0,29 0,27 0,27 0,29 0,34 0,28 0,32
Máx. 0,50 0,57 0,39 0,56 0,50 0,56 0,43 0,55
Méd. 0,74 0,72 0,53 0,39 0,54 0,57 0,40 0,43
Des. pad. 0,10 0,09 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02 0,03
Mín. 0,50 0,57 0,48 0,31 0,51 0,55 0,35 0,35
Máx. 0,83 0,86 0,56 0,48 0,57 0,59 0,43 0,47
Méd. 0,61 0,63 0,47 0,52 0,40 0,42 0,36 0,40
Des. pad. 0,08 0,07 0,02 0,05 0,03 0,02 0,02 0,02
Mín. 0,50 0,57 0,43 0,43 0,35 0,37 0,33 0,36
Máx. 0,66 0,71 0,50 0,62 0,47 0,47 0,41 0,43

Continua

Malawi

Mali

Marrocos

Mauritânia

México

Moçambique

Lesoto

Letônia

Líbano

Madagascar

Malásia

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 0,69 0,61 0,45 0,46 0,38 0,45 0,42 0,38
Des. pad. 0,08 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,04
Mín. 0,50 0,57 0,38 0,38 0,32 0,41 0,37 0,30
Máx. 0,83 0,71 0,50 0,54 0,43 0,50 0,48 0,46
Méd. 0,86 0,81 0,55 0,63 0,42 0,45 0,46 0,41
Des. pad. 0,06 0,07 0,03 0,04 0,03 0,02 0,04 0,05
Mín. 0,83 0,71 0,50 0,55 0,37 0,41 0,42 0,35
Máx. 1,00 0,86 0,60 0,72 0,46 0,48 0,53 0,50
Méd. 0,83 0,79 0,57 0,62 0,54 0,54 0,54 0,57
Des. pad. 0,00 0,08 0,02 0,09 0,02 0,03 0,02 0,04
Mín. 0,83 0,71 0,54 0,42 0,51 0,50 0,49 0,49
Máx. 0,83 0,86 0,61 0,74 0,60 0,60 0,57 0,64
Méd. 0,51 0,56 0,38 0,22 0,36 0,38 0,38 0,39
Des. pad. 0,15 0,04 0,06 0,11 0,04 0,03 0,05 0,04
Mín. 0,16 0,43 0,26 0,08 0,30 0,33 0,30 0,33
Máx. 0,66 0,57 0,48 0,47 0,42 0,42 0,47 0,50
Méd. 0,59 0,68 0,45 0,44 0,34 0,44 0,35 0,36
Des. pad. 0,13 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03
Mín. 0,33 0,57 0,38 0,38 0,31 0,41 0,31 0,30
Máx. 0,83 0,71 0,52 0,49 0,38 0,50 0,38 0,43
Méd. 0,47 0,56 0,38 0,39 0,33 0,38 0,35 0,33
Des. pad. 0,24 0,09 0,11 0,09 0,04 0,04 0,03 0,04
Mín. 0,00 0,43 0,13 0,24 0,25 0,27 0,30 0,28
Máx. 0,66 0,71 0,47 0,50 0,37 0,42 0,42 0,39
Méd. 0,41 0,51 0,33 0,16 0,29 0,33 0,25 0,27
Des. pad. 0,17 0,11 0,06 0,09 0,02 0,04 0,03 0,03
Mín. 0,00 0,29 0,17 0,06 0,26 0,24 0,20 0,23
Máx. 0,50 0,71 0,38 0,36 0,32 0,37 0,29 0,34
Méd. 0,96 0,84 0,60 0,51 0,53 0,59 0,47 0,44
Des. pad. 0,08 0,06 0,03 0,03 0,02 0,03 0,01 0,02
Mín. 0,83 0,71 0,50 0,46 0,49 0,54 0,45 0,42
Máx. 1,00 0,86 0,62 0,55 0,57 0,66 0,50 0,48
Méd. 0,33 0,43 0,31 0,12 0,38 0,37 0,33 0,31
Des. pad. 0,19 0,00 0,04 0,11 0,03 0,03 0,02 0,03
Mín. 0,00 0,43 0,24 0,00 0,34 0,32 0,30 0,27
Máx. 0,50 0,43 0,37 0,27 0,43 0,41 0,37 0,35
Méd. 0,60 0,71 0,44 0,34 0,31 0,39 0,30 0,28
Des. pad. 0,08 0,00 0,04 0,05 0,02 0,04 0,03 0,05
Mín. 0,50 0,71 0,37 0,24 0,27 0,34 0,27 0,21
Máx. 0,66 0,71 0,48 0,46 0,34 0,44 0,36 0,36
Méd. 0,73 0,68 0,48 0,32 0,45 0,58 0,37 0,44
Des. pad. 0,20 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02 0,03
Mín. 0,33 0,57 0,39 0,26 0,38 0,51 0,35 0,38
Máx. 1,00 0,71 0,53 0,40 0,54 0,64 0,40 0,48

Continua

Paraguai

Peru

Moldávia

Mongólia

Namíbia

Nepal

Nicarágua

Níger

Nigéria

Panamá

Paquistão

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 1,00 0,94 0,70 0,63 0,62 0,66 0,62 0,59
Des. pad. 0,00 0,07 0,02 0,06 0,02 0,03 0,03 0,03
Mín. 1,00 0,86 0,65 0,52 0,58 0,63 0,57 0,52
Máx. 1,00 1,00 0,72 0,71 0,66 0,71 0,66 0,63
Méd. 0,42 0,57 0,41 0,27 0,39 0,45 0,32 0,31
Des. pad. 0,21 0,15 0,06 0,04 0,02 0,02 0,03 0,02
Mín. 0,00 0,29 0,30 0,21 0,37 0,43 0,28 0,28
Máx. 0,66 0,71 0,47 0,35 0,44 0,49 0,41 0,34
Méd. 0,80 0,81 0,51 0,48 0,40 0,46 0,38 0,38
Des. pad. 0,06 0,07 0,02 0,04 0,02 0,02 0,02 0,04
Mín. 0,66 0,71 0,48 0,40 0,37 0,42 0,34 0,33
Máx. 0,83 0,86 0,54 0,55 0,43 0,49 0,42 0,48
Méd. 0,82 0,85 0,58 0,53 0,44 0,56 0,48 0,44
Des. pad. 0,04 0,03 0,01 0,05 0,03 0,06 0,03 0,03
Mín. 0,66 0,71 0,55 0,40 0,38 0,48 0,45 0,36
Máx. 0,83 0,86 0,60 0,60 0,50 0,63 0,53 0,47
Méd. 0,10 0,37 0,24 0,30 0,40 0,37 0,34 0,46
Des. pad. 0,08 0,07 0,02 0,16 0,08 0,09 0,11 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,19 0,07 0,26 0,21 0,15 0,31
Máx. 0,16 0,43 0,27 0,48 0,51 0,54 0,52 0,67
Méd. 0,28 0,44 0,36 0,29 0,41 0,43 0,32 0,31
Des. pad. 0,18 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02
Mín. 0,16 0,29 0,29 0,21 0,35 0,39 0,27 0,28
Máx. 0,66 0,57 0,44 0,35 0,48 0,48 0,36 0,36
Méd. 0,71 0,68 0,50 0,42 0,45 0,46 0,47 0,45
Des. pad. 0,13 0,09 0,04 0,06 0,04 0,01 0,03 0,05
Mín. 0,50 0,57 0,43 0,29 0,39 0,43 0,40 0,36
Máx. 0,83 0,86 0,57 0,50 0,50 0,49 0,51 0,56
Méd. 0,57 0,61 0,38 0,33 0,24 0,28 0,27 0,32
Des. pad. 0,17 0,15 0,09 0,16 0,03 0,06 0,04 0,02
Mín. 0,00 0,29 0,19 0,04 0,20 0,18 0,20 0,28
Máx. 0,83 0,71 0,47 0,50 0,28 0,36 0,33 0,35
Méd. 0,54 0,58 0,43 0,25 0,46 0,49 0,52 0,45
Des. pad. 0,14 0,07 0,04 0,10 0,03 0,04 0,03 0,02
Mín. 0,33 0,43 0,36 0,11 0,41 0,43 0,45 0,42
Máx. 0,66 0,71 0,48 0,45 0,52 0,55 0,56 0,48
Méd. 0,06 0,44 0,25 0,46 0,36 0,40 0,38 0,45
Des. pad. 0,08 0,03 0,02 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03
Mín. 0,00 0,43 0,20 0,40 0,28 0,36 0,33 0,38
Máx. 0,16 0,57 0,27 0,51 0,41 0,46 0,44 0,50
Méd. 0,56 0,64 0,48 0,40 0,55 0,55 0,53 0,45
Des. pad. 0,27 0,09 0,09 0,16 0,02 0,02 0,06 0,02
Mín. 0,00 0,43 0,33 0,21 0,52 0,53 0,46 0,42
Máx. 0,83 0,71 0,60 0,61 0,59 0,60 0,61 0,50

