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Os economistas costumavam mandar os governos corrigirem as suas políticas. Agora eles 
mandam que corrijam as suas instituições. Sua nova agenda de reforma cobre uma extensa 
lista de objetivos, que inclui reduzir a corrupção, aprimorar o Estado de Direito, elevar o nível 
de prestação de contas e transparência e a eficácia das instituições públicas, e expandir o 
acesso e a voz dos cidadãos. A mudança real e sustentável só seria possível por meio da 
transformação das "regras do jogo" - a forma como os governos atuam e se relacionam com o 
setor privado.   
 
A boa governança é essencial, naturalmente, na medida em que ela oferece às famílias um 
grau mais elevado de transparência e, aos investidores, maior garantia de que possam obter 
um retorno sobre seus esforços. Colocar a ênfase na governança também tem a virtude 
aparente de ajudar a deslocar o enfoque da reforma na direção de objetivos inerentemente 
desejáveis. Recomendações tradicionais como livre comércio, taxas de câmbio competitivas e 
política fiscal sólida são compensadoras apenas na medida em que atingem outros objetivos 
desejáveis, como crescimento econômico mais veloz, menor nível de pobreza e maior 
equidade.   
 
Por outro lado, a importância intrínseca do Estado de Direito, transparência, voz, prestação de 
contas ou governo eficaz é óbvia. Podemos até afirmar que a boa governança é o próprio 
desenvolvimento.   
 
Infelizmente, grande parte da discussão envolvendo reformas de governança não permite 
fazer uma distinção entre governança como um fim e governança como um meio. O resultado 
é pensamento desordenado e estratégias inadequadas para reforma.   
 
Economistas e agências de ajuda seriam mais úteis se voltassem a sua atenção ao que 
poderíamos chamar de "governança reduzida".   
 
Isso requer distanciamento da agenda da governança ampla e concentração em reformas de 
instituições específicas, para tomar como alvo as vinculações restritivas ao crescimento.   
 
Países pobres sofrem de uma grande variedade de restrições ao crescimento, e as reformas 
eficazes lidam apenas com as mais vinculantes dentre elas. A governança ineficiente, de forma 
geral, pode ser a vinculação restritiva em Zimbábue e alguns outros países, mas não foi na 
China, Vietnã ou Camboja - países que estão crescendo velozmente, apesar da governança 
ineficiente - e muito seguramente não é na Etiópia, África do Sul, El Salvador, México ou 
Brasil.   
 
Via de regra, a reforma ampla da governança não é necessária nem suficiente para o 
crescimento. Não é necessária, pois o que realmente funciona é a remoção das sucessivas 
vinculações restritivas, sejam elas incentivos à oferta na agricultura, gargalos na infra-
estrutura ou elevados custos do crédito. Isto não basta, pois é difícil manter os frutos da 
reforma da governança sem um crescimento correspondente. Por mais desejáveis que possam 
ser o Estado de Direito e reformas similares no longo prazo e para o desenvolvimento em 
geral, raramente merecem ter prioridade como parte de uma estratégia de crescimento.   
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A governança reduzida, por sua vez, concentra-se naqueles ajustes institucionais que podem 
atenuar as restrições existentes ao crescimento. Suponhamos, por exemplo, que 
identifiquemos que a instabilidade macroeconômica seja a vinculação restritiva numa economia 
particular. Numa época anterior, um assessor econômico teria recomendado políticas fiscais e 
monetárias específicas - uma redução nas despesas fiscais ou um limite máximo ao crédito -, 
adequadas para restaurar os equilíbrios macroeconômicos.   
 
Hoje, o assessor acrescentaria àquelas recomendações outras, que fossem mais institucionais 
na sua natureza e, fundamentalmente, sobre a governança. Assim, ele ou ela poderiam 
defender que o Banco Central se tornasse independente visando reduzir a intromissão política 
e mudar a estrutura para administrar a política fiscal - estabelecer normas fiscais, por 
exemplo, ou permitir apenas um voto legislativo claro, de sim ou não, nas propostas 
orçamentárias.   
 
A política macroeconômica é uma área em que economistas têm meditado bastante acerca de 
pré-requisitos institucionais. O mesmo se aplica em algumas outras áreas, como política 
educacional e regulação de telecomunicações.   
 
Em outras áreas, porém, como comércio exterior, emprego ou políticas industriais, o 
pensamento predominante não é ingênuo, nem inexistente. Isso é uma pena, pois o 
entendimento dos economistas a respeito dos temas essenciais, a obsessão profissional com 
incentivos e a atenção a conseqüências imprevistas lhes confere uma vantagem natural na 
projeção de planos institucionais para promover os objetivos em questão, minimizando, ao 
mesmo tempo, as distorções comportamentais.   
 
A projeção de planos institucionais adequados também requer conhecimento local e 
criatividade. É improvável que aquilo que funciona em um ambiente funcione no outro.   
 
Apesar de a liberalização das importações funcionar muito bem para a integração com a 
economia mundial, quando os interesses concorrentes de importação não são poderosos e 
quando for improvável que a moeda fique sobrevalorizada, subsídios à exportação ou zonas 
econômicas especiais funcionarão muito melhor em outras circunstâncias. Igualmente, a 
independência do Banco Central pode ser uma excelente idéia quando a instabilidade 
monetária for a vinculação restritiva, mas será contraproducente quando o desafio real for 
competitividade deficiente.   
 
Infelizmente, o tipo de reforma institucional promovida por, entre outros, o Banco Mundial 
(Bird) e a Organização Mundial do Comércio, está inclinada a adotar o modelo da melhor 
prática, que presume que um conjunto de planos institucionais universalmente apropriados 
pode ser determinado, e que enxerga a convergência na sua direção como algo inerentemente 
desejável. A instituição da melhor prática é, por definição, não contextual, e não pode levar 
em conta complicações locais. Na medida em que reduzem, em vez de expandir, o cardápio de 
escolhas institucionais disponíveis, servem muito mal à causa da boa governança.   
 
A boa governança é boa em si e para si. Pode ser boa para o crescimento quando for 
direcionada contra vinculações restritivas. Um enfoque demasiado em temas amplos, como o 
Estado de Direito, prestação de contas e transparência, corre o risco de colocar formuladores 
de política lutando contra moinhos de vento, enquanto negligenciam os desafios particulares 
de governança mais intimamente relacionados com o crescimento econômico.   
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