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Opinião

Investimento nas instituições gera mudanças no
longo prazo. Por Ana G. Pereira e Luciano Nakabashi

Desenvolvimento e
instituições no Brasil

Qualidade das
instituições vigentes
em cada município
afeta o nível de produto
per capita

E
studar as causas das dife-
renças no nível de de-
senvolvimento das eco-
nomias está sempre en-

tre os objetivos dos economistas.
Embora o conceito de desenvol-
vimento venha sendo ampliado,
ao longo dos anos, a fim de cap-
tar de forma mais abrangente o
bem-estar das sociedades, é con-
senso na literatura econômica
que o elevado nível de produto
per capita possibilita aos países,
regiões ou municípios atingir
um padrão de vida mais elevado
e, de certa forma, promover o
bem-estar social.

Entender quais são as variáveis
relevantes na determinação da
renda de uma economia e de que
forma essas variáveis se relacio-
nam é fundamental, sobretudo
como forma de embasar políti-
cas econômicas futuras. A litera-
tura que aborda o crescimento e
desenvolvimento econômico
ressalta que o investimento em
capital físico, capital humano e
tecnologia são essenciais para
atingir níveis elevados de desen-
volvimento. Tem-se ressaltado,
também, a importância das insti-
tuições políticas e econômicas
sólidas nesse processo.

Douglass North, ganhador do
prêmio Nobel em economia e pro-
fessor da Universidade de
Washington, em um artigo semi-
nal publicado em 1991, define as
instituições como regras do jogo
em uma sociedade, por assegura-
rem os direitos de propriedade,
fornecendo incentivos aos investi-
mentos, propiciando melhor ou
pior distribuição de riqueza, poder
político, capital humano e promo-
vendo a inovação. Portanto, a evo-
lução do arcabouço institucional
dos países ao longo da história, na
medida em que influenciou o
montante de investimentos pro-
dutivos e as atividades a que estes
investimentos foram direciona-
dos, pode ser vista como determi-
nante para suas diferentes trajetó-
rias de crescimento.

Um bom exemplo é quando se
compara a evolução econômica
das ex-colônias europeias na Amé-
rica – o Novo Mundo – onde a for-
mação das instituições originais é
ponto fundamental para se com-
preender a grande disparidade de
renda e de nível de desenvolvi-
mento existe entre elas. Algumas
colônias, como Caribe e Brasil, des-
frutavam de condições de clima e

solo extremamente favoráveis à
produção de culturas altamente
valorizadas no mercado interna-
cional e mais eficientemente pro-
duzidas em grandes plantações
com trabalho escravo (como açú-
car, café e tabaco). Houve, portan-
to, grande fluxo de escravos africa-
nos para essas regiões, possibili-
tando economias de escala na pro-
dução de commodities. A ampla
escravidão contribuiu para a dis-
tribuição desigual de riqueza, ca-
pital humano e poder político nes-
sas regiões e, consequentemente,
para a formação de instituições ex-
trativas que não foram favoráveis
ao crescimento e desenvolvimento
subsequentes ao limitarem as
oportunidades econômicas a uma
parcela mais ampla da população.

Para capturar esses efeitos em-
piricamente, realizamos uma aná-
lise considerando os municípios
brasileiros com dados para o ano
2000. Também utilizamos proce-
dimentos estatísticos que contro-
lam para o problema da endoge-
neidade, ou seja, de que um maior
nível de renda também pode me-
lhorar as instituições (regiões mais
ricas tendem a investir mais em
policiamento, em educação para a
população como um todo, etc.)

Para mensurar a qualidade das
instituições, foi empregado o Índi-
ce de Qualidade Institucional Mu-
nicipal (IQIM) elaborado pelo Mi-
nistério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão em 2005, com base
na Pesquisa de Informações Bási-
cas Municipais de 1999 do IBGE.

Os resultados indicam que a
qualidade das instituições vigen-
tes em cada município afeta o nível
de produto per capita. Após de-
compor o nível de produto entre
os fatores de produção (capital fí-
sico, capital humano e tecnologia),
observou-se que este efeito ocorre
devido ao impacto positivo da
qualidade institucional sobre a
produtividade total de fatores e so-
bre o estoque de capital humano.
Os efeitos positivos da qualidade
institucional sobre produtividade,
capital humano e nível de produto
per capita permanecem mesmo

quando se leva em consideração
outras variáveis, como distribui-
ção de renda, grau de urbanização
e distância à capital do Estado. Em
outras palavras, uma melhora no
nível das instituições municipais
incentiva as pessoas a elevarem o
investimento em sua formação
acadêmica e profissional, assim
como estimula a elevação na pro-
dutividade por parte das firmas,
pois uma maior parte do retorno
será retida por elas.

Adicionalmente, pode-se notar
que há uma diferença no impacto
da qualidade institucional sobre o
produto e sobre o estoque de ca-
pital humano entre municípios
com tamanhos de população di-
versos. Nos grandes municípios, o
efeito das instituições é significa-
tivamente maior sobre essas va-
riáveis. Em especial, nos resulta-
dos para a amostra de 224 maio-
res municípios do país (com mais
de 100 mil habitantes), o indica-
dor de qualidade institucional
municipal foi a única variável im-
portante na determinação do ní-
vel de produto, produtividade e
capital humano per capita. Esses
resultados indicam que municí-
pios maiores possuem mais pro-
blemas de coordenação, mais difi-
culdade em resolver seus proble-
mas coletivos com base apenas na
confiança, e, por isso, as institui-
ções devam ser mais relevantes no
processo de desenvolvimento.