Continua

Polônia

Serra Leoa

Sri Lanka

Suazilândia

Tailândia

Quênia

República Dominicana

Romênia

Ruanda

Rússia

Senegal

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação de 
Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória (WGI)

Primazia do 
Direito (WGI)

Controle da 
Corrupção (WGI)

Méd. 0,52 0,65 0,43 0,42 0,40 0,42 0,42 0,35
Des. pad. 0,11 0,10 0,04 0,06 0,03 0,01 0,02 0,05
Mín. 0,33 0,43 0,35 0,32 0,35 0,39 0,39 0,29
Máx. 0,66 0,71 0,47 0,51 0,43 0,45 0,45 0,46
Méd. 0,82 0,83 0,61 0,50 0,56 0,61 0,51 0,49
Des. pad. 0,12 0,06 0,02 0,04 0,03 0,03 0,06 0,08
Mín. 0,66 0,71 0,59 0,44 0,49 0,54 0,44 0,38
Máx. 1,00 0,86 0,67 0,57 0,60 0,64 0,59 0,70
Méd. 0,25 0,47 0,35 0,49 0,57 0,48 0,49 0,50
Des. pad. 0,28 0,09 0,09 0,08 0,05 0,02 0,03 0,04
Mín. 0,00 0,43 0,23 0,31 0,47 0,43 0,46 0,46
Máx. 1,00 0,71 0,51 0,56 0,63 0,52 0,54 0,61
Méd. 0,61 0,58 0,45 0,31 0,53 0,56 0,50 0,47
Des. pad. 0,08 0,12 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,05
Mín. 0,50 0,43 0,33 0,24 0,44 0,51 0,47 0,36
Máx. 0,66 0,71 0,49 0,38 0,58 0,60 0,53 0,53
Méd. 0,59 0,69 0,44 0,43 0,36 0,39 0,32 0,31
Des. pad. 0,08 0,12 0,05 0,09 0,02 0,02 0,03 0,03
Mín. 0,50 0,57 0,37 0,11 0,32 0,35 0,27 0,27
Máx. 0,66 0,86 0,51 0,53 0,42 0,44 0,36 0,36
Méd. 0,31 0,54 0,36 0,26 0,40 0,49 0,40 0,33
Des. pad. 0,11 0,06 0,05 0,05 0,02 0,04 0,03 0,02
Mín. 0,16 0,43 0,29 0,18 0,35 0,43 0,34 0,28
Máx. 0,50 0,57 0,42 0,33 0,43 0,55 0,43 0,38
Méd. 1,00 0,97 0,70 0,66 0,60 0,60 0,61 0,70
Des. pad. 0,00 0,06 0,02 0,02 0,01 0,04 0,02 0,05
Mín. 1,00 0,86 0,65 0,61 0,57 0,54 0,58 0,64
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,70 0,63 0,67 0,64 0,77
Méd. 0,54 0,54 0,38 0,29 0,30 0,29 0,24 0,30
Des. pad. 0,18 0,10 0,07 0,06 0,03 0,11 0,07 0,04
Mín. 0,33 0,43 0,29 0,22 0,25 0,14 0,12 0,22
Máx. 0,83 0,71 0,49 0,38 0,36 0,46 0,34 0,39
Méd. 0,00 0,33 0,22 0,55 0,44 0,38 0,41 0,38
Des. pad. 0,00 0,12 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02
Mín. 0,00 0,14 0,19 0,50 0,41 0,35 0,39 0,35
Máx. 0,00 0,43 0,28 0,59 0,49 0,39 0,45 0,42
Méd. 0,52 0,58 0,43 0,54 0,34 0,41 0,40 0,36
Des. pad. 0,15 0,03 0,03 0,06 0,03 0,03 0,02 0,04
Mín. 0,33 0,57 0,38 0,43 0,29 0,36 0,37 0,29
Máx. 0,66 0,71 0,48 0,62 0,41 0,48 0,45 0,43
Méd. 0,16 0,33 0,24 0,29 0,30 0,15 0,20 0,28
Des. pad. 0,12 0,06 0,06 0,06 0,08 0,09 0,08 0,07
Mín. 0,00 0,29 0,17 0,18 0,20 0,06 0,13 0,22
Máx. 0,33 0,43 0,38 0,39 0,45 0,34 0,36 0,45

Continua

Vietnã

Zâmbia

Zimbabwe

Ucrânia

Uganda

Uruguai

Venezuela

Tunísia

Turquia

Tanzânia

Trinidad e Tobago

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continua

Países Indicadores:
Direitos de 

Propriedade 
(IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Média 0,50 0,48 0,67 0,74 0,75 0,77 0,69 0,59 0,56
Desvio padrão 0,00 0,04 0,04 0,06 0,06 0,03 0,08 0,11 0,07
Mínimo 0,50 0,41 0,61 0,62 0,70 0,70 0,55 0,45 0,50
Máximo 0,50 0,57 0,71 0,80 0,85 0,84 0,78 0,70 0,70
Méd. 0,33 0,21 0,86 0,71 0,66 0,75 0,68 0,69 0,54
Des. pad. 0,06 0,09 0,05 0,06 0,09 0,11 0,11 0,03 0,17
Mín. 0,30 0,10 0,79 0,51 0,54 0,43 0,56 0,60 0,30
Máx. 0,50 0,34 0,93 0,76 0,81 0,86 0,88 0,75 0,70
Méd. 0,35 0,39 0,69 0,65 0,70 0,74 0,60 0,47 0,37
Des. pad. 0,09 0,11 0,12 0,09 0,03 0,08 0,09 0,15 0,11
Mín. 0,30 0,26 0,49 0,44 0,65 0,56 0,40 0,20 0,20
Máx. 0,50 0,50 0,84 0,75 0,75 0,83 0,73 0,70 0,50
Méd. 0,39 0,33 0,72 0,76 0,71 0,74 0,63 0,55 0,46
Des. pad. 0,21 0,11 0,05 0,11 0,11 0,13 0,06 0,13 0,19
Mín. 0,15 0,25 0,64 0,50 0,54 0,60 0,53 0,30 0,30
Máx. 0,70 0,70 0,80 0,90 0,85 0,95 0,70 0,70 0,70
Méd. 0,42 0,29 0,86 0,78 0,68 0,65 0,81 0,61 0,68
Des. pad. 0,10 0,05 0,05 0,22 0,15 0,30 0,05 0,17 0,11
Mín. 0,30 0,25 0,76 0,00 0,55 0,00 0,69 0,30 0,50
Máx. 0,50 0,50 0,90 0,91 0,88 0,91 0,86 0,75 0,90
Méd. 0,27 0,21 0,76 0,77 0,60 0,61 0,69 0,35 0,34
Des. pad. 0,04 0,06 0,10 0,11 0,09 0,29 0,09 0,14 0,06
Mín. 0,20 0,10 0,46 0,49 0,40 0,00 0,55 0,10 0,30
Máx. 0,30 0,30 0,88 0,88 0,75 0,85 0,78 0,60 0,50
Méd. 0,27 0,19 0,77 0,93 0,51 0,71 0,40 0,44 0,28
Des. pad. 0,04 0,06 0,04 0,01 0,12 0,04 0,17 0,12 0,11
Mín. 0,20 0,04 0,71 0,90 0,40 0,65 0,00 0,20 0,10
Máx. 0,30 0,27 0,84 0,95 0,71 0,81 0,59 0,55 0,50
Méd. 0,80 0,66 0,65 0,61 0,82 0,82 0,58 0,58 0,66
Des. pad. 0,13 0,12 0,06 0,09 0,09 0,06 0,06 0,10 0,05
Mín. 0,50 0,30 0,59 0,40 0,70 0,72 0,47 0,45 0,60
Máx. 0,90 0,78 0,75 0,73 0,90 0,89 0,67 0,70 0,70
Méd. 0,28 0,27 0,70 0,39 0,58 0,34 0,70 0,27 0,26
Des. pad. 0,09 0,12 0,17 0,13 0,13 0,26 0,09 0,07 0,17
Mín. 0,20 0,10 0,38 0,00 0,40 0,00 0,52 0,20 0,10
Máx. 0,50 0,48 0,89 0,61 0,75 0,67 0,81 0,50 0,70
Méd. 0,49 0,38 0,75 0,73 0,72 0,83 0,59 0,54 0,50
Des. pad. 0,12 0,15 0,10 0,06 0,03 0,06 0,16 0,10 0,00
Mín. 0,30 0,00 0,59 0,61 0,70 0,73 0,27 0,40 0,50
Máx. 0,70 0,50 0,85 0,88 0,77 0,94 0,78 0,70 0,50
Méd. 0,35 0,33 0,68 0,88 0,55 0,76 0,57 0,49 0,52
Des. pad. 0,09 0,08 0,08 0,04 0,11 0,07 0,14 0,12 0,04
Mín. 0,30 0,25 0,52 0,80 0,42 0,58 0,00 0,30 0,50
Máx. 0,50 0,50 0,76 0,98 0,70 0,83 0,67 0,70 0,60

