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, 
PREFACIO 

0 RELAT6RIO SOBRE 0 DESENVOLVIMENTO MUND!AL 

1997, 0 vigesimo desra serie anual, e dedicado ao 
papel e a eferividade do Esrado: o que o Esrado deve fazer, 
como deve faze-lo e como faze-lo melhor num mundo que 
se esra rransformando rapidamenre. 

Essas quesr6es esrao no ropo da agenda dos paises em 
desenvolvimenro e industriais. Para muiros, a li<;:ao dos 
ulrimos anos e a de que o Esrado nao podia cumprir suas 
promessas: as economias em rransi<;:ao viram-se for<;:adas a 
fazer uma drasrica rransi<;:ao para a economia de mercado e 
grande pane do mundo em desenvolvimenro reve de fazer 
face ao fracasso das esrraregias de desenvolvimenro domi
nadas pelo Esrado. Mesmo as economias misras do mundo 
industrializado, em resposra as deficiencias da inrerven<;:ao 
governamenral, opraram por uma decidida mudan<;:a a 
favor dos mecanismos de mercado. Muiros acharam que o 
ponro finallogico de rodas essas reformas seria urn Esrado 
minimalisra. Esse Esrado nao faria mal , mas rampouco 
poderia fazer muiro bern. 

0 Relarorio explica por que essa visao extrema esra em 
conrradi<;:ao com a evidencia dos casos bem-sucedidos de 
desenvolvimenro no mundo, quer se rrare do desenvolvi
menro das aruais economias indusrrializadas no seculo 
XJX, quer dos "milagres" de crescimenro do lesre asiarico. 
Longe de susrenrar urn enfoque minimalisra do Esrado, 
esses exemplos demonsrram que o desenvolvimenro requer 
urn Esrado eferivo, que desempenhe papel catalisador e 
facilirador, incenrivando e complemenrando as arividades 
das empresas privadas e dos indivfduos. Nao ha duvida de 
que o desenvolvimenro dominado pelo Esrado fracassou. 
Mas rambem fracassou o desenvolvimenro sem Esrado -
mensagem que se esrampa daramenre na agonia dos povos 
de pafses como a Liberia e a Somalia, onde o Esrado se de
sinregrou. A hisroria rem mosrrado reperidamenre que urn 
born governo nao e urn luxo, mas uma necessidade viral. 
Sem urn Esrado eferivo, e impossfvel o desenvolvimenro 
susrenravel, tanro economico quanro social. 

A hisroria e a experiencia recenre ensinaram rambem 
que o desenvolvimenro nao consisre apenas em obrer os 
insumos economicos e recnicos apropriados. Inclui ram
bern o conrexro insrirucional subjacenre: as normas e cos
wmes que dererminam a uriliza<;:ao desses insumos. Como 
demonsrra esre Relarorio, a compreensao do papel desem
penhado pelo Esrado nesse conrexro- por exemplo, a sua 
capacidade de apl icar a lei para apoiar as rransa<;:6es do 
mercado - sera essencial para leva-lo a conrribuir de 
maneira mais eficaz para o desenvolvimenro. 

Os caminhos que levam a urn Esrado eferivo sao mulri
plos e variados. Esre Relarorio nao procura oferecer uma 
receira unica para a reforma do Esrado em rodos os pafses. 
Oferece, conrudo, uma esrrurura para guiar esses esfor<;:os, 
na forma de uma dupla esrraregia: 

• Primeiro, focalizar as arividades do Esrado para ajusra-las 
a sua capacidade. Muiros Esrados procuram fazer demais 
com poucos recursos e reduzida capacidade. Levar os 
governos a se concenrrarem mais nas arividades publicas 
que sao cruciais para o desenvolvimenro aumenrara a sua 
eficiencia. 

• Segundo, buscar meios de melhorar a capacidade do 
Esrado mediante o revigoramenro das insrirui<;:6es publi
cas. 0 Relarorio da especial enfase aos mecanismos capa
zes de incenrivar os servidores publicos a melhorar o seu 
desempenho e a agir com mais flexibilidade, mas que 
rambem incluam conrroles para coibir os comporramen
ros arbirdrios e corrupros. 

Baseando-se em exemplos de Esrados bem-sucedidos e 
malsucedidos, assim como da reforma governamenral em 
rodo o mundo, o Relarorio descreve essa dupla esrraregia e 
mosrra como pode ser implanrada a parrir de diversas posi
<;:6es iniciais. Significative e o faro de que, embora haja 
enorme diversidade de conrexros, os Esrados eferivos rem 
alguns aspecros em comum. Um deles e a forma pela qual 



o governo esrabeleceu regras para as transa<;6es privadas e a 
sociedade civil em rermos mais gerais. Ourro e a forma pela 

qual o proprio governo rem seguido as regras do jogo, 
atuando de maneira confiavel e previsivel e conrrolando a 

corrup<;ao. 

ainda que muiro pequenos rumo a urn Esrado mais eferivo 

podem ter urn grande impacro no bem-esrar econ6mico e 
social. Ao nos aproximarmos do seculo XXI, o desafio para 

o Esrado consisre nao em encolher-se are se rornar insigni
ftcanre, nem em dominar os mercados, mas em dar esses 

pequenos passos. Nao sera facil criar urn Esrado mais eferivo para apoiar 
o desenvolvimento susrentavel e a redu<;ao da pobreza. Em 

qualquer situa<;ao, muiras pessoas rerao interesse em man
ter o Esrado tal como e, mesmo que isso traga maus resul
tados para o bem-estar de rodo o pais. Para superar essa 

oposi<;ao, sera preciso tempo e esfor<;o politico. Mas o 
Relarorio mosrra que e possivel abrir oporrunidades para a 

reforma, com a ajuda de uma seqUencia cuidadosamenre 
ordenada de reformas e mecanismos para compensar aque

les que saem perdendo. Mesmo nas piores sirua<;6es, passos 30 de maio de 1997 

James D. Wolfensohn 
Presidente do Banco Mundial 
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c;oes. Os rranscendemais aconrecimenros da econo
mia global levam-nos a revisar algumas quesr6es basicas 
sobre o governo: qual deve ser a sua funyao; o que pode e 
nao pode fazer ; equal a melhor maneira de faze-lo. 

Os ulrimos 50 anos mosrraram de maneira clara ramo 
os beneficios quanro as limirac;6es das ac;6es do Esrado, 
especialmenre na promoc;ao do desenvolvimenro. Os 
governos ajudaram a realizar subsranciais melhorias na 
educac;ao e na saude, assim como reduc;6es na desigualdade 
social. Mas as ac;6es dos governos rambem deram resulra
dos nefasros. E mesmo nos casos em que os governos rive
ram uma boa aruac;ao, exisre o receio de que nao sejam 
capazes de se adaprar as demandas da economia mundial 
global izada. 

Sao muiras e variadas as novas indagac;6es e preocupa
c;oes sobre a func;ao do Esrado, mas quarro aconrecimenros 
recenres lhes deram ainda mais desraque: 

• A desinregrac;ao das economias planejadas da ex-Uniao 
Sovierica e da Europa Orienral 

• A crise fiscal do Esrado previdenciario na maioria dos 
pafses indusrriais 

• A func;ao imporranre do Esrado no "milagre" econ6-
mico do lesre da Asia 

• A desinregrac;ao de Esrados e a explosao de emergencias 
humanirarias em varias panes do mundo. 

Esre Relar6rio mosrra que o faror determinanre por rras 
desses aconrecimenros e a eflciencia do Estado. Urn Esrado 
eflciente e viral para a provisao dos bens e servic;os- bern 
como das normas e instiruic;oes - que permitem que os 
mercados floresc;am e que as pessoas tenham uma vida mais 
saudavel e feliz. Sem isso, e impossfvel o desenvolvimenro 
susrenravel, tanro econ6mico como social. Muiros disse
ram a mesma coisa ha 50 anos, mas a tendencia naquela 

epoca era dar a enrender que competia ao Esrado a provi
sao do desenvolvimenro. A nova mensagem e urn pouco 
diferenre: o Esrado e essencial para o desenvolvimenro eco
n6mico e social, nao como promoror direro do cresci
menro, mas como parceiro, caralisador e facilitador. 

0 que confere eflciencia ao Esrado varia consideravel
menre enrre pafses em diferenres esragios de desenvolvi
menro. 0 que funciona nos Pafses Baixos ou na Nova 
Zelandia, por exemplo, pode nao dar cerro no Nepal. 
Mesmo enrre paises com o mesmo nfvel de renda, o 
tamanho, a composic;ao ernica, a culrura eo sistema polf
tico dao a cada Esrado urn cararer unico. E essa mesma 
diversidade, porem, que enriquece a analise de duas ques
t6es susciradas neste Relar6rio: por que e como alguns Esta
dos obrem melhores resultados do que ourros nas tarefas de 
manrer o desenvolvimenro, erradicar a pobreza e responder 
as mudanc;as . 

Redefini~ao do Estado em todo o mundo 

0 mundo esra mudando, e com ele a nossa concepc;ao do 
papel do Estado no desenvolvimemo econ6mico e social. 
0 inrenso foco que atualmenre se concemra na funyao do 
Esrado rraz a lembranc;a uma ourra era, quando o mundo 
estava emergindo da desrruic;ao da Segunda Guerra Mun
dial e muiros pafses em desenvolvimento esravam ainda 
ganhando a sua independencia. 0 desenvolvimenro pare
cia enrao urn desaflo facilmenre superavel - e principal
menre tecnico. Bons assessores e periros tecnicos formula
riam boas poliricas, que seriam implanradas por bons 
governos para o bern da sociedade. A inrervenyao do 
Estado concenrrava-se nas falhas do mercado e arribuia ao 
governo urn papel central na sua correyao. Mas as suposi
c;oes institucionais implfcitas nessa cosmovisao eram por 
demais simplisras, como rodos reconhecem hoje em dia. 
Arribufa-se uma posic;ao elevada a flexibilidade na imple
menrac;ao das polfticas formuladas pelos tecnocratas. E a 
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Figura 1 0 Estado cresceu em toda parte 
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presta<rao de comas mediante disposirivos de conrrole era 
encarada como urn empecilho. 

Em alguns paises, as coisas eferivamenre funcionaram 
mais ou menos como os recnocraras previam. Em grande 
numero deles, porem, os resultados foram muiro diferen
res. Os governos adoraram esquemas fanrasisras. Sem con
fianya nas poliricas ou na firmeza dos lideres, os invesrido
res privados se retrairam. Dirigenres poderosos aruaram de 
maneira arbirraria. A corrup<rao rornou-se endemica. 0 
desenvolvimenro falhou e a pobreza perdurou. 

Nos ulrimos cern anos, aumentaram enormemente o 
ramanho e o alcance do governo, sobrerudo nos pafses 
indusrrializados (Figura 1). A expansao anterior a Segunda 
Guerra Mundial foi gerada, entre outros farores, pela 
necessidade de corrigir os danos causados nos sistemas eco
n6micos e sociais pela Depressao. No pas-guerra, a con
fian<ra no governo gerou exigencias de que este fizesse ainda 
mais. As economias indusrrializadas fomentaram a expan
sao do Esrado previdencia.rio e muiros dos pafses em de
senvolvimenro adoraram esrraregias de desenvolvimento 
dominadas pelo Esrado. 0 resulrado foi uma enorme 
expansao do ramanho e do alcance dos governos em rodo 
o mundo. Os gasros do Esrado absorvem arualmente guase 
merade da receira total nos paises indusrrializados e cerca 
de urn guano nos em desenvolvimenro. Mas esse mesmo 
aumenro da inAuencia do Esrado fez rambem com que a 
enfase passasse do aspecro guanrirarivo para 0 gualirarivo, 
do mero ramanho do Esrado e do alcance das suas inrer
ven<r6es para a sua efid.cia no arendimento das necessida
des dos cidadaos. 

Como nos anos 40, o foco arual sobre a fun<rao do 
Esrado foi inspirado por aconrecimenros excepcionais na 
economia global, que alreraram fundamenralmenre o con
texro em que os Esrados aruam. A integra<rao global das 
economias e a expansao da democracia reduziram a mar
gem para formas de comporramenro arbimirias e incons
ranres. Os impostos, as normas para invesrimenro e as 
poliricas econ6micas devem corresponder cada vez mais 
aos paramerros de uma economia mundial globalizada. A 
rransforma<rao recnologica abriu novas oporrunidades para 
desmembrar os servi<ros e arribuir um papel maior aos mer
cados. Essas mudan<ras rrouxeram ao governo novos e dife
renres papeis, nao so como provedor, mas rambem como 
facilirador e regulamenrador. Os Esrados viram-se sujeiros 
a press6es, mesmo nos casos em que os governos pareciam 
rer urn born desempenho. Muiros paises indusrrializados 
viram-se as volras com urn Esrado previdenciario que se 
rornou dificil de manejar e for<rados a romar decis6es diff
ceis guanro aos serviyos e beneffcios que o publico deve 
esperar do governo. Os mercados- inrernos e globais
e os cidadaos inconformados com as deficiencias do Esrado 
passaram a insisrir, muiras vezes arraves de organiza<r6es de 
base e ourras enridades nao-governamenrais, na rranspa
rencia na condura do governo e em ourras medidas para 
forralecer a capacidade do Esrado de aringir seus objerivos. 

Os reclamos por uma maior eficiencia do governo arin
giram propor<r6es de crise em varios pafses em desenvolvi
mento, onde o Esrado nao logrou proporcionar sequer bens 
publicos fundamenrais, como direiros de propriedade, 
esrradas e servi<ros basicos de saude e educa<rao. Formou-se 
urn circulo vicioso: em resposra a dereriorayao da fun<rao 
publica, individuos e empresas sonegam imposros, o que 
causa ainda maior dereriorayao dos servi<ros. Na ex-Uniao 



Sovietica e na Europa Central e Oriental, foi o prolongado 
descumprimenro das promessas feitas pelo Estado que 
levou a sua derrubada. Mas a desintegra<;a,o do planeja
menro central criou problemas proprios. No vacuo resul
tante, os cidadaos por vezes flcam privados de bens publi
cos basicos rais como a lei e a ordem. Em casos exrremos, 
como no Afeganistao, na Liberia e na Somalia, o Estado se 
desintegrou rotalmente, deixando indivfduos e organismos 
internacionais a tentar desesperadamente juntar os peda<;:os. 

Uma estrategia dupla 

Como sair do labirinro de quest6es e press6es que atual
mente se abatem sobre os Estados? Aqui nao sugerimos 
nenhuma receita ou molde unico para urn Estado eficiente. 
As diferen<;:as entre OS Estados sao demasiadamente gran
des. Este Relatorio oferece, antes, um contexro amplo para 
a analise da questao da eficiencia do Estado no ambito 
mundial. Indica varias maneiras de reduzir a crescente dife
ren<;:a entre as exigencias feitas ao Estado e a sua capacidade 
de atende-las. Levar as sociedades a aceitar uma redeflni<;:ao 
das responsabilidades do Estado e apenas uma parte da 
solu<;:ao. Esta ha de incluir uma sele<;:ao estrategica das 
a<;:6es coletivas que os Estados procurarao promover, junta
meme com maiores esfor<;:os para reduzir a carga imposta 
ao Estado, fazendo com que os cidadaos e as comunidades 
participem da presta<;:ao dos bens coletivos essenciais. 

Mas a historia da reforma nao pode terminar com a 
redu<;:ao ou dilui<;:ao do papel do Estado. Mesmo com uma 
seletividade maior e uma participa<;:ao maior do corpo 
cfvico e da empresa privada, para atender de maneira mais 
eficaz a toda uma serie de necessidades colerivas, sera pre
ciso que as institui<;:6es centrais do Estado funcionem me
thor. Para fomenrar o bem-estar humano, e preciso que a 
capacidade do Estado- definida como a capacidade de rea
lizar e prornover aroes coletivas de rnaneira ~ficiente- seja 
aumenrada. 

Esta mensagem basica rraduz-se numa estrategia dic6-
toma para fazer de cada Estado urn parceiro mais confiavel 
e eficienre no desenvolvimenro do pafs: 

• 0 primeiro elemenro dessa estrategia e ajustar a fimrao 
do Estado a sua capacidade. Nos casos em que e fraca a 
capacidade do Estado, e preciso avaliar cuidadosamenre 
de que maneira- e em que lugares- deve ele intervir. 
Muiros Esrados empenham-se em fazer demasiado com 
poucos recursos e pouca capacidade e muitas vezes aca
bam gerando mais danos do que beneficios. Se o Estado 
se concenrrar mais nos elementos fundamenrais, a efi
ciencia aumenrara (Quadro 1). Aqui, porem, nao se 
rrata apenas de escolher o que fazer eo que nao fazer
mas tambem de que modo. 

• Mas a capacidade nao e algo predestinado. Assim, o 
segundo elemenro da estrategia consiste em aurnentar a 

PANORAMA GERAL 3 

Quadro 1 0 caminho para urn Estado mais 
eficiente 

Urn Estado mais capaz pode ser mais eficienre, mas 
eficiencia e capacidade nao sao sinonimos. 0 termo 
capacidade, con forme aplicado aos Estados, e a capa
cidade de promover de maneira eficienre a<;:6es cole
tivas, em areas tais como lei e ordem, Saude pLiblica 
e infra-estrutura basica; eficiencia e 0 resultado que se 
obtem ao urilizar essa capacidade para ;uender a 
demanda daqueles bens por parte da sociedade. Urn 
Estado podc ser capaz mas nao muiro eficiente se a 
sua capacidade nao for utilizada no interesse da 
socicdade. 

0 caminho para um Estado mais eficiente, 
embora nao scja linear, provavelmenre represenrara 
urn processo em duas etapas. Primeiro, o Esmdo 
deve concentrar a sua capacidade nas tarefas que 
pode e deve executar. Ao fazer isso, podera concen
rrar-se cntao na aquisi<;:ao de mais capacidade. Como 
ilusrra a figura, os pafses da Zona I desenvolvem 
uma ampla gama de atividades de uma forma desfo
cada, apesar da reduzida capacidade do Esrado, e 
seus esfor<;:os rcvelam-se ineficiemes. Mas os pafscs 
nao podem passar para a Zona III da noire para o dia 
- a aquisi<;:ao de capacidade leva tempo. 0 
caminho para uma cficiencia maior leva primeiro a 
concenrra<;:ao nas tarefas fundamentais e ao aprovei
ramemo da capacidade limitada do Estado mediante 
parcerias com as empresas e a sociedade civil (Zona 
II). Dcpois, os pafses podem passar gradualmenre 
para a Zona III, forralecendo a sua capacidade ao 
correr do tempo. 

Mais 
eficiente 

Me nos 
eficiente 

Desfocado Menos capaz 
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capacidade do Estado revigorando as instituifoes pzlb!icas. 
Isso signiflca elaborar normas e conrroles eflcazes, coibir 
as:oes arbirrarias do Esrado e com barer a corrups:ao arrai
gada. Signiflca sujeirar as insriruis:oes publicas a uma 
concorrencia maior, a flm de aumentar a sua eflciencia. 
Significa melhorar o desempenho das insriruis:oes, me
lhorando os salarios e incenrivos. E signiflca fazer com 
que o Esrado seja mais sensivel as necessidades da popu
las:ao, aproximar mais o governo do povo, mediante 
uma maior parricipas:ao e descentralizas:ao. Assim, o 
Relar6rio nao s6 dirige a arens:ao para a redefinis:ao do 
papel do Esrado, mas rambem mosrra como os pafses 
podem comes:ar o processo de forralecimento da capaci
dade do Esrado. 

Ajustando as fun-;:oes a capacidade 

Ajusrar a funs:ao a capacidade nao e uma mensagem que se 
traduz simplesmente na desarriculas:ao do Esrado. Em algu
mas areas, ha urgenre necessidade de urn foco muiro mais 
inrenso para aumentar a eferividade: e essencial escolher o 
que fazer e o que deixar de fazer. Mas e preciso rambem 
decidir como fazer - como prestar servis:os basicos, pro
porcionar infra-esrrurura, regulamentar a economia -, e 
nao apenas o que fazer. As ops:oes aqui sao mulriplas e 
devem-se ajustar as circunsrancias de cada pais. 

A primeira tarefo dos Estados: estabelecer bons fundamentos 
No centro da missao de cada governo, encontram-se cinco 
tarefas fundamentais sem as quais e impossfvel obter urn 
desenvolvimenro susrenravel, comum e capaz de reduzir a 
pobreza: 

• Formar uma base juridica 
• Manter poliricas nao-disrorcionisras, inclusive a esrabili-

dade macroeconomica 
• lnvesrir em servis:os sociais basicos e infra-esrrutura 
• Proreger os grupos vulneraveis 
• Proreger o meio ambienre. 

Embora a imporrancia desses elementos fundamentais 
renha sido amplamente aceira desde ha muiro tempo, esrao 
surgindo algumas ideias novas sobre a combinas:ao apro
priada de arividades do mercado e do governo para eferiva
los. Ainda mais importante e a perceps:ao atuaJ de que OS 

mercados e OS governos sao complementares: 0 Esrado e 
essencial para a implantas:ao dos fundamenros insrirucio
nais apropriados para os mercados. E a credibilidade do 
governo- a previsibilidade de suas normas e polfricas e a 
consrancia da sua aplicas:ao - pode ser tao imporranre 
para arrair invesrimentos privados quanto 0 conteudo des
sas normas e poliricas. 

Uma pesquisa entre empresarios (formais e informais) 
em 69 paises, realizada especialmente para esre Relar6rio, 

mostra que muiros paises nao disp6em das esrruturas insri
rucionais basicas necessarias para 0 desenvolvimenro do 
mercado (Quadro 2). 0 alto indice de criminalidade e vio
lencia pessoal e urn sistema judiciario imprevisivel combi
nam-se para produzir o que esre Relat6rio define como a 
"sindrome da ilegalidade". 0 problema e agravado pelo 
comportamenro imprevisfvel e inconsranre de insriruis:oes 
publicas fracas e arbirrarias. Longe de promover o cresci
mento dos mercados, essas as:oes abalam a credibilidade do 
Esrado e prejudicam o desenvolvimenro dos mercados. 

Para que o desenvolvimenro seja esravel e susrentavel, o 
Esrado rem de esrar arenro para os fundamenros sociais. 
Em geral, a ilegalidade relaciona-se com urn senso de mar
ginalizas:ao: na verdade, pode parecer que somente infrin
gindo a lei e que OS marginaJizados podem fazer-se ouvir. 
Embora as poliricas publicas possam assegurar que o cres
cimenro seja comparrilhado e que contribua para reduzir a 
pobreza e a desigualdade, isso somenre acontecera se os 
governos colocarem os fundamentos sociais no topo da 
lisra de prioridades. 

Com muira freqi.iencia, as poliricas e programas des
viam recursos e servis:os daqueles que mais necessiram 
deles. A inAuencia polfrica dos elementos mais ricos da 
sociedade as vezes leva o governo a gasrar muiro mais com 
esrudantes abastados e de classe media que freqi.ientam 
universidades do que no ensino basico para a maioria e em 
bolsas de estudo para os que rem menos recursos. Em 
muiras regi6es, a pobreza e a desigualdade muiras vezes 
aferam de maneira desproporcional as minorias ernicas, as 
mulheres e as areas geograficas desfavorecidas. Marginali
zados do debate publico e exclufdos da economia e da 
sociedade, esses grupos sao urn campo ferril para a violen
cia e a insrabilidade, como cada vez mais numerosos paises 
esrao consrarando. 

As polfricas e programas publicos devem nao s6 gerar 
crescimento, mas tambem assegurar que sejam com
parrilhados os beneficios do crescimento fomentado pelo 
mercado, parricularmente por meio de invesrimentos em 
servis:os basicos de educas:ao e saude. Alem disso, devem 
oferecer prores:ao contra a insegurans:a material e pessoal. 
Nos casos em que a pobreza e a marginalizas:ao economica 
decorrem de diferens:as ernicas e sociais, e preciso que as 
polfricas sejam cuidadosamenre elaboradas para fazer face a 
essas diferens:as, como foi feiro na Malasia e em Mauricio. 

A regulamenras:ao imposra pelo governo nao e a unica 
resposra a poluis:ao. Exisre hoje urn crescente jogo de 
incentivos inovadores e flexiveis para fors:ar os poluidores a 
aruar com limpeza. Embora nao haja como subsriruir uma 
estrutura regulamentar e informas:oes significarivas sobre o 
meio ambiente, esses novos insrrumenros, que se assenram 
na persuasao, nas press6es sociais e nas fors:as do mercado 
para ajudar a promover urn comportamenro ambienral 
melhor, muiras vezes logram exiro onde falha a regulamen-



Quadro 2 Credibilidade, investimento e crescimento 

Uma pesquisa feita junto a empresas locais em 69 
pafses mostra que muitos governos nao estao execu
tando bern as suas fun<;:6es basicas: nao estao garan

tindo a lei e a ordem, nem protegendo a propriedade 
nem aplicando normas e polfticas de maneira previsf
vel. Os investidores nao tern muita confian<;:a nesses 

Estados, o que acaba prejudicando o crescimento e o 
mvesnmento. 

Solicitou-se as firmas que classificassem varios indi
cadores numa escala de I (problema exrremo) a 6 (ne

nhum problema). Se tomarmos a media das respostas, 

como faz 0 quadro a esquerda para cada regiao, teremos 

indice de credibilidade 

Paises de renda alta da OCDE = 1,0 

1,0 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

0,0 
OCDE Sui e Oriente ECO 
(renda Sudeste Medio e Latina e 
alta) da Asia Norte da Caribe saariana 

Africa 
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urn indicador global da confiabilidade da estrutura ins
titucional (normalizada neste caso segundo os pafses de 
alta renda da OCDE) conforme e vista pelas empresas 

privadas- o que chamamos de credibilidade. As outras 
duas figuras mostram que, uma vez descontadas as dife

ren<;:as de renda e educa<;:ao e as distor<;:6es de politicas, 
existe uma forte correla<;:ao entre a credibilidade dos 

pafses e o seu desempenho em termos de crescimento e 
investimento. As classifica<;:6es segundo a credibilidade 
baseiam-se na percepyao da parte dos investidores. Essas 

percep<;:6es, porem, e que determinam 0 comporta
mento investidor. 

CEI 

Crescimento do PIB per capita 
(percent. anual) 

2.0 

1,5 

1,0 

0,5 

0,0 

-0.5 

-1,0 

-1.5 
Alto Media Baixo 

Nivel de credibilldade 

lnvestimento bruto (%do PI B) 

18 

16 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

0 
Alto Media Baixo 

Nivel de credibilidade 

Nota: 0 indice de credibilidade (figura da esquerda) e um indicador resumido que combina as medidas da Figura 2.3. Nas duas figuras da 
direita, cada barra corresponde ao indice medio de credibilidade de um grupo de paises. Os graficos baseiam-se em regressiies do crescimenlo 
do P\B no periodo 1984-93 (32 paises) e do investimento (33 paises). \evando em conta a renda, a educaQao e a dislorQao devida a politicas. 
Tanto o Sui e o Sudeste da Asia como o Oriente Medio e o Norte da Africa sao representados por apenas Ires economias. Fontes: Calculos do 
Banco Mundial baseados em dados da pesquisa do setor privado realizada para este Relat6rio. e Brunetti, Kisunko e Weder, documentos 
basi cos. 
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ra<;:ao. Os paises estao usando esses insrrumenros em qua
tro area5, com resultados promissores: 

• Caprando o poder da opiniao publica 
• T ornando mais flexiveis os regulamenros 
• Aplicando mecanismos auro-reguladores 
• Escolhendo insrrumenros eferivos, baseados no mercado. 

Alr!m do bdsico: niio r! preciso que o Estado seja o 
unico provedor 
Reconhece-se cada vez mais que os monopolios publicos de 
infra-esrrurura, servi<;:os sociais e ourros bens e servi<;:os em 
muiros paises nao rem condi<;:6es para fazer urn born rra
balho. Ao mesmo tempo, as inova<;:6es recnologicas e orga
nizacionais criaram novas oporrunidades para provedores 
privados competitivos, em atividades are agora reservadas 
ao seror publico. Para aproveitar essas novas oporrunidades 
- e urilizar melhor a escassa capacidade publica -, os 
governos esrao come<;:ando a separar o financiamento da 
infra-esrrurura e servi<;:os da sua presra<;:ao e a isolar os seg
mentos comperirivos dos servi<;:os publicos dos segmenros 
monopolicos. Os reformadores esrao tambem rrarando de 
separar os programa5 de seguro social, desrinados a fazer 
face aos problemas de saude e desemprego de roda a socie
dade, dos programas de a5sistencia social, que visam ajudar 
somente os grupos mais pobres. 

FAZENDO FACE A INSEGURANc;:A NA FAMfLlA. Ja esra pro
vado que o Esrado pode ajudar as familias a fazer face a cer
ros riscos a sua seguran<;:a econ6mica: pode oferecer urn 
seguro contra a pobreza na velhice mediante o pagamento 
de pens6es, contra as doenc;as devasradora5 mediante 
seguro-saude e contra a perda de emprego mediante o 
seguro-desemprego. Mas a ideia de que o Estado deve arcar 
sozinho com esse onus esra mudando. Mesmo nos paises 
indusrrializados, o Estado previdenciario esta sendo refor
mado. As economias emergentes do Brasil e da China nao 
poderao arcar mesmo com uma versao reduzida do sistema 
europeu, especialmenre em face do rapido envelhecimenro 
da popula<;:ao. Para obter maior seguran<;:a a urn cusro 
menor, e preciso enconrrar solu<;:6es inovadora5, que envol
vam a5 empresas, os sindicaros, as famflias e os grupos 
comunitarios. Isso e especial mente imporranre para OS paf
ses em desenvolvimento que ainda nao estao amarrados a 
solu<;:6es caras. 

R..EGULAl'viENTAc;:Ao EFETJVA. Urn sistema normarivo 
bern elaborado pode ajudar a sociedade a influenciar os 
resultados do mercado para fins publicos. Os regulamenros 
podem ajudar a proteger os consumidores, os rrabalhado
res e o meio ambienre. Podem promover a concorrencia e 
a inova<;:ao e resrringir ao mesmo tempo o abuso do poder 
monop6lico. Gra<;:as as reforma5 normarivas implantadas 
no infcio dos anos 80, a industria de relecomunica<;:6es do 
Chile rem contado com urn fluxo consranre de investimen-

ros privados, melhoria da qualidade do servi<;:o, maior con
correncia e pre<;:os menores. Por ourro lado, are a recenre 
inrrodu<;:ao de algumas reformas, uma regulamenra<;:ao 
inadequada levou a indusrria de telecomunica<;:6es das 
Filipinas - ha muiro em maos do seror privado - a 
subinvesrir. 0 resultado foi urn servi<;:o deflcienre e caro, 
impondo urn alro cusro aos cidadaos e as empresa5. Para 
fazer o melhor uso da5 nova5 op<;:6es de presra<;:ao privada 
de servi<;:os sociais e de infra-esrrurura, e preciso conrar com 
uma boa esrrurura normariva. 

PoLfTICA INDUSTRJAL Quando os mercados sao subde
senvolvidos, o Esrado pode as vezes reduzir problema5 de 
coordena<;:ao e falhas de informa<;:ao e incenrivar o desen
volvimenro dos mercados. Muitas das mais anrigas econo
mias indusrrializadas de hoje urilizaram varios mecanismos 
para esrimular o crescimenro dos mercados nas erapas ini
ciais do desenvolvimenro. Mais recenremenre, o Japao, a 
Republica da Coreia e ourros pafses do lesre asiarico urili
zaram diversos mecanismos de forralecimenro do mercado, 
alem de flrmar os fundamentos econ6micos, sociais e ins
rirucionais. Em cerros casos, essas inrerven<;:6es foram ba5-
ranre complexas: por exemplo, o uso alramenre esrraregico 
de subsfdios. Ourras vezes, acusaram menor inrrusao, 
romando a forma de promo<;:ao das exporra<;:6es e incenri
vos especiais para infra-esrrurura. 0 essencial, porem, e a 
capacidade de escolher a melhor inrerven<;:ao e uriliza-la de 
maneira eflcaz; a ado<;:ao de po!ftica5 mal fundamenradas 
de comercio, crediro e desenvolvimenro industrial pode 
custar caro aos paises. Os que lograram exiro com uma 
polirica industrial ativista nao poderiam rer obrido esse 
resulrado sem uma forte capacidade insrirucional. 

GESTAO DA PRJVATIZAc;:Ao. Uma regulamenra<;:ao bern 
elaborada e ourras iniciariva5 governamenrais de cararer 
arivo podem fomenrar o crescimenro dos mercados. Mas 
em muiros paises isso pode levar tempo, por esrar a inicia
riva privada presa a uma heran<;:a de anragonismo nas rela
<;:6es enrre o Esrado eo mercado. E com freqliencia, empre
sas esrarais ineflcienres represenram uma sangria para as 
flnan<;:as do Esrado. A privariza<;:ao oferece uma solu<;:ao 
obvia. Em geral , e mais facil vender OS arivos do Estado 
uma vez esrabelecida5 condi<;:6es favoraveis ao desenvolvi
menro do seror privado. Assim, as economias da China, 
Coreia e Taiwan (China) optaram nao por dar prioridade 
a privariza<;:ao, mas por permirir que 0 seror privado se de
senvolvesse em rorno do seror esraral. Conrudo, e possivel 
que os paises nao possam escolher essa alternariva quando 
0 onus fiscal e elevado e quando a presen<;:a de empresas 
esratais deflcid.ria5 impede a urgenremenre necessaria rees
rrurura<;:ao global da economia. 

A experiencia demonsrra que o resulrado final depende 
muiro da maneira pela qual e implanrada a privariza<;:a.o. 
Os farores essenciais sao a rransparencia do processo, a con
quista da aquiescencia dos funcionarios, a gera<;:ao de uma 



propriedade de base ampla e a reforma normativa apro
priada. Nos paises onde foi gerida cuidadosamente, a pri
vatiza<;ao ja esta dando resultados positivos, como, por 
exemplo, no Chile e na Republica Tcheca. A sua impor
tancia na estrategia de promo<;ao dos mercados pode 
variar, mas, para muitos pa fses em desenvolvimento que 
querem reduzir o tamanho de urn Estado que cresceu 
demais, a privatiza<;ao deve ter prioridade. Urn processo de 
privatiza<;ao administrado com cuidado gera beneffcios 
economicos e fiscais muiro positivos. 

Conhecendo os limites do Estado 
A chave de uma implementa<;ao previsfvel e constante de 
poliricas e urn born ajusramento entre a capacidade insritu
cional do Estado e as suas a<;6es. Os Estados bern desenvol
vidos geralmente tern acentuada capacidade administrariva 
e os dispositivos de controle institucionalizados restringem 
as a<;6es arbitrarias, muiro embora proporcionem as orga
niza<;6es governamentais a flexibilidade necessaria para 
cumprir seus mandaros. Por ourro !ado, e possfvel que os 
Estados com instirui<;6es fracas precisem pender mais para 
a redu<;ao da flexibilidade e a aplica<;ao de mais restri<;6es. 
lsso pode ser feito de duas maneiras: 

• Mediante regras aurolimitadoras, que especifiquem com 
exatidao o contexto da polfrica e a enquadrem em meca
nismos dificeis de reverter. Os acordos regionais sobre 
moedas comuns, como a zona moneraria da Comuni
dade Financeira Africana ou as quase-juntas monetarias 
da Argentina, sao exemplos desse ripo de mecanismos 
no campo da polirica moneraria. Os contratos de com
pra irrevogaveis com produrores de energia independen
res desempenham uma fun<;ao semelhante na regula
menta<;ao de servi<;os publicos. 

• Mediante o rrabalho em parceria com empresas e indi
vfduos. Por exemplo, na polfrica industrial, o Esrado 
pode promover a colabora<;ao de empresa a empresa no 
setor privado. No campo da regulamenta<;:ao financeira, 
pode dar incentivos aos banqueiros para que atuem de 
maneira prudente. E no da regulamenta<;ao ambiental, 
pode utilizar a difusao de informa<;6es para incenrivar as 
comunidades a apresentar suas pr6prias iniciarivas. 