Em suma, os resultados do es-
tudo indicam que melhores insti-
tuições são de extrema relevância
para que ocorra um melhora na
acumulação de capital humano e
na aceleração da produtividade
dos municípios brasileiros e, con-
sequentemente, na determina-
ção da renda per capita. Os inves-
timentos na melhora institucio-
nal geram mudanças ao longo do
tempo e quase não são perceptí-
veis no curto prazo, mas são es-
senciais para que os municípios
brasileiros possam experimentar
crescimento econômico de forma
sustentável, além de propiciarem
maior igualdade, liberdade e
oportunidades para uma parcela
mais ampla da população.
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Banho de sangue marca a
agonia da ditadura síria

A
defecção de Riyad Hijab,
recém-nomeado
primeiro-ministro da Síria, é a
mais recente de uma série de
generais e políticos que

resolveram abandonar a corte do ditador
Bashar Al-Assad. Com Alepo, a segunda
cidade mais importante do país, sob pesada
artilharia e incursões frequentes dos rebeldes
à capital, Damasco, Assad hoje se mantém no
poder apenas pelo poder das armas. Ele não
mede qualquer limite para esmagar seus
opositores, bombardeando populações civis
urbanas, seguindo os métodos de terror de
seu pai, que deram certo no passado e que
hoje podem ter mais o poder de afastar
simpatizantes de seu regime do que instilar o
medo em seus opositores.

Assad continuará usando a força até acabar
com todo e qualquer foco de resistência.
Estima-se que mais de 17 mil pessoas civis
tenham morrido em um ano e meio, desde
quando a oposição começou a ir às ruas em
manifestações pacíficas e foi recebida à bala
pelas tropas do ditador. A oposição, composta
majoritariamente de sunitas que abarcam dois
terços da população síria, mudou de métodos e
tomou armas para derrubar o governo.

Os avanços políticos e militares da
oposição foram vacilantes até pelo menos o
dia 18 de julho, quando um ataque terrorista
mandou pelos ares alguns próceres do
regime, entre eles o cunhado de Assad, um
dos homens-chave da segurança, assim como
o ministro da Defesa, além de ferir, com
diferentes graus de gravidade, vários dos
mais íntimos colaboradores do pequeno
círculo de fiéis que responde ao comando de
Assad. O feito da oposição envenenou o
ambiente no qual Assad se movia.

Em primeiro lugar, os rebeldes mostraram
que tinham formas de eliminar o próprio
ditador, o que talvez ocorra numa próxima e
incerta tentativa. Depois, o ato lançou uma
suspeita mortal sobre o aparato de segurança
tido como inexpugnável, já que foram um ou
vários de seus membros que colaboraram
para que ele fosse bem-sucedido.

Depois disso, a debandada do regime se
acelerou, com a saída de vários generais e fuga
de soldados. Os postos-chave de comando do
governo de Assad ficam nas mãos da seita
alawita, que compõe 20% da população do país,

sob a qual está o comando de importantes
unidades das Forças Armadas sírias e da Guarda
Republicana. Segundo a revista “The
Economist ”, essas forças ultraleais a Assad, que
lutarão até o fim pela manutenção do regime,
teriam 50 mil homens, forte e abundantemente
armados. Já o Exército Livre da Síria contaria
hoje com o mesmo número de soldados,
embora neles a disciplina seja pequena e o
preparo militar bastante variado, indo de
voluntários e desertores do exército de Assad
até radicais islâmicos dos mais variados grupos.
Mas a massa do exército é vital em uma
revolução ou guerra civil e o grosso das forças
do ditador é composto de sunitas, cuja
lealdade, à medida que se ampliam as fraturas
no regime, é cada vez menos segura.

Assad conta, ou contava pelo menos, com o
apoio dos católicos e uma base de sustentação
potencial maior do que a que cercava o
ex-ditador líbio Muamar Gadafi. Ainda que
seu governo esteja perdido, poderá
permanecer enquanto tiver superioridade
militar. A batalha pelo controle da Síria
encontra-se em um ponto de alguma forma
semelhante ao de quando Gadafi ameaçou
atacar as bases rebeldes do interior do país. O
regime não tinha forças para vencer, os
revoltosos tampouco. A perspectiva de um
morticínio em câmera lenta, como já ocorre, é
o cenário mais provável, salvo uma
intervenção externa, que não deverá ocorrer.

Rússia e China vetaram medidas mais fortes
contra Assad, e o presidente americano Barack
Obama, em uma dura batalha eleitoral, não
repetiria a aventura líbia, embora esteja dando
apoio logístico aos rebeldes sírios. Com o
fracasso da missão de Kofi Annan,
ex-secretário-geral da ONU, não há novas
iniciativas em campo. Uma das hipóteses
cogitadas pelas grandes potências é a de
manter o regime em pé, mas sem Assad. Seu
temor é o que virá depois de Assad — o caos ou
um governo islâmico, possivelmente com
participação de radicais, à frente de um Estado
com fronteiras com Líbano, Israel, Iraque,
Jordânia e Turquia. Mas a deterioração do
regime de Assad pode ter passado do ponto em
que essa manobra é viável. A simples hipótese
revela que Assad já é carta fora do baralho, mas
antes que ele seja convencido disso, se o for,
mortes e destruição continuarão fazendo parte
do dramático cotidiano sírio.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