Continua

Barbados

Belarus

Belize

Benin

África do Sul

Albânia

Argélia

Argentina

Armênia

Azerbaijão

Bangladesh

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,31 0,27 0,88 0,70 0,56 0,78 0,74 0,49 0,63
Des. pad. 0,18 0,04 0,02 0,05 0,02 0,08 0,05 0,31 0,09
Mín. 0,10 0,20 0,84 0,62 0,53 0,63 0,65 0,10 0,50
Máx. 0,70 0,34 0,90 0,78 0,61 0,88 0,82 0,90 0,70
Méd. 0,70 0,56 0,76 0,56 0,72 0,74 0,66 0,65 0,70
Des. pad. 0,01 0,10 0,04 0,08 0,06 0,03 0,14 0,11 0,00
Mín. 0,70 0,30 0,64 0,45 0,66 0,68 0,25 0,50 0,70
Máx. 0,75 0,70 0,81 0,71 0,85 0,78 0,83 0,80 0,70
Méd. 0,50 0,36 0,79 0,65 0,62 0,64 0,64 0,50 0,51
Des. pad. 0,00 0,04 0,10 0,11 0,08 0,29 0,07 0,02 0,05
Mín. 0,50 0,27 0,66 0,50 0,53 0,00 0,51 0,45 0,40
Máx. 0,50 0,41 0,90 0,83 0,70 0,81 0,72 0,55 0,60
Méd. 0,38 0,36 0,76 0,54 0,64 0,59 0,71 0,59 0,57
Des. pad. 0,10 0,04 0,14 0,09 0,10 0,29 0,15 0,08 0,07
Mín. 0,30 0,29 0,49 0,31 0,55 0,00 0,47 0,50 0,50
Máx. 0,50 0,41 0,94 0,67 0,78 0,83 0,88 0,70 0,70
Méd. 0,34 0,25 0,75 0,84 0,54 0,77 0,64 0,58 0,44
Des. pad. 0,08 0,10 0,06 0,03 0,07 0,08 0,07 0,12 0,09
Mín. 0,30 0,10 0,66 0,77 0,39 0,59 0,55 0,40 0,30
Máx. 0,50 0,36 0,83 0,87 0,63 0,89 0,76 0,70 0,50
Méd. 0,65 0,37 0,69 0,54 0,63 0,78 0,50 0,62 0,42
Des. pad. 0,08 0,10 0,06 0,17 0,11 0,07 0,14 0,08 0,21
Mín. 0,50 0,30 0,64 0,17 0,55 0,67 0,23 0,50 0,10
Máx. 0,70 0,55 0,81 0,71 0,85 0,89 0,70 0,70 0,60
Méd. 0,30 0,20 0,61 0,91 0,49 0,75 0,50 0,46 0,44
Des. pad. 0,00 0,05 0,10 0,02 0,07 0,05 0,12 0,07 0,10
Mín. 0,30 0,10 0,50 0,86 0,37 0,62 0,25 0,35 0,30
Máx. 0,30 0,25 0,72 0,94 0,55 0,84 0,62 0,50 0,60
Méd. 0,30 0,25 0,91 0,92 0,48 0,77 0,58 0,53 0,54
Des. pad. 0,00 0,06 0,00 0,02 0,07 0,08 0,17 0,05 0,08
Mín. 0,30 0,10 0,91 0,88 0,37 0,57 0,10 0,50 0,50
Máx. 0,30 0,30 0,92 0,95 0,55 0,87 0,71 0,60 0,70
Méd. 0,26 0,14 0,48 0,87 0,44 0,74 0,56 0,41 0,42
Des. pad. 0,05 0,04 0,02 0,05 0,13 0,08 0,06 0,09 0,12
Mín. 0,20 0,10 0,46 0,74 0,25 0,59 0,48 0,30 0,30
Máx. 0,30 0,20 0,51 0,95 0,55 0,88 0,65 0,50 0,70
Méd. 0,89 0,70 0,77 0,86 0,75 0,80 0,77 0,74 0,64
Des. pad. 0,02 0,06 0,04 0,03 0,08 0,05 0,07 0,06 0,10
Mín. 0,85 0,50 0,73 0,82 0,65 0,68 0,65 0,70 0,50
Máx. 0,90 0,79 0,90 0,90 0,85 0,87 0,88 0,90 0,70
Méd. 0,26 0,33 0,69 0,89 0,52 0,76 0,55 0,34 0,35
Des. pad. 0,05 0,04 0,02 0,04 0,04 0,08 0,17 0,10 0,09
Mín. 0,20 0,22 0,66 0,83 0,43 0,62 0,20 0,20 0,30
Máx. 0,30 0,36 0,71 0,96 0,55 0,88 0,72 0,50 0,50

Continua

Chade

Chile

China

Brasil

Bulgária

Burkina Faso

Cabo Verde

Camarões

Camboja

Bolívia

Botswana

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,77 0,58 0,75 0,52 0,81 0,83 0,78 0,63 0,68
Des. pad. 0,15 0,08 0,04 0,11 0,06 0,03 0,05 0,11 0,05
Mín. 0,50 0,50 0,71 0,33 0,70 0,76 0,68 0,50 0,50
Máx. 0,90 0,70 0,83 0,68 0,85 0,88 0,83 0,75 0,70
Méd. 0,43 0,33 0,74 0,81 0,75 0,73 0,68 0,65 0,67
Des. pad. 0,09 0,08 0,04 0,12 0,07 0,05 0,05 0,08 0,05
Mín. 0,30 0,10 0,67 0,66 0,70 0,64 0,61 0,50 0,60
Máx. 0,50 0,40 0,81 0,99 0,90 0,79 0,79 0,75 0,70
Méd. 0,19 0,16 0,58 0,72 0,49 0,73 0,48 0,26 0,29
Des. pad. 0,10 0,06 0,04 0,09 0,07 0,08 0,13 0,06 0,05
Mín. 0,10 0,10 0,50 0,55 0,32 0,51 0,25 0,10 0,10
Máx. 0,30 0,23 0,68 0,89 0,55 0,87 0,61 0,30 0,30
Méd. 0,77 0,49 0,71 0,79 0,79 0,81 0,70 0,68 0,60
Des. pad. 0,10 0,08 0,02 0,06 0,11 0,02 0,03 0,06 0,11
Mín. 0,70 0,38 0,64 0,67 0,70 0,77 0,65 0,50 0,50
Máx. 0,90 0,70 0,74 0,87 0,94 0,85 0,77 0,70 0,80
Méd. 0,30 0,24 0,59 0,86 0,51 0,78 0,56 0,46 0,57
Des. pad. 0,05 0,04 0,12 0,04 0,05 0,06 0,17 0,06 0,09
Mín. 0,20 0,19 0,51 0,73 0,43 0,63 0,13 0,35 0,50
Máx. 0,50 0,31 0,79 0,92 0,55 0,86 0,72 0,50 0,70
Méd. 0,51 0,50 0,83 0,87 0,65 0,72 0,76 0,70 0,49
Des. pad. 0,02 0,06 0,01 0,03 0,06 0,03 0,08 0,00 0,03
Mín. 0,50 0,41 0,80 0,78 0,58 0,67 0,63 0,70 0,40
Máx. 0,55 0,65 0,83 0,91 0,70 0,76 0,85 0,70 0,50
Méd. 0,34 0,40 0,70 0,37 0,57 0,69 0,76 0,56 0,57
Des. pad. 0,06 0,07 0,05 0,11 0,04 0,25 0,11 0,10 0,07
Mín. 0,30 0,27 0,59 0,23 0,54 0,00 0,61 0,50 0,50
Máx. 0,50 0,50 0,78 0,51 0,65 0,81 0,88 0,80 0,70
Méd. 0,37 0,30 0,82 0,58 0,46 0,80 0,47 0,53 0,54
Des. pad. 0,10 0,01 0,03 0,10 0,10 0,05 0,10 0,06 0,08
Mín. 0,30 0,28 0,78 0,36 0,30 0,71 0,28 0,50 0,30
Máx. 0,50 0,32 0,87 0,74 0,55 0,89 0,60 0,65 0,70
Méd. 0,44 0,33 0,74 0,69 0,57 0,70 0,58 0,51 0,42
Des. pad. 0,08 0,07 0,14 0,07 0,07 0,07 0,13 0,05 0,13
Mín. 0,20 0,28 0,56 0,54 0,40 0,58 0,25 0,45 0,30
Máx. 0,50 0,50 0,91 0,79 0,65 0,80 0,74 0,65 0,70
Méd. 0,50 0,40 0,84 0,91 0,71 0,80 0,77 0,73 0,70
Des. pad. 0,08 0,06 0,01 0,03 0,10 0,05 0,04 0,06 0,00
Mín. 0,40 0,34 0,80 0,85 0,58 0,73 0,71 0,70 0,70
Máx. 0,70 0,50 0,86 0,94 0,85 0,88 0,85 0,90 0,70
Méd. 0,32 0,25 0,84 0,78 0,55 0,62 0,67 0,46 0,45
Des. pad. 0,12 0,04 0,04 0,15 0,02 0,11 0,04 0,20 0,08
Mín. 0,20 0,20 0,78 0,42 0,52 0,33 0,59 0,20 0,30
Máx. 0,50 0,32 0,91 0,93 0,59 0,76 0,76 0,70 0,60