Os paises em transi<;ao enfrenram urn repro especial: 
esrao mudando nao somente os papeis em conseqi.iencia da 
ado<;ao de sistemas baseados no mercado, mas tambem as 
capacidades. Alguns paises em rransi<;ao rerem capacidades 
inerentes na forma de pessoal habilirado e equipamento 
urilizavel , nao esrando, porem, organizados para desem
penhar seus novos papeis. Enconrram-se exemplos isolados 
de exceler1cia em pafses onde a eferividade global foi afe
tada. A rarefa de melhorar a eferividade e, nesre caso, algo 
mais facil e, em cerros aspectos, mais diffcil: mais facil 
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porque a capacidade nao pane da base mais baixa, e mais 
dificil porque a edifica<;ao de capacidade implica a 
mudan<;a de arirudes. Reformar nao e simplesmenre arri
buir novas responsabilidades as pessoas. 

Revigoramento das institui~oes estatais 

0 faro de se reconhecer que a capacidade do Estado e fraca 
nao significa que se deva aceitar isso como algo imuravel. 
A segunda rarefa da reforma consisre em revigorar a capa
cidade instirucional do Esrado, proporcionando incentivos 
para que os Jimciondrios pziblicos melhorem o seu desempenho 
e controlando as aroes arbitrdrias. 

Os paises luram por edificar as institui<;6es necessarias 
para urn seror publico eficiente. Uma das raz6es da dificul
dade dessa tarefa eo contexro politico. Por exemplo, pode 
haver forte interesse no sentido de manter urn status quo 
desigual e ineficiente, enquanto que os prejudicados por 
essa sirua<;ao podem nao ter condi<;6es para exercer sufi
ciente pressao para muda-la. 

Mas o problema da continua ineficiencia, ou da corrup
<;J:o, nao e inreiramente politico. Muiras vezes, OS politicos 
e funcionarios publicos rem fortes incentivos e sincero 
interesse em melhorar o desempenho do setor publico. 
Mas a gesrao da fun<;ao publica e complexa e nao aceira 
solu<;6es claras e inequfvocas. De faro, forralecer as insrirui
<;6es para urn seror publico eficienre imp6e o equaciona
mento de uma serie de farores de condura subjacentes que 
distorcem os incentivos e acabam produzindo maus resul
tados. Para combater esses problemas mais profundos e 
aumentar a capacidade, pode-se fazer uso, em diversas 
situa<;6es, de rres mecanismos basicos (Figura 2): 

• Nor mas e resrri<;6es efetivas 
• Maior pressao competiriva 
• Maior parricipa<;ao e parceria com o corpo cfvico. 

Normas e restriroes efetivas 
A Iongo prazo, para que o Esrado seja mais responsavel, 
geralmente se fazem necessaries mecanismos limiradores 
formais, esrribados em institui<;6es basicas. 0 poder pode 
ser dividido, seja entre o judiciario, o legislarivo eo execu
rivo, seja entre uma auroridade central e autoridades pro
vinciais e locais . Quanto maior a separa<;ao de poderes, 
maior o numero de ponros de veto que podem conrrolar a 
a<;:ao arbirraria do Estado. Mas os pontos de vero sao uma 
espada de dois gumes: podem fazer com que seja igual
menre dificil alrerar as normas prejudiciais e as beneficas. 

Em muiros pafses em desenvolvimento, e fraca a super
visao do legislarivo e do judiciario sobre o execurivo. A 
fixa<;ao de meras e os vfnculos com as polfticas necessarias 
para aringi-las sao as vezes mal definidos; os corpos legisla
rivos sao aferados por falta de informa<;ao e capacidade 
limirada; e a independencia do judiciario esta comprome-
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Figura 2 Varios mecanismos podem fortalecer a capacidade do Estado 

rida. Urn judiciario independeme e viral para assegurar que 
as auwridades legislarivas e execurivas sejam plenameme 
responsaveis perame a lei, bern como para imerprerar e 
aplicar os disposirivos da consri[Ui<;ao. A prepara<;ao das 
leis e a pane mais facil; para que urn pais desfrure dos bene
ficios de urn esrado de direiw merecedor de crediw, e pre
ciso que as leis sejam aplicadas. As insti[Ui<;6es de comrole 
levam tempo para se esrabelecer, mas os mecanismos de 
compromisso imernacional, como a adjudica<;ao imerna
cional ou as garamias de organismos imernacionais, podem 
servir como substi[UWS de cuno prazo. 

Urn aspecw imponame de qualquer esuaregia eficaz 
para revigorar o sewr publico sera a diminui<;J.o das opor
[Unidades de corrup<;ao, mediame uma poda da auwridade 
discricionaria. As poliricas que reduzem os comroles sobre 
0 comercio exrerno, eliminam as barreiras a emrada de 
novas indusrrias e privarizam empresas esrarais de uma 
forma que assegure a concorrencia ajudam a combater a 
corrup<;ao (Figura 3). Essas reformas nao devem ser aplica
das pela merade: a reforma que abre oponunidades para a 
empresa privada em sewres fechados da economia, mas 
deixa essa emrada a crirerio de auwridades publicas, em VE"L 

de esrabelecer processos abenos e comperirivos, rambem 
abre uma margem enorme para a corrup<;ao. Os disposiri
vos formais de comrole rambem podem ajudar a reduzir a 
corrup<;ao oficial, mas nem sempre basram. A reforma da 

fun<;ao publica, a comen<;ao do cliemelismo politico e a 
melhoria da remunera<;ao dos servidores publicos rambem 
reduzem a corrup<;ao, porque dao aos funcionarios mais 
incemivo para obedecer as regras. 

Nos casos em que a corrup<;J.o esra profundameme 
enraizada, sera preciso realizar esfor<;os mais vigorosos. 
Esses esfor<;os devem-se concemrar numa supervisao maior 
dos aws oficiais - ramo pelas insti[Ui<;6es quamo pelos 
cidadaos - e na puni<;ao dos falwsos urilizando os uibu
nais. Urn exemplo bem-sucedido dessa esuaregia e a comis
sao independeme comra a corrup<;ao, de Hong Kong 
(China a partir de 1° de julho de 1997). Assim rambem, as 
reformas recemememe adoradas em Uganda incorporam 
varios elemenws da esuaregia amicorrup<;ao aqui descrita, 
com alguns resultados animadores. Poder-se-iam aplicar os 
mesmos mecanismos em wdo o mundo: a corrup<;ao, ape
sar das alega<;6es em comrario, nao e especifica de uma cul
[Ura. A sua redu<;ao exigira uma abordagem muhipla, que 
ha de incluir o sewr privado e a sociedade civil. 0 subor
nador rem rama responsabilidade quamo o subornado; a 
aplica<;J.o de penalidades eferivas a empresas nac10na1s e 
imernacionais deve fazer pane da solu<;ao. 

Sujeitando o Estado a maior concorrencia 
Os governos podem aumentar sua capacidade e eficiencia 
mediante a imrodu<;ao de maior concorrencia em varias 



Figura 3 Fatores associados a corrupc;ao 
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Rela~ao entre salarios no servi~o publico e 
na industria manufatureira 

Nota: Cada indice representa a media de um grupo de paises. Verna Nota Tecnica os detalhes e as defini~6es dos indices. A ocorrencia de 
valores mais anos no indice de corru~ao denota mais corru~ao . aplicando-se o mesmo as outras variaveis . 0 grafico superior a esquerda 
baseia-se numa correla~ao simples de 39 paises industrializados e em desenvolvimento no periodo 1984-93 (indice de distor~ao devida a 
politicas) e em 1996 (indice de corrup9iio). o da direita baseia-se numa regressao utilizando dados de 59 parses industrializados e em desen
volvimento em 1996. 0 grafico inferior a esquerda baseia-se numa regressao utilizando dados de 35 paises em desenvolvimento durante 
1970-90. o da direita baseia-se numa correl~ao simples de 20 paises industrializados e em desenvolvimento do final dos anos 80 ao inicio 
dos anos 90; os dados sabre salaries sao medias. Fonte: Calculos do Banco Mundial. 

areas: na conrrara<;ao e promo<;ao, na formula<;ao de polfri
cas e na maneira de presrar servi <;os. 

PROMO<;:AO DA CONCORRENCJA NA FUN<;:AO PUBLI CA. 

Seja para formular poliricas, seja para presrar servi<;os ou 
adminisrrar conrraros, a for<;a viral de urn Esrado eflcienre 
e urn quadro de servidores capazes e morivados. Pode-se 
morivar o servidor publico a aruar eflcienremenre fazendo 
uso de uma combina<;ao de mecanismos para incenrivar a 
concorrencla lnrerna: 

• Urn sisrema de sele<;ao de pessoal baseado no meriro e 
nao no favorirismo 

• Urn sisrema de promo<;ao inrerna baseado no meriro 
• Remunera<;ao adequada. 

A parrir do seculo XIX, rodos os paises arualmenre 
indusrrializados urilizaram esses principios para formar 
burocracias proflssionais modernas. Mais recenremenre, 
eles foram aplicados em varios paises do les re asiarico, que 
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rransformaram burocracias fracas, corrupras e dominadas 
pelo clienrelismo em sistemas que funcionam razoavel
menre bem. Mas muiros paises em desenvolvimenro nao 
precisam procurar modelos no exterior ou na hisroria: eles 
exisrem denrro de suas pr6prias fronreiras. Em muiros 
casos, por exemplo, os bancos cenrrais conrinuam rraba
lhando eficiememenre e manrem a sua capacidade de con
correncia mesmo depois que rodas as ourras insriruic;:oes 
se dererioraram. Agueles organismos rrabalham bem por 
rodas as razoes ja indicadas. Sao menos sujeiros a inrerfe
rencia polirica, rem objerivos limirados mas claros, dis
poem de recursos e rreinamenro adequados, e pagam a seus 
funcionarios salarios geralmenre melhores que os de ourros 
orgaos do governo. 

Dados de varios paises mosrram que as burocracias com 
priricas mais comperirivas de selec;:ao e promoc;:ao de pes
soal, baseadas no merito e em melhores salarios, sao mais 
eflcienres. Em varios paises (Filipinas, Quenia) e generaJi
zada a pririca de nomeac;:6es poliricas, mas ourros, como a 
Coreia, se beneflciaram de um sisrema de selec;:ao e promo
c;:ao aJramenre comperirivo, que recompensa 0 meri.to. 
Reformas em curso nas Filipinas, num esforc;:o para melho
rar a capacidade burocrarica, esrao examinando essas gues
r6es. Em geraJ, os paises cujos disposirivos de conrrole sao 
fracos precisam adorar sistemas mais rransparenres e com
peri rivos. 0 caso de aJgumas economias muiro bem-sucedi
das do lesre asiarico rambem mosrra que a merirocracia e as 
recompensas a uma longa carreira ajudam a formar um 
esprit de corps ou urn compromisso para com as meras cole
rivas. Isso reduz os custos rransacionais da aplicac;:ao de con
troles inrernos e forralece as parcerias inrernas e a lealdade. 

Em muitos paises, os salarios dos funcionarios publicos 
se dererioraram em virrude da expansao do funcionalismo 
de mais baixa caregoria e de resrric;:6es fiscais a folha salariaJ 
(Figura 4). 0 resulrado foi uma significariva compressao da 
esrrurura salariaJ e o pagamenro de sahirios muiro pouco 
comperirivos aos funcionarios de nfvel mais alro, diflcul
rando o recruramenro e a rerenc;:ao de pessoal capaz. Alguns 
pafses, como Uganda. esrao adorando amplas i-eformas 
para reduzir o excesso de servidores, aumenrar o salario 
medio e descomprimir a esrrurura salariaJ. Mas em muiros 
pafses esses problemas ainda nao foram equacionados. 

MAJOR CONCORRENCLA NA PROVlSAO DE BENS E SERV1-

c;:os POBUCOS. Em muitos pafses em desenvolvimenro, a 
presrac;:ao de servic;:os e precaria ou inexisrenre. Os politicos 
muiras vezes inrervem nas operac;:6es diarias dos 6rgaos 
publicos e os adminisrradores dispoem de pouca flexibili
dade. A responsabilidade pelos resultados e limirada. E, em 
muitos pafses, o setor publico assumiu o monop61io da 
presrac;:ao de servic;:os, eliminando a pressao porum desem
penho melhor. 

A formac;:ao de urn seror publico eflcienre nessas condi
c;:6es implicara a aberrura das insriruic;:oes cenrrais do 

Figura 4 Um numero maior de servidores 
muitas vezes signiflca salarios 
governamentais mais baixos 

Salario anual medio no governo central como 
multiplo do PIB per capita 
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Pessoal do governo como percentagem 
da populac;ao 

Nota: Os dados referem-se a 96 paises industrializados e em 
desenvolvimento durante varios anos no inicio da decada de 
90. Fonte: Schiavo-Campa, de Tomrnaso e Mukherjee, docu
mento basico. 

governo a flm de melhorar os incenrivos em areas ha muiro 
monopolizadas pelo seror publico. Varios pafses das Ame
ricas, da Europa e da Asia aproveiraram as rransformac;:oes 
recnol6gicas e inrroduziram a concorrencia nas relecomu
nicac;:oes e na gerac;:ao de energia elerrica. lsso resultou em 
menores custos unirarios e rapida expansao do servic;:o. A 
concorrencia rambem esra sendo fomenrada pela rerceiriza
c;:ao dos servic;:os mediante licirac;:oes e leil6es comperirivos. 
Trara-se de uma rendencia imporranre nos pafses indus
rrializados (o Reino Unido eo Esrado de Victoria, na Aus
tralia), mas rais mecanismos es rao sendo urilizados rambem 
para aumenrar a eficiencia nos paises em desenvolvimenro 
(por exemplo, conservac;:ao de esrradas no Brasil). A brac;:os 
com uma capacidade adminisrrava fraca, aJguns pafses 
(Bolivia e Uganda) esrao rransferindo a presrac;:ao de servi
c;:os SOCialS a organizac;:oes nao-governamentais. 

Ha uma crescenre rendencia a criac;:ao de 6rgaos publi
cos especializados, baseados no desempenho, com objeri
vos mais claros e maior responsabilidade adminisrrariva 
pelos resultados ou produtos. Enrre os pafses de renda alta, 
a Nova Zelandia oferece o mais expressivo exemplo. Ali , os 



minisrerios conglomerados foram desdobrados em unida
des empresariais, dirigida.5 por execurivos com contraros 
por prazo determinado e baseados nos resultados, com 
auroridade para conrrarar, despedir e panicipar de negocia
<;:6es coletivas. Cingapura ha muiro adorou urn enfoque 
semelhame, com suas direrorias esrarurarias baseadas no 
desempenho. Ourros paises em desenvolvimenro esrao 
fazendo o mesmo. A Jamaica, por exemplo, esrabe.leceu 
6rgaos executivos semelhanres ao modelo briranico. 

Ma.5 os pafses com conrroles inadequados e pouca capa
cidade devem proceder com cautela. Para esses pafses, dar 
maior flexibilidade aos adminisrradores publicos servid. 
apenas para aumenrar a arbirrariedade e a corrup<;:ao, sem 
melhoria proporcional do desempenho. E a prepara<;:iio e 
aplica<;:ao de comraros, particularmeme para produtos 
complexos, requer capacidades especializada.5 que sao escas
sas em muiros paises em desenvolvimenro. Esses pafses pre
cisam, primeiro, fonalecer o cumprimento das normas e a 
responsabilidade financeira no seror publico (como fizeram 
a Argenrina e a Bolivia), definir mais claramenre o prop6-
siro e as rarefas e inrroduzir medidas de avaliat;:ao do desem
penho (como na Colombia, no Mexico e em Uganda). A 
medida que se fonalecem a avalia<;:ao da produt;:ao e os con
troles dos insumos, os 6rgaos podem ter mais flexibilidade 
em rroca de maior responsabilidade pelos resultados. 

Maior aproximariio entre o Estado e o ptib!ico 
Os governos sao mais eficientes quando escuram as empre
sas e os cidadaos e rrabalham em parceria com eles na deci
sao e implementayao das politica.5. Quando lhes faJram OS 

mecanismos de escura, os governos nao sao sensiveis aos 
interesses da popula<;:ao, especialmenre da.5 minorias e dos 
pobres, que geralmenre luram para se fazer ouvir nos corre
dores do poder. E nem mesmo o governo mais bem-inten
cionado cooseguira satisfazer eficientememe as necessida
des coletivas se nao souber quais sao essas necessidades. 

DANDO VOZ AO POVO. Uma parceria requer que a voz 
dos pobres e dos grupos marginalizados seja levada ao pro
prio cenrro do processo de formula<;:ao de politicas. Em 
muiros paises, ha tanta desigualdade na distribuit;:ao da voz 
quanro na da renda. Ha necessidade vital de mais informa
<;:ao e maior rransparencia para que haja urn debate publico 
bern informado e para aumentar o credito e a confian<;:a 
popular no Esrado, quer na fixat;:ao de prioridades de gas
ros, quer na elabora<;:ao de programas de assisrencia social, 
quer na gesrao dos recursos florestais e outros recursos. As 
pesquisas de clientes (na fodia, Nicaragua e Tanzania) e os 
esraruros do cidadao (na Malasia) estao proporcionando 
novas op<;:6es para que aquelas vozes sejam ouvidas. 

Urn bern estabelecido mecanismo para dar voz aos cida
daos e a urna eleitoral. Em 1974, someme 39 paises- urn 
em cada quatro no mundo rodo - eram democracias 
independemes. Atualmeore, 117 paises - quase dois em 
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cada rres - utilizam e.lei<;:6es abenas para escolher seus 
lideres. Mas a vota<;:ao peri6dica nem sempre implica uma 
sensibilidade maior do Esrado. Sao necessarios ourros 
mecanismos para a.5segurar que as preocupa<;:6es das mino
rias e dos pobres esrejam refleridas nas poliricas oficiais. A 
panicipa<;:ao de organiza<;:6es inrermediaria.5 credenciadas 
nos conselhos responsaveis pelas poliricas e urn passo ini
cial imporranre para anicular os inreresses dos cidadaos na 
formulayao de poliricas. Essas organizat;:6es, ainda mais efi
cazes no governo local e provincial, rornaram-se recente
menre muiro arivas nos paises em desenvolvimenro -
especialmente onde nao tern sido born 0 desempenho do 
Esrado e onde essas organiza<;:6es gozam de liberdade. 

AUMENTANDO A PARTICIPA<;:Ao. Acumulam-se as indi
cat;:6es de que os programas governameorais funcionam 
melhor quando buscam a panicipa<;:ao dos usuarios e 
quando aproveiram a reserva comunitaria de capiral social, 
em vez de rrabalhar conrra ela. Os beneficios se rraduzem 
em implemenrat;:ao mais escorreira, maior susrenrabilidade 
e melhor ftedback para os 6rgaos do governo. Exemplos 
como o maior rendimemo de obras de saneamenro em 
Recife (Bmil), os pianos habitacionais para os pobres em 
Pon Elizabeth (Africa do Sui), os esfort;:os de gesrao flores
ral no Esrado de Gujarar (f ndia) e a aren<;:ao de saude em 
Carrum (Sudao) aresram o poder da parceria -a parrici
pa<;:ao da comunidade local -, em conrrasre com as esrra
regias venicais, que geralmenre fracassam. 

Nos paises bem-sucedidos, as politicas sao formuladas 
medianre processos de consulta que dao oponunidades de 
panicipa<;:ao e supervisao a sociedade civil, aos sindicaros e 
its empresa.5. No lesre asiatico, os conselhos deliberarivos 
p[tblicos/privados - como as reuni6es mensais para pro
mo<;:ao de exponat;:6es na Coreia, o Comite Consulrivo 
Conjunro Publico e Privado da Tailandia e o Conselho 
Empresarial da Malasia - represenram mecanismos de 
ftedback, imercambio de informa<;:6es e coordenat;:ao. 

CUIDADO NA DESCENTRALIZA<;:AO DO PODER. 0 ripico 
pais em desenvolvimento rem urn governo mais cenrrali
zado do que o ripico pais indusrrializado. Com algumas 
exce<;:6es significarivas, porem, observou-se nos ulrimos 30 
anos uma cerra rransferencia do poder de determinar as 
despesas publicas nos paises em desenvolvimenro, do nivel 
nacional para niveis mais baixos. Nas economias indusrria
lizadas observou-se uma rendencia inversa, ou seja, uma 
rransferencia desse poder para o centro. Evidentemente, 
nenhuma dessas observat;:6es leva em coma a descentraliza
<;:ao implicira na.5 recentes reformas do mercado, que redu
ziram o poder direro e os recursos do governo cenrral em 
roda uma serie de pafses. 

A descenrralizat;:ao esra produzindo muiros beneficios 
na China, na India, em grande numero de paises larino
americanos e em muiras ourras panes do mundo. Ela pode 
melhorar a qualidade do governo e a represenrat;:ao dos 
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inreresses das empresas e da popula<;:ao. E a concorrencia 
enrre provincias, cidades e localidades pode esrimular o 
desenvolvimenro de polfricas e programas mais eferivos. 
Mas ha rres grandes ciladas que devem ser eviradas: 

• Aumento da desigualdade. A diferen<;:a enrre regi6es pode 
aumenrar - o que da margem a preocupa<;:6es na 
China, na Russia e no Brasil. A mobilidade da mao-de
obra oferece uma solu<;:ao parcial, que nem sempre e 
facil, especialmenre em pafses com diversidade ernica 
onde os migranres nem sempre sao bern recebidos. 

• Instabilidade macroeconomica. Os governos podem per
der o conrrole da polirica macroecon6mica se a indisci
plina fiscal local e regional fon;ar o governo cenrral a vir 
freqUenremenre em seu socorro, como ocorreu no Brasil. 

• Risco de captura local. Urn grave perigo e 0 de que OS 

governos locais caiam na esfera de influencia de inreres
ses especiais, levando a rna uriliza<;:ao dos recursos e do 
poder coercivo do Esrado. 

Esses perigos mosrram uma vez mais que os governos 
cenrrais sempre desempenharao urn papel vi ral na susren
ra<;:ao do desenvolvimenro. 0 desafio consisre em encon
rrar a divisao cena de rrabalho enrre o cenrro e os ourros 
nfveis de governo. 

O;roes estradgicas para a refonna 
Para a edifica<;:ao de urn Esrado mais sensivel e preciso rra
balhar com mecanismos que aumenrem a abenura e rrans
parencia, deem mais incenrivos a parricipa<;:ao nos neg6cios 
publicos e, conforme seja apropriado, diminuam a disran
cia enrre o governo e as comunidades a que deve servir. lsso 
rraz a baila quarro imperarivos para as auwridades: 

• Quando apropriado, assegurar urn amplo debare 
publico das orienra<;:6es polfricas e prioridades essenciais. 
No mfnimo, isso incluiria a divulga<;:ao de informa<;:6es 
de inreresse publico eo esrabelecimenw de mecanismos 
de consulra - como os conselhos deliberarivos e comi
tes de cidadaos- para captar as opini6es e dar a conhe
cer as preferencias dos grupos afetados. 

• lncemivar, quando exeq(ifvel, a parricipa<;:ao direra dos 
usuarios e ourros beneflciarios na formula<;:ao, implanra
<;:ao e monirora<;:ao dos bens e servi<;:os publicos . 

• Quando a descenrraliza<;:ao e considerada desejavel, ado
tar uma abordagem cuidadosameme escalonada e/ou 
setorizada da descenrraliza<;:ao em areas priorirarias. 
lnrroduzir forres mecanismos de monirora<;:ao e cerrifi
car-se de que existem s61idas regras inrergovernamenrais 
para restringir as a<;:6es arbirrar ias no ambiro cemral e 
local. 

• No nfvel local, concenrrar-se em mecanismos - e 
incenrivos horizonrais nas rela<;:6es do governo com o 

resro da comunidade- capazes de promover a responsa
bilidade e a concorrencia. 

Evidenremenre, uma esrraregia baseada em maior aber
rura e descemraliza<;:ao rem seus perigos. Quanro mais 
numerosas as oporrunidades de parricipa<;:ao, maiores as 
exigencias feiras ao Esrado. lsso pode aumenrar o risco de 
caprura por aruanres grupos de inreresse ou o de paralisa
<;:ao. Fazer com que o governo se aproxime mais de cenas 
pessoas nao deve resulrar em seu ainda maior afasramenro 
de ourras. Assim rambem, sem regras bern definidas que 
imponham limira<;:6es aos diferenres nfveis de governo e 
sem incenrivos a responsabi lidade local, a crise de gover
nan<;:a que aflige muiros governos cenrralizados simples
mente passara aos nfveis inferiores. Mas ha algumas manei
ras seguras de dar panida ao processo, inclusive o uso de 
comunica<;:ao e a forma<;:ao de consenso, de maneira que os 
cidadaos e as empresas possam enrender a reforma, aumen
rando assim as suas probabilidades de exira. 

Alem das fronteiras nacionais: facilitando a ar;:ao 
coletiva global 

A globaliza<;:ao e uma amea<;:a aos Esrados fracos ou gover
nados de forma inconsranre. Mas rambem abre o caminho 
para que Esrados eflcienres e disciplinados promovam o 
desenvolvimenro eo bem-esrar econ6mico e agu<;:a a neces
sidade de coopera<;:ao inrernacional na busca de a<;:ao cole
riva global. 

Aceitando a concorrencia externa 
0 Esrado ai nda define as poliricas e regras aplicadas em sua 
jurisdi<;:ao, mas as suas deci s6es sao cada vez mais aferadas 
pelos evenros globais e por acordos inrernacionais. Hoje 
erri dia, o publico rem maior mobilidade, mais insrru<;:ao e 
e melhor informado sobre as condi<;:6es em ourras panes do 
mundo. E a parricipa<;:ao na economia global aumenra as 
resrri<;:6es aos aros arbim\rios do Esrado, reduz a sua capa
cidade de rriburar o capiral e submere as poliricas monera
rias e fiscais a urn escrurfnio mais rigoroso pelo mercado 
financeiro. 

A "globaliza<;:ao" ainda nao e realmenre global- falra
lhe ainda rocar uma grande por<;:ao da economia mundial. 
Aproximadamenre merade das popula<;:6es dos paises em 
desenvolvimenw ficou a margem do propalado cresci
menro de volume do comercio inrernacional e dos fluxos 
de capiral, a parrir do inkio dos anos 80. Em parre, a relu
rancia dos governos em se inregrar a economia mundial e 
compreensivel. A inregra<;:ao a economia global, como a 
descentraliza<;:ao do poder, ranro envolve riscos como opor
runidades. Por exemplo, pode rornar os paises mais vulne
raveis aos choques dos pre<;:os externos ou a grandes e de
sesrabilizadoras varia<;:6es nos fluxos de capital. lsso wrna 
ai nda mais crucial o papel do Estado, ranro para manejar 



esses choques quanro para ajudar os individuos e empresas 
a aproveitar as oportunidades do mercado global. Mas nao 
devemos exagerar as dificuldades, particularmenre em com
parayao com o risco de ficar roralmenre fora do processo de 
global izayao. 

0 cusro da falra de abertura sera urn aumenro da dife
renya de padr6es de vida enrre os palses que se inregraram 
e os que ficaram de fora. Para elevar a renda, os paises que 
esrao defasados rerao que adorar politicas adequadas e for
talecer a capacidade do Esrado. A integrayao proporciona 
decisivo apoio a essas po!iricas - e aumema seus benefi
cios -, mas nao pode romar o seu Iugar. Nesse senrido, a 
globalizayao comeya em casa. Mas as insrituiy6es multi
laterais como a Organizayao Mundial do Comercio rem 
urn papel importanre a desempenhar proporcionando aos 
paises o incentivo para dar esse salro. 

Promor;iio de ar;iies coletivas globais 
A inregrayao global tambem implica o incremento da exi
gencia de que os Esrados colaborem no com bare a ameayas 
inrernacionais como o aquecimenro global. As diferenyas 
econ6micas, culturais e de outra natureza entre paises 
podem dificulrar essa cooperayao, e as vezes rorna-la 
mesmo impossivel. Mas e necessaria uma cooperayao mais 
forre para fazer face a pelo menos cinco quesr6es que rrans
cendem as fronteiras nacionais: 

• Contr·ole de crises regionais. A ameaya de guerra nuclear 
entre as superporencias cedeu Iugar a uma volumosa 
serie de con8iros menores, acarretando caros problemas 
de assistencia e reabilirayao de refugiados. Nao existe 
uma estrutura internacional s6lida para controlar esses 
conOiros ou ajudar a evita-los. Ao formular a polirica 
econ6mica e social, e preciso contar com uma avaliayao 
mais inregrada de como as poliricas governamentais -
e a assistencia internacional - ajudam a controlar os 
conOiros nascenres. 

• Promor;iio da estabilidade economica global. Esta aumen
tando a preocupayao com os efeiros desesrabilizadores 
dos grandes e rapidos fluxos de capital de invesrimento, 
panicularmente quando a crise de urn pals pode aferar 
ourros mercados. Sugeriram-se varios mecanismos inrer
nacionais para evitar esses problemas e o FMI recente
mente criou urn novo serviyo para ajudar os membros a 
fazer face a crises financeiras repenrinas. Mas a adoyao 
de pollricas econ6micas prudenres e senslveis e a melhor 
proreyao que os paises podem rer. 0 crescimento da 
mobilidade inrernacional da mao-de-obra rambem esra 
suscirando uma serie de problemas que reclamam ayao 
coleriva internacional. 

• Proter;iio do meio ambiente. As quesr6es ambientais 
urgenres compreendem a alrerayao do clima, a perda de 
biodiversidade e a proreyaO das aguas internacionais. A 
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ayao coletiva inrernacional pode ajudar, mediante me
Jhor coordenayao, maior consciemizayao do pt.'1blico, 
rransferencia de recnologia mais eficienre e melhores 
praricas nacio nais e locais. 0 progresso, conrudo, rem 
sido lenro, susc irando a preocupayao de que sera preciso 
ocorrer uma grande carasrrofe ambiemal para que os 
palses resolvam agir em conjunro. 

• Promor;iio de pesquisa bdsica e produr;iio de conhecimentos. 
0 Grupo Consulrivo sobre Pesquisa Agricola lnrerna
cional, que esra sendo revitalizado para enfrenrar os 
novos desafios da produyao de alimenros, mosrrou 
como e possivel criar e divulgar recnologias arraves da 
ayao coleriva inrernacional. f. preciso desenvolver meca
nismos semelhanres para resolver ourros problemas de 
pesquisa nos campos da proteyao am bienral e da saude. 

• Aumentar a eflciencia da assistencia internacional ao de
senvolvimento. Para se rornar mais eficaz, e preciso que a 
ajuda externa se vincule mais es trei tamente as pollticas 
dos palses beneficiarios. Os organismos de assisrencia 
devem dar aJra prioridade a canalizayaO sistematica de 
recursos para palses pobres que tenham adorado boas 
pollricas e mosrrem decidido em penho em levar a cabo 
o Forralecimento instirucional. 

Eliminando OS obstaculos a reforma do Estado 

A hisr6ria da reforma do Estado nos palses indusrrializados 
oferece esperanya aos palses em desenvolvimento, mas tam
bern causa cerra vacilayao. Are o seculo passado, muitos dos 
problemas que hoje parecem reduzir a eficiencia do Esrado 
nos palses em desenvolvimenro esravam em plena eviden
cia na Europa, na America do None e no Japao. Mas os 
problemas foram resolvidos e surgiram Estados modernos 
com sisremas profissionais . lsso nos da esperanya. Mas ram
bem causa cerra vacilayao, porque o forralecimenro insritu
cional leva tempo. As reformas da resraurayao Meiji, que 
colocaram o Japao no caminho do desenvolvimenro, leva
ram quase 25 anos para deitar ralzes. f. posslvel criar urn 
Esrado mais capaz, mas o processo sera Iento e exigid. 
imenso compromisso pollrico. f. urgen re agi r logo. 

Nos ulrimos 15 anos, muiros governos responderam a 
press6es internas e exrern as iniciando reformas de Iongo 
alcance desrinadas a melhorar seu desempenho. Em geral, 
as reformas de polirica macroecon6mica - perrinentes a 
taxa de d mbio, a politica fiscal e a polftica comercial -
ocorreram mais depressa. Essas reformas tern implicay6es 
politicas mas nao exigem uma remodelayao das insritui 
y6es. Podem ser empreendidas de maneira rap ida, em geral 
mediante decreros, por urn pequeno grupo de recnocraras 
comperenres. f. necessaria apenas a decisao polirica de rea
lizar a reforma. 

Mas ourras refo rmas do Esrado, relari vas a regulamen
tayao, serviyos sociais, flnanciamenro, infra-esrrurura e 
obras publicas, nao podem ser realizadas rao rapidamenre 
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porque envolvem a mudan~a de esrrururas insrirucionais 
criadas para diferenres fins, para ajusra-las a diferenres 
regras. Esse ripo de reforma insrirucional envolve mudan
~as drasricas no modo de pensar e agir dos orgaos do 
governo e nao raro uma complera reformula~ao de sistemas 
de clienrelismo e corrup~ao ha muiro esrabelecidos. Mas 
essa reforma e absoluramenre essencial para que a capaci
dade do Esrado melhore. Os dois elemenros- boas poli
ricas e insrirui~6es mais eficienres para implemenra-las -
produzem urn desenvolvimenro economico muiro mais 
rapido (Figura 5) . 

Uma reforma ampla nesses moldes exigira muiro tempo 
e esfor~o na maioria dos paises em desenvolvimenro; alem 
disso, a agenda varia consideravelmenre de uma regiao a 
ourra (Quad ro 3). A reforma rambem enconrrara conside
ravel oposi~ao polirica. Mas OS reformadores podem partir 
de uma posi~ao forre, forralecendo os 6rgaos cenrrais para 
a formula~ao de poliricas esrraregicas, inrroduzindo maior 
rransparencia e concorrencia, separando arividades e orgaos 
cujos produros possam ser facilmenre especificados, bus
cando mais feedback dos usuaries sabre a presra~ao dos 

Figura 5 Paises com boas politicas 
economicas e forte capacldade institucional 
crescem mais 

Crescimento do PIB per capita 
(percentagem anual) 

Baixa capacidade Muita distor<;ao 
devida a pollticas 

Nota: Cada taxa de crescirnento e a media de urn grupo de 
paises. Os resultados baseiam-se numa regressao utilizando 
dados de 94 paises industrializados e ern desenvolvimento no 
periodo 1964- 93 e levando em conta a educacao, a renda e 
outras variaveis. Ver detalhes na Nota Tecnica. Fonte: Comman
der. Davoodl e Lee, documento basico. 

servi~os e colaborando com os sindicatos em programas 
que incenrivem os rrabalhadores a buscar seguran~a na 
mudan~a em vez de seguran~a contra a mudan~a. 

Quando ocon·em as refimnas? 
A existencia de profundos confliros e restri~6es disrriburivas 
incrusradas nas insritui~6es e a principal exp lica~ao do faro 
de que tanros paises nao conseguem inrroduzir reformas. 
Mas esses elemenros nao sao imuraveis. No final, a 
mudan~a aconrece quando os incenrivos para abandonar as 
velhas poliricas e estruturas institucionais se rornam mais 
fortes do que OS incenrivos para manre-las. Uma crise eco
nomica, uma amea<;:a exrerna ou urn novo governo com 
menos inreresses adquiridos no velho sistema podem pro
porcionar o impulso para a reforma. Esra, porem, pode ser 
rerardada se os derenrores do poder se apegarem a poliricas 
anriquadas porque isso e do seu inreresse (ou de seus alia
dos). Eo adiamenro as vezes pode ser dolorosamenre Iongo, 
como no Haiti na epoca dos Duvaliers e no Zaire de hoje. 

Os paises vizinhos rambem podem ser urn forre incen
rivo a mudan~a. Observa-se niridamenre urn efeiro
domino na onda de reformas que esd ocorrendo no lesre 
asiarico, na America Larina e em grande pane da Europa 
Oriental e da ex-Uniao Sovierica. A amea<;:a de flcar para 
eras pode levar os paises a melhorar o funcionamenro de 
suas burocracias. Mas os escudos ainda nao explicaram por 
que alguns paises respondem a crise e ourros nao. Por que, 
por exemplo, a rolerancia popular da infla~ao parece muiro 
men or na Asia do que na America Larina? E por que alguns 
paises agi.iemam longos periodos de declinio economico 
ames de reagir, enquanro ourros romam medidas muiro 
mais cedo? 

Muiras vezes, ap6s analisar os ganhadores e perdedores, 
pode-se prever quando as reformas serao implanradas -
ou pelo menos se vao ser. As reformas rem pouco arrarivo 
se OS ganhadores nao podem compensar OS perdedores. 
Mesmo quando OS ganhos porenciais sao suflcienres para 
permirir a compensa<;:ao, pode ser dificil aplicar a reforma 
porque os ganhos se dividem enrre muiras pessoas, 
enquanro os perdedores, embora em menor numero, sao 
poderosos e convincenres. Ourro problema e que OS bene
ffcios muiras vezes ocorrem no futuro, ao passo que as per
das sao imediatas. Comudo, as vezes as condi<;:6es se dere
rioraram ramo que os ganhadores sao mais numerosos 
do que os perdedores. Nesse caso, a reforma pode gerar 
ganhos econ6micos e politicos imediaros. 

Como sustentar as refonnas? 
Os lideres politicos e as elites de menralidade reformisra 
podem acelerar a reforma romando decis6es que ampliem 
as op<;:6es do povo, enunciem claramenre os beneficios e 
assegurem que as poliricas sejam mais inclusivas. Nos ulti
mos anos, alguns lideres politicos de visao rransformaram 



Quadro 3 A agenda regional 

Adianre, resumem-se os principais aspectos e desafios 
do aumenro da eficiencia do Estado nas diversas regioes 
em desenvolvimenro. Trata-se, obviamenre, de genera
liza<;oes, e cada regiao inclui varios paises com experien
cias muito diferenres. 

• Em muitos paises da Africa substUJriana, 0 Esrado esta 
passando por uma crise de capacidade. Como 
medida prioritaria urgenre, seria preciso restabelecer 
a eficiencia do Estado mediante uma reformula<;ao 
das institui<;oes publicas, uma reafirma<;J.o do pri
mado da lei e urn crfvel conrrole do abuso de poder 
estatal. Nos casos em que sao frageis e subdesenvolvi
dos os vinculos entre o Estado, o setor privado e a 
sociedade civil, a melhoria da presta<;ao de servi<;os 
publicos e coletivos exigira uma colabora<;ao mais 
esrreita com o seror privado e a sociedade civil. 

• A capacidade do Est ado na maio ria dos paises do leste 
tb·idtico nao chega a constituir urn problema. Mas a 
capacidade dos Estados de mudar em face dos novos 
desafios que a regiao esta enfrenrando desempenhara 
urn papel crucial na manuten<;ao do seu sucesso 
econ6mico. 

• 0 principal problema no m/ da Asia e o excesso de 
regulamenra<;ao, que e tanto causa como efeito do 
crescimento excessivo do funcionalismo publico e 
constitui o caminho mais cerro para a corrup<;ao. A 
simplifica<;ao dos regulamenros e a reforma das 
empresas publicas, com a resultanrc conrra<;ao do 
papel do Estado, sed uma tarefa complexa e politica
menre dificil. 

as op<;6es aberras ao publico mediante a implanra<;ao de 
reformas decisivas . Foram bem-sucedidos porque mosrra
ram a todos os beneficios da reforma e formaram coaliz6es 
que deram voz mais forte aos geralmente silenciosos bene
ficiarios. Tambem foram bem-sucedidos - e isso e crucial 
- porque ofereceram a sociedade uma visao de mais Iongo 
prazo, permitindo aos individuos enxergar alem da angtiS
tia imediata do ajuste. 0 lider eficienre da ao publico o 
senso de que a reforma perrence ao povo e nao foi imposta 
de fora para denrro. 

A reforma do Estado reguer a coopera<;ao de todos os 
grupos da sociedade. A compensa<;ao dos grupos por ela 
afetados (que podem nem sempre ser os mais pobres) pode 
ajudar a garanrir o seu apoio. Embora possa sair caro a 
curro prazo, a compensa<;ao valera a pena a Iongo prazo. A 
reforma pode ser tambem retardada por diferen<;as arraiga-
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• A tarefa de f.1zer com que o Estado passe a "pilorar 
em vez de remar" apenas teve inicio na Europa Cen
tral e Oriental. Mas a maioria dos paises esra pro
gredindo e ja come<;ou a aumenrar a capacidadc e a 
responsabilidade. 

• A reduzida capacidade do Estado em muitos paises 
da Comunidade de Estados Independentes e urn grave 
e crescenre obsticulo a novos progressos na maioria 
das areas de politica econ6mica e social. A reoricnra
s;ao do Estado ainda esta numa etapa inicial e a falta 
geral de responsabilidade e transparencia deu origem 
a uma serie de graves problemas. 

• Na America Latina, a descenrralizas;ao do poder e da 
despcsa, junramenre com a democratiza<;ao, rransfor
mou consideravelmenre o cenario politico, no que 
alguns chamam de "revolu<;ao silenciosa". Esta sur
gindo na regiao urn novo modelo de governo. Mas e 
preciso dar mais enfase a reforma do sistema juridico, 
da funs;ao publica e das politicas sociais. 

• No Oriente Medio e Norte da Africa, o desemprego e, 
de Ionge, o maior problema econ6mico e social , o 
que torna especialmenre dificil o enxugamenro do 
govcrno. Dado que as dificuldades politicas e sociais 
da reforma sao consideraveis, embora nao insupera
veis, uma abordagem promissora seria come<;ar pela 
descenrralizac,:.1o de determinados servi<;os e concen
trar-sc na reforma das empresas estatais, preparando 
ao mesmo tempo o rerreno para reformas de maior 
envcrgadura. 

das e suspeitas mutuas entre os grupos. Nao existem solu
<;6es rapidas para inimizades tradicionais, mas OS pacros 
sociais, como os Pacros de Moncloa, na Espanha, e a Con
ferencia Econ6mica Nacional , no Benin , podem ajudar. 

Ha quatro mane iras pelas quais os organismos interna
cionais podem ajudar a sustenrar a reforma. Primeiro, 
podem dar imporranre assistencia tecnica sobre 0 que fazer 
e o que evitar. Essa assistencia em geral e valiosa, especial
mente para os Estados menores, que nao rem recursos 
internos para atender a rod as as quest6es tecnicas. Mas ha 
de ser complemenrada por tecnicos locais, capazes de adap
tar as reformas as condi<;oes e institui<;6es do pais. A Orga
niza<;ao Mundial do Comercio desempenha um papel 
importante na reforma comercial, a Organiza<;ao Mundial 
da Saude nas quest6es sanitar ias e a Organiza<;ao Inrerna
cional do T rabalho no tocante a legislas;ao rrabalhista e a 
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polfrica de emprego. Segundo, os organismos imernacio
nais podem proporcionar um rico cabedal de experiencias 
de diversos pafses sobre uma ampla gama de quesroes. 
Muiras vezes, por rerem funcionarios de varias panes do 
mundo, podem oferecer especiaJisras com experiencias 
diferemes. Em rerceiro Iugar, a assisrencia flnanceira que 
esses organismos proporcionam pode ajudar os pafses a 
suponar 0 dolorOSO perfodo inicial da reforma, ate que OS 
beneficios comecem a surgir. Quano, podem proporcionar 
aos pa fses um mecanismo para assumirem compromissos 
exrernos, rornando mais dificil rerroceder no processo 
reformador. Conrudo, se alguma coisa nos ensina a hisro
ria da assisrencia ao desenvolvimemo, essa l i~ao e a de que 
o apoio exrerno pouco pode realizar quando faha a dispo
sic,:ao imerna de reformar. 

0 born governo nao e um luxo, mas uma necessidade 

vital do desenvolvimento 

0 ji proxi mo seculo XXI rraz uma grande promessa de 
mudan~a e mori vos para rer esperan~a. Num mundo de 
verriginosas uansforma~oes nos mercados, nas sociedades 
civis e nas for~as globais, o Esrado esra sendo pressionado 
a se rornar mais eflcieme, mas ainda nao esra se adaprando 
com suflcieme velocidade para acompanh.ar esse rirmo. 
Nao e de surpreender que nao exisra urn modelo unico e as 
reformas mui ras vezes serao lemas porque envolvem uma 
reelabora~ao fundamemaJ dos papeis das insrimi~oes e das 
imera~oes enue os cidadaos eo governo. Mas as quesroes 
susciradas nesre Relarorio ja passaram a fazer pane inre
grame da reformu la~ao do Esrado em varias panes do 
mundo e esrao na agenda das organiza~oes inrernacionais 
que I h.es pres ram assisrencia. 

Os povos suj eiros a um Esrado ineflcienre sofreram por 
muiro tempo as conseqliencias em rermos de adiamenro do 
crescimenro e do desenvolvimenro social. Mas urn risco 
ainda maior ameac;:a agora os Esrados que esrao ad iando as 
reformas: a inquiera~ao pollrica e social e, em alguns casos, 
a desimegrac,:ao, com urn cusro uemendameme elevado em 
rermos de esrabilidade, capacidade produriva e vidas 
h.umanas. 0 cusro enorme da desimegra~ao do Esrado 
naruralmeme ch.amou a aren~ao para a preven~ao , como 
linha de a~ao preferivel e provavelmeme menos dispen-

diosa - mas nao exisrem araJhos . Uma vez iniciada a espi
raJ desimegradora, nao ha solu~oes imediarisras. 

Os casos de desimegra~ao do Esrado sao exuemos e sin
gul ares, mas esrao aumemando. Como o Relarorio 
demonma, nao se pode fazer generaliza~oes simples sobre 
suas causas ou efeiros, nem ha rampo uco solu~oes faceis 
para a sua reconsuu~ao; cada caso suscira seus proprios de
saflos para os pafses, seus vizinhos eo sistema imernacional. 
T odavia, as conseqUencias aferam quase uniformememe a 
maio r pane do grande publico, ilusrrando mais uma vez a 
forma pela qual urn Esrado eflci eme e sensivel e fundamen
tal para a saude e riqueza da sociedade, a Iongo prazo. 

A busca de urn Esrado mais eflcieme mesmo nos pafses 
flrmemenre indusrrializados indica que as mell-wrias adicio
nais u azem muiws beneficios. Isso e especiaJmeme valido 
nos pafses onde o Esrado e pouco eflcieme. Ao Iongo do 
tempo, mesmo os menores aumemos na capacidade do 
Esrado fazem uma grande diferenc;:a no padrao de vida, 
principalmenre porque as reformas rendem a prodmir o 
seu proprio drculo vinuoso. Pequenas melhorias na efl
ciencia do Esrado geram melhoria dos pad roes de vida e por 
sua vez preparam o caminho para mais reformas e mais 
desenvo]vimenro. 

Se observassemos as economias do mundo em 1997, 
enconuariamos inumeros exemplos de drculos vinuosos 
em ac;:ao. Mas enconrrariamos ram bem provas igualmeme 
abundances do conrrario: pafses e regioes presos no circulo 
vicioso da pobreza e do subdesenvolvimenw provocado 
pela ineflciencia cr6nica do Esrado. Esses ciclos podem 
levar facilmente a violencia social, ao crime, a corrup~ao e 
a insrabilidade, que prejudicam a capacidade do Esrado de 
apoiar o desenvolvimemo - ou mesmo, simplesmeme, de 
funcion ar. 0 desaflo crucial que OS Esrados enfremam e 0 

de dar esses passos, pequenos e grandes, no semido de 
obrer urn melh.or governo, que coloque as economias 
numa uajeroria ascendeme, urilizando a esrrumra dupla 
sugerida nesre Relarorio . A reforma das in s rirui~oes do 
Esrado e longa, dificil e poliricameme sensivel. Mas, assim 
como remos agora uma noc;:ao mel h.or do ramanh.o do 
desaflo da reforma, rambem esramos mais consciemes dos 
cusws com que reremos de arcar se deixarmos as coisas 
como esrao. 
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que e como alguns Estados tern sido mais eficazes do que outros no desem

penho de urn papel catalisador e sustentavel no desenvolvimento economico e 

na erradica~ao da pobreza. Esta parte do Relat6rio oferece uma ampla introdu

~ao hist6rica e conceptual a essas questoes (Capitulo I) e examina os dados re

ferentes ao impacto das poHticas e institui~oes do Estado no desenvolvimento 

(Capitulo 2). Sao tres as suas mensagens principais: 

• Sem um Estado efetivo, o desenvolvimento - economico, social e sustentci

vel- e imposslvel. Reconhece-se cada vez mais que urn Estado efetivo- e 

nao urn Estado minimo - e essencial para o desenvolvimento economico e 

social, mais, porem, como urn parceiro e facilitador do que como diretor. Os 

Estados devem complementar os mercados, e nao substitui-los. 

• Urn grande volume de indica~oes destaca a importancia de boas politicas 

economicas (inclusive a promo~ao da estabilidade macroeconomica), capital 

humano bern desenvolvido e abertura a econornia rnundial para urn Cresci

mento sustentavel de base ampla e a redu~ao da pobreza. Mas, a medida que 

aumenta a nossa compreensao dos ingredientes do desenvolvimento, surgem 

outras perguntas: por que algumas sociedades tiveram mais exito do que ou

tras ao adotar essas medidas e como, em termos precisos, o Estado contri

buiu para essa diferen~a de resultados? 

• A hist6ria ensina a importancia de aproveitar as vantagens relativas do mer

cado, do Estado e da sociedade civil para aumentar a efetividade do Estado. 

lsso implica uma dupla estrategia: ajustar o papel do Estado a sua capacidade 

e, depois, aumentar essa capacidade. Esses sao os temas da Segunda e da 

Terceira Parte, respectivamente. 



-A EVOLUgAo DO 

DO ESTADD 

H A UM SEcULO, UM AG RICULTOR DO CANADA E OUTRO 

da Costa do Marfim provavelmenre teriam pouca 
ligac;ao com seus governos e nenhuma entre si. 0 governo 
afetava as suas vidas apenas na medida em que proporcio
nava bens publicos, como lei e ordem e infra-esrruru ra 
basica, e deles arrecadava imposros. 

Hoje, o Esrado se expandiu enormemenre - eo mundo 
encolheu. Os descendenres daqueles mesmos fazendeiros 
mandam seus fi I hos a escolas rna midas pelo governo, rece
bem tratamenro medico de clinicas publicas, conram com 
uma serie de servic;os proporcionados pelo Estado e podem 
beneftciar-se do conrrole governamenral dos prec;os das 
semenres e ferrilizanres que com pram ou do trigo e do cafe 
que vendem. Assim, e provavel que estas ulri mas gerac;6es 
de canadenses e marfinianos provavelmenre se preocupem 
muiro mais do que seus anrepassados com a eficiencia do 
governo e com os dispositivos de conrrole das suas decis6es. 
E provavelmente serao muiro mais conscientes de como o 
desempenho de seus governos se com para com os de ourros 
paises. A consideravel expansao das comunicac;6es, do 
comercio e dos investimenros, 0 radio e a televisao, arnigos 
e parenres que vao a terras distanres como w risras ou traba
Jhadores migrantes - rudo isso da as gerac;6es canadenses e 
marfinianas de hoje uma ideia muiro melhor de como os 
servic;os que recebem do governo se comparam com os de 
ourros paises. 0 comporramenro do Estado e as conseqi.ien
cias desse comporramenro estao sendo escrurinados como 
nunca haviam sido ames. 

Esse escrutfnio pode levar a um governo melhor. Masse 
os Estados nao puderem responder consrrutivamenre aos 
desafios que enfrenram, o resultado podera ser simples
mente uma erosao ainda maior da sua credibilidade, 
enquanro cresce ainda mais a diferenc;a entre o que o 
Estado pode fazer e o que o publico dele reclama. A fase 
terminal desse processo esta visivel na agonia recenre de 
Angola, da Somalia e do Zaire. 0 Estado desinregra-se a 
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partir de dentro, deixando os cidadaos sem sequer as con
dic;6es mais comezinhas para uma exisrencia esd.vel: lei e 
seguranc;a, confianc;a nos contraros e urn meio de rroca 
solido. Essas crises nos fazem lembrar o que Thomas 
Hobbes escreveu no rratado Leviatii, em 1651: a vida sem 
urn Estado eferivo, capaz de manter a ordem, e "solid.ria, 
pobre, desagradavel, in civil e curra". 

Este Relar6rio procura mosrrar como qualquer Esrado, 
seja qual for o seu ponro de panida, pode aumentar a sua 
eficiencia e se afasrar ainda mais dessa visao apocallprica. 
Para ramo, este capitulo comec;a lembrando o caminho 
percorrido are agora. Recapirulando a hist6 ria do Esrado 
desde os seus prim6rdios, ele mosrra como a noc;ao do 
papel do Estado evoluiu are produzir, tanto nos pafses 
indusrriais quanro nos em desenvolvimento, uma tre
menda expansao do Esrado e, mais recentemente, are 
transferir a enfase da quanridade para a qual idade do 
governo. Depois, apresenra uma esrruwra simples para 
uma reformulac;ao do Estado, inrroduzindo uma esrraregia 
dupla para aumentar a sua eficiencia, que o resro do Rela
r6rio aprofunda. A mensagem e que o Estado pode ficar a 
a.lrura dos desafios que enfrenta, mas isso somenre se, pri
meiro, aj ustar 0 que procura fazer ao que e capaz de faze r, 
e, depois, aumemar o numero de coisas que pode fazer 
com habilidade, mediante o fortalecimenro das insrituic;6es 
publicas. 

Os primordios do Estado 

Desde tempos imemoriais, os seres humanos se junraram 
em associac;6es, comec;ando com a familia e os grupos de 
parenresco e se estendendo ate o Estado moderno. Para 
que os Estados existam, os individuos e gru pos tern que 
ceder a urn 6rgao publico autoridade em cerras areas 
imporranres, como a defesa. Esse 6rgao deve possuir poder 
coercivo sobre rodas as ourras fotmas organizacionais den
rro de determinado territ6rio. 
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Ha Esrados de rod as as for mas e tamanhos, dependendo 
de uma combina<;:ao de farores que incluem cultura, recur
sos naturais, oporrunidades de comercio e disrribui<;:ao do 
poder. 0 amigo Esrado areniense, por exemplo, era susren
rado pela escravidao e pela pilhagem colonial. Mais para o 
lesre, consrrufram-se desde os primeiros tempos complexas 
esrrururas esrarais baseadas na propriedade publica das 
rerras ou, na India Mughal e na China imperial, sistemas 
alramenre desenvolvidos de adminisrra<;:ao e arrecada<;:ao de 
imposros. A combina<;:ao de propriedade pLtblica das rerras 
e burocracia complexa impediu por muiro tempo o apare
cimenro nessas regi6es de economias modernas baseadas 
no mercado. 

Apesar dessa diversidade de origens, porem, o Esrado 
acabou adquirindo varias caracrerisricas comuns em rodo o 
mundo. Os Esrados modernos rem urn rerrir6rio e uma 
popula<;:ao consolidados e desempenham denrro deles urn 
papel cenrralizador e coordenador. A auroridade soberana 
geralmenre abrange fun<;:6es judiciarias, legislarivas e execu
rivas separadas (Quadro 1.1). A partir do seculo XVIII, 
mediante conquisras e coloniza<;:ao, os Esrados nacionais 
incorporaram aos seus rerrir6rios a maior parte do mundo. 
Com a desinregra<;:ao dos imperios e a prerensao a condi
<;:ao de Esrado por parte de grupos minorirarios, o numero 
de na<;:6es cresceu acenruadamenre. De 50 paises indepen-

Quadro 1.1 Estado e governo: alguns conceitos 

Entende-se por Estado, num sentido amplo. urn con
junto de insrirui<;:oes que possuem os meios de coer<;:ao 
legirima, exercida sobre urn territ6rio deflnido e sua po
pula<;:ao, denominada sociedade. 0 Esrado monopoliza 
a elabora<;:ao de normas em seu rerritorio por meio de 
urn governo organizado. 

0 rermo governo c urilizado com diferentes signitlca
dos em diferentes contexros. Em bora mantenhamos em 
mente essas disrin<;:oes, rambem usamos os rcrmos 
Estado e govemo coloquialmcnte c as vezes de maneira 
inrercambiavel - como acontecc com freqiiencia nos 
debates c documenros escritos em rodo o mundo. 

Normalmente, considera-se que o governo consiste 
de m~s poderes, cada urn com scu papel especifico: o !e
gislativo, cuja fun<;:ao e elaborar as leis; 0 executivo (tam
bern por vezes chamado de "governo"), que e responsa
vel pela execu<;:ao das leis; e o judicidrio, responsavel pel a 
sua inrerprera<;:J.o e aplica<;:ao. 

Embora sejam numerosas, as classifica<;:6es do go
verna tendem a sc concentrar em dois criterios: a dispo
si<;:ao dos divcrsos 6rgaos, cuja concep<;:ao e mais es
rreita, e as rela<;:6es entre o govcrno e os governados. A 

dentes em 1945, o nLtmero de membros das Na<;:6es 
Unidas aumenrou para 185 em 1996 (Figura 1.1). 

lnicio modesto 
Embora a conflgura<;:ao dos Esrados renha variado muiro 
de urn para ourro conrinenre e de urn para ourro seculo, os 
argumenros sobre as fun<;:6es apropriadas das esferas 
publica e privada sempre foram os mesmos. Seja no Prin
cipe de Maquiavel, no Arthashastra de Kauriliya, nos escri
ros de Confucio ou nos Pro!egomenos de Jbn Khaldoun, o 
debate gira em torno dos direiros e obriga<;:6es redprocas 
dos Esrados e dos cidadaos. Quase rodas essas rradi<;:6es 
reservam ao Esrado urn papel na provisao de bens publicos 
basicos (embora varie consideravelmenre o peso arribufdo 
aos bens publicos em conrraposi<;:ao aos privados). Nada 
hade novo na uriliza<;:ao de recursos do Esrado para forne
cer bens publicos essenciais e aumenrar a produrividade 
privada. 

Fora dessas fun<;:6es minimas, porem, observa-se muiro 
menos acordo quanro ao papel apropriado do Esrado na 
promo<;:ao do desenvolvimenro . Os mercanrilisras do 
seculo XVII viam urn papel imponanre para o Esrado na 
dire<;:ao do comercio. Somenre depois que Adam Smirh 
escreveu A Riqueza das Naroes, no final do seculo XVIII, 
foi que se passou a reconhecer geralmenre que o mercado 

primeira classifica<;:ao baseia-se na rela<;:ao entre o execu
rivo eo legislativo. Num sistema parlamentar, a conti
nuidade do exccutivo no poder depende do apoio do le
gislarivo. Os membros do execurivo geralmenre sao 
rambem mcmbros do legislarivo. 0 primeiro-minisrro 
pode ser o membro mais poderoso do execurivo, mas as 
decis6es importances geralmente sao romadas por urn 
grupo de ministros. N urn sistema presidencia!, o cxecu
rivo e independente do legislarivo. Os membros do exe
curivo normalmente nao sao tambem membros do le
gislarivo e a responsabilidade final pelas decis6es 
execurivas cabe a uma pessoa, o presidenre. 

A segunda classif!ca<;:ao concenrra-se na distribui<;:ao 
do poder entre os niveis do governo. Num Estado uni
tdrio, roda a auroridade para elaborar leis cabc a urn 
lcgislarivo supremo, cuja jurisdi<;:ao cobre rodo o pais. 
Podem exisrir legislarivos locais, mas apenas com a con
cordancia do legislarivo nacional. Num Estado federal, 
OS legislativos Jocais tern a garantia de peJo menos certa 
capacidade decis6ria aur6noma. N uma collftderariio, 
urn grupo de Estados soberanos se junta com certos 
prop6siros, mas cada Estado conserva sua soberania. 



Figura 1.1 Um mundo, mais e mais 
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era o melhor insrrumenro para promover o crescimenro e 
aumenrar o bem-esrar. Segundo essa opiniao, o Esrado 
deveria limirar-se a cenas fun~6es basicas- proporcionar 
bens publicos como a defesa, garanrir a seguran~a da pes
soa e da propriedade, educar os cidadaos e impor o cum
primemo dos conrraros - consideradas essenciais para o 
florescimemo do mercado. 

Mesmo assim, porem, a inrerve n~ao do Esrado veio a 
desempenhar urn papel caralisador no desenvolvimento e 
no crescimenro dos mercados da Europa, do Japao e da 
America do None. Nos Esrados Unidos, onde a participa
~ao do Esrado na economia sempre foi mais Jimirada do 
que na Europa ou no Japao, o governo reve urn papel fun
damenral na consrru~ao da primeira Jinha relegrafica, que 
esrimulou o desenvolvimenro da industria de relecomuni
ca~6es, bern como na pesquisa e ex rensao agricola, que esri
mularam o aumenro da produrividade (Quadro 1.2). 

No seculo XIX, o papel do Esrado na redisrribui~ao da 
renda ainda era basranre limi rado. Na Europa, a redisrri
bui~ao ocorria principalmenre arraves da caridade privada 
e ourras a~6es volunrarias. Os sistemas rriburarios geral
menre resrringiam-se as rarifas alfandegari as e aos imposros 
sobre consumo, monopolios e produros primarios. A rribu
ra~o da renda , inrroduzida na Fran~a e na lnglarerra no 
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Quadro 1.2 A~;:oes do governo dos Estados 
Unidos em apoio ao desenvolvimento do 
mercado: exemplos 

Os Esmdos Unidos sao um pais que criou e acredira 
no seguinte axioma: "0 melhor governo e 0 que go
verna menos." Enquanro em muiras partes do 
mundo o papel do governo evoluiu gradualmenre, o 
dos Esrados Unidos surgiu de uma revolu~ao . Os 
criadores da Constitui~ao se pergunraram: qual deve 
ser o papel do governo? 

Conrudo, mesmo nos Esrados Unidos, onde o 
Laissez-foire e a desconfian~ para com 0 governo sao 
partes essenciais do papel do Esrado na sociedade, as 
a~6es do governo rem sido muiras vezes virais para o 
crescimento e desenvolvimento dos mercados. Por 
exemplo: 

• A industria mundial de relecomunica~6es rem sua 
origem no apoio dado pelo governo a primeira 
linha relegrafica entre \X'ashingron e Balrimore, 
no inicio da decada de 1840. 

• 0 enorme aumento da produrividade agricola nos 
seculos XIX e XX pode ser arribuido ao apoio 
federal a programa de pesquisa e servi~os de exren
sao que remontam a Lei Morrill, de 1863. 

• As Ordena~6es do Noroeste, de 1785 e 1787, 
comprometeram o governo a apoiar a educa~ao e 
a dedicar a esse fim o produro da venda de cerras 
terras. Em 1863, o governo federal ajudou a esra
belecer o sistema de universidadcs pLiblicas. 

• Em 1863, em plena Guerra de Secessao, o Con
gresso reconheccu a necessidade de urn sistema 
financeiro nacional e aprovou a Lei Bandria 
Nacional, que criou o primeiro 6rgao nacional 
de supervisao de bancos. Anos depois, o governo 
criou o Sistema da Reserva Federal (o banco cen
tral dos Esrados Unidos), bern como uma serie de 
inrermediarias financeiras publicas. 

• 0 sistema rodoviario inrercsradual eo apoio fede
ral a constru~ao de ferrovias sao exemplos de 
parricipa~ao publica viral na infra-esrrurura de 
transporres, que ajudou a promover o desenvolvi
mento dos mercados nos Esrados Unidos. 

final do seculo XVIII, nao era uma fonre imporranre de 
receita. Os primeiros sinais do Esrado previdenciario 
moderno foram observados na Alemanha, no final do 
seculo XIX, quando o Chanceler Otto von Bismarck inrro
duziu o primeiro sistema nacional de seguro social. 
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A expansao do Estado nos paises industrializados ... 
Os Esrados conrinuaram pequenos, pelos padr6es moder
nos, are ja bern denrro desre seculo. Uma serie de aconreci
menros ap6s a Primeira Guerra Mundial marcou a revira
volra. 0 primeiro foi a Revolu<;:ao Russa de 191 7, que levou 
a aboli<;:ao da maior pane da propriedade privada e enrre
gou ao Esrado o conrrole de roda arividade economica, 
atraves do planejamenro central. 0 segundo foi a Depres
sao dos anos 30, que provocou no mundo nao comunisra 
uma devasra<;:ao economica tao grande que for<;:ou os Esra
dos a ex perimenrar pollricas conrradclicas para resraurar a 
arividade econ6mica. 0 rerceiro aconrecimenro, provocado 
pela Segunda Guerra Mundial, foi a ripida desinregra<;:ao 
dos imperios europeus. Essa rransforma<;:ao geopolirica -
bern como os reclamos por seguro social nas economias 
indusrrializadas - marcou o inicio de 50 anos de debate 
em rorno de urn papel mais arivisra para o governo. 

0 paradigma do p6s-guerra aglurinou-se em rorno de 
rres remas basicos, em rela<;:ao aos quais havia acordo 
amplo, ainda que nao uniforme. Esse tripe consensual per
maneceu praricamenre inalrerado are o primeiro choque 
dos pre<;:os do perr6leo, em 1973. 0 primeiro tema era a 
necessidade de proporcionar beneffcios assistenciais aos 
que sofressem perda remporaria da renda ou ourra priva
<;:ao. 0 segundo era a conveniencia de rer uma economia 

misra publica/privada, que muiras vezes implicava a nacio
naliza<;:ao de varias indusrrias esrraregicas. 0 rerceiro era a 
necessidade de uma pollrica macroeconomica coordenada, 
a prerexro de que o mercado por si s6 nao poderia produ
zir resulrados macroecon6micos esraveis que fossem com
pariveis com os objerivos dos individuos. Com o tempo, as 
meras da polirica macroecon6mica rornaram-se expHciras: 
pleno emprego, esrabilidade dos pre<;:os e equilfbrio do 
balan<;:o de pagamenros. 

Assim, o Esrado assumiu novos papeis e ampliou as 
fun<;:6es que ja vinha desempenhando. Em meados do 
seculo, a variedade de rarefas execuradas pelas insrirui<;:6es 
publicas inclufam nao s6 uma ampla provisao de infra
esrrurura e servi<;:os publicos, mas rambem apoio muiro 
maior aos servi<;:os de educa<;:ao e saude. Nos rres e meio 
decenios de 1960 a 1995, os governos dos pafses indusrria
lizados duplicaram de ramanho (Figura 1.2) e grande pane 
dessa expansao foi provocada por aumenros nas rransferen
cias e subsfdios. 

Na verdade, pode-se dizer que, no inicio dos anos 90 a 
maioria dos governos dos pafses indusrrializados gasrava 
mais tempo movimenrando dinheiro na economia, na 
forma de rransferencias e subsfdios, do que proporcio
nando bens publicos rradicionais. Os gasros em defesa e em 
manuren<;:ao da lei e da ordem cairam para cerca de I 0% 

Figura 1.2 Os governos em todo o mundo se expandiram desde 1960 
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Figura 1.3 Aumentaram as transferencias e pagamentos de juros 
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das despesas do governo geral e mais da merade de roda a 
receira rriburaria era rransferida a beneficiarios individuais 
(Figura 1.3). Farores demograficos explicam parre desse 
resulrado, pois o envelhecimenro da popula<;:ao provocou 
aumenro dos gasros com pens6es e aren<;:ao de saC1de. 
Mas as preferencias nacionais rambem foram imporranres. 
Assim, a panir de uma quase equivalencia ern 1960, o 
Esrado sueco passou a ter em 1995 o dobro do ramanho 
do dos Esrados Unidos, tanto em rermos de gasros como 
parcela da renda quanto de funcionalismo publico como 
percenragem da popula<;:ao. 

... e nos paises em desenvofvimento 
Os governos dos pafses em desenvolvimenro rambem se 
projeraram para novas areas. E rambem cresceram enor
memenre na segunda merade do seculo XX (Figura l.2) . 
lnicialmenre, grande parre do crescimenro resulrou da for
ma<;:ao de Esrados e na<;:6es apos a queda do colonialismo. 
Os altos e baixos nos mercados inrernacionais de produros 
primarios rambem riveram impacro. Economias ricas em 
recursos como o Mexico, a Nigeria e a Venezuela uriliza
ram a receira exrraordinaria provenienre do aumenro dos 
pre<;:os do perroleo e ourros produros primarios nos anos 
70 para expandir o seror publico, as vezes descuidada
menre. Os pafses imponadores de perroleo, sob o impera
rivo da ausreridade fiscal, rinham menos condi<;:6es de 
aumenrar seus gasros. 

Talvez mais imponanre do que essas for<;:as tenha sido a 
mudan<;:a na concep<;:ao do papel do Esrado ocorrida nos 
ulrimos 50 anos. A maioria dos pafses em desenvolvimenro 

da Asia, Orienre Medio e Africa saiu do perfodo colonial 
com uma forre cren<;:a no desenvolvimenro dominado pelo 
Esrado. Esre mobilizaria recursos financeiros e humanos e 
os encaminharia para o crescimenro rapido e a erradica<;:ao 
das injusri<;:as sociais. Seguindo o exemplo da Uniao Sovie
rica, o conrrole do Esrado sobre a economia era o eixo dessa 
esrraregia. (0 Quadro 1.3 descreve como isso ocorreu na 
India.) Muiros pafses da America Larina, Oriente Medio e 
Africa rambem seguiram esse padrao do pos-guerra, ado
rando a indusrrializa<;:ao arraves da subsrirui<;:ao de impor
ra<;:6es sob o domfnio do Esrado. 

Essa cren<;:a era refor<;:ada pela popularidade do arivismo 
esraral em rodo o mundo. A Depressao era encarada como 
urn fracasso do capiralismo e dos mercados, enquanro que 
a inretven<;:ao do Esrado- o Plano Marshall, a gesrao key
nesian a da demanda e o Esrado previdenciario - parecia 
acumular ex iros. 0 novo credo inretvencionisra rinha a sua 
conrrapanida na esrraregia de desenvolvimenro de enrao, 
adotada por muiros paises em desenvolvimenro ao se ror
narem independenres, que enfarizava a prevalencia das fa
lhas do mercado e atribufa ao Estado urn papel central na 
sua corre<;:ao. 0 planejamenro cenrralizado, as intetven<;:6es 
correrivas na disrribui<;:ao de recursos e a mao forte do 
Esrado no desenvolvimenro da indt'1srria eram parte inre
granre dessa esrraregia. Acrescenrou-se a misrura o naciona
lismo economico, que seria promovido pelas empresas 
esrarais e pelo incenrivo ao seror privado nacional. Nos 
anos 60, os Esrados parricipavam de praricamenre rodos os 
aspecros da economia, adminisrrando pre<;:os e regulamen
rando os mercados cambial, financeiro e de rrabalho. 
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Quadro 1.4 Justificativa economica da interven~ao do Estado e algumas deflnl~oes 

Baseia-se no malogro do mercado e na preocupac;:ao 
com a eqi.iidade a jus[ifica[iva da imervenc;:ao do 

governo. Mas nada garame que essa intervenc;ao benefi
ciara a sociedade. 0 malogro do governo pode ser [ao 
comum quamo o do mercado. 0 desafio consis[e em 

assegurar que o processo polf[ico e as esuururas ins[i[U
cionais recebam os incemivos cerws, para que as suas 

imervenc;:6es aumemem realmeme o bem-es[ar social. 
Emende-se por malogro do mercado o conjumo de 

condic;:6es sob as quais uma economia de mercado nao 
logra disuibuir os recursos de maneira eficieme. Deve
se a mui[as raz6es o malogro do mercado, que [em mui

ms graus. As implicac;6es no que [ange ao papel do 

Es[ado e a forma de imervenc;ao publica podem ser bern 
diferemes em cada caso. 