Continua

El Salvador

Equador

Coreia do Sul

Costa do Marfim

Costa Rica

Croácia

Djibuti

Egito

Chipre

Colômbia

Congo

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,50 0,43 0,74 0,43 0,70 0,76 0,80 0,67 0,68
Des. pad. 0,01 0,05 0,12 0,15 0,01 0,05 0,07 0,09 0,14
Mín. 0,50 0,35 0,53 0,18 0,67 0,65 0,71 0,50 0,50
Máx. 0,55 0,50 0,90 0,65 0,73 0,84 0,88 0,80 0,90
Méd. 0,56 0,57 0,58 0,37 0,79 0,76 0,75 0,59 0,54
Des. pad. 0,10 0,09 0,06 0,07 0,07 0,06 0,12 0,12 0,08
Mín. 0,30 0,30 0,51 0,22 0,70 0,61 0,59 0,30 0,50
Máx. 0,70 0,67 0,69 0,47 0,85 0,82 0,88 0,70 0,70
Méd. 0,77 0,61 0,79 0,55 0,83 0,74 0,84 0,90 0,80
Des. pad. 0,09 0,06 0,05 0,10 0,03 0,16 0,04 0,00 0,08
Mín. 0,70 0,50 0,71 0,25 0,76 0,17 0,74 0,90 0,70
Máx. 0,90 0,70 0,86 0,67 0,85 0,87 0,88 0,90 0,90
Méd. 0,30 0,28 0,68 0,80 0,57 0,72 0,55 0,33 0,26
Des. pad. 0,00 0,03 0,11 0,09 0,04 0,09 0,11 0,10 0,05
Mín. 0,30 0,22 0,48 0,61 0,52 0,54 0,27 0,20 0,20
Máx. 0,30 0,35 0,78 0,91 0,67 0,87 0,69 0,50 0,30
Méd. 0,44 0,27 0,76 0,90 0,55 0,76 0,71 0,44 0,49
Des. pad. 0,18 0,03 0,02 0,01 0,06 0,02 0,10 0,09 0,05
Mín. 0,30 0,23 0,73 0,88 0,43 0,73 0,47 0,30 0,30
Máx. 0,70 0,36 0,79 0,92 0,70 0,79 0,80 0,60 0,50
Méd. 0,46 0,39 0,60 0,81 0,60 0,78 0,46 0,52 0,48
Des. pad. 0,05 0,10 0,09 0,06 0,07 0,07 0,16 0,10 0,13
Mín. 0,40 0,28 0,50 0,63 0,53 0,60 0,20 0,40 0,30
Máx. 0,50 0,50 0,75 0,88 0,70 0,90 0,62 0,70 0,70
Méd. 0,43 0,19 0,73 0,81 0,57 0,72 0,60 0,47 0,45
Des. pad. 0,17 0,10 0,02 0,06 0,02 0,04 0,03 0,12 0,10
Mín. 0,25 0,10 0,71 0,71 0,55 0,66 0,55 0,30 0,30
Máx. 0,70 0,35 0,79 0,90 0,60 0,82 0,66 0,65 0,60
Méd. 0,50 0,41 0,78 0,70 0,59 0,63 0,61 0,54 0,52
Des. pad. 0,00 0,09 0,05 0,12 0,06 0,06 0,08 0,08 0,07
Mín. 0,50 0,33 0,73 0,46 0,50 0,51 0,31 0,50 0,30
Máx. 0,50 0,70 0,86 0,84 0,70 0,71 0,68 0,70 0,60
Méd. 0,34 0,25 0,90 0,80 0,69 0,60 0,75 0,58 0,48
Des. pad. 0,06 0,12 0,02 0,12 0,16 0,27 0,09 0,13 0,15
Mín. 0,30 0,10 0,87 0,56 0,55 0,00 0,65 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,43 0,94 0,96 0,91 0,78 0,89 0,80 0,70
Méd. 0,37 0,33 0,81 0,95 0,54 0,74 0,76 0,51 0,60
Des. pad. 0,10 0,10 0,02 0,01 0,02 0,03 0,06 0,09 0,10
Mín. 0,25 0,22 0,77 0,94 0,49 0,69 0,67 0,30 0,50
Máx. 0,50 0,50 0,87 0,98 0,58 0,79 0,85 0,65 0,70
Méd. 0,43 0,28 0,62 0,40 0,58 0,77 0,63 0,45 0,48
Des. pad. 0,09 0,02 0,04 0,19 0,05 0,04 0,09 0,08 0,13
Mín. 0,30 0,24 0,56 0,03 0,55 0,70 0,50 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,30 0,68 0,72 0,67 0,82 0,73 0,50 0,70

Continua
Guiana

Filipinas

Gabão

Gâmbia

Gana

Geórgia

Guatemala

Eslováquia

Eslovênia

Estônia

Etiópia

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,28 0,22 0,71 0,90 0,50 0,71 0,55 0,43 0,54
Des. pad. 0,07 0,06 0,01 0,03 0,06 0,10 0,16 0,08 0,13
Mín. 0,20 0,10 0,69 0,83 0,39 0,54 0,19 0,30 0,40
Máx. 0,50 0,30 0,74 0,93 0,55 0,85 0,71 0,50 0,70
Méd. 0,10 0,14 0,79 0,91 0,38 0,64 0,70 0,29 0,32
Des. pad. 0,00 0,04 0,01 0,10 0,03 0,08 0,06 0,05 0,08
Mín. 0,10 0,10 0,78 0,66 0,33 0,48 0,62 0,10 0,10
Máx. 0,10 0,22 0,82 0,99 0,40 0,76 0,79 0,40 0,50
Méd. 0,37 0,25 0,80 0,82 0,57 0,69 0,72 0,51 0,57
Des. pad. 0,10 0,04 0,08 0,04 0,03 0,06 0,07 0,09 0,07
Mín. 0,30 0,17 0,65 0,74 0,55 0,58 0,63 0,30 0,50
Máx. 0,50 0,30 0,85 0,87 0,64 0,75 0,84 0,65 0,70
Méd. 0,69 0,50 0,67 0,22 0,73 0,73 0,78 0,72 0,69
Des. pad. 0,03 0,03 0,07 0,11 0,04 0,05 0,11 0,03 0,02
Mín. 0,60 0,41 0,54 0,00 0,70 0,63 0,59 0,70 0,60
Máx. 0,70 0,53 0,81 0,42 0,80 0,77 0,88 0,80 0,70
Méd. 0,30 0,17 0,80 0,61 0,60 0,64 0,66 0,46 0,30
Des. pad. 0,00 0,07 0,06 0,13 0,08 0,11 0,13 0,12 0,00
Mín. 0,30 0,10 0,74 0,34 0,54 0,38 0,45 0,30 0,30
Máx. 0,30 0,27 0,92 0,80 0,75 0,82 0,82 0,70 0,30
Méd. 0,50 0,29 0,75 0,79 0,49 0,69 0,38 0,41 0,33
Des. pad. 0,00 0,05 0,04 0,06 0,08 0,05 0,21 0,09 0,05
Mín. 0,50 0,10 0,64 0,71 0,36 0,63 0,13 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,35 0,79 0,91 0,55 0,78 0,68 0,50 0,40
Méd. 0,35 0,22 0,80 0,89 0,53 0,70 0,74 0,45 0,39
Des. pad. 0,09 0,05 0,02 0,04 0,03 0,07 0,03 0,17 0,09
Mín. 0,30 0,10 0,77 0,77 0,47 0,49 0,66 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,30 0,84 0,95 0,55 0,76 0,78 0,70 0,60
Méd. 0,10 0,18 0,65 0,83 0,54 0,57 0,55 0,12 0,10
Des. pad. 0,00 0,08 0,19 0,04 0,10 0,06 0,11 0,11 0,00
Mín. 0,10 0,10 0,41 0,76 0,40 0,44 0,41 0,00 0,10
Máx. 0,10 0,30 0,81 0,92 0,70 0,62 0,79 0,30 0,10
Méd. 0,53 0,38 0,76 0,66 0,77 0,71 0,69 0,81 0,58
Des. pad. 0,11 0,07 0,01 0,08 0,08 0,08 0,04 0,08 0,13
Mín. 0,40 0,30 0,75 0,54 0,70 0,52 0,64 0,70 0,30
Máx. 0,70 0,50 0,78 0,84 0,88 0,78 0,76 0,90 0,70
Méd. 0,59 0,47 0,79 0,63 0,67 0,81 0,67 0,66 0,66
Des. pad. 0,08 0,07 0,13 0,05 0,05 0,04 0,11 0,08 0,05
Mín. 0,50 0,30 0,37 0,53 0,55 0,73 0,47 0,50 0,60
Máx. 0,70 0,57 0,94 0,69 0,70 0,89 0,80 0,70 0,70
Méd. 0,12 0,15 0,65 0,88 0,49 0,60 0,62 0,22 0,15
Des. pad. 0,03 0,07 0,18 0,03 0,10 0,18 0,06 0,10 0,06
Mín. 0,10 0,10 0,32 0,81 0,40 0,14 0,56 0,10 0,10
Máx. 0,20 0,33 0,87 0,93 0,62 0,80 0,81 0,35 0,30