Os bens publicos sao bens niio-riz1ais (o consumo por 

urn usuario nao reduz o esmque disponivel para ouuos) 
e niio-excludentes (os usuarios nao podem ser impedidos 
de consumi-los). Devido a essas carac[erfs[icas, e invia

vel cobrar pelo consumo de bens publicos e, por isso 
mesmo, o sewr privado nao disp6e de incemivos para 
fornece-los. Os bens publicos nacionais, como a defesa, 
beneficiam [odo o pafs; os bens publicos locais, como as 

esuadas rurais, beneficiam areas menores. Os bens pri
IJados sao rivais e excludemes; os bens de propriedade 
comum sao nao-excludemes mas rivais (por exemplo, 

irrigac;:ao com aguas sub[erraneas) e os bens consorciados 
(club goods) sao nao-rivais mas excludemes (rodovias 

imerurbanas e emadas de pedagio) . 
As extemalidades ocorrem quando as ac;6es de uma 

pessoa ou empresa prcjudicam ou beneficiam ourros 
scm que a pessoa ou empresa pague ou receba compen

sac;ao. A poluic;ao e urn exemplo de uma externalidade 
negatilJa, que impoe a Sociedade CUS[OS nao compensa

dos. 0 beneficio mais amplo que uma populac;ao alfa
be[izada represema para a sociedade e uma extemali
dade positilJa do ensino primario. Os governos podem 
reduzir as ex[ernalidades nega[ivas e promover as posi

[ivas mediame regulamemac;:ao, [ribu[ac;:ao, subsfdios ou 
provisao diwa. 

Ocorre urn rnonopolio natural quando o cusm unid

rio da provisao de urn bern ou scrvic;:o para mais urn 
usuario diminui numa ampla area de produc;ao, redu
zindo ou eliminando a margem de concorrencia. Mas, 
se forem deixados a operar livrememe, os monopolis[as 
podcm resningir a produc;:ao para aumemar os prec;:os e 
lucros. Para resolver esse problema, o governo regula-

menta os monop6lios privados ou fornece ele mesmo o 
bern ou servic;:o. 0 avanc;:o [ecnol6gico criou uma nova 

margem para a concorrencia em servic;:os ounora consi
derados monop6lios na[Urais, como as [elecomunica

c;:oes e a gerac;:ao de energia. 
Os mercados incompletos e a informarao imperfeita ou 

assinu!trica sao problemas difusos que podem resuhar 
em ineficiencia. Sao incomplems os mercados que nao 

podem fornecer urn bem ou servic;:o, muiw embora o 

seu cusm seja inferior ao que os indivfduos se disp6em 
a pagar. A informac;ao imperfei[a por pane dos consu
midores pode levar a uma subvalorizac;:ao sis[em<hica de 

alguns servic;os, como o ensino primario ou a a[enc;:ao 
prevemiva de saude. A assimeuia da informac;ao -

quando os fornecedores sabem mais que os consumido
res ou vice-versa - pode levar a demanda excessiva ou 

provocada pelo forneccdor, por exemplo, na provisao 
do a[enc;:ao medica. Os problemas de selec;:ao adversa e 

risco moral podem levar a indidcia dos mercados de 

seguros. A seleciio adversa ocorre quando os comprado
res de dado servic;:o [endem a forc;ar seu fornecedor a 

pagar CUS[OS superiores a media OU quando OS vendedo
res sao capazes de excluir esses cliemes de alw cusw. 0 

seguro-saude e um exemplo: aqucles que [Cm maior 
probabilidade de necessi[ar de a[endimemo medico sao 

os que mais provavelmeme procurarao adquirir seguro 
e [erao maiores probabilidades de serem rejei[ados pelas 

seguradoras. 0 risco moral exis[e quando o segurado 
[em um incemivo a provocar ou permi[ir que ocorra a 

simac;:ao objem do seguro. Urn exemplo e a [endencia 
dos consumidores de a[enc;:ao de saude a buscar e dos 

provedores a fornecer mais na[amemo do que necessi
[am quando cabe a urn [erceiro, a seguradora, pagar a 

maior pane do cus[o. Para resolver esses problemas, os 
governos [em procurado assegurar uma ampla cober
[ura e mamer baixos os cusws, seja regulamemando o 
seguro privado, financiando ou wrnando obriga[orio o 

seguro social, seja proporcionando eles mesmos a a[en
t;<'lo de saude. 

A eqiiidade pode dar ensejo a imervenc;:ao do 
Es[ado, mesmo na ausencia de falha do mcrcado. Os 
mercados compe[i[ivos pod em d isuibuir a renda de 
maneira socialmeme inacei[avel. Algumas pessoas de 

poucos meios podem ficar scm recursos suficiemes 
para lograr urn padrao de vida razoavel. E pode wrnar
se necessaria ac;:ao do governo para prO[eger os grupos 
vulneraveis. 



Devido a esses dois problemas, a burocracia esraral pode 
enrrar na posse de uma ampla margem discricionaria. 
Quando isso aconrece, as auroridades do governo em rodos 
os niveis podem seguir suas agendas parriculares, em vez da 
agenda da sociedade. 0 Hairi na epoca dos DuvaJiers ofe
rece urn vivido exemplo do que pode aconrecer quando o 
poder e urilizado arbirrariamenre para 0 ganho pessoal, e 
nao para o bern social. 

Em muiros paises, o seror volunrario assumiu a rarefa de 
preencher aJgumas das lacu nas da provisao de bens e servi
s:os colerivos deixadas pelas falh as do mercado e do governo. 
0 seror volunririo poe em jogo os seus ponros fones, mas 
rambem as suas debilidades. Ele muiro faz para aumenrar a 
conscienrizas:ao do publico, expressar as preocupa<;:6es dos 
cidadaos e presrar servis:os. As organiza<;:6es locais de auro
ajuda sao as vezes OS provedores preferidos de bens e servi
yOS publicos, por conhecerem de perro as preocupa<;:6es 
locais. FreqUenremenre, porem, o seu inreresse se volta para 
cerros grupos religiosos ou emicos, e nao para a sociedade 
em geraJ, a sua responsabilidade e resrrira e os recursos de 
que disp6em sao limirados. 0 desafio para o Esrado con
sisre nesre caso em aproveirar as vanragens relarivas dos mer
cados privados e do seror volunrario e procurar ao mesmo 
tempo melhorar a sua propria capacidade insrirucionaJ. 

Todas essas considera<;:6es levam a uma dupla esrraregia 
para fonalecer a capacidade do Esrado de aumenrar o bem
esrar econ6mico e sociaJ. A primeira rarefa seria ajusrar o 

Tabela 1.1 Functoes do Estado 
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papel do Esrado a sua capacidade exisrenre - a esrabelecer 
as regras e normas insrirucionais que o habilirem a fornecer 
bens e servis:os de maneira eficienre. A segunda seria revi
gorar a capacidade esraral por meio de regras, parcerias e 
press6es comperirivas fora e denrro do Esrado. 

Ajustando 0 papef a capacidade: 0 que fazem OS Estados e 
como o fazem 
A Segunda Pane desre Relarorio examina a primeira face 
dessa esrraregia: aj usrar o papel do Esrado a sua capacidade, 
para au menrar a eficicia e eficiencia na uri liza<;:ao de recur
sos publicos. Apresenra as maneiras pelas quais os Esrados 
podem prover os elememos fundamenrais do desenvolvi
menro , especialmenre quando a capacidade e reduzida 
(Capitulo 3). 0 Capitulo 4 examina as funs:6es que mais 
exigem do Esrado, como a regulamenras:ao e a polirica 
industrial , e mosrra por que obrer o ajusramenro adequado 
enrre papeis e capacidades e viral para aumenrar a eferivi
dade do Esrado. A Tabela 1.1, que apresema um arca
bou<;:o para o exame dessas quesr6es, classifica as fun<;:6es 
do governo numa serie continua, das arividades que nunca 
seriam reaJizad as sem a inrervens:ao do Esrado aquelas em 
que o Esrado desempenha um papel arivisra na coordena
s:ao dos mercados ou na redisrribuiyao dos arivos: 

• Os paises on dee pequena a capacidade do Esrado devem 
concenrrar-se primeiro nas fun<;:6es basicas: a pura pro-
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visao de bens publicos como os direiros de propriedade, 
a esrabilidade macroecon6mica, o conrrole das doen<;as 
infecciosas, a agua in6cua, esrradas e a prote<;ao dos des
riruidos . Em muitos paises, o Esrado nao proporciona 
sequer esses bens. As reformas recenres rem enfariz.ado 
os fundamenros econ6micos. Mas os fundamentos 
sociais e insrirucionais (inclus ive jurid icos) sao iguaJ
menre importanres para evirar disrurbios sociais e asse
gurar o desenvolvimento susrenrado. 

• Alem desses servi<;os basicos, enconrram-se as fun<;6es 
inrermediarias, como o conrrole de exrernaJidades (por 
exemplo, a polui<;ao), a regulamenra<;ao dos monop61ios 
e a provisao de seguro social (pens6es, seguro-desem
prego). Aqui rambem, o governo nao pode deixar de 
inrervir; pode apenas escolher a melhor maneira de 
inrervir; e pode rrabalhar em parceria com os mercados 
e a sociedade civil para assegura r a provisao desses bens 
publicos. 

• Os Esrados dorados de grande capacidade podem assu
mir fun<;6es mais arivisras, promovendo a coordena<;J:o 
para resolver o problema da inexisrencia de mercados. A 
experiencia do lesre da Asia renovou o interesse no papel 
do Esrado como promotor de mercados por meio de 
polfricas indusrriais e financeiras arivas. 

0 ajuste do papel a capacidade envolve nao s6 0 que 0 

Esrado faz. mas tambem como o faz. Reconsiderar as fun
<;6es do Esrado significa sondar insrrumentos alrernativos, 
exisrentes ou novos, que possam aumentar a eferividade do 
Esrado. Por exemplo: 

• Na maioria das economias modernas, o papel normativo 
do Esrado e mais amplo e complexo do que nunca, 
cobrindo areas como o meio ambienre e o setor finan
ceiro, alem das areas mais rradicionais como os mono
p6lios. A formula<;ao de regulamenros deve ajusrar-se a 
capacidade dos 6rgaos fiscalizadores e a sofisrica<;ao dos 
mercados, e dar maior enfase a responsabilidade pessoaJ. 

• Embora o Esrado ainda renha um papel central na pro
visao garanrida de servi<;os basicos- educa<;ao, saude e 
infra-esrrurura - , nao e 6bvio que deva ser 0 unico pro
vedor, ou mesmo que deva se r provedor. As decis6es do 
Esrado em rela<;ao a provisao, financiamenro e regula
menra<;ao desses servi<;os devem basear-se nas vanragens 
relarivas dos mercados, da sociedade civil e dos 6rgaos 
do governo. 

• Ao proreger os grupos vulneraveis, os paises devem dis
ringuir mais claramenre entre seguro e assistencia. 0 
seguro contra o desemprego dclico, por exemplo, ajuda 
a rornar uniforme a renda eo consumo familiar durante 
os inevid.veis alros e baixos de uma economia de mer
cado. A assisrencia, como os programas de alimentos em 
rroca de rrabal ho e de subsid ios para o pre<;o do pao, 

procuram proporcionar urn nivel minimo de apoio aos 
setores mais pobres da sociedade. 

Revigorarnento da capacidade do Estado 
0 revigoramento da capacidade do Esrado - a segunda 
parte, igualmente viral, da esrraregia de reforma - e 0 

rema da T erceira Pane. Consoanre esse rem a, rais mel ho
rias s6 serao possiveis se houver uma mudan<;a nos incenri
vos para a arua<;ao do Esrado e suas insrirui<;6es. A melho
ria da capacidade nao e facil. Os modesros exiros e muiros 
fracassos dos esfor<;os de assisrencia recnica ao Iongo de 
decenios desracam o faro de que se rrara de mudar os 
incenrivos que dererminam o comporramenro tanto como 
de proporcionar rreinamenro e recursos. 0 segredo con-
. . . . 

stsre em enconrrar regras e normas que cnem mcennvos 
para que os 6rgaos e as auroridades do Esrado aruem no 
interesse colerivo e, ao mesmo tempo, coibam as a<;6es 
arbirdrias. Para conseguir isso sao necessarios: 

• Regras e restrifiies. Os mecanismos que garanram o pri
mado do direiro , como um judiciario independenre, sao 
fundamenros essenciais para o desenvo]vimenro susren
tavel. Junramenre com uma separa<;ao apropriada de 
poderes e a presen<;a de 6rgaos fiscaliz.adores , eles ram
bern resrringem o comportamenro arbirrario. 

• Pressiio competitiva. A pressao compeririva pode vir da 
burocracia esraraJ, mediante a sele<;ao de servidores com 
base no merito; pode vir do seror privado nacional, 
mediante a rerceiriza<;J:o de servi<;os e a permissao para 
que os fornecedores privados concorram direramenre 
com os 6rgaos publicos; ou pode vir do mercado inrer
nacional, mediante o comercio e a influencia dos merca
dos mundiais de obriga<;6es sobre as decis6es fiscais. 

• Voz e parceria. Sao muitos e variados os meios de lograr 
rransparencia e abertura na sociedade moderna, como os 
conselhos empresariais, os grupos de intera<;ao e organi
z.a<;6es de consumidores, para cirar apenas aJguns. A 
colabora<;ao insrirucional com grupos comunirarios 
pode conrribuir para aumenrar a eferividade do Esrado , 
dando aos cidadaos uma voz mais forte na formula<;ao 
das poliricas do governo. E as parcerias entre niveis do 
governo e com organismos inrernacionais podem ajudar 
na provisao de bens publicos locais e globais. 

Esses rres mecanismos sao um rema recorrenre da 
Terceira Pane, que come<;a (no Capitulo 5) examinando os 
elementos basicos de um seror publico mais eferivo. A 
enfase e arribuida as regras e formas de concorrencia para 
meJborar OS tres elementOS basicos: formula<;J:o de polfri
cas, provisao de servi<;os e o proprio sangue do seror 
publico, a fun<;ao publica. Mas a hisr6ria nos ensina que, 
para aumenrar a confian<;a no governo- e, conseqi.ienre
mente, a sua capacidade -, sed preciso impor limires as 



a<;:6es arbimirias. Essas quesr6es sao examinadas no Capi
tulo 6, que analisa os disposirivos de conrrole na esrrurura 
consrirucional do Esrado e as melhores maneiras de conrro
lar a arbirrariedade e a corrup<;:ao. 

Uma rerceira camada, na qual se susrenram as ourras 
duas, sao os esfon;:os para rornar o governo mais abeno e 
sensivel. Urn Esrado disranciado e arroganre, cuj as delibe
ra<;:6es nao sejam rransparenres, rera maior probabi lidade 
de cair na espiral do dominio arbirrario e da eficiencia 
decrescenre. 0 Capfrulo 7 examina os beneficios que se 
obrem quando o governo se aproxima do povo e esre par
ricipa mais da formula<;:ao e implanra<;:ao de poliricas. E 
mosrra que, se for feira com cuidado, a descenrral iza<;:ao
a rransferencia de poderes e recursos aos niveis interiores 
de governo - pode susrenrar esse esfor<;:o . Finalmenre, o 
Capitulo 8 lembra-nos que a a<;:ao coleriva cada vez mais 
requer urn exame para alem das fronreiras nacionais. Exa
minam-se nele as diversas maneiras pelas quais os governos 
nacionais podem e devem cooperar no arendimenro das 
demandas que, embora inrernas, so podem ser arendidas de 
maneira eficienre no ambito internacion aJ. 

Opt;:oes estrategicas: iniciando e sustentando 

as reformas 

Esra dupla esrraregia para aumenrar a eficiencia do Esrado 
e mais faciJ na reoria do que na prarica. A dificil rarefa dos 
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reformadores seria nao so elaborar o ripo acerado de refor
mas , mas rambem combarer a oposi<;:ao dos que rem arrai
gados interesses adquiridos no Esrado antigo. Ajusrar o 
papel a capacidade significa abrir mao de cerros papeis, 
inclusive alguns que beneficiam grupos poderosos. Os pro
ponenres de urn Esrado mais capacirado nao rardarao a des
cobrir que inreressa a muira genre que ele continue fraco. 
Contudo, OS politicos rem urn incentivo para empreender 
reformas quando esras resulrarem em ganhos liquidos para 
grupos imporrantes. Vez por ourra, abrem-se oponunida
des em resposra a crises ou amea<;:as exrernas e uma lide
ran<;:a polfrica eteriva e habil na elabora<;:Jo de esrraregias 
para formar consenso ou compensar os que saem perdendo. 

A Quarra Pane examina o desa fio que consisre em ini
ciar e susrentar as reformas do Esrado (Capfrulo 9). Seu 
principal argumenro e que OS impedimenros a reforma rem 
cararer principalmenre politico e insrirucional. E por isso 
que a reforma insri tucion al provavelmente pode levar 
muiro rempo, muiro embora surjam ou sejam criadas 
oporrunidades de reforma que devem ser aproveiradas. 
Finalmenre, o Capfrulo I 0 apresenta as perspectivas de 
mudan<;:a e a agenda de reforma para cada regiao em de
senvolvimenro. A mensagem e a de que a reforma sera difi
cil e deve ser aj usrada as circunsranc ias especificas, mas o 
desafio especial dos Esrados que se desintegraram repre
senra urn lembrere sa lurar dos riscos de fracasso. 



" A NOVA EN FAS E NA 

EFETIVIDADE DO ESTADO 

Os homens sao impotentes para garantir 0 futuro; as instituiroes e que fixam OS destinos das naroes. 

H A )0 ANOS, CHEGOU AO FIM A SEGUNDA GUERRA MUN

diaJ e iniciou-se a reconstru~ao em grande parte da 
Europa, da Uniao Sovietica e do Japao. Muitos pafses em 
desenvolvimento estavam come~ando a emergir do colo
nialismo e o futuro parecia muito promissor. As dificulda
des do desenvolvimento economico ainda nao nos estavam 
assombrando. A melhoria do padrao de vida parecia uma 
meta viavel, uma simples quesrao de aplicar as ideias, os 
conhecimentos recnicos e os recursos apropriados. E assim 
ocorteu - em alguns casos. Em ourros, porem, o pro
gresso foi escasso. Apesar de cinco decadas de esfor~o, per
sisrem enormes disparidades de padroes de vida em rodo o 
mundo. Na verdade, medido por certos esraloes, o desnivel 
entre ricos e pobres aumentou. 

As explica~oes dessas enormes diferen~s internacionais 
de padroes de vida mudaram ao Iongo dos anos. Durante 
seculos, o acesso aos recursos narurais - terra e minerais 
- era considerado urn pre-requisiro do desenvolvimento. 
Grande pane da Africa, da Asia e das Americas foi coloni
zada para adquirir esses recursos e por eles na~oes enrraram 
em guerra. Contudo, gradualmente esse conceiro foi 
mudando e 0 capital ffsico - maquinas e equipamentos 
- passou a ser a chave do desenvolvimento. "Indusrriali
zado" rornou-se sinonimo de "desenvolvido". Contudo, 
em meados desre seculo os economisras se deram conra de 
que mesmo essa ideia rambem era excessivamenre sim
plisra. Por rras das maquinas e equipamentos, estava a rec
nologia- conhecimenros e ideias. Mas ninguem era capaz 
de explicar em rermos simples por que a recnologia se de
senvolveu melhor e mais rapidamente em algumas partes 
do mundo do que em outras. 

-Napoleao I, Seance Imperial (7 de junho de 1815) 

Outros fatores, como o capital humano, passaram desde 
entao a atrair muira aren~ao como possiveis solu~oes do 
enigma. 0 invesrimenro em capital humano tanto leva a 
novos conhecimenros e ideias como aumenta a velocidade 
com que sao absorvidos, disseminados e utilizados. A par
tir dos anos 80, o foco transferiu-se para o papel da ado~ao 
de poliricas adequadas como explica~ao da razao pela qual 
os paises acumulam capital humano e ffsico a raxas diferen
res. lsso, pot sua vez, levou a outra mudan~a de foco, que 
se volrou para a qualidade das insrirui~oes de urn pais. Sur
giram novas e mais complexas indaga~oes. Que disposi~oes 
insrirucionais melhor promovem o florescimenro dos mer
cados? Qual o papel do Esrado como agente direro (prin
cipalmente na provisao de servi~os) e como artifice do con
texro instirucional em que os mercados funcionam? Como 
as poliricas e insrirui~oes interagem no desenvolvimento? 

As resposras a essas quesroes sao essenciais para que pos
samos entender as fontes mais profundas das diferen~as nos 
resultados do desenvolvimento - e descobrir por que a 
resposta a reforma economica muitas vezes varia tanto de 
urn pais a ourro. Elas ajudariam a explicar, por exemplo, 
por que o invesrimenro e a atividade economica se reaviva
ram mais na Polonia do que na Russia, depois que esses 
pafses abra~aram a economia de mercado. Tambem aju
dam a explicar por que muiros paises da Africa e da Ame
rica Larina ainda nao viram a melhoria de padroes de vida 
promerida quando iniciaram as suas reformas economicas 
ha urn decenio. 

0 Esrado rem muiro aver com a ado~ao pelos paises de 
insrirui~oes sob as quais o mercado possa florescer. Ele nao 
s6 e 0 arbirro das regras, como ram bern, atraves de sua pr6-
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pria arividade economica, dira as condi~6es para as empre
sas eo resro da economia. Bern ou mal, o Esrado e que da 
o rom. 

Esre capitulo faz uma defesa empirica da mudan~a do 
foco da nossa maneira de encarar o desenvolvimenro para 
a qualidade das insrirui~6es de urn pais e a capacidade do 
Esrado - para colocar as insrirui~6es no cenrro do nosso 
dialogo sobre desenvolvimenro. Essa rese enconrra apoio 
em rres novos grupos de consrara~6es: 

• Primeiro, os dados analisados para esre Relar6rio, abran
gendo 30 anos e 94 pafses indusrrializados e em desen
volvimenro, mosrram que as poliricas e a capacidade 
insrirucional sao imporranres para 0 crescimenro econo
mico e para ourros indicadores da qualidade de vida, 
como, por exemplo, a morralidade infanril. 

• Em segundo Iugar, e levando a analise urn passo a frenre, 
remos os resultados de uma pesquisa, realizada especial
mente para esre Relar6rio, sobre mais de 3.600 empre
sas em 69 pafses (inclusive flliais locais de empresas inrer
nacionais). Esses resulrados rambem demonstram que a 

capacidade insrirucional - ou a sua falra - rem urn 
grande impacro sobre o crescimenro e o investimenro. 

• 0 rerceiro conjunro de resultados examina as formas 
pelas quais a capacidade institucional afera nao s6 o 
ambienre para as empresas, mas rambem as condi~6es 
gerais para o desenvolvimenro de urn pais. UtiJizando os 
resultados da pesquisa sobre a capacidade institucional, 
mostramos que as diferen~as insrirucionais enrre os pai
ses ajudam a explicar grande pane da diferen~a nas raxas 
de renrabilidade dos projeros de invesrimenro. 

0 Estado, as instituil;oes e os resultados econf>micos 

Que faz o Estado? Em primeiro Iugar, estabelece as regras 
formais- leis e regulamenros - que sao parre inregranre 
da esrrutura insrirucional de urn pais (Figura 2.1 ). Essas 
regras formais, junramenre com as regras informais da 
sociedade, sao as instirui~6es que arbirram o comporra
menro humano. Mas o Estado nao e apenas urn arbitro 
que flea na lateral ditando e aplicando as regras; tambem e 
urn parceiro, na verdade urn parceiro dominanre, no jogo 
economico. Todo dia, os 6rgaos estarais invesrem recursos, 

Figura 2.1 0 Estado, as institui~oes e os resultados economicos 
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dirigem crediro, com pram bens e servic,:os e negociam con
rraros; essas ac,:6es rem efeiros profundos sobre os cusros das 
transac,:6es e as atividades e resultados econ6micos, espe
cialmeme nos paises em desenvolvimemo. Bern realizadas, 
as arividades do Esrado pod em acelerar o desenvolvimemo. 
Mal reali?.-adas, produzirao esragna<;:ao ou, em casos exrre
mos, desimegrac,:ao econ6mica e social. 0 Esrado acha-se, 
porranro, numa posic,:ao singular: cumpre-lhe nao so esra
belecer, mediante o processo social e politico, as regras for
mais que rodas as ourras organizac,:6es devem seguir, como 
rambem deve, como organizac,:ao, seguir essas regras. 

Nao e dificil encomrar exemplos de exercfcio do poder 
do Esrado para melhorar o padrao de vida da populac,:ao. 
Dos sistemas de agua e saneamenro da Roma antiga a eli
minac,:ao da variola nesre seculo, as ac,:6es publicas nas areas 

de saude e saneamento produziram varios avanc,:os em ter
mos de saude publica. E os Esrados sempre desempenha
ram urn papel viral, fomentando ganhos duradouros no 
desenvolvimento, proporcionando infra-esrrurura, segu
ranc,:a e urn contexro macroecon6mico esravel. A Internet e 
apenas o mais recenre de uma longa serie de avanc,:os cien
tificos e recnicos possibilitados por significative apoio 
publico nos seus primordios (Quadro 2.1 ). 

Se desrilarmos as lic,:6es dos seculos, veremos que sao 
varias as maneiras pelas quais o Esrado pode melhorar os 
resultados do desenvolvimento: 

• Proporcionando urn ambienre macroecon6mico e 
microeconomico com o conjunto apropriado de incen
tives para uma atividade economica eficienre 

Quadro 2.1 A formaqao da Internet: um exemplo contemporaneo de interaqao frutifera entre os setores 
publico e privado 

0 precursor do que hoje e conhecido como Internet foi 
lanc,:ado nos Estados Unidos em 1969. Chamado 
ARPANET, o sistema compreendia apenas quarro 
computadores inrerligados. Em meados de 1996, a 
Internet estava acessfvel em 174 pafses dos sere conri
nenres, ligando quase 13 milh6es de computadores hos
pedeiros. No ano 2000, e bern possfvel que esse numero 
chegue a I 00 mil hoes. 

A ARPANET deve a sua exisrencia a economia da 
pesquisa de defesa nos anos 60. 0 seu proposiro inicial 
era ligar compuradores do governo em locais muiro dis
tames e assim evitar a duplicac,:ao de sistemas de infor
matica, que naquela epoca custavam muito caro. Em 
1968, o Departamenro de Defesa dos EUA convidou 
140 empresas a apresenrar propostas para projetar e 
construir os primeiros quatro processadores de mensa
gens com interface, ou routers. Uma vez instalados, con
tratos publicos com universidades levaram ao desenvol
vimenro do conjunto crucial de prorocolos que 
permitiam ligar diferenres redes de computadores. Esses 
protocolos e que vieram a possibilitar a formac,:ao da 
Internet. 

0 apoio financeiro publico foi complemenrado pela 
parceria entre universidades, empresas e orgaos do 
governo, encabec,:ados pela National Science Founda
tion (NSF) dos EUA. Inicialmente, essa parceria prepa
rou a conexao dos departamentos de informatica das 
universidades, mas a sua influencia logo se ampliou. Em 
1990, a ARPANET foi substituida por NSFNET. Alem 
de proporcionar financiamento crucial para uma infra-

esrrutura de apoio (backbone) de alra velocidade para o 
sistema, a NSF colocou fundos a disposic,:ao das univer
sidades para incentiva-las a formar redes regionais que 
alimentassem o sistema. Mas as redes foram rambem 
informadas de que deveriam rornar-se auro-sustemaveis. 

A participac,:ao do setor privado cresceu com o correr 
do tempo. A NSF incentivou os concessionarios comer
ciais de correio elerronico a se ligarem a Internet. As 
empresas tambem comec,:aram a criar as suas proprias 
instalac,:6es de apoio e 0 numero de firmas provedoras 
de acesso a Internet se multiplicou. Essas rendcncias 
aceleraram-se com a criac,:Jo e rJpido crescimenro da 
parte de multimfdia da Internet, a World Wide Web. 
Desenvolvida nos laboratories da Organi7.-ac,:ao Euro
peia de Pesquisa Nuclear, na Sufc,:a- outro orgao com 
financiamento publico-, a Web captou o talemo de 
universidades e empresas, levando a outra explosao no 
uso da Internet, de 130 sites em julho de 1993 para mais 
de 230.000 em junho de 1996. 

Em 1995, a NSFNET foi substiruida por um sis
tema totalmeme comercial. As grandes companhias 
telefonicas hoje proporcionam aos seus usuarios nao so 
instalac,:6es de apoio como tambem acesso a Internet. As 
companhias de TV a cabo e por satelite tambem estao 
entrando no mercado. 0 seror p.:iblico ainda parricipa 
de algumas pesquisas avanc,:adas, mas o seu foco passou 
a se concentrar na questao de como assegurar acesso 
eqi.iitativo (por exemplo, mediante normas de f1xac,:ao 
de prec,:os), liberdade de expressao, prorec,:ao contra 
fraudes e privacidade. 
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• Proporcionando a in fra-esrrur ura insrirucionaJ - direi
ros de propriedade, paz, lei e ordem, regras- capaz de 
incenrivar o invesrimenro eflcienre a Iongo prazo e 

• Assegurando a provisao de servi~os basicos de educa~ao 
e saude e a infra-esrrurura ffsica necessaria para a arivi
dade economica, e proregendo o meio ambienre narural. 

Mas a hisroria nos ensina rambem que o Esrado pode 
causar danos enormes: 

• 0 ripo errado de regras pode desincenrivar a cr i a~ao de 
riqueza. Por exemplo, o Esrado pode penalizar a riqueu 
privada disrorcendo os pre~os - medianre uma moeda 
sobrevalorizada, por exemplo, ou criando junras de 
comercializa~ao agricola que rriburam a produ~ao dos 
agriculrores e pouco lhes daa em rroca. 

• Mesmo que sejam benignas, as proprias regras podem 
ser aplicadas pelas organiza~6es publicas - e seus f'un
cionarios - de maneira prejudicial. Por exemplo, 
podem impor elevados cusros rransacionais, na forma de 
burocracia ou corru p~ao, a empresarios que querem 
abrir novas flrmas ou reesrrururar empresas anrigas. 

• Porencialmenre, porem, a maior Fonre de danos inAigi
dos pelo Esrado e a inceneza. Se um Esrado muda fre
qi.ienremenre as regras ou nao esclarece as regras pelas 
quais ele proprio deve-se guiar, as empresas e os indivi
duos nao podem rer ceneza hoje do que amanha sera 
lucrarivo ou nao lucrarivo, lk iro ou ilfciro. Nesre caso, 
adorarao esuaregias caras para se proreger conrra urn 
fururo incerro - ingressando, por exemplo, na econo
mia informal ou enviando capiral ao exrerior -, e rudo 
isso prejudica o desenvolvimenro. 

Crescimento economico e o Estado 

0 enorme impacro do governo no desenvolvimenro e bern 
ilusrrado pelo conrrasre enrre o desempenho economico 
dos paises em desenvolvimenro da Africa Subsaariana e do 
lesre da Asia. Em 1960, as rendas per capita em grande 
pane do lesre da Asia eram apenas um pouco superiores as 
da Africa. Os governos nas duas regi6es eram semelhanres 
em ramanho, embora nao em composi~ao: os governos 
africanos ja esravam gasrando mais em consumo, principal
menre no emprego publico. Ja em meados dos anos 90, 
porem, as rendas no lesre da Asia equivaJiam a mais de 
cinco vezes as da Africa. E o consumo governamenral na 
Africa, em rela~ao ao PIB, rinha crescido para uma vez e 
meia o do lesre da Asia. As fonres dessa divergencia sao 
complexas, mas muiros acrediram que o excelenre desem
penho do Esrado no lesre da Asia - os Jimires que impos 
ao seu proprio crescimenro, a solidez das suas poliricas e a 
sua eflciencia na presra~ao de servi~os - conrribuiu muiro 

para a crescenre diferen~a de padr6es de vida do cidadao 
medio enrre aquelas duas panes do mundo (Figura 2.2). 

Ao considerar o efeiro do ramanho do governo sobre o 
crescimenro, convem disringuir enrre consumo publico e 
invesrimenro publico (Quadro 2.2) . Se o consumo do 
governo e muiro grande, isso em geral consrirui urn enrrave 
ao crescimenro, um imposro liquido sobre a sociedade, 
com poucos beneficios. Por ourro lado, cenos ripos de 
invesrimenro publico, especiaJmenre o invesrimenro em 
infra-esrrurura, rendem a exercer efeiro posirivo sobre o 
crescimenro, em pane por elevar a renrabilidade do inves
rimenro privado. Complica esse quadro o faro de que algu
mas formas de consumo publico - por exemplo, salarios 
dos professores ou compras de medicamenros - podem 
aferar para melhor a vida da popula~ao e mesmo aumenrar 
a eflciencia do invesrimenro. Um cone indiscriminado do 
consumo para aumenrar indiscriminadamenre os mvesn
menros evidenremenre nao e a solu~ao. 

Figura 2.2 0 born governo ajuda a explicar 
a diferen~a da renda entre o leste da Asia e 
a Africa 

PIB per capita 
(milhares de d61ares internacionais 
de 1985) 
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Nota: Os resultados baseiam-se numa regressao de variiweis 
instrumentais do periodo 1964-93. levando em conta a renda 
inicial , educaGao e outras variaveis. "Politicas" incluem os efei
tos da abertura ao comercio e investimento, pr~os sem distor
GOes. relativa ausencia de agio no mercado negro de divisas e 
altos niveis de educaGiio e investimento. Ver a Nota Tecnica. 
Fonte: Calculos de tecnicos do Banco Mundial com base em 
dados apresentados em Commander, Davoodi e Lee, docu
mento basico. 
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Quadro 2.2 Medindo o Estado - seu tamanho, suas politicas e sua capacldade institucional 

Uma medida comum do tamanho do governo e a rela
c;:ao entre as suas despesas e a despesa total ou o produro 
total da economia. Mas esses dados geralmenre nao sao 
abrangentes e a cobertura das empresas ptiblicas e espe
cialmente incompleta em muiros pafses em desenvolvi
menro. Alem disso, essa medida do tamanho tende a 
ignorar importantes rubricas extra-orc;:amenrarias. A 
propria despesa do governo pode ser desdobrada em 
consumo e investimento. 0 consumo do governo -
que consiste principal mente da folha salarial do funcio
nalismo- proporciona urn indicador estreiro mas mais 
preciso dos beneffcios que os consumidores obtem dos 
gasros do governo. As transferencias, como as pens6es 
ou beneffcios por invalidez, podem ser incluidas na 
despesa do governo mas representam apenas uma redis
tribuic;:ao de rccursos. Para mais complicar a situac;:ao, 
os coeficientes nominais e reais de despesa variam signi
ficativamente ao Iongo do tempo. 0 funcionalismo 
publico e uma medida alternativa do tamanho do 
governo que evita esses problemas, mas tambem rem 
suas deficiencias. Por exemplo, ignora as variac;:6es na 
produrividade dos servidores publicos. 

Os resultados indicados neste capitulo urilizam 
dados sabre o consumo real do governo, porque nos 
preocupamos principalmenre em saber como a divisao 
da produc;:ao de bens publicos e privados afera o desem
penho. T ambem urilizamos informac;:6es sabre investi-

Mas mesmo medidas sofisricadas do tamanho do 
governo revelam apenas uma parte da questao. Conforme 
ja foi indicado, os governos rambem desempenham urn 
papel imporranre no esrabelecimenro de urn conrexw ins
rirucional mais amplo para o comporramenro: a esrrurura 
de incenrivos aos quais os agenres economicos respondem. 
A capacidade de funcionar do seror privado depend era cru
cialmenre da conflabilidade e da efldcia de instituic;:6es 
como o primado da lei e a prorec;:ao dos direiros de proprie
dade. Nao e provavel que qualquer desses beneffcios - e 
custos - da qualidade do governo aparec;:a nas comas 
nac10na1s. 

A anilise conrida nesra sec;:ao procura mostrar essa dis
rinc;:ao entre o que o Esrado faz e como o faz eflcienre
menre, examinando tanto o conreudo das polfricas como a 
sua capacidade institucional. A Figura 5 do Panorama 
Geral mosrra os efeiros desses dois farores sobre o cresci
menro da renda nas ulrimas rres decadas numa grande 
amosrra de paises indusrrializados e em desenvolvimenro. 

memos, mas estas geralmenre so estao disponiveis como 
soma do investimento pt•blico e privado. Para facilitar 
as comparac;:6es entre paises em diversos periodos, esses 
coeficientes sao convenidos em valores internacionais 
ou de paridade de poder aquisitivo (PPA)-, conver
sao que nao e inteiramente inofensiva, particularmente 
no caso dos paises de baixa renda, onde grande parte do 
consumo do governo e intensivo da mao-de-obra. No 
caso desses paises, a utilizac;:ao de prec;:os internacionais 
aumenta acentuadamenre o coeficiente de consumo do 
governo. 

Urn rerraro mais abrangenre da presenc;:a economica 
do governo exige uma medida que capte as principais 
intervenc;:6es do Estado mediante politicas e instituic;:6es, 
alem das intervenc;:6es fiscais. Resumimos o posiciona
mento normativo de um governo ao Iongo do tempo 
mediante um fndice que combina tres indicadores cha
ves: abenura da economia (parcela do comercio no 
PIB), sobrevalorizac;:Jo da moeda (taxa cambial do mer
cado negro) e a diferenc;:a entre os prec;:os locais e inter
nacionais. Alem disso, renramos avaliar a qualidade de 
urn componenre essencial do governo: a sua burocracia. 
Essa avaliac;:ao baseia-se numa pesquisa de invesridores 
estrangeiros (na proxima sec;:Jo, avaliamos as respostas 
de investidores locais) que se concenrrou no volume de 
papeis exigidos para uma rransac;:ao, no clima regula
menrar e no grau de auwnomia face a pressao polirica. 

Nos paises com pouca capacidade esraral e poliricas inade
quadas, a renda per capita cresceu apenas cerca de meio por 
cenro ao ano. Em connaste, em pafses com forte capaci
dade e boas poliricas, a renda per capita reve uma media 
de crescimenw de cerca de 3% ao ano. Num periodo de 
30 anos, essas disparidades de crescimenw da renda fazem 
rremenda diferenc;:a no padrao de vida. Um pais com uma 
renda media per capita de US$ 600 em 1965 (em dolares 
inrernacionais PPA), com politicas diswrcionisras e pouca 
capacidade institucional, reria aringido apos 30 anos uma 
renda media de apenas US$ 678 a prec;:os de 1965. Por 
outro !ado, um pais com forre capacidade insrirucional e 
boas polfricas reria aumenrado a sua renda media para 
US$ 1.456 a prec;:os de 1965. Muiros paises do lesre da Asia 
riveram resultados ainda melhores. 

As boas polfricas, por si sos, podem melhorar os resul
tados. Mas os beneffcios se mul riplicam quando a capaci
dade institucional tambem e maior - quando as poliricas 
e programas sao implemenrados de maneira mais eficienre 
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e OS cidadaos e investidoreS rem mais cerreza quanro as 
furura.s a~6es do governo. Assim , boas poliricas como as 
que esrao sendo seguidas mais recenremenre por varios 
paises da America Larina e Africa aumenrariam a renda per 
capita em cerca de 1,4% ao a no. N urn pais nessas condi
~6es, com uma renda media de US$ 600 em 1965, haveria 
urn aumenro para cerca de US$ 900 em 1995. Mas a renda 
cresceria ainda mais com boas poliricas a par de insrirui~6es 
forres. A conclusao e que OS reformadores nao podem per
mirir-se concenrrar a aren~ao somenre na melhoria das 
poliricas; e preciso rambem forralecer 0 cl ima insrirucional 
no qual devem operar essas poliricas. 

Por mais imponanre que seja, o crescimenro da renda e 
apenas uma das varias medidas de bem-esrar. 0 nosso inte
resse na ampla gama de faro res capazes de melhorar ou 
dereriorar o padrao de vida indica que o desempenho dos 
pafses deve ser julgado rambem por ourros padr6es do 
bem-esrar, como a morralidade infanril. As insrirui~6es 

governamenrais de alra qualidade reduzem a monalidade 
infanril ao melhorar o resulrado de dererminado monranre 
de gasro social. Assim, a capacidade do Esrado rem urn 
papel imponanre na qualidade da vida humana em geral, e 
nao s6 no rirmo do crescimenro da renda. Isso explica por 
que pafses com o mesmo nivel de renda podem rer indica
dares rao dispares de qualidade de vida - por que o Sri 
Lanka, por exemplo, rem uma ra.xa de morralidade de ape
nas 18 por 1.000 nascidos vivos, enquanro alguns pafses 
com rendas per capita mais elevada.s apresenram ra.xas mais 
al ras: 67 por 1.000 nascidos vivos no Egiro e 68 por 1.000 
no Marrocos, por exemplo. 0 monranre do gasro social , 
bern como o cuidado com que os servi~os sao presrados, faz 
rremenda diferen~a. 

Compreendendo melhor a capacidade institucional: 

a visao do investidor privado 

Como ja desracamos nesre capfrulo, a marca de urn Es rado 
eficienre - alem da sua capacidade de facilirar a~6es cole
rivas - e a sua capacidade de esrabelecer a.s regras que defi
nem os mercados e permirem o seu funcionamenro. 
Embora disposirivos privados possam as vezes suplemen rar 
os direiros formais de propriedade e conrraro, eles so 
podem levar OS mercados are cerro ponro. Evidenremenre, 
os governos rem de fazer mais do que esrabelecer as regra.s 
do jogo; rambem rem de garanrir que essa.s regras sejam 
aplicadas de maneira coerenre e que os agenres privados 
empresas, sindicaros, associa~6es declasse - possam con
fiar em que as regras nao sejam mudadas da noire para o 
dia. Os Esrados que mudam as regra.s de maneira freqi.ieme 
e imprevisfvel, anunciam mudan~as mas nao a.s implemen
ram ou aplicam as regra.s de maneira arbirraria nao rem cre
dibilidade, com o que os mercados fi cam prejud icados. 

Como se esrao saindo os governos na provisao de regra.s 
confiaveis para fomenrar o desenvo[vimenro dos mercados? 
As provas sao dificeis de enconrrar. Primeiro que a credibi
lidade e algo diHcil de medir: ela depende ranro das percep
~6es quanro dos taros. A primeira vista, por exemplo, rudo 
indica que o numero de vezes que urn pais mudou de 
governo seria urn born indicador do grau de incerreza em 
rela~ao as regras do mercado e, ponanro, a credibilidade do 
governo. Mas as em presas da TaiLl ndia geralmenre consi
deram 0 ambienre em que operam relarivamenre esravel, 
apesar de varios go! pes e mudan~a.s de governo. Assim ram
bern, o ambienre para as empresas pode ser alramenre 
volaril e imprevisfvel, mesmo que nao haja mudan~a.s no 
governo. Os empresarios peruanas indicaram graves pro
blemas de credibilidade nos anos 80 porque a.s regras esra
vam sendo formulada.s de manei ra precipirada, implemen
radas por decrew presidencial e muiras vezes revogadas 
logo depois. 

As medidas da corrup~o poderiam parecer ourro born 
sinal de credibilidade do governo. Mas as simples esrimari
vas da cor rup~o, como as medidas de insrabi lidade polirica, 
podem nao caprar as preocupa~6es dos empresarios. Algu
mas forma.s de corrup~ao implicam grandes incen eza.s e ris
cos, ao passo que ourras podem ser mais previsfveis e aruar 
mais como urn pagamenro para agilizar os rrimires. Nas 
palavras de urn empresario: "Ha dois ripos de corrup~o. A 
primeira e aquela em que a genre paga 0 pre~o combinado 
e consegue o que quer. A segunda e aquela em que a genre 
paga o pre~o combinado e depois vai para casa e pa.ssa a 
noi re acordado, sem saber se vai conseguir o que queria ou 
se alguem vai fazer chanragem." A mel hor maneira de 
enrender os problemas que impedem o desenvolvimenro do 
seror privado e pergunrar direramenre aos empresarios. 

Com esse proposiro, realizou-se para esre Relarorio uma 
pesquisa em grande escala do seror privado. 0 objerivo 
era caprar wda a gama de incerrezas que os empresarios 
enfrenram e formular uma medida global da credibilidade 
das regras em dado pafs. As resposras mosrraram que, em 
muiros pafses, os empresarios dao ao Esrado nora.s real
meme muiro baixas em materia de credibilidade. 

Credibifidade: como o Estado e visto pelos 
investidores privados 
A pesquisa do sewr privado incluiu 69 pafses e mais de 
3.600 fi rma.s. Foi solicirada dos empresarios uma aval ia~ao 

subjeriva de diversos aspecws da esrrurura insrirucional dos 
respecrivos pafses, rais como seguran~a dos direiros de pro
priedade, previsibilidade das regras e poliricas, idoneidade 
do judiciario, problemas de corrup~ao e poder discriciona
rio na fun~ao publica e penurba~6es provocada.s por 
mudan~as no governo. 
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Em certos casos, a fonre de incerteza e a insrabilidade 
das regras as quais as flrmas esrao sujeiras. A pesquisa 
incluiu dois indicadores importantes: 

PrevisibiLidade na formuLariio de normas. o grau em que 
os empresarios rem de lidar com mudan<;:as inesperadas 
nas regras e poliricas sobre as quais nao rem nenhum 
control e. 

• A pesquisa mosrrou que em algumas partes do mundo 
os empresarios vivem em consrante remor de surpresas 
de polirica. Na Comunidade de Esrados Independen
res (CEI), quase 80% dos empresarios indicaram que 
mudanc;as imprevisiveis nas regras e poliricas aferam 
seriamenre as suas empresas. Na Europa Central e 
Oriental (ECO), na America Larina e na Africa Sub
saariana, cerca de 60% dos empresarios fizeram a 
mesma queixa. Em contrasre, nos paises indusrrializa
dos e no sui e sudesre da Asia, somenre cerca de 30% 
dos empresarios consideraram esse aspecro como urn 
problema para suas firm as (Figura 2.3, primeiro gra
flco a esquerda). Grande parte da imprevisibilidade das 
regras decorre do faro de as companhias rerem pouca 
ou nenhuma parricipac;ao no processo decis6rio do 
Esrado; na verdade, e possivel que nao renham sido 
sequer informadas com antecedencia sobre imporran
tes mudanc;as. Esse problema mosuou-se particular
mente grave na CEI, na ECO e na Africa Subsaariana, 
ao passo que os empresarios asiaricos (mesmo os 
pequenos) se consideraram bern informados - de 
faro, are mais que OS dos paises indusrrializados. Talvez 
nao surpreenda que a pesquisa haja rambem revelado 
que as pequenas empresas rendem a rer menos conhe
cimento e menos parricipac;ao na formulac;ao de novos 
regulamentos, flcando por isso mais sujeiras a surpresas 
de polirica. 

Perceproes de estabiLidade poLitica: se as mudanc;as no 
governo (consrirucionais ou inconsrirucionais) sao geral
menre acompanhadas de alrerac;6es de poliricas que podem 
rrazer surpresas de Iongo alcance capazes de rer graves 
repercuss6es no seror privado. 

• Em muiras regi6es, os empresarios acharam que a estru
rura insrirucional nao rinha suf1ciente flrmeza para 
agi.ientar mudanc;as no governo sem graves perrurba
c;6es. Na CEI, na Africa e no Oriente Medio, mais de 
60% dos empresarios disseram que viviam em consrante 
remor de mudanc;as no governo e das dolorosas modi
flcac;6es de polfticas que geralmenre as acompanham 
(Figura 2.3, graflco ao alto a direira) . 

A incerreza pode rer menos aver com as pr6prias regras 
do que com a maneira pela qual sao aplicadas. Os indica
dares relevances neste caso foram : 

Crimes contra a pessoa e a propriedade: se os empresanos 
senriam-se conflanres em que as auroridades proregeriam 
ramo a eles como a seus bens contra ac;6es criminosas e se 
o roubo e ourras formas de crime represemavam problemas 
graves para as empresas. 

• Em muiros paises, os empresarios privados queixaram-se 
da falra mesmo da infra-esrrurura insrirucional mais ele
menrar para uma economia de mercado. Em rodo o 
mundo, o crime e o roubo sao considerados problemas 
graves, que aumentam subsrancialmente o cusro da ari
vidade comercial. Em alguns paises, parece haver urn 
vacuo insrirucional, Jevando ao crime, a violencia e a 
inseguranc;a generalizada dos direiros de propriedade. 
Na America Larina, na Africa Subsaariana, na CEI e na 
ECO, quase 80% dos empresarios revelaram falra de 
conflanc;a em que as auroridades protegeriam as suas 
pessoas e seus bens contra os criminosos (Figura 2.3, 
graflco do meio, a esquerda). 

ldoneidade do sistema judicidrio: se o judiciario imp6e arbi
uariamenre a aplicac;ao das regras e se essa imprevisibili
dade represenra um problema para as empresas. 

• Urn judiciario que funcione bern e urn esreio central do 
primado do direiro. lnfelizmenre, em muiros paises, essa 
parece sera excec;ao, e nao a regra. Nos paises em desen
volvimenro, mais de 70% dos empresarios disseram que 
a imprevisibilidade do judiciario era urn grande pro
blema para suas arividades (Figura 2.3, griflco do meio, 
a direira). AJarmantemente, na maioria das regi6es, OS 

empresarios declararam achar que esses problemas 
haviam aumenrado nos ulrimos dez anos. 

Ausencia de corrupriio: see com urn os empresarios rerem de 
eferuar pagamentos adicionais exuaordinarios para obrer 
resultados e se, ap6s pagar, tinham de remer chantagem 
por parte de ourros funcionarios. 

• A pesquisa conflrmou que a corrupc;ao e urn problema 
importanre - e generalizado - para os invesridores. 
No conjunro, mais de 40% deles indicaram rer pago 
propinas como ocorrencia corriqueira para obrer algo. 
Nos paises indusrrializados, a proporc;Jo foi de 15%; na 
Asia, cerca de 30%; e na CEI, mais de 60% (Figura 2.3, 
graf!co inferior). Alem disso, rna is de merade dos empre
sarios nao consideraram o suborno como garanria de 
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Figura 2.3 lnstitui~oes confiaveis fazem urn Estado confiavel 

Empresiirios que lndicaram insatisfactiio com: 
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SSEA Sui e Sudeste da Asia 

OMNA Oriente Medio e Norte da Africa 

ECO Europa Central e Oriental 
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Nota: Resultados de uma pesquisa de mais de 3 .600 firmas em 69 paises industrializados e em desenvolvimento realizada em 1996. As 
regioes foram colocadas da esquerda para a direita de acordo com o indice global de credibilidade (ver o Quadro 2 do Panorama Geral). SSEA 
e OMNA siio representados por apenas tres paises cada. Para detalhes sobre a pesquisa. vera Nota Tecnica. Fonte: Brunetti . Kisunko e 
Weder, documento basico (b). 
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que o servi<;:o promerido seria presrado e muiros viviam 
no remor de que ourro funcionario lhes exigisse mais 
dinheiro. 

A Ja!ta de credibi!idade reduz o investimento, o crescimento 
e a rentabi!idade dos projetos de desenvo!vimento 
Quando nao acred ira que o Esrado impora a observancia 
das regras do jogo, o seror privado responde de diversas 
maneiras, rodas as quais prejudicam o desempenho econ6-
mico. Urn judiciario inid6neo fo r<;:a o empresario a buscar 
acordos e mecanismos informais de coa<;:ao. Uma burocra
cia corrupra a qual se de uma margem excessiva de discri
<;:ao gera incenrivos il especula<;:ao em vez de arividade pro
duriva. Urn ambienre de crime e inseguran<;:a generalizada 
dos direiros de propriedade leva os empresarios a conrrarar 
agenres de seguran<;:a privados ou fo r<;:a-os a comprar "pro
re<;:ao" conrra o crime organizado - quando nao os for<;:a 
a abandonar de rodo a ideia de esrabelecer urn neg6cio. 

0 invesrimenro sofre porque os empresarios opram por 
nao aplicar recursos em ambienres de muira incerreza e vola
rilidade, especialmenre se for diffcil recuperar os recursos 
quando as condi<;:6es se rornam desfavoraveis. Quando nem 
os ripos mais basicos de propriedade sao proregidos, 
o invesridor leva seus recursos para OLmos palses, ou os 
invesre em projeros que oferecem renrabilidade menor mas 
exigem menos empare de capital . Assim, o comercio e os 
servi<;:os podem sobreviver mesmo em ambienres de pouca 
credibilidade, mas a indusrria, e especialmenre os projeros 
de alra recnologia, rem pouca probabilidade de Aorescer. 
Ocorre uma disror<;:ao semelhanre quando indivlduos muiro 
ralenrosos decidem rornar-se flscais de renda ou agenres da 
alfandega em vez de engenheiros. Assim, a credibilidade 
afera nao s6 o nivel do invesrimenro em capiral fisico e 
humano, mas rambem a sua qualidade. Em conseqi.iencia, 
num ambienre de baixa credibil idade, o crescimenro sofre. 

Os dois quadros ao alro da Figura 2.4 mosrram a rela
<;:ao enrre a credibilidade, por urn lado, e o invesrimenro e 
o crescimenro, por ourro, nos palses pesquisados, durante 
o periodo 1985-95. Ap6s desconrar ourras variaveis econ6-
micas, os paises com alra credibilidade rem raxas de inves
rimenro maiores que as dos paises com baixa credibilidade; 
a passagem de urn ambienre de baixa para urn de alra cre
dibilidade rambem provoca uma mudan<;:a subsrancial no 
crescimenro. A baixa credibil idade pode rambem aj udar a 
explicar por que alguns paises nao veem a resposra que 
esperavam do seror privado ap6s implemenrar programas 
de esrabiliza<;:ao e aj usre esrrurural. 

Finalmenre, a credibi lidade das regras afera nao s6 o 
ambienre em que as empresas operam, mas rambem o 
ambienre em que sao implemenrados os projeros de desen
volvimenro. Os mesmos farores- crime, corrup<;:ao, incer-

reza quanro as poliricas, comporramenro do judicia rio -
aferam o resulrado de rodos esses projeros. Urn morivo e 
que essas preocupa<;:6es fazem parre de qualquer ambienre 
conrrarual. Se a corrup<;:ao afera o seror privado, provavel
menre aferara rambem o resulrado dos projeros de desen
volvimenro. Ourro morivo e que muiros projeros publicos 
sao execurados por empreireiras parriculares que, num 
ambienre de insrirui<;:6es fracas, esrao sujeiras aos mesmos 
problemas que aferam as firmas privadas. A empreireira 
vence a concorrencia para execu<;:ao de urn projero, suborna 
funcionarios corrupros e recebe ourros projeros, indepen
denremenre dos resultados do primeiro. 0 furro , o roubo e 
os problemas de a<;:ao coarora sao ainda mais comuns em 
muiros projeros publicos do que no seror privado. Em 
resulrado, muiros projeros se arrasam devido a sobrecusros. 

0 grafico inferior da Figura 2.4 mosrra a correla<;:ao 
entre credibilidade do governo e raxas de renrabilidade de 
312 projeros de desenvolvimen ro em 30 paises. Em media, 
nos paises com ambienres de pouca credibilidade, as raxas 
de renrabilidade sao bern mais baixas do que nos paises de 
alra credibil idade. Esses resultados levam em conra as dife
ren<;:as nas poliricas econ6micas e ourros farores espedficos 
do pais ou dos projeros. Tambem nesre caso, a conclusao e 
que as insrirui<;:6es fazem uma diferen<;:a enorme nos resul
tados em rermos de desenvolvimenro. A opiniao de Napo
leao, cirada na epigrafe desre capitulo, e rao va lida hoje 
quanro era em 1815. 

Opc;oes estrategicas: fortalecimento da capacidade 
institucional do Estado 

Uma compreensao mais clara das insriru i<;:6es e norma.' 
engasradas nos mercados mosrra a insensarez de pensar que 
a esrraregia de desenvolvimenro se reduz a uma escolha 
enrre o Esrado e o mercado. Como conflrma esre breve 
exame das rela<;:6es enrre as insrirui<;:6es e o desenvolvi 
menro, os dois esrao ligados de maneira indissoluvel. Os 
paises precisam dos mercados para crescer, mas precisam 
de insrirui<;:6es esrarais capazes para que os mercados pos
sam crescer. 

Em rodo o mundo, os reformadores precisam aplicar 
essa li<;:ao, reorienrando a sua aren<;:ao para a capacidade 
insrirucional. A rarefa e parricularmenre urgenre em mui 
ros paises em desenvolvimenro onde governos fracos e arbi
rrarios esrao alimenrando as incerrezas que rem mantido OS 
mercados fracos e subdesenvolvidos. Os paises que sofrem 
desse vazio insrirucional arriscam-se a adiar indefinida
menre o desenvolvimenro econ6mico e social. Alem disso, 
ha o perigo de que a insarisfa<;:ao com o Esrado - expressa 
na forma de proresro social, fuga de capirais ou nos resul 
tados eleirorais - venha solapar ainda mais as perspectivas 
econ6micas. 
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Figura 2.4 A credibilidade e o desempenho economico andam juntos 
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A capacidade do Esrado - a sua capacidade de prover 
bens colerivos de maneira eficienre - e essencial para que 
haja uma esrrurura insrirucional viavel para o desenvolvi
menro. Como vimos, muiros paises em desenvolvimenro 
contam com uma base muiro pequena nesse senrido. Mas 
a capacidade do Esrado de proporcionar o apoio insritucio-

Cresci men to do PIB per capita (percentagem anual) 

8 .----------------------------, 

• 
6 

• 
4 • 

• • 2 •••• • 
0 ' • • • -2 • •• • 

- 4 • • 
- 6 

1 2 3 4 5 6 

indice de credibilidade 

Nota: Os dois graficos ao alto baseiam-se em regressoes de 33 
(esquerda) ou 32 (direita) dos paises examinados na Figura 2.3 
no periodo 1984-93, levando em conta a renda. educa~ao e 
distor~oes provocadas por politicas. o grafico inferior baseia-se 
numa regressao de 312 projetos financiados pelo Banco Mun· 
dial em 30 paises durante varios periodos, levando em conta 
vari~oes nas relac;oes de troca e distor~oes provocadas por 
politicas. Para mais detalhes, vera Nota Tecnica. Fonte: Calcu
los de tecnicos do Banco Mundial. utilizando dados de Brunetti, 
Kisunko e Weder. documento basico (a). 

nal necessaria ao desenvolvimento pode ser aumenrada; 
para tanto, deve-se primeiro aj ustar 0 papel do Esrado a sua 
capacidade e, depois, refor<;:ar essa capacidade, concen
trando-se nos incenrivos que norteiam o comportamenro 
do Esrado. Examinaremos essas quesr6es na Segunda e na 
Terceira Parte. 
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Mas muitos Estados estao asfixiando o desenvolvimento do setor privado pelo 

excesso de regulamentos ou, muitas vezes, pela monopoliza~ao de grandes qui

nhoes da economia, ao tentar aplicar na industria interven~oes estrategicas com

plexas, que fogem a sua capacidade institucional. Nessas circunstancias, a desre

gulamenta~ao, a privatiza~o e a ado~ao de enfoques menos exigentes da 

regulamenta~ao e do apoio industrial produzirao benefkios grandes e imediatos. 

Estes capitulos apresentam quatro mensagens basicas as autoridades: 

• Os Estados, seja qual for a sua capacidade institucional, devem respeitar, 

incentivar e aproveitar a iniciativa privada e voluntciria e os mercados 

compet1t1vos. 

• Os Estados com fraca capacidade institucional devem concentrar-se na pura 

presta~ao de bens e servi~os publicos que os mercados nao podem fornecer (e 

que as iniciativas coletivas voluntcirias oferecem em tern1os limitados), bern 

como de bens e servi~os com grandes externalidades positivas, como os direi

tos de propriedade, agua in6cua, estradas e ensino basico. 

• A credibilidade e vital para o exito. Os Estados com fraca capacidade institu

cional devem concentrar-se nos instrumentos de formula~ao e implementa

~ao de politicas que deem aos indivfduos e empresas a certeza de que os fun

cionarios e 6rgaos do governo nao agirao arbitrariamente e se manterao 

dentro dos seus recursos fiscais. 

• o ajuste do papel a capacidade e um processo dinamico. A medida que a 

capacidade institucional se desenvolve, os Estados podem assumir iniciativas 

coletivas mais difkeis (para a promo~ao dos mercados, por exemplo) e utili

zar instrumentos de a~ao coletiva eficientes mas de difkil gestao, como, por 

exemplo, certos instrumentos regulamentares sofisticados. 
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de acordo com a sua capacidade, mas nao ha como 
escapar a cerras rarefas. 0 desafto, que este capitulo exa
rnina, consiste em fazer com que os Estados - mesmo que 
a sua capacidade seja relativameme fraca- possam reali
zar bern essas tarefas basicas. 0 desenvolvimenro susrenra
vel, eqi.iitativo e capaz de reduzir a pobreza rem cinco 
ingredienres cruciais: 

• Uma base juridica 
• Urn clima politico propicio, com estabilidade macroeco-

n6mica 
• lnvesrimenros em recu rsos humanos e infra-esrrurura 
• Prore<;:ao dos grupos vu lneraveis 
• Prore<;:ao do meio ambienre natural. 

A imporrancia desses elementos fundamenrais para o 
desenvolvimenro e amplamenre aceira ja ha rnuiro tempo. 
Conrudo, como veremos mais adian re, esrao surgindo 
novas ideias sobre a combina<;:ao apropriada de arividades 
privadas e publicas para concreriza-los. Hoje, esta bern 
mais claro que os mercados e os governos sao complernen
tares, que a a~ao governamenral pode ser viral no esrabele
cimen ro das bases insrirucionais para os mercados. Tam
bern esta mais claro que a capacidade do governo de 
manter polfticas adequadas pode ser tao imporranre para 
arrair inves timentos privados quanto as pr6prias poliricas. 

A experiencia dos paises em desenvolvimenro na gesrao 
desses elernenros fundamenrais rem altos e baixos. M uitos 
pafses no leste asia rico - e ourros como Botsuana, Chile e 
Mauricio - safram-se bern . O urros, porem, nao tiveram a 
mesma sorre. Como mosrra o Quadro 3. 1, em muiros 
paises em desenvolvimenro as empresas privadas sao grave
mente esrorvadas pela ausencia de fun<;:6es basicas do 
Estado, como a prote<;:ao da propriedade privada. A culpa 
cabe principalmente aos 6bices institucionais, e sera di fic il 
supera-los. Mas as oporrunidades de reforrna podem surgir 

are mesmo nos ambiences mais in6spiros. Urn dos princi
pais remas desre capitulo e que mesmo uma pequena 
mudan<;:a nas poliricas, passando a dar prioridade aos ele
menros essenciais mfnimos, pode ajudar muito as econo
mias ha Iongo tempo estagnadas a reromar o crescimenro. 
0 Capitulo 4 examina os diversos enfoques que o governo 
pode adotat para a eferiva prote~ao ambiental. 

0 estabelecimento da base juridica e dos direitos 
de propriedade 

Os mercados susrenram-se em alicerces insrirucionais. 
Como oar que respiramos, alguns dos bens publicos que 
essas instirui <;:6es fornecem sao rao essenciais a vida econ6-
mica &\ria que passam despercebidos. E somente quando 
faltam esses bens, como ocorre em muiros pafses em 
desenvolvimenro, que percebemos a sua imporrancia para 
o desenvolvimenro. Sem os rudimenros de uma ordem 
social sustenrada pelas insritui<;:6es os mercados nao podem 
funcionar. 

A sindrome da i!egafidade 
Os mercados nao se podem desenvolver se nao houver 
eferivos direi ros de propriedade. E os direiros de proprie
dade so sao eferivos quando sao preenchidas m~s condi
<;:6es . A primeira e a prore~ao contra o roubo, a violencia 
e OLmos atos predat6rios. A segunda e a pro te~ao contra 
atos arbirrarios do governo - de regulamenros e impos
ros imprevisfveis a corru p<;:ao deslavada - , que pertur
bam a atividade empresarial. Esses dois requisiros sao os 
mais imporranres . lnfelizmenre, como a Figura 3. 1 mos
rra e os padr6es regionais da Figura 3.2 desracam, em 
mui ros pafses nao exisre nenhum dos dois. A rerceira con
di<;:ao e um judiciario razoavelmenre jusro e previsfvel. 
lsso seria exigir dernais de pa ises nas etapas iniciais de de
senvolvimenro, mas os empresarios de mais da rnerade 
dos pafses pesq uisados aponraram esse aspecto como urn 
grande problema. 
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Quadro 3.1 A fraqueza dos alicerces cerceia as empresas em todo o mundo 

Em muiros pafses, nao exisrem os elementos funda
memais de que as cmpresas necessitam para funcionar. 
Na pesquisa descrita no Capitulo 2, os empresarios 
foram convidados a classificar a imporrancia relativa 
de oiro diferentes obstaculos a arividade economica, 
para identificar aspectos da ac;:ao governamenral que 
preCisam ser melhorados. Conforme mostra a tabela 
a baixo: 

• Os obsraculos associados a incerraa dos direitos de 
propriedade e a peleja com a arbitrariedade -
corrupc;ao e crime - c::stao wtre os rn~s maiores ern 
roda parte, excero entre os paises de renda alta da 
OCDE. A regulamenrac;:ao nao aparece diretamcnre 
como um grande obsraculo. 

• Os problemas relarivos as poliricas- principalmeme 
os referemes a rriburac;:ao e operac;:ao dos mercados 
financeiros- ram bern rendem a ficar peno do ropo 
(excero na America Larina). Mas, com base apenas 
nos resultados da pesquisa, e impossfvel dizer se 0 que 
cssas percepc;:oes reflerem e o desejo das empresas de 
pagar menos imposros e caprar recursos a juros mais 
baixos ou se elas sao urn sinroma de poliricas funda
menralmenre deficienres. Mais reveladora e a percep
c;:ao que exisre nos paises da CEI de que a insrabili
dade das poliricas consrirui urn grande obsraculo. 

• A infra-esrrurura inadcquada aparece como o princi
pal obsraculo no sul da Asia, no Oriente Mcdio e no 
None da Africa, e como urn dos rres ma10res na 
America Larina e na Africa subsaariana. 

Classifica,.:iio dos obstiiculos a atividade comercial, segundo as empresas 
(Pior = 1) 

America 
Africa Latina e 

Obstaculo subsaariana Caribe 

Direitos de propriedade 
Corrup<;ao 1 1 
Crime e roubo 5 3 
Regulamenta<;ao 8 8 

Politic as 
Impastos 2 5 
Financiamento 6 4 
lnfla<;ao 4 7 
lnstabilidade 7 6 

lnvestimento publico 
lnfra-estrutura 

inadequada 3 2 

Fonte: Pesquisa do setor privado realizada para este Relat6rio. 

A ausencia desses esteios cruciais dos direiros de proprie
dade da origem ao que esre Relat6rio chama de sfndrome da 
ilegal idade. Ern 27 dos 69 pafses pesquisados - inclusive 
mais de rrc~s quartos dos paises da CEI e cerca de merade dos 
da America Larina e da Africa (mas nenhum na OCDE) 
as empresas esrao sujeitas a uma praga triplice que enfra
quece os rnercados: corrupc;ao, crime e um judiciario irnpre
visfvel, que oferece pouca probabilidade de apelayao. 

Na pesquisa, a corrupyao projerou-se como urn grande 
problema. As suas conseqi.iencias geralmenre nao rerminam 
com o pagamento de propinas a funcionarios enquanro os 
neg6cios conrinuarn . A arbitrariedade governamental 
envolve as empresas nu ma rede de relac;oes que consomern 
muiro tempo e sao econornicamenre improdurivas. Mais da 
merade dos gerenres de empresas pesquisadas na CEI -

Oriente Paises de 
Sui e Medio e rend a 

Leste da Norta da alta da 
Asia Africa CEI ECO OCDE 

3 2 3 3 5 
8 8 4 6 6 
7 7 8 8 4 

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

1 1 7 5 3 

mas somenre 10% nos pafses da OCDE - disseram que 
gasram mais de 15% do seu tempo discutindo a aplicac;ao 
de leis e regulamenros com funcionarios do governo (Figura 
3.2). Embora seja menor em ourros paises em desenvolvi
menro, 0 onus da burocracia mesmo assim e invariavel
mente maior do que nos paises da OCDE. 0 Capitulo 6 
examina rnais minuciosamenre as formas pelas quais pode 
ser combatido o flagelo da corrupc;:ao. 

0 faro de as empresas da CEI terem apontado como 
problemas graves os ourros dois elementos da sindrome da 
ilegalidade - crime e imprevisibilidade do judiciario -
reflete em pane o vacuo insrirucional criado pela rejeic;ao 
do planejamenro cenrral nas economias em rransic;:ao. Mas 
os indicadores de ourras regioes dao a enrender que a deca
dencia insrirucional e generalizada. Na America Lari na, por 
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exemplo, a raxa de homicidios subiu de I 2,8 por l 00.000 
em 1980 para 21,4 por I 00.000 em 1991 , evidenciando
se aumenros em quase rodos os paises e sub-regioes. 

Ainda ha muiro a aprender sobre os meios de combarer 
a ilegalidade enrre os cidadaos pan iculares. Mas a solu~ao 
provavelmenre envolvera muiras das prioridades de reforma 
desracadas nesre Relar6rio, incl usive melhor proreyao dos 
gru pos vu lneraveis e forraJecimenro da capacidade geraJ das 
insrirui~oes do Esrado. Quando uma comunidade cai na ile
galidade, isso pode evocar um senso de imporencia enrre os 
que respeiram a lei. Mas, como descreve o Quadro 3.2, uma 
iniciariva adorada recenremenre em Cali, Colombia, mosrra 
que, mesmo nas condi~oes mais dificeis, a a~o dvica pode 
come~ar a rransformar o desespero em espe ran~a. 

Bases institucionais mais compfexas 
A conren~ao da ilegalidade e necessa ria para ga ranm OS 
direiros de propriedade, mas ralvez nao seja suflcienre. Pro
blemas de in forma~ao e coordena~ao rambem podem 
impedir o desenvo lvimenro ao so lapar os mercados e os 
direiros de propriedade, problema que freq i.ienremenre e 
enconrrado nos paises de baixa renda. 

Ocorrem problemas de informa~ao por serem inevira
vel menre limiradas ranro as informa~6es como a compre
ensao por parre dos ind ividuos e das empresas ou por nao 
serem claras as regras do jogo. E possivel que o alcance dos 
direiros de propriedade - compreendendo o direiro de 
usar um bern, permiri r ou proibir o seu uso por OLmos, 
receber renda gerada por esse bern ou aliena-lo - nao 
esreja bern deflnido. Os individuos e as empresas podem 
nao rer conhecimenro das oponun idades de lucro ou da 
probidade de possiveis parceiros comerciais. Os cusros do 
acesso a essa informa<;:ao dimin uem a medida que crescem 
os mercados e se desenvolvem as insrirui~6es de apoio, ror-

Figura 3.1 A sindrome da ilegalidade 

Numero de paises em que um ou mais aspectos 
da ilegalidade representam graves obstaculos as 

atividades comerciais 

Nota: Um pafs encontra-se dentro de um circulo se a metade ou 
mais das empresas classificaram o problema como 1 ou 2 (na 
escala de 1 a 6. em que os valores mais baixos indicam maier 
gravidade) e dentro de uma interseGiio se pelo menos 40% das 
empresas classificaram os problemas como 1 ou 2 e a media 
das duas percentagens foi superior a 50%. Fonte: Pesquisa do 
setor privado realizada para este Relat6rio. 

nando mais inrensivo o consumo de in forma~ao das eco
nomias. Conrudo, nos paises em desenvolvimenro, o cusro 
do aprendizado rambem pode ser elevado. 

A coordena~ao da arividade econ6mica e dific il porque 
individuos e empresas egoisras se comporram esrraregica
men re- geralmenre so se disp6em a compani lhar infor-

Figura 3.2 As negocia~oes com funcionarios do governo podem ser uma tarefa ardua 
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Quadro 3.2 Enfrentando o crime em Cali, Colombia 

Um dos cenrros do comercio ilegal de cocafna, Cali viu 
a sua taxa de homiddio sal tar de 23 por I 00.000 em 
1983 para 100 por I 00.000 no inicio dos anos 90. 
Muitas mortes podem ser atribufdas diretamente ao tr<i
fico de drogas, mas parece que OlltrOS Se devem a pro
paga~ao de uma cultura baseada na violencia. Cansados 
dcssa crescente ilegalidade, os moradores da cidade ele
geram como prefeiro em 1992 um medico rcspeitado 
que colocou o combate ao crime no centro de sua 
phtaforma polftica. 