Continua

Índia

Indonésia

Irã

Jamaica

Jordânia

Laos

Guiné

Haiti

Honduras

Hungria

Iêmen

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,46 0,32 0,61 0,28 0,58 0,71 0,63 0,41 0,42
Des. pad. 0,05 0,02 0,07 0,16 0,04 0,04 0,08 0,10 0,08
Mín. 0,40 0,30 0,48 0,00 0,54 0,65 0,45 0,25 0,30
Máx. 0,50 0,37 0,69 0,48 0,68 0,77 0,78 0,50 0,50
Méd. 0,51 0,39 0,81 0,55 0,73 0,75 0,81 0,72 0,63
Des. pad. 0,02 0,07 0,03 0,05 0,04 0,11 0,08 0,07 0,09
Mín. 0,50 0,27 0,76 0,44 0,70 0,41 0,55 0,50 0,50
Máx. 0,55 0,50 0,85 0,65 0,85 0,86 0,88 0,85 0,70
Méd. 0,35 0,20 0,93 0,65 0,60 0,80 0,66 0,47 0,67
Des. pad. 0,11 0,10 0,03 0,09 0,07 0,07 0,16 0,11 0,05
Mín. 0,20 0,10 0,91 0,42 0,50 0,66 0,37 0,30 0,60
Máx. 0,50 0,36 0,98 0,80 0,70 0,92 0,81 0,60 0,70
Méd. 0,48 0,29 0,80 0,89 0,65 0,73 0,58 0,52 0,45
Des. pad. 0,04 0,03 0,06 0,04 0,09 0,07 0,26 0,14 0,09
Mín. 0,40 0,17 0,74 0,81 0,38 0,54 0,00 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,34 0,91 0,95 0,72 0,83 0,83 0,70 0,50
Méd. 0,56 0,50 0,81 0,80 0,76 0,80 0,73 0,39 0,43
Des. pad. 0,09 0,06 0,03 0,04 0,07 0,02 0,06 0,09 0,10
Mín. 0,50 0,43 0,77 0,73 0,68 0,77 0,55 0,30 0,30
Máx. 0,70 0,70 0,85 0,86 0,86 0,83 0,79 0,55 0,60
Méd. 0,47 0,32 0,73 0,66 0,51 0,62 0,64 0,50 0,47
Des. pad. 0,04 0,05 0,04 0,14 0,06 0,10 0,08 0,00 0,07
Mín. 0,40 0,27 0,68 0,44 0,39 0,39 0,38 0,50 0,30
Máx. 0,50 0,41 0,79 0,86 0,55 0,73 0,73 0,50 0,50
Méd. 0,39 0,20 0,63 0,82 0,58 0,79 0,67 0,57 0,43
Des. pad. 0,11 0,10 0,08 0,02 0,13 0,06 0,04 0,10 0,07
Mín. 0,20 0,10 0,48 0,78 0,35 0,66 0,61 0,45 0,30
Máx. 0,50 0,32 0,70 0,87 0,70 0,88 0,73 0,70 0,50
Méd. 0,42 0,39 0,65 0,75 0,72 0,81 0,55 0,68 0,49
Des. pad. 0,12 0,07 0,03 0,08 0,03 0,04 0,15 0,04 0,09
Mín. 0,30 0,32 0,61 0,64 0,68 0,75 0,29 0,60 0,30
Máx. 0,70 0,50 0,71 0,95 0,77 0,89 0,76 0,70 0,60
Méd. 0,28 0,28 0,67 0,75 0,50 0,75 0,55 0,52 0,38
Des. pad. 0,02 0,03 0,14 0,07 0,07 0,03 0,20 0,14 0,21
Mín. 0,25 0,23 0,50 0,57 0,36 0,68 0,15 0,30 0,10
Máx. 0,30 0,31 0,82 0,84 0,55 0,78 0,76 0,70 0,70
Méd. 0,50 0,34 0,76 0,84 0,70 0,73 0,76 0,59 0,54
Des. pad. 0,00 0,05 0,05 0,04 0,13 0,08 0,08 0,10 0,16
Mín. 0,50 0,27 0,68 0,78 0,55 0,54 0,57 0,50 0,30
Máx. 0,50 0,50 0,84 0,93 0,87 0,81 0,86 0,70 0,70
Méd. 0,30 0,22 0,77 0,77 0,53 0,69 0,67 0,50 0,50
Des. pad. 0,00 0,08 0,05 0,08 0,09 0,12 0,12 0,13 0,09
Mín. 0,30 0,10 0,68 0,64 0,40 0,43 0,31 0,30 0,30
Máx. 0,30 0,35 0,83 0,89 0,67 0,81 0,81 0,70 0,70

Continua

Mali

Marrocos

Mauritânia

México

Moçambique

Lesoto

Letônia

Líbano

Madagascar

Malásia

Malawi

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,47 0,28 0,77 0,61 0,66 0,60 0,78 0,40 0,50
Des. pad. 0,05 0,03 0,12 0,14 0,07 0,21 0,02 0,10 0,00
Mín. 0,40 0,21 0,55 0,39 0,55 0,00 0,75 0,30 0,50
Máx. 0,50 0,33 0,87 0,86 0,70 0,77 0,82 0,50 0,50
Méd. 0,42 0,38 0,71 0,52 0,65 0,68 0,77 0,53 0,55
Des. pad. 0,12 0,10 0,12 0,13 0,08 0,18 0,05 0,06 0,06
Mín. 0,30 0,27 0,40 0,17 0,55 0,15 0,65 0,50 0,50
Máx. 0,70 0,50 0,89 0,72 0,73 0,88 0,85 0,70 0,70
Méd. 0,49 0,48 0,66 0,66 0,69 0,75 0,71 0,57 0,54
Des. pad. 0,21 0,05 0,03 0,05 0,07 0,02 0,18 0,13 0,12
Mín. 0,30 0,41 0,57 0,59 0,48 0,71 0,24 0,30 0,40
Máx. 0,70 0,57 0,68 0,75 0,76 0,79 0,89 0,70 0,70
Méd. 0,34 0,17 0,86 0,90 0,57 0,74 0,59 0,24 0,30
Des. pad. 0,08 0,07 0,02 0,02 0,03 0,05 0,06 0,10 0,00
Mín. 0,30 0,10 0,83 0,88 0,54 0,65 0,48 0,05 0,30
Máx. 0,50 0,28 0,89 0,94 0,62 0,82 0,68 0,30 0,30
Méd. 0,26 0,23 0,80 0,75 0,55 0,71 0,74 0,65 0,56
Des. pad. 0,06 0,07 0,02 0,08 0,02 0,03 0,11 0,08 0,09
Mín. 0,15 0,10 0,76 0,58 0,51 0,64 0,56 0,50 0,50
Máx. 0,30 0,31 0,86 0,83 0,58 0,76 0,85 0,70 0,70
Méd. 0,33 0,17 0,61 0,89 0,46 0,79 0,61 0,44 0,39
Des. pad. 0,07 0,08 0,12 0,04 0,10 0,10 0,09 0,11 0,08
Mín. 0,30 0,10 0,46 0,80 0,29 0,55 0,48 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,29 0,78 0,96 0,55 0,90 0,76 0,55 0,50
Méd. 0,34 0,22 0,84 0,65 0,54 0,68 0,53 0,47 0,35
Des. pad. 0,08 0,11 0,01 0,18 0,02 0,10 0,11 0,16 0,06
Mín. 0,30 0,07 0,79 0,00 0,48 0,43 0,27 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,50 0,85 0,78 0,59 0,79 0,67 0,70 0,50
Méd. 0,38 0,40 0,82 0,84 0,72 0,84 0,71 0,69 0,78
Des. pad. 0,09 0,08 0,02 0,06 0,02 0,06 0,05 0,03 0,11
Mín. 0,30 0,30 0,78 0,75 0,70 0,73 0,61 0,65 0,60
Máx. 0,50 0,50 0,86 0,90 0,76 0,90 0,76 0,75 0,90
Méd. 0,35 0,23 0,75 0,84 0,65 0,72 0,53 0,49 0,44
Des. pad. 0,13 0,04 0,06 0,08 0,08 0,04 0,14 0,14 0,10
Mín. 0,30 0,10 0,65 0,66 0,55 0,64 0,29 0,30 0,30
Máx. 0,70 0,30 0,82 0,92 0,73 0,78 0,67 0,70 0,70
Méd. 0,32 0,18 0,93 0,90 0,59 0,73 0,72 0,68 0,59
Des. pad. 0,06 0,05 0,04 0,02 0,06 0,06 0,09 0,16 0,08
Mín. 0,30 0,10 0,90 0,85 0,49 0,62 0,58 0,50 0,50
Máx. 0,50 0,26 0,98 0,93 0,70 0,81 0,84 0,90 0,70
Méd. 0,42 0,36 0,80 0,89 0,64 0,81 0,71 0,67 0,66
Des. pad. 0,10 0,05 0,01 0,05 0,07 0,08 0,11 0,07 0,05
Mín. 0,30 0,30 0,79 0,76 0,55 0,58 0,55 0,50 0,60
Máx. 0,70 0,46 0,82 0,93 0,72 0,89 0,87 0,70 0,70