Em poucos meses, o prefeiro havia preparado uma 
grande iniciativa de combate ao crime, o Programa de 
Dcscnvolvimento da Seguran~a e Paz. Com base no 
prindpio de que mais vale prevenir do que reprimir 
e apos uma anilise exaustiva dos padroes da criminali
clade -, o programa passou a combater o crime em 
varias frentes: 

• As organiza~oes de ordem dvica foram reclassifica
das. Estabeleceram-se programas especiais de educa
~ao e habita~ao para policiais e imroduziram-se me
lhorias nos servi~os (inclusive assistencia jurfdica e 
servi~os de concilia~ao) oferecidos pelas delegacias 
onde os cidadaos apresentam suas queixas de a~oes 
crunmosas. 

ma~oes se nada tiverem a perder. A presen~a do risco 
moral - o risco de que as outras partes deixem oponunis
ricameme de cumprir os acordos - impede que as empre
sas aproveirem oporrunidades de ganho muruo. A medida 
que os mercados se desenvolvem, formulam-se dispositi
vos insrirucionais para facilirar a coopera~ao entre empre
sas. Todavia, nos paises em desenvolvimenro, cujas insri
rui~oes sao deficienres, pode ser dificil consegui r essa 
coopera~ao. 

0 aparecimenro de mercados a vista pode ocorrer 
mesmo quando sao fracos os mecanismos de informa~ao e 
coer~ao, porque 0 faro de que 0 inrercambio e simulraneo 
dificulra a Fraude. Mas, no caso de ourras uansa~oes, 

podem ser vulrosos os custos da i mplama~ao de mecanis
mos adequados de in Formayao e coer~ao para permirir que 
os negocios se desenvolvam num clima favodvel. 

0 born funcionamento das instirui~oes pode reduzir 
esses custos rransacionais. A hisroria oferece exemplos 
abundanres do clesenvolvimento simbi6rico de mercados e 
in sr i rui ~oes: novas indt.'IStrias criam demanda de insrirui
~oes mais complexas, as quais por sua vez permirem que a 
industria se desenvolva ainda mais. Veja-se o exemplo da 

• Campanhas de educa~ao publica promoveram a tole
rancia e o respeito aos direiros alheios. Os lfderes 
comunid.rios receberam rreinamento em solu~ao pad
fica de disputas; criou-se para as crian~as o programa 
Amigos da Paz; a relevisao apresenrou comerciais 
humorfsricos que incenrivam os cidadaos a seguir as 
regras da vida coridiana, rais como obedecer aos sinais 
de transiro ou esperar na fila para romar um onibus. 

• Os servi~os publicos foram utilizados para reduzir a 
desigualdade. Em areas deprimidas da cidade, 
ampliaram-se as escolas primarias c secundarias; 
agua, luz e esgotos foram insralados em f.1Velas; cen
rros de juvemude e programas de desenvolvimenro 
de empresas colaboraram para induzir os membros 
de gangues juvenis a voltar a participar da sociedade. 

• Enfrentaram-se direramenre os caralisadores dos cri
mes violentos. A cidade proibiu o porte de pequenas 
armas de fogo em cerros fins de semana de alro risco 
e resrringiu-se a venda de bebidas tarde da noire e 
durante os feriados. 

Em 1995, apos sere anos consecurivos de aumenro 
(aringindo o pico de mais de 120 homiddios por 
100.000), a taxa de homicidio de Cali finalmcnte 
come~ou a diminuir. 

minera~ao no rerrir6rio de Nevada, no "Oeste Bravio" dos 
Esrados Unidos, no seculo XIX. 

Na decada de 1850, algumas cemenas de mineradores 
exploravam uma area de valor marginal de 100 km2. Man
tendo apenas tem1es vfnculos com a sociedade organizada, 
eles aruavam por for<;:a de acordos de propriedade total 
mente raciros e informais. A descoberta do veio de ouro e 
prara de Comstock no final da decada precipirou uma 
inunda<;:ao de garimpei ros. Em cinco meses, os novos 
mineradores haviam estabelecido um governo formal no 
acampamenro, e esse governo elaborou regras escriras sobre 
os bens privados, aplicando-as mediante um regisrro per
manenre e um tribunal ad hoc de mineiros. 

Em 1861, o minerio superficial se havia esgorado e os 
garimpeiros recorreram a mioera<;:ao subrerranea - arivi
dade muiro mais cara e inreosiva de capital. Como agora 
esrava em jogo um valor mui ro maior e se rornavam cada 
vez mais complexas as dispuras acerca dos direiros de mi ne
ra<;:ao subrerranea, os mineradores insisriram e consegui
ram a cr ia~ao de um governo territorial form al com um 
judiciario mais amplo - subsidiado em pane pelo Con
gresso dos Esrados Unidos. 
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Em 1864, quando a produ~ao ainda esrava aumen
rando, o sisrema judiciario rerri rorial vi u-se sobrecarregado 
por uma carga maci~a de processos, cuja decisao poderia 
levar are quarro anos. No flm daquele ano, o rerrirorio de 
Nevada foi elevado a caregoria de Esrado e, denrro de urn 
ano, algumas decis6es judiciais imporranres resolveram as 
dispuras sobre direiros de minera~ao . Os direiros de pro
priedade se esrabilizaram e rerminou a incerreza juridica. 

Urn exemplo mais recenre e o progresso da regulariza
~ao fundiaria na Tailandia, que mosrra como a especiflca
~o fo rmal dos direiros de propriedade pode liberar arivos 
"presos" e acelerar o desenvolvimenro impelido pelo seror 
privado. Em dois projeros de registro de rerras, a Tailimdia 
emiriu mais de 4 milhoes de rirulos de propriedade desde 
1985. Esra sendo preparado urn rerceiro projero, para 
emirir ourros 3,4 milh6es de rirulos. A rerra e uma forma 
ideal de garan ria, razao pela qual 0 rfrulo de propriedade 
aumenra o acesso ao crediro formal. Tres anos apos a emis
sao dos primeiros rirulos, ja aumenrara em 27% o numero 
de empresrimos concedidos pelo seror formal aos agricul
rores railandeses que receberam rirulos. Aumenrando a 
seguran~a da posse, o rirulo de propriedade pode pro mover 
o invesrimenro em benfeirorias ( i rriga~ao, cercas, desroca
menro) . Os agriculrores railandeses que haviam recebido 
rirulos de propriedade aumenraram o uso de insumos em 
1 Oo/o a 30%, a sua raxa de forma~ao de capiral em 30% a 
67% eo invesrimenro em benfeirorias em 37% a 100%. 
Mesmo levando em conra OLmos faro res, a produrividade 
das rerras regisrradas e 12% a 27% mais alta do que a das 
ten·as sem rirulos de propriedade. 

Nem rodo pais pode obrer esses resulrados. Na Tai lan
dia, algumas condi~6es preexisrenres desempenharam urn 
papel imporranre. Primeiro, os mercados de crediro ja esra
vam bern desenvolvidos e a falra de regisrro fund iario (e, 
portanro, de garanria) era 0 unico morivo pelo qual muiros 
agriculrores nao conseguiam empresrimos. Ja nos paises 
africanos com mercados de crediro deflcienres, nao se 
observa impacro mensuravel da regulariza~ao fundiaria 
sobre os empresrimos e os invesri menros. Segundo, os pro
jews fundiarios da Tailand ia foram execurados em meio a 
dispuras que ameas;avam a seguran~a da posse, mas nao 
podiam mais ser adequadamenre resolvidos pelos mecanis
mos rradicionais. lsso nem sempre aconrece. Na verdade, 
quando 0 solo e culrivado individual menre mas a proprie
dade e comum, o forralecimenro dos sisremas comunira
rios rradicionais de adminisrra~ao da rerra podem aumen
rar a seguran~a por uma fra~ao do cusro da emissao de 
rirulos de propriedade. Essa op~ao e parricularmenre 
arraenre nos casos em que as comunidades podem emiri r 
rirulos individuais quando os beneficios decorrenres da 
venda a pessoas de fora e da uril iza<;ao da rerra como garan
ria de empresrimos passam a ser maiores do que os benefi
cios associados a posse comuniraria. 

Conrudo, algumas rransa~6es complexas podem ser rea
lizadas mesmo com sisremas judiciarios simples. Urn judi
ciario que funcione bern e urn arivo importanre, cuja edi fl
ca~ao beneficiaria os paises em desenvolvimenro. Como 
mosrra o Capirulo 6, a cria~ao de urn sisrema judiciirio for
mal viavel a panir do nada pode ser urn processo lenro e 
diffcil. Mas nao deve haver anragon ismo enrre o born e o 
melhor. Um sisrema judiciario, mesmo imperfeiro, compli
cado e oneroso, pode ajudar a manrer a credibilidade. 0 que 
imporra nao e ranro que as decis6es judiciais sejam rapidas, 
mas que sejam jusras e previsiveis. Para que isso aconre~, os 
juizes devem ser razoavelmenre comperenres, o sisrema judi
ciario deve impedir que os juizes decidam arbirrariamenre e 
ranro o legislarivo quanro o execurivo devem respeirar a 
independencia e a capacidade coerciva do judiciario. 

Sem urn sisrema judiciario bern desenvolvido, as empre
sas e os individuos rendem a buscar ourros meios de fazer 
valer os conrraros e resolver conrroversias. Gra~as a esses 
meios, rornam-se possiveis rransa~6es privadas basranre 
complexas. Na !dade Media, por exemplo, os comercianres 
europeus elaboraram 0 seu proprio codigo jurfdico, 0 lex 
mercatoria, para governar as transa~6es comerciais; 0 codigo 
aj udou a resrabelecer o comercio de longa disrancia. Uma 
alrernariva aos mecanismos juridicos muiro usada e a coer
<;ao social, baseada em rela<;6es pessoais duradouras. A 
fraude e desencorajada nao pela lei, mas pela "longa sombra 
do Fururo": ambas as partes rrocam os ganhos imediaros da 
fraude pela expecrariva de ganhos maiores com urn relacio
namenro comercial du ravel. A fami lia exrensa Faz esse 
mesmo papel nas rransa~6es comerciais em muiros paises da 
America Larina. Em bora o seu ramanho limire as rransa<;6es 
possiveis, as fam fli as enconrram meios de eferivamenre 
aumenrar o nu mero de membros, por exemplo, medianre o 
casamemo enrre fa mflias de negocianres ou a "ado<;ao" de 
parceiros comerciais como padrinhos, rios e rias. 

As grandes redes comerciais criadas pelos clas chineses, 
algumas de alcance global, sao ourro exemplo de coer<;ao 
social. Com o apoio de poliricas econ6micas adequadas em 
muiros paises do lesre da Asia, essas redes rem rido muiro 
exiro na geras:ao de riqueza para seus membros. A comun i
dade empresarial chinesa na Indonesia (nao pribumt) uril i
zou sua ampla rede no sudesre asiarico para promover 
exporra<;6es de vesruario e moveis. Segundo uma pesquisa 
do Banco Mundial, mais de 90% dos conraros iniciais de 
firmas nao pribumi para comercializa<;ao de exporra<;6es 
eram Feiros an·aves de conex6es privadas. Os exporradores 
nao ch ineses da Indonesia recorriam muiro mais ao apoio 
de 6rgaos publicos. 

Mesmo quando as partes nao podem conrar com a 
coer<;ao social, os mecanismos de parrilha de informas:ao 
podem permiri r a realiza<;ao de rransa<;6es bern complexas. 
0 Q uadro 3.3 mosrra como no Brasil, por exemplo, surgi
ram sisremas sofisricados de in forma<;ao cadastral para aju-
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Quadro 3.3 Os contratos e o sistema judiciario no Brasil 

Do ponto de vista das empresas, o sistema judiciario 
brasileiro e excessivamente complicado. Uma rransa~ao 
comercial que deveria scr simples c sujeita a urn ema
ranhado de leis. Em 1981 , por exemplo, para obter 
uma licen~a de exporta~ao, cram ncccss;\rias 1.470 
a~oes juridicas cnvolvendo I .3 ministerios e 50 orgaos 
do governo. 0 processo judicial tambem e muito 
Iento, dcvido principalmente a complexidade do pro
cedimento de apela~ao. Ainda assim, surpreendente
mente, quando convidadas a avaliar a imponancia rela
tiva de diversas restri~6es as suas atividades , as 
empresas atribuiram baixo peso aos problemas ligados 
ao sistema juridico. 

Urn dos motivos e que, por mais complicado que 
seja, o sistema juridico brasileiro parece proporcionar 
um recurso judicial seguro para as transa<;:6es comerciais. 
A maioria das empresas acha que o judiciario c razoavel
mcnte jusro c prcvisivel e a ele tern recorrido: dois ter
~os de uma amostra de empresas brasileiras discordaram 
de funcionarios do governo e recorreram das suas deci
s6es; 60% impctraram mand<~,do de seguran<;:a contra o 
governo e mais de 80% fariam o mesmo outra vez. 
Assim tam bern, entre produtores e compradorcs de rou-

dar as ernpresas a conrornar os problemas criados por um 
sistema judiciario previsivel mas cheio de empecilhos. 

Focalizarao nas bases 
Em con junto, as indica~6es aq ui apresentadas dao ma rgem 
a esperan<;:a - assim como a um grande desafio. A espe
ran~a vem do faro de que mesmo institui~6es simples 
podem facilitar o desenvolvimenro econ6mico baseado no 
mercado. 0 desafio, do reconhecimento de que muiros 
paises nao disp6em sequer das bases mini mas para os mer
cados. Nessas economias, a prioridade deve sera implanra
~ao dos elemenros basicos da legalidade: protec;:ao da vida e 
da propriedade contra aros crimi nosos, coibic;::io da a~ao 
arbirraria dos funcionarios do governo e um sistema judi
ciario que seja jusro e previsivel. 

Uma vez divisada essa lega lidade basica, a arenc;::io pode 
voltar-se para as maneiras pelas quais partes especificas do 
sistema judiciario podem fortalecer os direiros de proprie
dade. 0 campo juridico e vastO, abrangendo da regulariza
~ao da propriedade e da garantia de bens m6veis as leis que 
governam OS mercados de vaJores, a prorec;:ao da proprie
dade inrelecwal e as leis que regem a concorrencia. Con
tudo, as reformas nessas areas - especialmenre as mais 
soflsticadas- so darao fruros sea capac idade institucionaJ 

pas, uma em cada 1.000 transa~6es acaba chegando aos 
tribunais, em compara~ao com apenas uma em 2.600 
no Chile e uma em 20.000 no Peru. 

Outro motivo pelo qual as empresas nao reclamam 
contra a morosidade das !ides forenses e que (como em 
rodas as economias de mercado privado) surgiram dis
positivos institucionais privados para coibir o oponu
nismo nas rransac;:6es comerciais sem ter de passar por 
procedimentos judiciais. Podemos citar rres exemplos. 
Primeiro, as empresas brasileiras dao credito a CUrtO 

prazo mesmo a novos clientes com os quais nunca 
negociaram, baseando a sua confian~a num bern desen
volvido sistema de prote~ao ao crediro (apoiado porum 
sistema juridicamente sancionado de publicac;:ao de 
informa~6es sobre pessoas que deixam de pagar suas 
dlvidas). Segundo, embora seja diflcil, na f:1lta de paga
mento de emprestimos, reivindicar a posse de bcns pe
nhorados, segundo a legislac;:ao brasileira a propriedade 
alugada pode ser reromada mais facilmente- e assim, 
os brasileiros fazem uso liberal de mecanismos de leas
ing. Em terceiro Iugar, para certas transa~6es flnanceiras 
mais simples, ha mecanismos jurklicos especiais que 
permitem passar ao largo dos procedimentos usuais. 

for adequada. Em muiros paises, sera preciso realizar pri
meiro algumas tarefas mais basicas. 

Manuten~ao de urn clima politico propicio 

Os direiros de propriedade sao a base do cresctmento 
impelido pelo mercado e da redu~ao da pobreza. Mas e 
preciso muito mais. As empresas precisam de um ambien te 
que lhes permira disrribuir recursos de maneira eficienre, 
aumentar a produtividade e introduzir inova~6es. E a 
menos que confiem na cominuidade de politicas razoavel
mente estaveis, elas deixarao de investir e o ritmo de cres
cimenro cair:i. 

Esra sec;::io examina a experiencia internacional com 
aJgumas poliricas essenciais que apo iam o desenvolvimento. 
Destaca aJguns morivos institucionais pelos quais os paises 
acham dificil adorar boas politicas - bem como, num 
mundo mais inregrado, os crescentes riscos de adorar mas 
politicas. Ao Iongo desse exame, a enfase recai sempre na 
busca de meios pelos quais os paises, independentememe da 
sua capacidade institucional, possam manter boas politicas. 

Polfticas adequadas promovem o crescimento 
As ultimas decadas produziram urn rico acervo de lic;:oes 
sobre os tipos de politicas econ6micas que apoiam o desen-
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volvi menro. 0 milagre do lesre asiarico mosrra como os 
governos eo seror privado podem cooperar para obrer urn 
crescimenro rapido e urn desenvolvimenro comparrilhado. 
A recenre recupera~ao de algumas economias larino-ameri
canas, que passaram de uma longa hisroria de i nfla~ao ao 
crescimenro renovado, conflrma ainda mais o poder da 
liberaliza~ao do mercado, da conren~ao or~amenraria e das 
insriruic;6es capazes de aumenrar a credibi lidade. A Africa, 
especialmenre ao sui do Saara, rem demorado mais na ade
sao a esse movimenro, com exce<yao de alguns paises, como 
Mauricio e a Borsuana. Mas varios ourros - Costa do 
Marfim, apos a desvaloriza~ao do franco CFA, e Uganda, 
mais recenremenre - escolheram novos caminhos de 
desenvolvimenro que parecem promisso res. 

As analises dessas e ourras experiencias indicam sempre 
urn conjunro de polfticas que parecem ser essenciais para o 
cresctmen ro: 

• Provisao de esrabilidade macroeconomica 
• Evira<yao das disror~6es dos pre<yos 
• Liberalizac;ao do comercio e dos investimenros. 

Essas polfricas ajudam a colocar uma economia numa 
posi<yao que lhe permire beneflciar-se das for~as comperiri
vas do mercado. Essas forc;as proporcionam os sinais e 
incennvos cerros para que os agenres economtcos acumu
lem recursos, uril izem-nos de maneira eflcienre e adotem 
inova<y6es. Com o rempo, como vimos no Capfrulo 2, a 
consecuc;ao desses direiros basicos pode ter urn efeiw 
exrraordinario sobre o padrao de vida. 

A rela<yao enrre crescirnenro e estabi!idad(' macroecono
mica e bern conhecida. A pesquisa empirica ja mostrou que 
altas taxas de in fla~ao (acima de um digiro) tern efeiro 
adverso sobre o crescimenro. A infla<;:ao elevada gera incer
teza quanro a renrabilidade da poupan<;:a e do investi 
menro, desesrirnulando a acurnula<yao de capiral. Ademais, 
dif!culta a rnanuren~ao de uma raxa de d mbio esravel mas 
cornpetiriva, prejudicando a capacidade do pais de aprovei
rar os beneffcios da aberrura e gerando volarilidade salarial. 

Como mosrra o Q uadro 3.4, em rodo o mundo os 
governos acharn difici l obter a forre disciplina fiscal e mone
raria de que a esrabilidade economica necessira. A rnanuren
<yiio dessas poliricas e ainda mais dificil. Mas OS governos 
reforrnadores so inspirarao a conflan<;:a necessaria para gerar 
crescimenro sea populac;ao acredirar que a nova disciplina 
sera rnanrida. Adianre, examina.mos uma serie de esrru ru ras 
insritucionais que ajudam a inspirar essa conflan~a. 

A !imitariio das di;·torroes dos preros e urn elemenro 
essencial das boas poliricas, porque essas disror~6es irnpe
dem o crescimenro. Elas podern desincemivar invesrimen
ros necessarios, desviar esfo r~os para arividades improduri
vas e encorajar o uso ineflcienre de recursos. As disror~6es 
dos prec;os ocorrem em diversas formas, conforrne as suas 

origem historicas. As mais comuns decorrem de discrimi
na<yao conrra a agricu ltura, da sobrevaloriza<;:ao da moeda, 
da falta de realismo salarial e de imposros ou subsidios 
oculros sobre a uri liza~ao do capi raJ. 

A agricultu ra africana e urn exemplo vivido de como as 
disror~6es dos pre<;:os prejudicam o desenvolvimenro eco
n6mico. A agricultura represenra cerca de 35% do PIB da 
Africa, 40% das exporrac;6es e 70% do emprego. Mas a 
produ<;:ao agricola africana sempre esreve sujeita a altas 
raxas de rribu ra<yao explfcita e implicira. Os imposros expli
ciros (noradamenre sobre as exponac;6es agricolas) eram 
alros porque a deficiencia adminisrrariva impedia a arreca
da~ao de receira adeguada de ourras fonres. Os rriburos 
impliciros eram alros porque as poliricas favodveis as cida
des e a indusrria, combinadas com alws nfveis de prote<yao 
das impona<;:6es, resulrava.m numa grande sobrevalo r iza~ao 

eferiva da moeda em rermos reais. AJem disso, em alguns 
paises, os monopolios do seror publico elevavam os pre<yos 
na fronreira bern acima dos pre<;:os na fonre de produ<yao, 
absorvendo grande parre da diferen<;:a em despesas inrernas. 
A combina<;:ao de alros imposws implfciws e moedas 
sobrevalorizadas conrribuiu para uma queda alarmanre das 
taxas de cresci menro agricola na Africa subsaariana: de uma 
media anual de 2,2% em 1965- 73 para I o/o em 1974- 80 
e O,Go/o em 1981- 85. 

Desde meados dos anos 80, muiros pafses africanos 
envidaram grandes esfor~os para inverter a parcialidade 
conrra a agricu ltura. No inicio dos anos 90, dois rer<yos de 
uma amostra de 27 paises haviam reduzido o grau de dis
wr<;:ao medianre corres dos imposws explfciros e, em mui
ros casos, corre<;:6es da sobrevaloriza<yao. A desvaJoriza~ao 
do franco CFA em 1994 (ver o Quadro 3.5) reduziu signi
ficarivamenre a parcialidade conrra a agriculrura enrre 
quase rodos os paises da zona do franco que ainda nao 
haviam implanrado reformas. 

Mais diffceis de derecrar, mas rambem generalizadas, 
sao as disror<y6es de pre<yos nos mercados de rrabalho e de 
capiral. Por exemplo, os salarios mfnimos legais podem ser 
muiro elevados, fazendo, nao intencionalmenre, com que 
os rrabalhadores nao qualiflcados tenham mais diflculdade 
em enconrrar emprego na economia formal. Assim ram
bern, 0 pre<;:o do capiral - a raxa de juros - as vezes e 
manrido em nivel falsamenre elevado mediante rribura<yao 
das rransa<y6es f!n anceiras ou a exigencia de recolhimenro 
de elevado volume de deposiros bandrios. Q uando as 
auroridades, em respos ta as gueixas dos muruarios, esrabe
lecem urn limite para as raxas de juros ou proporcionam 
subsidios aos investidores, acrescenra-se ao sisrema de pre
eros ourra camada de disror~6es. 

A manuten<yao de regimes !iberais de comercio, mercado 
de capita! e invesrimento rambem e essencial para o cresci
menro. Como se vera no Capirulo 8, muiros paises adota
ram recentemenre uma polirica de maior aberrura. 0 
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Quadro 3.4 Evolu~ao dos deficits fiscais e da infla~ao no ambito internacional 

Conforme mostra a figura, os deficits fiscais dos paises 
industrializados aumentaram progressivamente por 
duas decadas, a partir de inicio dos anos 60, estabiliza
ram-se por urn curto periodo no final dos anos 80 e 
come<;aram novamente a crescer. A persistencia de defi
cits elevados aumentou a divida publica (mesmo sem 
incluir as obriga<;6es de pens6es sujeitas a pagamentos 
correntes), de cerca de 40% do PIB em 1980 para 70% 
em 1995. Os paises em desenvolvimento tern demons
trado uma melhoria consideravel na disciplina fiscal, 
apesar de varia<;6es substanciais. Os deficits fiscais 
come<;aram a cair no inicio dos anos 80, devido princi
palmente a cones das despcsas. 

Contudo, esse quadro geral reAete principalmente 
os resultados da Asia e da America Latina, onde sc 
registraram expressivas e sustentadas redu<;6cs do defi-
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cit. Por outro !ado, na primeira metade dos anos 90, 
nem os paises da Africa ncm os do Oriente Medio 
foram capazes de manter a redu<;ao dos seus defi
cits, que haviam conseguido na segunda metade dos 
anos 80. 

As taxas de inAa<;ao tern variado ainda mais entre 
regioes do que os deficits fiscais. 0 cpisodio inflaciona
rio da decada de 1970 e inicio dos anos 80 propagou-se 
rapidamente pelo mundo. A desacelera<;ao da inAa<;ao 
que come<;ou nos pafses industrializados no infcio dos 
anos 80 parece ter come<;ado a se firmar, embora com 
urn cerro atraso. No mundo em desenvolvimento, a 
inAa<;ao come<;ou a baixar no inicio dos anos 90. mas 
nao em rodos os paises. Em algumas regioes em desen
volvimento, as taxas de inAa<;ao estao convergindo para 
as dos paises industrializados. 
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mercado aberto oferece oporrunidades ao individuo e a 
empresa, aumenrando o acesso a material, equipamenro, 
recnologia e fl nanciamenro. Os vinculos comerciais com a 
economia mundial rambem contribuem para que os pre~os 
inrernos se ajustem as condi~6es dos mercados mundiais, 
de modo que os pre~os reflitam valores de escassez dos bens 
e servi~os. Com melhores incenrivos e oportunidades, os 
empresarios podem utilizar os recursos de manei ra mais 
eflcienre. 

As alrera~6es recenres na manei ra pela qual os palses em 
desenvolvimento aumenram a receira rribura.ria mosrram 
como o crescimenro da integra~ao global pode aferar as 
pollticas inrernas. Em conseqi.iencia da inrernacionaliza~ao 
dos neg6cios e da incansavel concorrencia pelo invesri
menro estrangeiro - alem da presen~a de paralsos flscais e 
jurisdi~6es com impostos baixos - os palses nao podem 
pensar em tributar os rendimenros das em presas e das 
pessoas fisicas com aliquotas mais alras do que a norma 
mundial e ainda atrair invesrimenros. 0 crescenre con
senso mundial quanto a conveniencia de reduzir as barrei
ras ao comercio exerceu pressao sobre a arrecada~ao de 
imposros de fronteira, que sempre foram importante fonte 
de receita para os palses em desenvolvimento. (Em con
junto, esses paises ainda arrecadam cerca de 30% da sua 
receita tribu raria mediante imposros fronreiri~os.) Com o 
aumenro da i ntegra~ao, a parcela da receita total dos paises 
em desenvolvimenro resulranre dos impostos sobre o 
comercio deve cair ainda mais. 

Com essas novas limira~6es das fonres tradicionais de 
receita, muiros paises estao recorrendo aos imposros sobre 
o consumo, como o imposro sobre o valor agregado (IVA). 
Na verdade, o grande potencial desse imposro e a pressao 
sobre ourras fonres de receita levaram a um el<pressivo 
crescimenro do numero de palses que utilizam o IVA 
(Figura 3.3). 

Um regime de comercio aberro e liberal tambem cons
titui uma poderosa maneira de disciplinar os ourros ele
mentos da polirica econ6mica. As economias mais aberras 
estao ma1s exposras aos nscos exrernos, o que rorna mais 
dispendiosa para os governos a ado~ao de poliricas incon
gruences. Conseqi.ienremenre, as economias nas quais o 
comercio ocupa um Iugar de relariva proeminencia rendem 
a rer defici ts flscais menores. A necessidade de seguir as 
regras e conven~6es dos rrarados internacionais e ourro 
esrimulo ao bom comporramento. 

Uma economia sem pollricas s61idas nao pode rer plena 
participa~ao no comercio e no invesrimenro inrernacional. 
Mas a participa~ao numa economia mundial integrada 
rambem rraz novos riscos. Quando os mercados de bens e 
de capital sao aberros, e diffc il para o Esrado suprimir as 
conseqi.iencias da ind isciplina monera ria. Se emirir moeda 
em grande quamidade, havera no mercado cambial previ 
sao de uma infla~ao mais alta e a moeda se desva lorizari 

Figura 3.3 Os paises estao descobrindo 
as vantagens do imposto sobre o valor 
agregado 
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Esse feedback do mercado faz elevarem-se as ta.xas de juros 
inrernas e com elas os custos de financiamenro do governo. 
E preciso contar com boas pollricas para enfrentar os riscos 
da fuga de capirais, volatilidade arbitral e var i a~6es subiras 
nos pre~os dos produtos primarios. 0 Quadro 3.4 resu me 
algumas di feren~as nas rea~6es dos palses ao novo conrexro 
global. 

Os influxos de capi tal esrrangeiro rambem imp6em dis
ciplina as auroridades. Esses influxos rendem a valori7.-ar a 
moeda em termos reais e podem aferar a comperirividade 
e a poupan~a interna. T ambem podem rer efeiro desesrabi
lizador porque respondem rapidamenre a rurbulencias 
flnanceiras de curro prazo. A hisr6ria recente indica que 
essa rurbu lencia pode ser contagiosa, aferando OLmos pai
ses e mesmo outras regi6es, em grau nao necessa riamenre 
proporcional a varia~ao no risco. Os paises que recebem 
grandes influxos de capital ralve-t tenham que manter um 
saldo ftscal posirivo, urilizando aquela poupan~a acautela
dora como prore~ao exrra contra a possibilidade de uma 
saida subi ra de capital. Os in fluxos de capital tambem rem 
profundas repercuss6es na polirica cambial; a ado~ao de 
ta.xas fixas de dimbio, por exemplo, provavelmenre seria 
uma op~ao inviavel para um pals que seja vulneravel nos 
mercados flnanceiros. Em suma, e crucial a qualidade da 
gesrao econ6mica do governo. 
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Figura 3.4 Ao contriuio da Nigeria, a 
Indonesia soube controlar prudentemente os 
efeitos das rendas extraordinarias do petr61eo 
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0 risco de fuga de capirais e perrurbac;:ao Rnanceira e 
vividamenre ilusrrado pelo que ocorreu no Mexico em 
1994- 95. Urn morivo importance da perda de confianc;:a 
foi a sobrevalorizac;:ao do peso, manrida apesar de grandes 
deficits em conra correnre. Quando o nfvel de reservas 
cambiais caiu para abaixo da base moneraria inrerna em 
fins de 1994, as auroridades nao lograram eferivar a neces
saria conrrac;:ao moned.ria. Polfr icas mais congruences 
poderiam rer limirado a perda de confianya. 

Uma economia aberra ram bern fica exposra aos choques 
de prec;:os dos mercados mundiais. Os prec;:os da energia e 
dos alimenros sao particularmenre vohireis e podem aferar 
os pagamenros exrernos e a posic;:ao fiscal de urn pais. As 
raxas de cambia e juros rambem sao vohireis. Oevido a pos
sibilidade de choques adversos (urn aumenro acenruado 
dos prec;:os pagos pelos importadores, uma queda do prec;:os 
para os exporradores), a prudencia aconselha a nao assumir 
dividas em excesso e a deixar uma margem para novas 
empresrimos, bern como a manrer urn nivel adequado de 
reservas e a esrabelecer a media prazo uma base economica 
mais diversificada. 

As surpresas favoraveis podem causar ranros problemas 
quanro as adversas. A resposra prudence a urn choque eco
nomico posirivo consisre em reservar uma parte dos ganhos 
para o futuro. Quando a Guerra do Golfo Persico elevou 
os prec;:os do perrc\ leo, em 1990- 91, a Nigeria uri lizou a 
sua receira imprevisra do perrc\leo para expandir a despesa 

(Figura 3.4). Assim, apesar de uma grande elevac;:ao da 
receira, o deFicit Rscal da Nigeria eferivamenre cresceu em 
1990. Quando os prec;:os do perrc\leo e a receira diminuf
ram, em 199 1, a despesa permaneceu no novo nivel mais 
alto. Ja a Indonesia, ao conrrario, respondeu aos ganhos 
inesperados do perrc\leo com disciplina fiscal, incluindo 
expliciramenre no orc;:amenro urn fundo de reserva para 
manter o aumenro dos gasros abaixo do crescimenro da 
receira e preservar o eq uilibria orc;:amend.rio. 

E diflcil implantar boas politicas 
Embora a receira de uma boa polfrica seja bern conhecida, 
muiros pafses nao a levam a serio e conrinuam tendo urn 
mau desempenho. Muiras vezes, isso indica a presenc;:a de 
incenrivos politicos ou insrirucionais a manurenc;:ao de 
"mas'' polfricas. 

As polfricas que sao mas do ponro de vista do desenvol
vimenro muiras vezes sao basranre eficazes na canalizac;:ao 
de beneficios para grupos poliricamenre influences. Muiros 
problemas macroeconomicos - como a inflac;:ao e o de
salinhamenro da taxa de d.mbio - sao de faro maneiras 
encoberras de cobrar impastos inesperados do setor pri
vado ou redisrribuir beneficios economicos. Do mesmo 
modo, uma ampla gama de resrric;:oes microeconomicas ao 
funcionamen ro dos mercados - resrric;:oes as imporrac;:6es, 
privilegios para os monopc\lios locais e excesso de regula
memos - serve para proreger empresas podetosas ou 
ourros segmentos privilegiados da sociedade. 

Em alguns paises, o sistema politico rem uma rendencia 
inerenre a manurenc;:ao cronica de deficits orc;:amenrarios. 
Os legisladores rrocam favores, cada urn promerendo vorar 
a favor de beneficios para os eleitores do ourro, sem espe
cificar como esses beneficios serao financiados. E assim 
aumenram os defici rs fiscais . 

Quando a receita e insuficienre e OS politicos nao tern 
coragem de corrar despesas, os governos veem-se forc;:ados 
a escolher entre lanc;:ar ou aumenrar imposros que sao 
aconselhaveis do ponto de vista da eficiencia, ou impor rri
butos ocultos, como o chamado impasto inflacionario
o impasto sabre a renda real decorrenre do financiamenro 
de gastos do governo com moeda avilrada. Esra ultima 
gera!menre e a saida mais facil. 0 aumenro da arrecadacrao 
formal de impastos requer uma gesrao rriburaria eficienre e 
honesra. Para isso, ralvez seja preciso eferuar primeiro uma 
reforma esrrurural da adminisrrac;:ao fiscal. Uma mudanya 
da aliquora do IVA pode requerer aprovac;:ao parlamenrar, 
implicando delongas e concess6es poliricas. Mas para 
aumenrar o imposro inflacionario poderia ser suficienre 
uma ordem ministerial ao banco central. 

Mesmo quando as inrencr6es sao boas, OS governos 
podem ser forc;:ados a usar rributos oculros como o impasto 
inflacionario, embora reconhec;:am que, a Iongo prazo, isso 
produzira cusros elevados e minara a credibi lidade. Como 
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pode urn governo que sempre uri lizou o financiamenro 
inflacionario convencer os compradores de bonus de que 
nao vai usar a i n fla~ao para pagar em rempo as suas obriga
~6es ou simplesmenre deixar de paga-las? Como ele podera 
convencer os sindicaros de que nao diminuira a renda 
real ao aumenrar o cusro de vida? Se nada disso For possf
vel, os invesridores proreger-se-ao exigindo uma raxa de 
juros mais alra sobre a divida do governo e os rrabalhado
res proreger-se-ao reclamando aumenros salariais maiores. 
As suas duvidas podem enrao rransFormar-se em realidade: 
o governo poderia ser For~ado a provocar a inflac;:ao que rais 
agenres esperam, relaxando a polirica moneraria e permi
rindo a eleva~ao dos salarios reais e dos juros. 

Esses incenrivos insrirucionais obsrinados mas podero
sos podem diflculrar muiro a reForma de pol iricas. E 
mesmo que as reFormas sejam iniciadas, o cepricismo dos 
empresarios, rrabalhadores e consumidores poderia ser 
conflrmado pela marcha dos aconrecimenros, a menos que 
o governo possa fazer senrir a seriedade das suas inren~6es . 

Manutenrao de boas po!iticas 
Uma vez anunciadas as reFormas, o seu exira duradouro 
pode depender da Formulac;:ao e imp lemen ra~ao de poliri
cas que indiquem que o governo cumprira as suas promes
sas. Ha varios possiveis mecanismos de garanria da 
reForma, rodos com a mesma base logica: proporcionar 
conrroles capazes de coibir qualquer impulso no senrido de 
se desviar dos compromissos anunciados. Se houver uma 
capacidade insrirucional suflcienremenre Forre, que per
mira cerra flexibilidade para uma rapida adapra~ao a even
ros inesperados, ranro melhor. Caso conrrario, a experien
cia indica que a melhor maneira de aringir as meras a Iongo 
prazo e arer-se as res rri~6es auro-imposras e viver com a 
rigidez que elas impoem. Os exemplos abaixo referem-se a 
polfrica fiscal e moneraria; o Capirulo 4 apresenra ourros 
exemplos no campo da regulamenra~ao. 

Po LiTICA FISCAL. Muiros disrurbios macroecon6micos 
maniFesram-se inicialmenre como desequilfbrios fiscais. 
Pesquisas recenres sugerem que a reforma dos aspecros ins
rirucionais do processo or~amenrario pode melhorar signi
flcarivamenre o desempenho fiscal. 

E parricularmenre imporranre o aumenro da [l·anspa
rencia no processo orc;:amenrario. Embora a sociedade 
como urn rodo venha a perder com a ambigLi idade orc;:a
menraria, esra pode ser urn fl lao para os polfricos, escon
dendo, por exemplo, o cusro dos Favores a inreresses 
especiais, ou subesrimando os cusros a Iongo prazo da 
prodigalidade a curro prazo. Quando os or~amenros nao 
sao rransparenres, rorna-se exrremamenre Facil o uso de 
praricas de "conrabilidade criariva", como a real iza~ao de 
gasros exrra-orc;:amenrarios e o excesso de orimismo nas 
proje~6es de receira e crescimenro. Evidenremenre, essas 
arrimanhas diflculram ainda mais o conrrole da despesa. 

A Forma pela qual os or~amenros sao elaborados e apro
vados rambem e imporranre. Por exemplo, ha claros indf
cios de que Faz diFerenc;:a se urn pais adora urn enFoque hie
rarquico do processo or~amenrario - dando ao minisrerio 
das flnanc;:as consideravel conrrole das despesas deparra
menrais - ou urn enFoque de cararer mais colegiado. Em 
principia, o enFoque hierarquico deve promover maior dis
ciplina fiscal, possibilirando mais conrrole verrical dos gas
ros e limirando a margem para expansao das verbas or~a
menrarias pelos legisladores. 

Urn esrudo recenre de 20 pafses larino-americanos 
indica que a ado~ao de urn processo or~amenrario mais 
rransparenre e hierarquico pode aj udar a conrrolar os gasros 
(Figura 3.5). Segundo esse esrudo, os deflcirs rendem a ser 
mais alros nos pafses que usam enFoques colegiados e nao 
rransparenres na preparac;:ao do or~amenro. Os paises com 
os sisremas menos rransparenres e hierarquicos regisrraram 
deflcirs publicos de I ,8% do PIB em media. Os do rer~o 

inrermediario apresenraram urn superavir medio de 1' 1% e 
os com indices mais alros de hierarquia e rransparencia 

Figura 3.5 Boas institui~oes or~amentarias 
ajudam a evitar grandes deficits 
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registraram superavirs medias de 1 ,7%. Esses resultados 
evidenciam que os pafses empenhados em melhorar a sua 
adminisrras:ao fiscaJ geral precisam examinar nao s6 os seus 
baJans:os, mas rambem a esrrurura insrirucional que cria os 
incennvos ao gasto. 

PoLiTICA MONETAfUA. Urn banco cenrraJ independence 
e que funcione bern pode reduzir eferivamenre a amea~a de 
expansao moneraria poliricamenre morivada e manter ao 
mesmo rempo cerra flexibilidade para acomodar choques 
exrernos ineviraveis. Muitos pafses em busca de credibili
dade para a sua polfrica moneraria escolheram o modelo de 
urn banco cenrraJ independence. 

Em muiros casos, esse entusiasmo brorou das indica~6es 
de que os pafses da OCDE com bancos cenrrais indepen
dentes rinham raxas de inflayao mais baixas que os ourros 
- sem queda do rirmo de crescimenro. Mas as renrarivas 
de enconrrar padrao semelhanre nos pafses em desen
volvimenro deram resultados desiguais, dependendo da 
definiyao de banco central independente. Por exemplo, o 
faro de a Russia ret esrabelecido urn banco central indepen
dente no infcio dos anos 90 parece nao rer susrado a infla
s:ao. 0 caso mais complexo dos pafses em desenvolvimenro 
indica que a conrens:ao monetaria com independencia do 
banco central e aJgo que nao se pode simplesmenre fabri
car por decrero. Seria ralvez necessaria contar com uma 
base previa de disposirivos de conrrole dos aros arbimirios 
das auroridades publicas. 

A escolha de urn presidente conservador para o banco 
central, que se oponha mais a inflas:ao do que a sociedade 
em geral, poderia ser para os palses em desenvolvimento 
uma maneira de colher os beneffcios de urn banco central 
independente e, ao mesmo, comer os riscos. Ourra seria 
conferir ao banco apenas independencia instrumental- a 
ftXas:ao diaria de polfricas para aringir cerra mera -, 
deixando a escolha da meta em si aos poderes normarivos. 
Uma rerceira ops:ao seria elaborar urn conrraro para o pre
sidenre do banco central estabelecendo uma penaJidade 
para o caso de se desviar da meta de infla~ao anunciada. 
Isso imiraria o efeito da escolha de urn presidenre conser
vador sem se basear em julgamenros subjerivos sobre a pes
soa que ocupa o cargo. 

A disparidade de resultados obtidos pelos bancos cen
trais independenres na contens:ao da inflas:ao suscira a pos
sibilidade de que aJguns pafses em desenvo]vimenro sim
plesmente nao possam implanrar mecanismos que deem 
sinais de conren~ao moneraria e mamenham ao mesmo 
tempo a capacidade de responder com flexibilidade aos 
choques exrernos. Para esses pafses, a opyao raJvez seja urn 
meio-rermo entre uma organiza~ao baseada em mecanis
mos rfgidos e a ausencia absolura de rais mecanismos. Ja 
foram tentados varios enfoques flexfveis: 

• Rompendo uma longa tradis:ao de inflas:ao, a Argentina 
adotou em abril de 1991 uma lei de conversibilidade 

monetaria que essencialmente transformou o banco cen
tral numa quase-junta moneraria. 0 esroque de moeda 
rem de estar roraJmente sustentado por divisas. 

• Muiros palses larino-americanos adoraram uma taxa de 
dmbio nominal fixa para susrenrar os pres:os e coor
denar as expecrarivas do setor privado. A taxa fixa 
impede o uso da desvaloriza~ao para acomodar choques 
exrernos de cuno prazo. Mas, como o Mexico veio a 
descobrit em 1994, uma raxa de dmbio nominaJ fixa 
pode tornar-se perigosamente desesrabilizadora quando 
os influxos de capital ou as pollricas inrernas desaJinham 
a raxa de cambia reaJ. 

• A maioria dos pafses da Africa de lingua francesa afilia
ram-se a zona do franco CFA e ao seu banco central 
supranacional. Os adiantamentos do banco central a urn 
governo membra estao limirados a 20% da receira rribu
d.ria arrecadada no ano anterior. Isso impede que os paf
ses subsriruam os impastos convencionais pelo impasto 
inflacionario (Quadro 3.5). Mas o mesmo mecanismo 
pode provocar deflas:ao se o crescimenro tornar-se nega
rivo, como aconreceu nos anos 80. 

Esses enfoques inrransigenres representam uma corrida 
contra o tempo, com aJros inreresses em jogo. Elevando o 
cusro da alrera~ao das normas, essas polfricas alimenram a 
crens:a de que o governo agiri com firmeza. Conrudo, com 
o tempo, ocorrera urn choque ex6geno suficientemente 
forte - ou ralvez seja suficienremenre forte a oposis:ao a 
dado efeito colareral da polfrica- para exigir uma recon
sidera~ao. Nesse ponto, os pafses que ganharam a corrida 
contra o tempo ja rerao adorado enfoques mais flexfveis da 
conrens:ao moneraria ou ja rerao adquirido suficienre cre
dibilidade para que a adapras:ao da esrraregia nao seja inrer
prerada como uma reversao. 

lnvestimento em recursos humanos e infra-estrutura 

Em geral, os mercados em born funcionamenro sao o meio 
mais eficaz de proporcionar os bens e servis:os de que uma 
economia necessira - mas nem sempre. Em particular, os 
mercados proporcionam uma oferra insuficienre de bens 
colerivos- bens publicos e privados que geram beneficios 
imporranres para roda a sociedade. GeraJmenre, sao bens 
que rem significarivo impacro sobre a quaJidade de vida: ar 
puro e agua in6cua, primeiras letras e saude publica, trans
pone e comunicas:6es de baixo cusro. Tambem sao bens 
cuja provisao pode afetar significarivamenre o bem-esrar e as 
perspectivas de vida das camadas mais pobres da sociedade. 

A alta rentabilidade dos investimentos pziblicos em sar1de, 
educar;iio e infra-estrutura 
0 acesso a agua poravel eo conrrole de doens:as infecciosas 
sao bens e servis:os publicos com grandes exrernalidades 
que o seror privado nao pode fornecer, ou s6 o faz de 
maneira limirada. As doens:as infecciosas ainda sao respon-



A IMPLANTA9AO DOS A LI CERCES E CONDMICO S E SOC I AlS 55 

Quadro 3.5 Compromisso versus flexibilidade na zona do franco CFA 

A zona do franco CFA na Africa Ocidental e Central e 
ao mesmo tempo uma uniao moneraria e urn padrao 
monetario: o franco CFA e conversfvel em francos fran
ceses a uma taxa nominal fixa. A Fran~a estabeleceu a 
zona ap6s a Segunda Guerra Mundial para supervisar as 
politicas monetarias e financeiras das suas col6nias afri
canas e continua a desempenhar urn papel cemral no 
seu funcionamemo. 

Em troca da garamia de conversibilidade por parte 
da Fran~, os pafses membros abrem mao do direito de 
imprimir dinheiro novo. As altera~6es nas politicas exi
gem negocia~6es mulrilaterais entre os esrados mem
bros e a Fran~a. A nao ser que abandone complera
mente a zona, urn pais nao pode unilareralmente 
renegar o seu compromisso. 

Em compara~ao com pafses vizinhos com dora~6es 
semelhames, os membros da zona tiveram uma inAa~ao 
media mais baixa e crescimento mais rapido nos anos 
70 e infcio da decada de 1980. Comudo, na segunda 
merade dos anos 80, rornaram-se visfveis cerros custos 

saveis por uma grande propor~ao dos 6biros nos pafses em 
desenvolvimemo e os pobres sao os que mais sofrem. 
Quase I bilhao de pessoas no mundo em desenvolvimenro 
nao rem acesso a agua poravel e 1,7 bi lhao carecem de 
saneamenro. As doen~as rransmiridas pela agua, como 
c6lera, rifo e pararifo, cominuam sendo uma amea~a em 
muiros pafses em desenvolvimenro, especialmenre para os 
pobres. lndica~6es procedemes da Malasia mosrram que as 
imerven~6es rradicionais de saude pC1blica, como imuniza
yao e agua in6cua, podem reduzir de maneira sign ificariva 
as raxas de morbidade e morralidade, especialmenre a mor
ralidade in fa mil. 

A renrabilidade da educa~ao e especialmenre elevada no 
nfvel primario, porque a alfaberiza~ao universal gera gran
des exrernal idades para a sociedade. A educa~ao das meni
nas, por exemplo, esta vinculada a melhoria da saude das 
mulheres e seus fi lhos e a raxas mais baixas de fecund idade. 
Muiros arribuem boa pane do sucesso econ6mico dos paf
ses do lesre asiarico ao seu compromisso inabalavel para 
como financiamenro publico do ensino basico como pedra 
angular do desenvolvimenro econ6mico. 

Como desracou o Refat6rio sobre o Desenvo!vimento 
Mundia! 1994, o investimenro publico em infra-esrrurura 
fomenta a arividade privada tanto nos pafses em desenvol
vimento quanro nos indusrrializados. Urn esrudo de 85 
disrri ros em 13 esrados indianos consrarou que a redu~ao 
dos custos de rransporre levou a uma consided.vel expan
sao da agriculrura, ao facilirar aos agriculrores o rransporre 
dos seus produros para o mercado. De maneira mais 

da parricipayao na zona. Esta foi atingida por dois 
choques externos: uma valoriza~ao real do franco fran
ces em rela~ao ao d6lar, que levou diretamente a uma 
valorizayao real do franco CFA; e uma queda brusca nos 
pre~os das principais exporra~6es de alguns pafses mem
bros. A taxa de cambio fixa impedia o ajuste mediante 
a desvaloriza~ao nominal. A inAayao permaneceu baixa 
nesse perfodo, mas a cusra de esragna~ao do cresci
menro. Os pr6prios farores que conrribufram para a 
credibilidade e esrabilidade da zona esravam agora ror
nando exrremameme difkil a desvaloriza~ao do franco 
CFA. Todavia, no infcio dos anos 90 chegou-se a urn 
consenso quanro a necessidade de uma desvaloriza~ao. 

Em janeiro de 1994 foi anunciada uma desvaloriza
~ao de 50%. 0 seu ramanho consided.vel era indicio de 
que a desvaloriza~ao seria uma medida unica. Assim, OS 

seus benefkios poderiam ser colhidos sem abalar a cre
dibilidade futura da taxa de d.mbio fixa. Are agora, 
rudo indica que a desvaloriza~ao foi bem-sucedida nos 
dois aspectos. 

ampla, a concorrencia por novos mercados de exporra~ao 
requer uma infra-esrrurura de alta qualidade para rranspor
rar produros por disrancias longas a cusro mais baixo. 

Mas os recursos ptib!icos muitas vezes niio sao ap!icados 
nesses investimentos 
Em rodo o mundo, pouqufssimos recursos sao dedicados 
aos servi~os basicos essenciais. Os governos gasram cerca de 
I d6lar per capita em saude publica, em comparayao com 
uma necessidade minima de 4 d6lares per capita. Cerca de 
130 mil hoes de crianc;as em idade escolar - sendo 60% do 
sexo feminino - nao estavam marriculadas na escola em 
1990. Na Africa, merade das cr ian~as nao vai a escola. As 
meninas, os filhos de familias rurais pobres e as crian~as de 
minorias lingi.iisricas e ernicas rem menos probabilidade de 
estar na escola. 

Pane do problema decorre da rna disrribui~ao de recur
sos entre serores, como, por exemplo, entre defesa, empre
sas esrarais e servic;os sociais. Em muiros pafses em desen
volvimenro, as empresas esrarais produzem bens que os 
mercados privados poderiam fornecer; os fundos que essas 
empresas absorvem poderiam ser mais bern empregados 
em bens publicos. A companhia de minera~ao esraral da 
T urquia perdeu US$ 3,5 bilhoes entre 1990 e 1996. 0 
governo central da Tanzania gasrou o equivalenre a uma 
vez e meia as despesas em saude publica para subsidiar 
empresas esrarais que dao prejuizo. Em paises de renda 
baixa, as empresas esrarais riveram urn prejuizo medio 
equivalenre a 2,3% do PIB entre 1978 e 1991. 
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Ourra pane do problema e a rna disrribui<;ao dos recur
sos dentro de cada setor. Os gastos com infra-estrutura e 
servi<;os sociais rendem a se concenrrar em areas cujas 
necessidades podem ser atendidas na sua maioria pelo seror 
privado - hospirais urbanos, clinicas, universidades e 
rransporre- e nao nos bens pu bl icos essenciais. Esses gas
ros muiras vezes beneflciam desproporcionalmente os ricos, 
enquanro os pobres recebem apenas uma pequena fra<;ao. 

Por exemplo, muiras vezes os governos renram flnanciar 
roda a gama de servi<;os de saude. Mas as inrerven<;6es de 
saude publica destinadas a melhorar a saude de grandes 
setores da popula<;ao, inclusive os pobres, deveriam rer 
maior prioridade. A maior pane dos servi<;os de aten<;ao de 
saude curariva constiwi urn bern privado (quase) puro -
se o governo nao arcar com os custos, rodos menos os mais 
pobres enconrrarao algum meio de pagar pelo servi<;o. lsso 
pode explicar por que a provisao publica de servi<;os clini
cos nao reve efeiro sobre a saude na Malasia, onde as pes
soas rem a op<;ao de urilizar servi<;os clinicos privados. 

Embora alguns governos renham come<;ado a invesrir 
mais no ensino primario e secundario, o ensino superior 
ainda e basranre subsidiado em rela<;ao aos ourros niveis. 
Por exemplo, enquanro a Republica da Coreia desrina 
84% do or<;amenro escolar ao ensino primario, a Vene
zuela aplica apenas 31%. Do or<;amenro de educa<;ao da 
Bolivia, 35% desrinam-se ao ensino superior, mas na Indo
nesia essa propor<;ao e de apenas 11 o/o. 0 favorecimenro do 
ensino superior e maior na Africa, onde os gasros publ icos 
por aluno sao 44 vezes maiores no ensino superior do que 
nas escolas primarias. No ponro exrremo, a Tanza nia, a 
rela<;ao era de 238: I. 

Figura 3.6 No Vietna, o atendimento 
hospitalar favorece os grupos mais ricos 

Parcela do gasto total 

Segundo quintil 
22% 

Quintil mais 
pobre 
11% 

Quintil 
mais 
rico 
30% 

Nota: Cada fatia representa a parcela do gas to total recebida 
pelo quintil em 1993. Fonte: Banco Mundial 1995f. 

Essa enfase nos servi<;os cl inicos e no ensino superior 
perpetua as desigualdades sociais. Os dados do Vie rna con
flrmam que os grupos mais ricos se beneflciam despropor
cionalmenre do arendimenro hospiralar: calcula-se que o 
quinril mais rico da popula<;ao recebe 30% dos beneflc ios 
derivados dos gasros hospiralares, enquanro o quinril infe
rior recebe apenas 11 o/o (Figura 3.6). 

As decis6es do governo quanro ao ripo de servi<;o a ser 
prestado nao sao 0 unico morivo da desigualdade na disrri
bui<;ao dos beneficios dos gasros pt.'tblicos. As diferen<;as de 
demanda, especiafmente as relativas as diferen<;as entre OS 

sexos, rambem sao imporranres. Por exemplo, na Costa do 
Marflm, quase dois ter<;os dos gasros publicos em educa<;ao 
desrinam-se aos meninos. No Paquistao, os meninos rece
bem uma vez e meia mais beneflcios dos gasros publicos 
em educa<;ao do que as meninas. FreqUenremente, a rela
riva desvantagem das meninas e ainda maior nas famil ias 
mais pobres, reflerindo diferen<;as na demanda dessas fami
lias quanro a educa<;ao de meninos e meninas. 

Utifizando melhor os recursos publicos 
Para concenrrar mais eflcientemenre o uso dos recursos 
pt'tblicos na provisao de bens e servi<;os colerivos, sed pre
ciso que os paises redisrribuam as despesas e aprendam a 
urilizar mais eflcienremenre os seus recursos. Em muiros 
paises, isso exigira mudan<;as tanto poliricas como insriru
cionais. 0 primeiro passo viral da mudan<;a insri tucional e 
a disposi<;ao de adotar urn enfoque pluralisra na presra<;ao 
de servi<;os: permirir a parricipa<;ao privada, concenrrando 
ao mesmo tempo a parricipa<;ao publica direra na provisao 
de bens e servi<;os genuinamenre colerivos (embora, con
forme veremos adianre, os governos possam rambem sub
sidiar o consumo de bens por parte de grupos caren tes, 
mesmo quando os rendimenros sejam roralmenre priva
dos). Comparadas com a suposi<;ao com urn no ap6s-guerra 
de que a infra-esrrurura e os servi<;os sociais sao urn domi
nio exclusivo dos monop61 ios publicos, as esrraregias plu
ralisras podem parecer radicais e arriscadas. Na verdade, a 
parricipa<;ao privada e comuni raria na provisao de infra
esrruw ra e servi<;os sociais rem uma longa rradi<;ao hist6-
rica (Quadro 3.6) . 

Somente no seculo XX OS governos, primeiro na 
Europa e depois em ourras regi6es, rornaram-se imporran
res provedores de servi<;os, chegando em casos exrremos a 
excluir o seror privado. Essa rransi<;ao para urn papel mais 
amplo do governo evoluiu de maneira diferenre para dife
renres servi<;os e em diferenres paises, dando origem a uma 
grande varia<;ao nos padr6es de fl nanciamenro e provisao 
denrro dos grupos de renda e entre eles. Entre os paises de 
baixa renda, por exemplo, a parricipa<;ao privada no roral 
das despesas com educa<;ao varia de cerca de 20% em Sri 
Lanka a cerca de GO% em Uganda e no Vierna (Figura 
3.7). A discrimina<;ao das despesas com saude moma uma 
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Quadro 3.6 Provisao privada de servi~os sociais: uma perspectiva historica 

Somente no seculo XX o Estado assumiu urn papel 
importante na provisao de servi<;os sociais, como educa
<;ao e aten<;ao de saude. Mas a capacidade do Estado de 
fornecer esses servi<;os varia, resultando em difcrentes 
combina<;6es de atividades publicas e privadas. 

Os sistemas de ensino modernos tiveram por base 
iniciativas privadas, muitas vezes religiosas. Das escolas 
islamicas na Indonesia e na Africa Ocidental aos gurus 
hindus na fndia, as igrejas crista.~ na maior pane da 
Europa e aos mestres-escolas de aldeia na China, as 
escolas religiosas particulares vern ensinado as crian<;as 
ha seculos. Em geral, porem, a educa<;ao era privilegio 
das elites. 0 ensino publico de massa e uma inven<;ao 
do seculo XIX, originada na Europa e na America do 
Norte, de onde se propagou as ex-colonias ap6s a inde
pendencia. Um vultoso invesrimento publico levou a 
uma expansao da matrlcula nas escolas p{Iblicas, acom
panhada em muitos paises por uma redu<;ao no papel 
das escolas paniculares. Por exemplo, no Malavi, a 
matricula nas escolas primarias paniculares caiu de 
77% do total em 196 5 para 10% em 1979. Em ou tros 
palses, a incapacidade do governo de acompanhar a 
demanda ou aplacar a insatisfa<;ao com a qualidade do 
ensino publico levou a um aumento do numero de 
matriculas nas escolas paniculares. 

Historicamcnte, a maioria dos servi<;os medicos era 
proporcionada em carater particular por parteiras, curan-

varia<;ao semelhante. Na America Latina, a parncipa<;ao 
privada varia muito: de urn ter<;o do total das despesas com 
saude no Equador a 43% no Mexico e 57% no Brasil. Na 
Tailandia, 80% das despesas de saude sao privadas. 

Em muitos casos, a desagrega<;ao da provisao de infra
esrrutura e servi<;os sociais facilita a obten<;ao de uma ade
qua<;ao melhor entre fun<;6es e capacidades. Em sistemas 
agregados de provisao, um conjunto de atividades diversas 
- privadas e coletivas, subsidiadas ou nao, competitivas e 
monopolistas - e executado por urn s6 provedor publico. 
Quando os servi<;os sao desagregados, torna-se possfvel: 

• Distinguir entre atividades que podem ser totalmente 
financiadas e execu tadas pelos mercados privados e 
aquelas que contem imporranres elementos coletivos 
e come<;ar a reduzir as primeiras. 

• Disringuir entre as atividades colerivas cuja realiza<;ao 
deve continuar em maos do poder publico e aquelas cujo 
financiamenro deve ser publico ficando a execu<;ao a 
cargo do seror privado - e valendo-se de comprovantes, 

deiros e medicos de bairro. A medicina ocidental s6 
come<;ou a beneficiar um grande numero de pessoas 
quando os primeiros antibi6ticos come<;aram a ser pro
duzidos em massa ap6s a Segunda Guerra Mundial. Nos 
palses em desenvolvimento, a crescente urbaniza<;ao e a 
industrializa<;ao levaram a forma<;ao de associa<;6es tra
balhistas, que se organizavam para proporcionar seguro 
medico mediante "fi.mdos de saude" ou insistiam na cria
<yao de sistemas p{Iblicos de seguro social. Em 1950, 16 
pafses latino-americanos tinham adotado leis para pro
porcionar seguro saude a cenos grupos, mas apenas dois 
palses africanos e quauo asiaricos haviam feito o mesmo. 

A Conferencia lnternacional sobre Aten<;ao Primaria 
de Saude, realizada em Alma-Ata, no Cazaquistao, em 
1979, proclamou que a saude era urn "direito humano 
basico" e recomendou que os governos assumissem 
"responsabilidade pela saude da popula<;ao". Yarios 
governos de pafses em desenvolvimento criaram siste
mas nacionais de saude para proporcionar atendimento 
medico gratuito a toda a popula<;ao. Esses esfor<;os rive
ram resultados desiguais e o setor privado se expandiu 
para preencher as lacunas. Na Malasia, por exemplo, a 
propor<;ao de medicos com consult6rio particular cres
ceu de 43% do total em 1975 para 90% em 1990. Mas 
grande parte da popula<;ao ainda nao tern acesso a ser
vi<;os basicos, enquanto outros recorrem principal mente 
a servi<;os privados pagos do seu proprio bolso. 

contratos e ourros mecanismos como ponte entre o setor 
publico eo privado (o Capitulo 5 exarnina mais detalha
damente essas op<;6es). 

• Aproveitar novas oporrunidades de concorrencia entre 
os diversos bens e servi<;os que podem ser proporciona
dos pelo setor privado (as vezes, como veremos no Capi
tulo 4, pa ra aprovei tar essas oporrun idades, pode rornar
se necessaria urn novo quadro normativo). 

• Aumenrar a transparencia na utiliza<;ao dos dinheiros 
p{1blicos (muiro mais dificil quando diversas atividades 
estao reunidas nas maos de urn provedor publico 
monopolista). 

Mas a reforma organizacional nao sera suficien te. T alvez 
a mudan<;a mais importaJHe no tocanre aos incentivos seja 
dar "voz" aos pr6prios usuarios - nao s6 para trabalhar em 
parceria com os provedores quando a informa<;Jo localizada 
e essencial para uma presta<;ao eficiente, mas tambem para 
moni rorar o desempenho dos provedores e impor, atraves 
do processo politico, a manuten<;ao do compromisso para 
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Figura 3. 7 0 balan~o entre ensino publico e privado difere multo entre os paises 
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Nota: Os dados referem·se a varios anos entre 1988 e 1993. Fonte: Psacharopoulos e Nguyen 1997. 

com a qualidade. 0 Capitu lo 7 explica como isso pode 
ser obtido. 

Prote~ao dos grupos vulneraveis 

A Iongo prazo, o crescimento rapido e o investimenro em 
recursos humanos reduzirao drasticamente a pobreza. No 
enranto, independentemenre do nivel de renda de urn pais 
- e independentemente dos ganhos para a economia 
como urn rodo - alguns cidadaos serao deixados para tras 
e outros sofrerao temporariamente. Esta se¢io examina o 
que os Estados tern feito para enfrentar o desafio de prote
ger os grupos vulneraveis. 

Uma ampla variedade de medidas protetoras 
A Tabela 3. 1 da uma ideia da rica variedade de iniciativas 
adotadas pelos governos dos paises em desenvolvimenro 
para proteger os grupos vulneraveis. Todas essas inicia
ttvas se enquadram numa das seguin tes categorias 
gerats: 

• Programas de pens6es, seguro-desemprego e outros pro
gramas de seguro social destinados a ajudar pessoas que 

- devido a idade, ao ciclo dos negocios ou a outras cir
cunstancias - ficam fora da economia assaJariada 
durante uma pane da vida. 

• Programas de assistencia social destinados a ajudar os ele
mentos mais pobres da sociedade, aqueles que mal 
pod em sustentar -se sozi n nos. 

Nos paises indusrrializados, o Estado previdenciario 
universaJ , que influenciou programas de assistencia social 
em todo o mundo, ofuscou essa disrin¢io. A maioria dos 
principais programas de transferencias - pens6es, seguro
desemprego, assistencia familiar - come"ou nos anos 30 e 
40 em resposra a Depressao e a Segunda Guerra MundiaJ, 
quando se constarou que as pessoas idosas eram especial
mente vulneraveis nas sociedades industriaJizadas. Esses 
tres programas, especialmente as pens6es, absorvem uma 
parcela cada vez maior da renda nacional e, em todo o 
mundo, os paises ricos estao reexaminando aJguns aspectos 
dos seus programas previdenciarios (Figura 3.8) . A propria 
Suecia, onde o compromisso para com o Estado previden
ciario permanece firme, iniciou uma serie de reformas de 
Iongo alcance destinadas a encontrar urn equilibria melhor 
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Tabela 3.1 Seguro social, assistencia social e programas de redu~ao da pobreza nos paises em 
desenvolvlmento: caracteristicas e li~oes 

lipo de 
programa 

Pensoes 

Assist€mcia 
famil iar 

AssistEmcia 
social 
(dinheiro) 

Subsidies de 
alimentos 

Subsidies 
habitacionais 

Subsidies de 
energia 

Frentes de 
trabalho 

Programas 
baseados no 
credito 

Cobeltura e 
padroes regionais 

Quase universal nos paises 
em transi<;ao. muito baixa 
na Africa subsaariana. 
media a alta na America 
Latina. Predominam os regi
mes baseados em contribui
coes parceladas. 

Nos paises de renda media 
e alta. incluida no seguro 
social. Nas economias ern 
transicao. universal no 
ambito das empresas. 

Limitada nos paises em 
transicao, rara na Asia. 
inexlstente na America 
Latina e na Africa. 

Os subsidies gerais de pre
r;os predominam na Africa e 
no Oriente Medio. A distri
buir,;ao racionada prevalece 
no sui da Asia. Na America 
latina, usam-se esquemas 
de troca de alimento por tra
balho. Os paises estao ado
lando cupons de alimentos 
e programas dirigidos. 

Comuns nas economias em 
transicao. em geral orca
mentarios; menos comuns 
nas outras regioes, em 
geral extra-orcamentarios. 

Predominantes nos paises 
em transicao e produtores 
de petr61eo, como a Vene
zuela. 

0 esquema de Garantia do 
Emprego de Maharashtra, 
na india, e os fundos 
socials na Africa e na Ame
rica Latina sao financiados 
internamente e por doado
res internacionais. 

Comuns em toda parte, 
especialmente na Africa. no 
Sui da Asia e na America 
Latina 

Fonte: Adaptado de Banco Mundial 1996e. 

Problemas e I~ 

Desequilibrios atuariais, mesmo em alguns paises 
com populacoes jovens, ameac;am a estabilidade 
macro-economica. especialmente nos paises em tran
sicao. no Brasil e no Uruguai. Os paises em transicao 
precisam aumentar a idade pensionavel e separar a 
redistribuicao do seguro. 

0 tamanho da familia tem alta correlacao com a 
pobreza nas republicas da Asia Central , mas nao na 
Europa Oriental e no resto da CEI. A incidencia de 
pobreza determina o grau de progressividade. Quando 
a incidencia e baixa, a avaliar,;ao da renda e crucial 
para center os custos. 

Mais adequada para paises com incidimcia de 
pobreza relativamente baixa. 

Os subsidies de pre<;os sao fiscalmente insustenta
veis, distorcivos e regressivos. Os vazamentos podem 
ser evitados mediante orientacao inovadora. Os pro
gramas de nutricao sao mais eficazes em funcao do 
custo do que a distribuicao racionada ou os subsidies 
gerais. Os programas que estabelecem requisites de 
trabalho sao mais eficazes do que o racionamento. 
A economia politica geralmente provoca um vies 
urbane. 

Em geral, sao regressivos. 0 incentive a construc;ao 
de habitacoes de baixo custo e melhor para os pobres 
das areas urbanas . As organizacoes comunitarias e 
cooperativas tem conseguido melhor orientacao. Na 
ex-Uniao Soviet ica. os subsidies complicam o funcio
namento dos mercados de habitacao e trabalho. 

Na Asia, Africa e America Latina. os subsidies da 
gasolina beneficiam os mais ricos. Tambem sao algo 
regressivos nos paises em transicao devido a sua 
importancia na cesta de consume dos nao pobres. 
A eliminacao dos subsidies afetaria os pobres das 
areas urbanas. 

Proporcionam seguro e assistimcia. Sao apropriadas 
em areas onde a pobreza e transit6ria e hii margem 
para projetos que fazem uso intensive de mao-de-obra 
nao especializada. Os salaries do programa nao 
devem exceder os vigentes no mercado. Os pagamen
tos em especie atraem mais mulheres. 

0 principal problema e a incapacidade de tomar 
emprestimos sem garantia. Os programas devem sub
sidiar os custos de transacao, mas nao os juros, usar 
grupos locals em vez de focal izacao direta, organizar 
os beneficiaries e incorporar incentives aos mutuaries 
e emprestadores para assegurar a amortizacao. lncor
porar a poupanca como componente necessaria. 

HistOrias positivas 

Pianos inovadores na 
Argentina e no Chile. 

Subsidio familiar e 
pensao de assistencia 
social para os idosos 
no Chi le. 

Reforma dos subsidies 
de precos na Tunisia, 
que reduziu os custos 
em 2% do PIB e melho
rou a orientacao. Pro
gram a de Alimentos por 
Educacao em Bangla
desh. 1993. 

Subsidio unico para 
compra de casa no 
mercado privado 
(no Chile). 

Esquema de Mahara
shtra na india: introdu
cao do programa de 
t rabalho na Coreia. ja 
cancel ado. 

Banco Grameen em 
Bangladesh. 
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Figura 3.8 As pensoes e outras 
transferencias tem aumentado 
gradativamente nos paises industrializados 
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Nota: Ver os detalhes na Nota Tecmca. Fontes: OIT, varies 
anos: OCOE 1996. 

entre os beneffcios sociais e seus elevados- e muitas vezes 
invisiveis - custos econ6micos. 

Na Europa Centrale Orientale na anriga Uniao Sovie
rica, o Estado sempre proporcionou ampla gama de servi
cros sociais. Ames da sua rransicrao para o mercado, aqueles 
paises ofereciam amplos beneficios, que diferiam em gua
tro aspectos dos proporcionados pelas economias indus
rrializadas. Primeiro, como o sistema baseava-se no plena 
emprego garantido pelo Esrado, nao havia seguro-desem
prego. Segundo, a prorecrao social concenrrava-se nos que 
nao podiam trabalhar (como as pessoas idosas e deficien
tes). Em terceiro Iugar, os beneficios eram descentralizados 
no nivel das empresas. E, guano, desempenhavani impor
tante papel os subsidios em especie (habiracrao, energia). 

Face a conrracrao econ6mica sem precedentes e aos limi
rados oryamenros que acompanharam a transicrao, alguns 
paises da Europa Central e Oriental e da ex-Uniao Sovie
rica esrao comecrando a perceber que nao podem mais cus
tear a manurencrao desse sistema de coberrura universal , que 
rem de ser subsriruido por programas mais dirigidos. As 
transferencias em dinheiro como percenragem do PIB sao 
elevadas, mas a adapracrao do sistema previdenciario as 
novas condicr6es e poliricamenre dificil. Na Pol6nia, as 
rransferencias subiram de 9% do PIB em 1988 para 18% 
em 1993. 

Em contraste com os membros da OCDE, a grande 
maioria dos paises em desenvolvimenro criou sistemas de 
seguro social como "oasis" que concedem beneffcios fam i-

liares e pens6es aos trabalhadores do setor formal e aos fun
cionarios publicos. 0 ramanho desse oasis aumenra com a 
renda per capita. Ele cobre 6% da mao-de-obra na Africa 
subsaariana, 23% na Asia e 38% na America Larina. 0 
seguro-desemprego formal e raro, mas o uso do seror 
publico como empregador de ultima insrancia e uma 
forma disfarc;:ada de seguro-desemprego. 