Continua

Panamá

Paquistão

Paraguai

Peru

Mongólia

Namíbia

Nepal

Nicarágua

Níger

Nigéria

Moldávia

Fonte: Resultados da pesquisa
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Continuação

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,61 0,47 0,65 0,40 0,65 0,73 0,78 0,62 0,60
Des. pad. 0,09 0,11 0,09 0,06 0,06 0,09 0,11 0,08 0,09
Mín. 0,50 0,34 0,48 0,27 0,54 0,52 0,50 0,50 0,50
Máx. 0,70 0,70 0,76 0,50 0,70 0,82 0,88 0,70 0,70
Méd. 0,42 0,24 0,77 0,78 0,59 0,74 0,65 0,50 0,54
Des. pad. 0,09 0,09 0,03 0,06 0,05 0,06 0,07 0,01 0,08
Mín. 0,30 0,19 0,69 0,63 0,55 0,54 0,54 0,45 0,50
Máx. 0,50 0,50 0,79 0,85 0,67 0,83 0,75 0,50 0,70
Méd. 0,30 0,30 0,85 0,91 0,57 0,72 0,63 0,53 0,44
Des. pad. 0,00 0,02 0,02 0,02 0,03 0,08 0,16 0,07 0,07
Mín. 0,30 0,26 0,80 0,89 0,54 0,49 0,17 0,50 0,30
Máx. 0,30 0,35 0,86 0,94 0,64 0,80 0,80 0,75 0,50
Méd. 0,33 0,33 0,71 0,65 0,63 0,57 0,77 0,62 0,48
Des. pad. 0,05 0,06 0,18 0,06 0,09 0,19 0,10 0,16 0,07
Mín. 0,30 0,26 0,42 0,55 0,55 0,12 0,58 0,30 0,30
Máx. 0,40 0,50 0,88 0,80 0,75 0,77 0,88 0,80 0,60
Méd. 0,24 0,20 0,72 0,85 0,53 0,70 0,60 0,39 0,31
Des. pad. 0,10 0,14 0,05 0,07 0,14 0,10 0,17 0,13 0,16
Mín. 0,10 0,10 0,67 0,76 0,40 0,43 0,32 0,30 0,10
Máx. 0,35 0,50 0,80 0,96 0,77 0,84 0,78 0,65 0,50
Méd. 0,35 0,24 0,82 0,64 0,58 0,52 0,60 0,39 0,41
Des. pad. 0,11 0,03 0,06 0,06 0,06 0,22 0,09 0,14 0,14
Mín. 0,25 0,21 0,74 0,49 0,51 0,00 0,44 0,25 0,30
Máx. 0,50 0,30 0,92 0,73 0,70 0,69 0,77 0,70 0,70
Méd. 0,50 0,36 0,62 0,84 0,56 0,77 0,65 0,49 0,46
Des. pad. 0,08 0,08 0,02 0,05 0,04 0,08 0,09 0,05 0,06
Mín. 0,40 0,29 0,60 0,75 0,48 0,56 0,38 0,35 0,30
Máx. 0,70 0,50 0,65 0,90 0,65 0,90 0,73 0,60 0,50
Méd. 0,18 0,16 0,69 0,83 0,53 0,69 0,52 0,39 0,28
Des. pad. 0,12 0,07 0,12 0,07 0,09 0,11 0,16 0,10 0,06
Mín. 0,10 0,04 0,51 0,69 0,40 0,51 0,16 0,30 0,20
Máx. 0,50 0,25 0,81 0,93 0,70 0,87 0,70 0,55 0,40
Méd. 0,48 0,39 0,76 0,80 0,73 0,71 0,70 0,40 0,48
Des. pad. 0,07 0,09 0,04 0,06 0,05 0,07 0,05 0,12 0,13
Mín. 0,40 0,30 0,72 0,66 0,68 0,57 0,61 0,15 0,30
Máx. 0,70 0,50 0,85 0,87 0,85 0,82 0,77 0,50 0,70
Méd. 0,54 0,31 0,69 0,68 0,69 0,72 0,68 0,57 0,46
Des. pad. 0,12 0,03 0,05 0,07 0,02 0,03 0,09 0,11 0,05
Mín. 0,40 0,25 0,62 0,51 0,64 0,67 0,47 0,30 0,40
Máx. 0,70 0,36 0,75 0,77 0,70 0,76 0,82 0,70 0,50
Méd. 0,59 0,35 0,75 0,90 0,71 0,76 0,72 0,48 0,56
Des. pad. 0,15 0,09 0,02 0,02 0,01 0,07 0,04 0,15 0,09
Mín. 0,45 0,28 0,74 0,84 0,70 0,66 0,65 0,30 0,50
Máx. 0,90 0,70 0,80 0,93 0,74 0,89 0,78 0,70 0,70

Continua

Sri Lanka

Suazilândia

Tailândia

República Dominicana

Romênia

Ruanda

Rússia

Senegal

Serra Leoa

Polônia

Quênia

Fonte: Resultados da pesquisa
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Conclusão

Países Indicadores: Direitos de 
Propriedade (IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)

Méd. 0,35 0,27 0,80 0,87 0,51 0,71 0,64 0,53 0,53
Des. pad. 0,09 0,04 0,01 0,06 0,04 0,06 0,12 0,08 0,07
Mín. 0,30 0,19 0,77 0,78 0,45 0,60 0,38 0,30 0,50
Máx. 0,50 0,32 0,81 0,94 0,55 0,80 0,77 0,70 0,70
Méd. 0,69 0,43 0,76 0,76 0,65 0,77 0,68 0,74 0,68
Des. pad. 0,15 0,08 0,07 0,07 0,05 0,05 0,14 0,12 0,05
Mín. 0,50 0,32 0,65 0,60 0,55 0,69 0,35 0,60 0,50
Máx. 0,90 0,53 0,86 0,83 0,70 0,83 0,82 0,90 0,70
Méd. 0,48 0,47 0,72 0,70 0,78 0,81 0,46 0,48 0,43
Des. pad. 0,04 0,04 0,03 0,07 0,06 0,03 0,14 0,18 0,15
Mín. 0,40 0,38 0,69 0,59 0,70 0,76 0,27 0,30 0,30
Máx. 0,50 0,53 0,77 0,79 0,85 0,85 0,72 0,70 0,70
Méd. 0,56 0,36 0,68 0,66 0,67 0,53 0,80 0,61 0,56
Des. pad. 0,10 0,08 0,09 0,11 0,07 0,18 0,05 0,10 0,11
Mín. 0,50 0,10 0,44 0,45 0,55 0,29 0,73 0,50 0,30
Máx. 0,70 0,46 0,78 0,84 0,85 0,73 0,87 0,70 0,70
Méd. 0,31 0,25 0,72 0,50 0,51 0,56 0,75 0,35 0,37
Des. pad. 0,05 0,04 0,09 0,16 0,06 0,26 0,10 0,13 0,09
Mín. 0,30 0,15 0,58 0,29 0,39 0,00 0,53 0,20 0,30
Máx. 0,50 0,30 0,90 0,79 0,60 0,79 0,86 0,50 0,50
Méd. 0,44 0,25 0,81 0,88 0,61 0,79 0,64 0,54 0,55
Des. pad. 0,16 0,03 0,01 0,04 0,12 0,04 0,18 0,09 0,13
Mín. 0,30 0,19 0,79 0,79 0,45 0,71 0,25 0,45 0,30
Máx. 0,70 0,30 0,81 0,93 0,85 0,90 0,75 0,70 0,70
Méd. 0,69 0,57 0,85 0,68 0,68 0,70 0,75 0,71 0,49
Des. pad. 0,05 0,10 0,03 0,08 0,04 0,08 0,08 0,04 0,19
Mín. 0,50 0,41 0,77 0,46 0,61 0,51 0,58 0,60 0,30
Máx. 0,75 0,71 0,89 0,78 0,75 0,81 0,83 0,80 0,70
Méd. 0,26 0,22 0,75 0,73 0,56 0,50 0,61 0,27 0,37
Des. pad. 0,18 0,05 0,01 0,13 0,09 0,08 0,03 0,21 0,13
Mín. 0,00 0,10 0,71 0,47 0,43 0,31 0,55 0,05 0,20
Máx. 0,50 0,28 0,76 0,89 0,70 0,61 0,67 0,50 0,50
Méd. 0,11 0,24 0,64 0,79 0,50 0,71 0,59 0,26 0,30
Des. pad. 0,02 0,06 0,13 0,06 0,11 0,08 0,12 0,06 0,00
Mín. 0,10 0,10 0,43 0,67 0,40 0,58 0,45 0,15 0,30
Máx. 0,15 0,29 0,77 0,90 0,64 0,87 0,80 0,30 0,30
Méd. 0,43 0,33 0,72 0,77 0,60 0,60 0,72 0,59 0,55
Des. pad. 0,09 0,09 0,02 0,05 0,06 0,09 0,08 0,09 0,09
Mín. 0,30 0,25 0,69 0,69 0,55 0,33 0,59 0,50 0,50
Máx. 0,50 0,50 0,76 0,85 0,75 0,77 0,85 0,70 0,70
Méd. 0,17 0,27 0,63 0,50 0,46 0,26 0,47 0,13 0,23
Des. pad. 0,14 0,06 0,07 0,25 0,10 0,28 0,11 0,11 0,18
Mín. 0,05 0,18 0,44 0,00 0,30 0,00 0,25 0,00 0,10
Máx. 0,50 0,42 0,72 0,83 0,55 0,73 0,61 0,30 0,50

Zâmbia

Zimbabwe

Turquia

Ucrânia

Uganda

Uruguai

Venezuela

Vietnã

Tanzânia

Trinidad e Tobago

Tunísia

Fonte: Resultados da pesquisa

Fonte: Resultados da pesquisa
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Apêndice II Média anual dos indicadores de qualidade institucional agregados de 99 países, entre 1996 e 2014 1

Anos Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação 
de Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória 

(WGI)
Primazia do 

Direito (WGI)
Controle da 

Corrupção (WGI)
Média 0,55 0,58 0,45 0,44 0,44 0,46 0,42 0,43
Desvio padrão 0,32 0,21 0,14 0,15 0,12 0,14 0,13 0,13
Mínimo 0,00 0,14 0,13 0,11 0,21 0,18 0,15 0,22
Máximo 1,00 1,00 0,79 0,74 0,79 0,83 0,71 0,86
Méd. 0,54 0,58 0,45 0,44 0,45 0,47 0,42 0,43
Des. pad. 0,33 0,21 0,14 0,15 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,14 0,16 0,09 0,21 0,17 0,17 0,26
Máx. 1,00 1,00 0,79 0,73 0,79 0,80 0,73 0,81
Méd. 0,56 0,61 0,45 0,44 0,45 0,48 0,43 0,43
Des. pad. 0,32 0,19 0,15 0,15 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,14 0,18 0,04 0,21 0,13 0,16 0,24
Máx. 1,00 1,00 0,78 0,73 0,79 0,78 0,74 0,78
Méd. 0,56 0,60 0,46 0,43 0,45 0,47 0,42 0,43
Des. pad. 0,32 0,19 0,14 0,15 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,14 0,19 0,08 0,21 0,14 0,18 0,24
Máx. 1,00 1,00 0,78 0,71 0,78 0,78 0,75 0,79
Méd. 0,57 0,61 0,46 0,43 0,44 0,47 0,42 0,43
Des. pad. 0,32 0,20 0,15 0,15 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,19 0,09 0,21 0,15 0,18 0,23
Máx. 1,00 1,00 0,78 0,72 0,78 0,78 0,77 0,81
Méd. 0,57 0,60 0,46 0,43 0,45 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,31 0,20 0,15 0,16 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,20 0,13 0,19 0,16 0,15 0,19
Máx. 1,00 1,00 0,78 0,70 0,78 0,79 0,78 0,81
Méd. 0,57 0,62 0,45 0,43 0,45 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,31 0,20 0,15 0,17 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,16 0,10 0,17 0,11 0,12 0,14
Máx. 1,00 1,00 0,77 0,74 0,77 0,79 0,79 0,81
Méd. 0,58 0,64 0,46 0,43 0,45 0,46 0,42 0,43
Des. pad. 0,31 0,20 0,15 0,17 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,14 0,02 0,19 0,10 0,12 0,14
Máx. 1,00 1,00 0,74 0,73 0,76 0,79 0,79 0,76
Méd. 0,58 0,65 0,46 0,42 0,45 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,32 0,21 0,15 0,16 0,12 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,18 0,06 0,16 0,09 0,14 0,20
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,73 0,74 0,78 0,78 0,77
Méd. 0,57 0,67 0,45 0,42 0,44 0,45 0,42 0,42
Des. pad. 0,32 0,21 0,15 0,16 0,13 0,14 0,13 0,13
Mín. 0,00 0,29 0,15 0,04 0,22 0,06 0,15 0,21
Máx. 1,00 1,00 0,75 0,73 0,75 0,78 0,76 0,79

Continua

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Fonte: Resultados da pesquisa
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Apêndice II Média anual dos indicadores de qualidade institucional agregados de 99 países, entre 1996 e 2014 2

Continuação

Anos Indicadores: Direitos Políticos 
(FITW)

Liberdades Civis 
(FITW)

Voz e Prestação 
de Contas (WGI)

Estabilidade 
Política e 

Ausência de 
Violência (WGI)

Efetividade do 
Governo (WGI)

Qualidade 
Regulatória 

(WGI)
Primazia do 

Direito (WGI)
Controle da 

Corrupção (WGI)
Méd. 0,57 0,67 0,45 0,43 0,44 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,33 0,21 0,15 0,16 0,13 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,15 0,09 0,21 0,11 0,15 0,22
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,71 0,80 0,79 0,74 0,78
Méd. 0,57 0,66 0,45 0,43 0,45 0,46 0,42 0,43
Des. pad. 0,33 0,21 0,15 0,17 0,13 0,13 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,16 0,01 0,18 0,07 0,14 0,23
Máx. 1,00 1,00 0,73 0,72 0,79 0,79 0,75 0,77
Méd. 0,56 0,66 0,45 0,43 0,45 0,46 0,42 0,43
Des. pad. 0,32 0,21 0,15 0,17 0,13 0,14 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,17 0,00 0,19 0,08 0,15 0,21
Máx. 1,00 1,00 0,72 0,74 0,82 0,81 0,75 0,76
Méd. 0,55 0,65 0,45 0,42 0,44 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,33 0,21 0,16 0,17 0,13 0,14 0,13 0,12
Mín. 0,00 0,29 0,17 0,00 0,20 0,08 0,13 0,23
Máx. 1,00 1,00 0,74 0,71 0,80 0,79 0,75 0,77
Méd. 0,55 0,65 0,45 0,42 0,44 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,33 0,21 0,15 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13
Mín. 0,00 0,29 0,17 0,00 0,17 0,09 0,14 0,23
Máx. 1,00 1,00 0,74 0,72 0,81 0,79 0,76 0,80
Méd. 0,56 0,65 0,45 0,43 0,45 0,47 0,42 0,42
Des. pad. 0,32 0,21 0,15 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13
Mín. 0,00 0,29 0,17 0,00 0,17 0,12 0,14 0,22
Máx. 1,00 1,00 0,74 0,76 0,81 0,79 0,77 0,85
Méd. 0,57 0,64 0,45 0,43 0,44 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,33 0,22 0,15 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13
Mín. 0,00 0,29 0,18 0,00 0,17 0,13 0,16 0,25
Máx. 1,00 1,00 0,74 0,74 0,79 0,81 0,77 0,83
Méd. 0,57 0,64 0,45 0,43 0,45 0,46 0,42 0,42
Des. pad. 0,32 0,21 0,15 0,16 0,13 0,13 0,13 0,13
Mín. 0,00 0,29 0,18 0,00 0,19 0,14 0,14 0,23
Máx. 1,00 1,00 0,74 0,76 0,77 0,80 0,77 0,82
Méd. 0,56 0,64 0,46 0,44 0,45 0,46 0,44 0,42
Des. pad. 0,32 0,22 0,15 0,15 0,13 0,14 0,13 0,13
Mín. 0,00 0,29 0,17 0,00 0,09 0,12 0,12 0,19
Máx. 1,00 1,00 0,75 0,77 0,75 0,83 0,79 0,80

Continua
2014

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2007

2006

Fonte: Resultados da pesquisa
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Apêndice II Média anual dos indicadores de qualidade institucional agregados de 99 países, entre 1996 e 2014 3

Continuação

Anos Indicadores:
Direitos de 

Propriedade 
(IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)
Média 0,50 0,33 0,68 0,71 0,62 0,57 0,54 0,55 0,49
Desvio padrão 0,18 0,19 0,14 0,24 0,11 0,23 0,17 0,18 0,17
Mínimo 0,10 0,10 0,32 0,00 0,40 0,00 0,00 0,10 0,10
Máximo 0,90 0,70 0,98 0,99 0,85 0,89 0,81 0,90 0,90
Méd. 0,50 0,32 0,68 0,72 0,62 0,59 0,55 0,55 0,50
Des. pad. 0,17 0,17 0,14 0,20 0,11 0,22 0,16 0,17 0,17
Mín. 0,10 0,10 0,32 0,00 0,40 0,00 0,13 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,79 0,98 0,99 0,85 0,89 0,83 0,90 0,90
Méd. 0,48 0,32 0,69 0,74 0,62 0,62 0,57 0,55 0,50
Des. pad. 0,18 0,16 0,13 0,18 0,11 0,20 0,16 0,17 0,18
Mín. 0,10 0,07 0,32 0,03 0,40 0,00 0,13 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,70 0,98 0,99 0,85 0,88 0,85 0,90 0,90
Méd. 0,49 0,32 0,69 0,75 0,62 0,68 0,58 0,55 0,49
Des. pad. 0,18 0,15 0,13 0,18 0,11 0,14 0,15 0,17 0,17
Mín. 0,10 0,10 0,33 0,13 0,40 0,00 0,15 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,70 0,98 0,99 0,85 0,90 0,85 0,90 0,90
Méd. 0,48 0,32 0,71 0,74 0,62 0,70 0,59 0,55 0,48
Des. pad. 0,18 0,15 0,11 0,18 0,11 0,14 0,14 0,17 0,17
Mín. 0,10 0,10 0,41 0,25 0,40 0,00 0,20 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,70 0,97 0,98 0,85 0,92 0,85 0,90 0,90
Méd. 0,45 0,32 0,71 0,76 0,61 0,72 0,62 0,54 0,47
Des. pad. 0,18 0,14 0,12 0,16 0,11 0,16 0,14 0,17 0,16
Mín. 0,10 0,10 0,41 0,28 0,40 0,00 0,00 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,70 0,92 0,97 0,85 0,95 0,85 0,90 0,90
Méd. 0,42 0,32 0,72 0,74 0,60 0,75 0,62 0,55 0,49
Des. pad. 0,18 0,15 0,11 0,18 0,11 0,14 0,13 0,16 0,17
Mín. 0,10 0,04 0,41 0,06 0,40 0,00 0,22 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,74 0,92 0,96 0,85 0,94 0,85 0,90 0,90
Méd. 0,42 0,32 0,73 0,74 0,60 0,76 0,61 0,53 0,52
Des. pad. 0,17 0,15 0,10 0,18 0,11 0,12 0,13 0,15 0,17
Mín. 0,10 0,04 0,46 0,08 0,40 0,14 0,19 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,75 0,92 0,97 0,85 0,91 0,84 0,90 0,90
Méd. 0,41 0,31 0,74 0,73 0,61 0,76 0,62 0,51 0,52
Des. pad. 0,17 0,14 0,10 0,17 0,11 0,12 0,12 0,16 0,18
Mín. 0,10 0,10 0,46 0,15 0,40 0,13 0,24 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,75 0,92 0,97 0,85 0,90 0,84 0,90 0,90
Méd. 0,40 0,31 0,75 0,73 0,61 0,76 0,65 0,47 0,49
Des. pad. 0,17 0,13 0,09 0,17 0,11 0,12 0,12 0,16 0,19
Mín. 0,10 0,10 0,50 0,26 0,40 0,00 0,23 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,74 0,92 0,96 0,85 0,90 0,85 0,90 0,90

Continua
2005

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Fonte: Resultados da pesquisa
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Apêndice II Média anual dos indicadores de qualidade institucional agregados de 99 países, entre 1996 e 2014 4

Conclusão

Anos Indicadores:
Direitos de 

Propriedade 
(IEF)

Ausência de 
Corrupção (IEF)

Liberdade Fiscal 
(IEF)

Gastos 
Governamentais 

(IEF)
Liberdade dos 
Negócios (IEF)

Liberdade 
Monetária (IEF)

Liberdade 
Comercial (IEF)

Liberdade dos 
Investimentos 

(IEF)
Liberdade 

Financeira (IEF)
Méd. 0,39 0,32 0,76 0,73 0,59 0,76 0,66 0,48 0,51
Des. pad. 0,17 0,12 0,09 0,16 0,13 0,11 0,12 0,17 0,17
Mín. 0,10 0,10 0,50 0,23 0,29 0,00 0,24 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,74 0,94 0,95 0,90 0,90 0,82 0,90 0,90
Méd. 0,39 0,33 0,77 0,74 0,60 0,74 0,70 0,47 0,50
Des. pad. 0,17 0,12 0,09 0,16 0,12 0,10 0,13 0,16 0,15
Mín. 0,10 0,17 0,50 0,24 0,38 0,00 0,00 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,73 0,97 0,96 0,90 0,88 0,89 0,90 0,90
Méd. 0,39 0,33 0,77 0,74 0,61 0,73 0,69 0,48 0,48
Des. pad. 0,18 0,12 0,09 0,17 0,12 0,09 0,13 0,17 0,15
Mín. 0,10 0,18 0,50 0,16 0,35 0,00 0,00 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,73 0,97 0,96 0,90 0,86 0,88 0,90 0,80
Méd. 0,38 0,33 0,76 0,73 0,63 0,73 0,72 0,48 0,48
Des. pad. 0,18 0,12 0,09 0,19 0,13 0,10 0,11 0,17 0,15
Mín. 0,05 0,16 0,44 0,03 0,31 0,00 0,32 0,10 0,10
Máx. 0,90 0,70 0,97 0,95 0,90 0,90 0,88 0,90 0,80
Méd. 0,37 0,34 0,77 0,72 0,62 0,70 0,73 0,48 0,48
Des. pad. 0,17 0,13 0,09 0,18 0,14 0,09 0,11 0,20 0,15
Mín. 0,00 0,14 0,51 0,00 0,30 0,00 0,32 0,00 0,10
Máx. 0,85 0,70 0,97 0,94 0,92 0,83 0,89 0,90 0,80
Méd. 0,37 0,33 0,78 0,71 0,62 0,73 0,74 0,50 0,48
Des. pad. 0,17 0,13 0,08 0,19 0,14 0,10 0,10 0,20 0,15
Mín. 0,05 0,16 0,48 0,00 0,25 0,00 0,45 0,00 0,10
Máx. 0,85 0,74 0,98 0,94 0,92 0,88 0,89 0,90 0,80
Méd. 0,36 0,33 0,78 0,69 0,62 0,74 0,74 0,50 0,48
Des. pad. 0,17 0,13 0,09 0,19 0,14 0,10 0,10 0,20 0,16
Mín. 0,05 0,17 0,49 0,00 0,25 0,00 0,46 0,00 0,10
Máx. 0,90 0,78 0,97 0,94 0,94 0,86 0,89 0,90 0,80
Méd. 0,36 0,33 0,79 0,70 0,62 0,73 0,74 0,52 0,48
Des. pad. 0,17 0,13 0,08 0,17 0,14 0,10 0,10 0,20 0,16
Mín. 0,05 0,00 0,48 0,00 0,25 0,00 0,46 0,00 0,10
Máx. 0,90 0,78 0,96 0,95 0,94 0,85 0,89 0,90 0,80
Méd. 0,36 0,33 0,79 0,71 0,62 0,73 0,74 0,54 0,47
Des. pad. 0,17 0,13 0,08 0,17 0,14 0,08 0,10 0,20 0,15
Mín. 0,05 0,07 0,46 0,00 0,25 0,34 0,41 0,00 0,10
Máx. 0,90 0,78 0,96 0,94 0,93 0,88 0,89 0,90 0,80

2011

2012

2013

2014

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Resultados da pesquisa

Fonte: Resultados da pesquisa
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