Os pafses em desenvolvimento rambem renraram varias 
modalidades de assisrencia social para arender as necessida
des basicas dos mais pobres. Esras variaram dos programas 
que combinavam assisrencia monetaria com seguro aos 
precros subsidiados (alimenros, habirayao, energia) e frentes 
de trabalho inrensivas de mao-de-obra (Tabela 3.1). A ela
boracrao de programas de assisrencia social muiras vezes e 
muito influenciada pela ajuda internacional. A prevah~ncia 
de assisrencia alimenrar dos Esrados Unidos nos anos 50 e 
60, por exemplo, levou a adocrao de muitos programas de 
alimentos em troca de rrabalho, particularmente no sui da 
Asia. 0 aparecimento nos a nos 80 de varios fundos sociais, 
especialmente na America Larina, reflere a mudancra para 
a assisrencia nao alimenrar e para uma cooperacrao maior 
com organizacroes nao-governamenrais (ONG) e grupos 
comunirarios na presracrao de assisrencia dirigida. Alem 
disso, cresceu a popularidade dos programas de frentes de 
trabalho intensivas de mao-de-obra, principal mente no sui 
da Asia e na Africa. 

Em muiros pafses, os programas de seguro e assisrencia 
social nao aringiram o objerivo de proteger os grupos vul
neraveis. Ao contrario, freqi.ientemente, resultaram em 
rransferencias de recursos aos grupos de elite, as vezes 
com conseqi.iencias desesrabilizadoras do ponto de vista 
fiscal. Mas esrao comecrando a surgir novas abordagens 
ao seguro e a assisrencia. Examinaremos cada uma delas 
separadamen te. 

Seguro social: oPf6es e riscos 
A generosidade dos programas de seguro social as vezes 
prejudica a polirica fiscal a Iongo prazo. Como indica a 
Tabela 3.2, em muiros paises as obrigacr6es implfcitas nos 
direitos de pensao ulrrapassam gualquer medida razoavel 
da capacidade rriburaria do governo. 

As alteracr6es demograficas explicam em parte esse 
aumento das pens6es. 0 envelhecimenro da populacrao e 
responsavel por mais da merade da expansao das pens6es e 
ourros beneffcios previdenciarios nos paises da OCDE 
durante urn recente periodo de 30 anos. A Ucrania e a 
H ungria ram bern rem populacroes mais vel has, o que 
explica em parte a sua elevada divida impl fcira a titulo de 
pens6es. As press6es demograficas sabre os programas de 
pens6es provavelmente se inrensificarao de maneira parti
cularmente rapida em alguns paises em desenvolvimento. 
A populacrao chinesa maior de 60 anos duplicara de 9% 
para 18% do total em 30 anos - uma rransicrao que levou 
urn seculo na Francra e na Gra-Breranha. 
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Tabela 3.2 Divlda implicita a titulo de 
pensoes em alguns paises 
(percentagem do PIB) 

Divida implicita do govemo 
Pais relativa a pensCies 

Uruguai 296 
Hungria 213 
Brasil 187 
Ucrania 141 
Turquia 72 
China 63 
Camaroes 44 
Peru 37 
Congo 30 
Venezuela 30 
Senegal 27 
Mali 13 
Gana 9 
Burquina Faso 6 

Nota: Os dados referem-se a vtlrios anos entre 1990 e 1996 e 
sao valores atuais liquidos calculados a uma taxa de desconto 
de 4%. 
Fonte: Kane e Palacios 1996. 

Mas a raiz do problema vai alem dos fawres demografl
cos. Em muiws pafses, os servidores pLiblicos encaram as 
suas pens6es como urn direiw, e nao como uma forma de 
poupanc;a: eles fazem conrribuic;oes limitadas para urn 
fundo de aposenradoria mas recebem urn salario integral 
como pensao, ap6s 30 a 35 anos de servic;o. De modo mais 
geral, grupos inHuentes advogam a aprovac;ao de transfe
rencias por conra do orc;amenw, o qual nao querem que 
seja reduzido mesmo em face de uma grave carencia de 
fundos. Em alguns pafses africanos, a burocracia pLiblica 
destina a si mesma recursos que se destinariam ao seguro 
social ou a grupos vulneraveis. 

Seja qual for a causa desses problemas, a menos que o 
seguro social possa ser colocado numa base financeira mais 
s61ida, os programas fracassarao ou os pafses mergulharao 
numa grave crise fiscal, senao as duas coisas. Como pri
meiro passo essencial da reforma, os governos devem dis
tinguir entre as metas de seguro e as de assistencia - espe
cial mente nos paises em desenvolvimenw, onde a diferenc;a 
e maior entre OS cidadaos mais pobres (geraJmente visados 
pelos programas de assistencia) e os que panicipam da eco
nomia formal (geralmente visados pelos programas de 
seguro). A experiencia indica que, sem essa distin~ao, tanto 
a viabilidade fiscal dos programas de seguro (porque os 
"segurados" podem advogar a aprovac;ao de beneffcios 
sujeiws a pagamentos correntes) quanw o impacto dos 
programas de assistencia (porque os grupos nao visados 
provavelmente irao captar beneficios destinados aos 
pobres) certamenre serao solapados. 

Se fizerem uma clara distin~o entre seguro e assistencia, 
os Estados podem levar a panicipa~ao e concorrencia pri
vada aos sistemas de seguro anres dominados pelos mono
p61ios publicos. lsso pode ser feiw de varias maneiras: 

• 0 componente redistributivo das pens6es pode ser sepa
rado do componenre de poupan~a mediante urn sistema 
compuls6rio de bases multiplas, no qual a base corres
pondente a poupan~a e [Qtalmen te custeada e adminis
rrada pelo seror privado e regulamentada pelo setor 
publico. A redistribui~ao pode ser feita mediante uma 
pensao pLlblica uniforme (como na Argentina). 

• Os estados podem inrroduzir conras de poupan~a com
puls6rias para o seguro-desemprego, bern como para as 
pens6es (o Quadro 3.7 descreve uma iniciativa chilena 
nesses moldes). 

• As empresas e os indivfduos podem escolher entre pro
vedores pLiblicos e privados, como no Japao, Sri Lanka e 
Reino Unido. 

• A gestao dos ativos dos programas pLiblicos de seguro 
pode ser feita mediante comraro com o setor privado 
(como na Malasia). 

Quadro 3. 7 0 novo plano de seguro
desemprego do Chile 

0 Chile tinha urn sistema de pagamenro de indeni
zac;oes trabalhistas, mas nao de seguro-desemprego. 
0 governo preparou urn projero de lei para criar urn 
sistema (chamado PROT A C). Esse plano e diferenre 
dos modelos aplicados nos paises da OCDE. 0 
sistema proposro procura evirar os desincenrivos ao 
rrabalho que em geral esrao associados ao seguro
desemprego. Seriam criadas comas individuais para 
as quais os rrabalhadores e empregadores fariam uma 
conrribuic;:ao conjunra equivalenre a 4,4% do sala
rio. Essas comas acumulariam are cinco meses de 
salario e seriam adminisrradas pelo seror privado, 
provavelmenre pelas mesmas instituic;:oes que hoje 
adminisrram as pens6es privadas. Urn rrabalhador 
dispensado receberia indeniza~o correspondenre a 
urn mes de salario por ano de servic;:o, are urn 
maximo de cinco anos, e poderia eferuar are cinco 
retiradas mensais da conra enquanro esrivesse de
sempregado. Os rrabalhadores que ficarem desem
pregados ap6s se demirirem volunrariamenre so rerao 
direiro as reriradas mensais. 0 Esrado regulamenra
ria essas conras de seguro-desemprego e garanriria 
urn beneficio minimo. Como no caso das pens6es, a 
garanria minima so seria fornecida uma vez esgora
dos os fundos da coma. Esra, cnrao, funcionaria 
como uma franquia. 
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• Os esrados podem designar profissionais independenres, 
em vez de apadrinhados politicos, para as direrorias dos 
programas publicos. 

Evidemememe, a provisao privada de seguro social so 
funcionara se os mercados financeiros esriverem tao desen
volvidos que permiram aos imermediarios privados cobrir 
as obriga<;:6es de Iongo prazo com arivos de Iongo prazo. 
Emreranro, mesmo em regi6es pobres como a Africa Sub
saariana, urn mercado de capital incipienre nao precisa ser
vir de obstaculo ao desenvolvimenro de fundos privados de 
pens6es. Dado urn quadro normarivo adequado- e apli
dvel - para o desenvolvimenro do seror financeiro, os 
paises podem esrabelecer mercados regionais de capital. 
T rara-se de uma op<;:ao particularmenre arraenre para os 
pafses da zona do franco CFA, que comparrilham uma 
moeda comum. Alguns mercados de capital da Africa Sub
saariana ja se comparam favoravelmeme, em rermos de 
capiraliza<;:ao do mercado, com os de paises larino-america
nos que recenrememe privatizaram o sistema de pens6es 
(como o Peru). 

Abordagens sustentdveis da assistencia social 
Ao conrrario do seguro social, que pode ser auro-financia
vel, a assistencia social requer a aplica<;:ao direta de fundos 
pubJicos. Assim, e vital para 0 exiro 0 equiJibrio entre OS 
objerivos de redu<;:ao da pobreza e prudencia fiscal. (A 
Tabela 3.1 resume a ampla variedade de estrategias que ja 
foram testadas.) Antes, o debate concentrava-se principal
mente nos meriros relarivos dos subsfdios amplos e progra
mas de beneficios segundo a renda. Arualmeme, as limita
<;:6es de ambas as formas se rotnaram mais obvias. 

Considerando que os programas em que os beneffcios 
sao esrabelecidos de acordo com a renda dos beneficiarios 
sao adminisrrarivamenre onerosos, des provavelmeme so 

poderao atingir as suas meras a urn cusro razoavel nos paf
ses com grande capacidade insritucional. Mas os subsfdios 
amplos rambem perderam o seu atrarivo: sao caros e relari
vameme ineficiemes na reduyao da pobreza. Por exemplo, 
os subsfdios de habita<;:ao e infra-esrrutura acabam benefi
ciando desproporcionalmente as famflias de renda mais 
alta (Figura 3.9). Os subsfdios de alimemos podem ser 
mais eficazes se forem orientados para bens consumidos 
principal mente pelos pobres. A T unfsia passou eferiva
menre de urn programa dispersivo para urn programa 
orientado el iminando rodos os subsidios para bens consu
midos desproporcionalmente peJos naO pobres e, para OS 
alimenros ainda subsidiados, diferenciando as linhas de 
produros mediante embalagens diferenres e uso de ingre
dientes genericos. Essas reformas reduziram o cusro dos 
subsidios de alimenros de 4% do PIB em meados dos anos 
80 para 2% em 1993, mas manriveram ainda uma rede de 
seguranya alimentar para os pobres. 

Uma vez que ranro os programas de beneficios segundo 
a renda quanro os programas de assisrencia de bases mais 
amplas esrao sendo cada vez mais quesrionados, a aren<;:ao 
vo!tou-se para as abordagens auro-orientadas. Uma delas 
consisre em concenrrar a provisao nas localidades urbanas 
e rurais onde e desproporcional o m\mero de moradores 
pobres. Ourra consi.sre em fixar urn nivel baixo de benefi
cios e incluir certa forma de reciprocidade. Os programas 
de alimenro em troca de rrabalho incorporam esses aspec
ros. 0 mesmo aconrece com os programas de empresrimos 
para microempresas em comunidades pobres. 0 Quadro 
3.8 mosrra como a Indonesia, que regisrrou avan<;:o consi
deravel na reduyao da pobreza mediante crescimento em 
bases amplas, esra iniciando uma serie de programas auro
orienrados desrinados a eliminar a pobreza are 2005. 

A manuren<;:ao dos programas de assisrencia social repre
senra urn desafio politico e fiscal: como os pobres margj na-

Figura 3.9 Nos paises em desenvolvlmento, os subsidios habitacionais nem sempre beneficiam 
os mais carentes 

Percentagem de subsidios que beneficiam familias com renda abaixo da media 
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Nota: Os dados referem-se a 1991- 92. Fonte: Banco Mundial1996e. 
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Quadro 3.8 Redu~ao da pobreza na Indonesia: como a asslstencia social complementa o crescimento 
de base ampla 

0 crescimento rapido e amplo da Indonesia teve urn 
efeiro espetacular na redU<;ao da pobreza. Entre 1970 e 
1990, a propon;ao da popula<;ao que vive abaixo da 
linha de pobreza diminuiu de 56% para 15%; outros 
indicadores de bem-esrar, como a mortalidade infantil, 
mostram melhoria semelhanre. Agora, o governo fixou 
a meta ambiciosa de erradicar a pobreza absoluta na 
proxima decada. 0 problema c que os grupos restantes 
se concenrram em bols6es isolados de pobreza, com 
poucos recursos nacurais, baixa densidade demografica 
e outras caracreristicas socioeconomicas que tornam 
dificil aringi-los. Recenremenre foram iniciadas, entre 
outras, as seguinres inrerven~oes dirigidas: 

• 0 programa lnpres Desa Terringgal (IDT), lan~ado 
em 1994, dcsrina-se a povoa~oes que o desenvolvi
mento do pais deixou para rras. 0 programa disrribui 
doa~6es num total de US$200 milhoes por ano entre 
20.000 aldeias- o ter~o mais pobre das aldeias da 

lizados sao poliricamenre fracos em quase toda parte, em 
epocas de arroxo fiscal mesmo os programas elaborados 
com prudencia correm o risco de perder apoio. Os progra
mas auro-orienrados - especialmenre os que imp6em 
obriga~6es reciprocas aos beneficiarios - parecem mais 
resistentes do ponro de vista politico do que os programas 
mais esrreitamenre orienrados, mas tambem sao vu lnera
veis. Assim, na sua base, a tarefa - examinada no Capitulo 
7 - consiste em dar aos pobres cond i~6es para que se ror
nem advogados mais eferivos dos seus pr6prios inreresses. 

Op~oes estrategicas: melhorar os 
elementos fundamentais 

Embora cada urn dos quarro conjunros de fundamenros 
economicos e sociais apresente desafios diferenres, rodos 
enfrentam alguns desafios em comum. 

Primeiro, a prioriza~ao e vital. Como mosn·a este capi
tulo, em muiros paises o Estado ainda nao proporciona 
todo o conjunro de bens e servi~os publicos essenciais: uma 
base esrribada na legalidade, estabilidade macroeconomica, 
rud imenros de saude publica, educar;:ao primaria universal, 
infra-esrrutura de transporre adequada e uma rede mfnima 
de seguranr;:a. Ao mesmo tempo, os Estados estao forne
cendo em excesso ampla variedade de bens e servi~os que 
poderiam hear a cargo dos mercados privados. Assim, espe
cialmenre nos pafses com reduzida capacidade instirucio
nal, existe uma necessidade urgenre de concenrrar o papel 
do Estado nos aspectos fundamentais. 

Indonesia -, a serem urilizadas como capital semente 
para arividades geradoras de renda. 0 IDT esra com
binado com programas de frentes de rrabalho. 

• 0 programa Familia Prospera, lan~ado em 1996, visa 
melhorar, mediante pequenas doa~6es e crediro sub
sidiado, as condi~oes das familias que vivem em 
aldeias nao atendidas pelo programa IDT e cujo 
padrao de vida esra abaixo de cerro nfvel. 

• No am biro do Programa de Transmigrar;:Jo, cerca de 
750.000 familias, ou mais de 3,6 milhoes de pessoas, 
foram transferidas de Java, ja superpovoada, para 
ilhas menos populosas. 0 programa visa combarer a 
carencia de terras como uma das causas de pobreza e 
proporcionar aos novos colonos terras agricolas e 
ou tros benefkios. 

• 0 Programa de Melhoria de Kampung destina-se a 
melhorar a provisao de servi~os sociais e infra-estru
tura a bairros urbanos de baixa renda densamente 
povoados. 

Segundo, a utiliza~ao habilidosa dos mercados privados 
competitivos e da arividade volunraria pode apoiar o de
senvolvimenro e, ao mesmo tempo, reduzir o onus que 
recai sobre Estados com escassa capacidade institucional. 0 
crescimenro impulsionado pelo mercado, num conrexto de 
incenrivos adequados, e fundamental. AJem disso, OS mer
cados podem prover varios bens e servi~os privados que em 
muiros pafses, por alguma razao, acabaram caindo nas 
maos do setor publico, como o ensino superior, a aten~ao 
de saude curativa e as pens6es e ourras formas de seguro. 
Em diversas ourras areas - o uso de fundos sociais para 
reduzir a pobreza, a melhoria da qualidade do ensino pri
mario, o incenrivo a participa~ao das ONG e da comuni
dade -, a reforma pode melhorar consideravelmenre a 
presta~ao de servi~os. Os paises com insritui~6es publicas 
fracas deveriam dar alta prioridade a busca de meios de uti
lizar os mercados e envolver as empresas privadas e outros 
provedores nao-governamenrais na prestar;:Jo de servi~os. 

Finalmenre, cumpre aos Estados procurar aumenrar a 
credibilidade dos seus aros. A curro prazo, enquanro as ins
titui~6es internas fracas estao sendo forral ecidas, o estabe
lecimenro de vfnculos mais fortes com os agenres externos 
- por exemplo, mediante programas de estabi l iza~ao 

com o FMI - pode ajudar os governos a mosrrar o seu 
empenho. A Iongo prazo, porem, como se vera detalhada
menre na Terceira Pane, o desafio vital consisre em criar 
seus proprius mecanismos de compwmisso com raizes nas 
instiruir;:6es nacionais. 
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P OUCOS QUESTIONAI\1 0 PAPEL CENTRAL QUE 0 EST ADO 

desempenha no senrido de assegurar os fundamenros 
economicos e sociais examinados no Capitulo 3. Conrudo, 
ha menos acordo acerca da fun\ao exata do Estado na regu
lamenra\ao e na politica industrial. Em conrrapanida a 
ascensao das estrategias de desenvolvimenro dominadas 
pelo Estado no periodo imed iatameme posterior a 
Segunda Guerra Mundial, ocorreu em muiros paises uma 
rremenda expansao da regulamenta\ao governamental . 
Com a Jibera!i?.-ayao dos paises, esrao sendo abandonados 
os aspecros da esrrutura regulamenrar que se mostraram 
contraproducemes. Mas os governos estao aprendendo que 
as reformas do mercado e as novas tecnologias apresemam 
seus pr6prios desafios normativos. 0 Estado nao pode 
abrir mao da regulamenta\aO. Em vez disso, o que cumpre 
e aborda-la por um prisma que se ajuste nao s6 as novas 
demand as da economia e da sociedade mas tambem, o que 
e crucial, a atual capacidade instituciona1 do pais. 

A obten\aO de um aj uste adequado enrre o papel do 
Estado e a sua capacidade institucional aj uda a reconciliar 
algumas prescri\oes de a\ao governamenral aparentemenre 
conrradit6rias. Por exemplo, muitos argumentariam que, 
em indusrrias complexas como a das telecomunica\oes, os 
regulamenradores precisam ter consideravel flexibilidade 
na elabora\ao e aplica\ao das regras do mercado. Mas, sea 
capacidade instirucional for fraca, a margem de Aexibil i
dade das iniciativas sera limitada, voltando-se 0 foco, ames, 
para a aquisi\aO de credibilidade junro as empresas e aos 
cidadaos, convencendo-os de que o Estado cumprira os 
seus compromissos e evirara a\6es impulsivas e arbitrarias. 

0 mesmo se aplica ainda mais firmememe as politicas 
mais intervencionistas - as politicas destinadas nao sim
plesmenre a estabelecer as bases do desenvolvimento indus
trial, mas a acelera-lo ativamente. Em principia, parece 
haver margem para que o governo desempenhe esse papel. 
Mas, na pratica, revela-se que essa margem depende muito 

do preenchimenro de uma serie de esrritas condi\6es insti
tucionais. Excero nos casos em que a fun\ao e a capacidade 
sao habilidosamente ajustadas, uma politica industrial ati
vista muitas vezes pode ter conseqliencias desastrosas. 

Muiros paises com fraca capacidade instirucional cane
gam o onus da sua experiencia com governos que estende
ram em demasia o seu alcance; para eles, a privatiza\ao e a 
liberaliza\ao do mercado sao panes essenciais da agenda 
politica. A medida que a capacidade se desenvolve, as orga
niza\6es e auroridades publicas poderao assumir iniciativas 
colerivas mais importances, pro mover os mercados e utilizar 
instrumemos normativos eficienres mas dificeis de manejar. 

Privatiza~ao e liberaliza~ao dos mercados em 
estados hiperestendidos 

Reavivou-se o inreresse em encomrar meios pelos quais o 
governo possa colaborar com o setor privado em apoio ao 
desenvolvimenro econ6mico e proporcionar um conrexto 
normativo que possa suporrar mercados competitivos. Em 
grande numero de paises, contudo, ainda existe uma opo
si\ao fundamental entre o Esrado eo mercado. A iniciativa 
privada ainda esta presa a uma heran\a de anragonismo nas 
rela\6es com o Estado. A rigidez dos regulamentos inibe a 
iniciariva privada. E as empresas estatais, muitas vez.es 
sustenradas por privilegios monopolisras, dominam areas 
econ6micas que poderiam render mais frutos nas maos de 
mercados competitivos. Numa sirua\aO extrema, uma 
massa de empresas estatais ineficientes bloqueia rotalmente 
o dinamismo privado, ao mesmo tempo que imp6e encar
gos fiscais e adminisrrativos insustemaveis ao resto do setor 
pt.'1blico. Nesses paises, o primeiro passo para aumemar a 
eferividade do Estado e reduzir o seu alcance. 

0 desempenho econ6mico recente em paises como a 
China e a Polonia oferece exemplos expressivos dos benefi
cios do enxugamenro do Esrado em economias que tinham 
outrora planejamento cenrralizado. Mas o relaxamento do 
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dominio do Esrado, exercido arraves da propriedade publica 
ou da regulamenra<;ao, rambem pode produzir muiros bene
ficios em economias de cararer mais misw. Por exemplo: 

• Pode liberar recursos ptiblicos para atividades aitamente 
priorittirias. A reorienra<;ao de subsidios das empresas 
esrarais deficirarias para o ensino basico reria aumenrado 
os gasws do governo central com educac;ao em 50% no 
Mexico, 74% na Tanzania e 160% na Tunisia. 

• Pode abrir caminho para a provisiio de servifOS melhores e 
mais baratos. A alienac;ao de arivos esrarais reve efeiros 
posirivos em 11 dos 12 casos esrudados no Chile, MaLi
sia, Mexico e Reino Unido. Os beneficios ocorreram na 
forma de aumenro da produrividade e dos invesrimen
ros, alem de Jlxa<;ao mais eflcienre dos pre<;os. Are 1990, 
a desregulamenrac;ao em cinco serores are enrao conrro
lados dos Esrados Unidos rinha gerado ganhos da ordem 
de US$ 40 bilhoes (Tabela 4. 1). Na Argentina, a libera
lizac;ao dos rerminais porruarios de Buenos Aires levou a 
uma reduc;ao de 80% nas raxas. 

• Pode abrir oportunidades para o desenvo!vimento do setor 
privado. 0 excesso de regulamenros pode inibir a forma
c;ao de empresas privadas, alimenrar o crescimenro das 
arividades informais e mesmo criar novas firmas dedica
das apenas a ajudar as empresas a passar pelo labirin w de 
regulamenws. A eliminac;ao desses excessos perm ire que 
os mercados funcionem de maneira mais flexfvel e a um 
cusro rransacional mais baixo. 

0 enxugamenw de urn Esrado sobredimensionado 
apresenra desaflos ranro pol iricos e insrirucionais como rec
nicos. 0 exiro depende da capacidade de implanrar refor
mas em face da oposic;ao de grupos poderosos que se bene
flciam do status quo. 0 Capfrulo 9 examina as maneiras 
pelas quais as reformas em geral podem ser iniciadas e man
ridas mais eferivamenre. Nesre capitulo concenrramo-nos 
nos programas de liberalizac;ao de mercados e privarizac;ao. 

As iniciarivas desrinadas a promover a liberalizac;ao do 
mercado e a privarizac;ao podem ser segmenradas em rres 
erapas superposras: preparac;ao para a reforma, esrabeleci
menro de condic;oes apropriadas para as arividades empre
sariais e privarizac;ao (ou liquidac;ao) de empresas esrarais. 
Quando o governo comec;a a se preparar para a reforma, a 
rransparencia e um ingredienre viral. Idealmenre, a rrans
parencia dos prepararivos inclui: 

• Uma declarac;ao explicira do principal objerivo - de
senvolver uma economia de mercado compeririva - , 
arribuindo imporra.ncia no maximo secundaria aos obje
rivos fiscais e ourros objerivos. 

• Esclarecimenro dos crirerios a serem urilizados para 
decidir quais regulamenros sao ureis, quais devem ser 
descarrados e quais devem ser forralecidos para comple
menrar a privarizac;ao. 

• Preparac;ao de demonsrrarivos financeiros e orc;amenros 
publicos (inclusive informac;oes sobre empresrimos ban
d rios) para verificar seas empresas esrarais sao defi.cira
rias e descobrir os morivos dos seus prejufzos. 

• Especificac;ao de mecanismos aberros e comperirivos 
(como leiloes) para a venda de empresas esrarais. 

Esses esforc;os rem urn fundamenro ad icional. F reqUen
remenre, eles mosrrarao se urn pais esra mesmo pronro para 
a reforma - se os principais agen res polfricos querem a 
reform a e consideram poliricamenre viavel rransformar essa 
vomade em ac;ao. Se falrar a vomade pol frica, ourros esfor
c;os serao em vao. E podem mesmo mosrrar-se conrrapro
ducemes se forem inrerprerados como mais uma de uma 
longa serie de mudanc;as arbimi rias de polfrica. 

Ap6s a preparac;ao inicial, a segunda erapa da reforma 
consisre em proporcionar urn ambienre econ6mico que 
ap6ie os mercados privados comperirivos. As condic;6es 
favoraveis incluem regras que fac ilirem a criac;ao de novas 
flrmas e a concorrencia, bern como urn quadro insri rucio-

Tabela 4.1 Estimatlvas dos beneficios proporcionados pela desregulamenta~ao nos Estados Unldos 
(bilhoes de d61ares) 

Beneficios aos Beneficios aos Beneficios Outros 
IndUstria consumidores produtores totais beneficios potencials 

Linhas aereas 8 ,8-14,8 4,9 13,7- 19,7 4 ,9 
Ferrovias 7.2- 9 .7 3,2 10,4- 12,9 0,4 
Transporte rodoviario 15,4 - 4 ,8 10,6 0,0 
Telecomunicac;oes 0,7- 1,6 0,7- 1 ,6 11,8 
Televisao a cabo 0,4- 1 ,3 0,4- 1 ,3 0 ,4-0,8 
Corretagem 0,1 -0,1 0,0 0,0 
Gas natural 4,1 

Total 32,6- 43 3,2 35,8- 46.2 21,6-22,0 

. . Nao disponivel 
Fonte: Winston 1993. 
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nal, juridico e normativo complemenrar que possa susten
tar os direiros de propriedade e os mercados, inclusive 
(parricularmenre) os mercados flnanceiros. 

Sao substanciais as vanragens economicas de efetuar pri
meiro a reforma do ambienre empresarial - mesmo anres 
da privatizayaO. Uma vanragem e que a promO\JO da con
correncia externa e inrerna assegura aos consumidores o 
gozo de muiros dos beneficios da privatiza\ao, em vez de 
resultar simplesmenre em rransferencias dos cofres publicos 
para monop61ios privados. Do conrrario, estes provavel
menre se tornarao inreresses poderosos, capazes e disposros 
a sufocar futuros esfor\OS no senrido de tornar a economia 
mais competitiva. Outra vanragem consiste em que, se as 
estruturas normativas estiverem bern definidas, os licitanres 
terao uma ideia melhor do potencial economico das empre
sas que estao sendo privarizadas - o :igio de risco sera 
menor - e o governo recebera lances mais alros. 

De maneira mais ampla, a liberaliza\ao do ambiente dos 
neg6cios pode ser um caralisador poderoso, gerando uma 
espiral virruosa em que cada reforma facilita a reforma 
seguinre. Quanro mais forre a esrrurura comercial, maior a 
gama de oporrunidades e insrrumenros de apoio aos empre
sarios, burocraras e rrabalhadores - e, porranro, menor a 
oposiyao polirica ao desmanrelamenro de enridades e regras 
disFuncionais e a liquida\ao ou privariza\aO de empresas 
estarais. 0 desafio consisre em enconrrar uma maneira de 
por em marcha essa espiral virruosa. lsso porque, no inicio, 

Quadro 4.1 0 czar da desregulamenta~ao do Mexico 

Em 1988, o presidenre do Mexico nomeou um "czar da 
desregulamenta\ao". Mensalmenre, ele devia apresenrar 
um relar6rio ao presidenre e ao seu conselho econo
mico de ministros. Todas as empresas do Mexico, 
pequenas ou grandes, rinham acesso ao gabinete do czar 
para reclamar conrra regras e regulamenros gravosos. 
Quando recebia uma queixa, esse gabinete era obrigado 
a verificar por que a regra existia, como inreragia com 
ourros regulamenros e se devia conrinuar em vigor. 0 
gabinete funcionava denrro de um cronograma rigo
roso: na falra de providencias para manter, revisar ou 
abolir a regra em dispura dermo de 45 dias, esra era 
auromaricamenre anulada. 

Muiros dao crediro ao trabalho do czar da desregu
lamentayao nos primeiros quarro anos pela considera.vel 
acclera~o das reformas no Mexico. As empresas priva
das passaram a con tar com um defensor efetivo e scnsi
vcl no nivcl mais alto do governo. 0 exiro deve-se a 
varios farores, inclusive: 

os que prosperam com o sistema disfuncional terao muiro 
a perder, enquanro os evenruais ganhadores provavelmenre 
ainda nao terao atingido a massa critica necessaria para 
defender os seus proprios inreresses. 0 Quadro 4.1 des
creve a maneira como o Mexico conseguiu superar a resis
tencia inicial a redU<;:ao dos conrroles estatutarios. 

Como leva tempo para que o clima para negocios se 
torne mais favor:ivel - e porque a privatiza\ao se rorna 
mais facil quando esse clima melhora -, os reformadores 
podem senrir-se tenrados a deixar a privatiza~o em 
segundo plano. Foi exatamenre essa a abordagem adotada 
pela China e, anres disso, pela Republica da Coreia e Tai
wan (China). No infcio dos anos 60, empresas estatais 
geravam cerca de metade da produ~o indusrrial em Tai
wan (China) e um quarro na Coreia. Em meados dos anos 
80, essas parcel as haviam caido para 10% em am bas as eco
nomias- em resultado nao da privatizayao, mas da rapid a 
expansao dos respectivos serores privados. 

A esrrategia de escapar do domfnio estatal pela via do 
crescimenro parece ter funcionado em algumas economias 
do leste asiatico. Mas, em outros paises, considera\6es eco
nomicas e polfticas favorecerao a manuren\aO da privatiza
yaO no primeiro plano. 0 seu adiamenro imp6e rres gran
des cusros economicos. Primeiro, as empresas estatais 
deficid.tias podem conrinuar a sacar dinheiro dos cofres 
publicos (ou dos bancos, na forma de "emprestimos" que 
nunca setao reembolsados) . A menos que seja possivel con-

• Apoio inequivoco do presidenre, determinando que 
tanto os cidadaos quanro os burocraras acarassem as 
decis6es do czar 

• 0 (faro) de que as suas dccis6es s6 podiam ser revo
gadas no nivel mais alto do governo 

• 0 esrabclecimenro de penas rigorosas para os funcio
narios que nao aplicassem as decis6cs 

• A fixa\ao de um prazo, que assegurou resultados 
rapidos e visiveis 

• A assessoria do czar, que esrava bern informada das 
conseqi.iencias economicas dos regulamenros, suas 
inrera\6es com ourros regulamenros e seus requisiros 
administrarivos: uma pessoa sozinha nao podcria exe
cutar um programa de desregulamenta\ao aplicado a 
rodo o governo. 

• Finalmente, o faro de que o czar ganhou credibili
dade junto aos funcionarios e ao publico, porquc 
dava a mesma oporrunidade aos poderosos e as pes
soas sem influencia, estabelecendo assim um hist6-
rico de imparcialidade. 
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rer rais prejuizos, a insrabilidade ftscal resulranre pode aba
lar rodo o programa de reformas. Em segundo Iugar, ao 
perceber a privariza<;:ao mais adianre, os geremes e rrabalha
dores das empresas esrarais podem ver-se renrados a roubar 
os arivos mais valiosos da companhia enquanro e tempo. 
Em rerceiro, as empresas esrarais deflcirarias podem obs
rruir a liberaliza<;:ao e reesrruwra<;:ao de ourros serores. Em 
Zambia, a liberaJiza<;:ao dos mercados criou oporrunidades 
para que os pequenos agriculrores aumenrassem a produ
<;:ao e expona<;:ao de algodao. Ames de ser exponado, 
porem, o aJgodao rem de ser processado e, duranre aJguns 
anos ap6s a liberaliza<;:ao, praricameme rodas as processa
doras esravam sob o conrrole de uma empresa esraral 
monopolisra. Uma vez reesrrururado o seror, acelerou-se 
acenruadamenre o rirmo em que os agriculrores e empresa
rios aproveiravam as novas oponunidades do mercado. 

Dada a imporrancia de manter a privariza<;:ao no pri
meiro plano, o seu seqi.ienciamenro em rela<;:ao a liberaJiza
<;:ao suscira alguns di lemas dificeis. Por urn !ado, a privati
za<;:ao rendera mais beneficios economicos e impora menos 
sacrificios a sociedade se for precedida pela liberaliza<;:ao e 
reforma dos regulamenros. Por ourro !ado, quanro mais se 
adiar a privariza<;:ao, mais arraigados poderao rornar-se os 
adminisuadores das empresas esrarais. 0 Quadro 4.2 des
creve como os reformadores que opraram pela privariza<;:ao 
renraram comer os nscos. 

Enxugamento dos estados hiperestendidos: 
duas li[i5es capitais 
Em rodo o mundo, as remarivas de reduzir o ramanho do 
Esrado hiperesrendido indicam que o exiro depende de 
dais ingredienres virais. 0 primeiro e 0 compromisso com 
os mercados comperirivos e a concomirame disposi<;:ao de 
eliminar obsraculos ao seu funcionamemo. A liberaliza<;:ao 
do mercado permire as novas empresas criar empregos e 
riqueza. Alem disso, reduz as dificuldades da privariza<;:ao e 
aumenra o porenciaJ de ganhos economicos. A segunda 
li<;:ao e que, embora seja necessaria que o Esrado hiperes
rendido se desfa<;:a de alguns arivos e nao haja uma boa 
razao economica para que serores que produzem bens 
comerciaJizaveis permane<;:am como propriedade esra raJ, 
nao exisre no programa de reformas uma unica erapa "acer
rada" para iniciar a privariza<;:ao. 0 momenro azado depen
dera da di nimica da reforma em cada pais. 

Melhoria da regulamenta~ao 

Uma regulamenra<;:ao adequada pode aj udar as sociedades 
a innuenciar os resultados do mercado para aringir objeri
vos publicos. Pode proreger o meio ambienre. Pode tam
bern proreger os consumidores e trabaJhadores conrra os 
efeiros das assimerrias da informa<;:ao: por exemplo, o fa ro 
de que os bancos sabem muiro mais sobre a qualidade das 
suas carreiras do que os deposirantes, ou o faro de que os 

geremes de empresas podem saber mais do que os rraba
lhadores e consumidores sobre os riscos da produ<;:ao ou do 
consumo para a seguran<;:a e a saude. A regulamenra<;:ao 
pode rambem fazer com que os mercados funcionem mais 
eflcientemenre, Fomemando a concorrencia e inova<;:ao e 
impedindo o abuso do poder monopolisra. E, de maneira 
mais ampla, pode ajudar a conquisrar a aceira<;:ao da eqUi
dade e legirimidade dos resultados do mercado por pane 
do publico. 

Com a liberaJ iza<;:ao economica, muiros campos de 
regulamenra<;:ao foram reconhecidos como conrraprodu
cenres e sensarameme abandonados. Em algumas areas, 
conrudo, a justiflcariva da regulamema<;:ao continua vilida 
e a liberaJiza<;:ao do mercado e a privariza<;:ao susciraram 
novas quesr6es normarivas. 0 desafio, ilusrrado aqui com 
referencia a rres dominios imporranres da regulamenra<;:ao 
- bancos, servi<;:os publicos e meio ambienre - , consisre 
nao em abandonar a regulamema<;:ao, mas em enconrrar 
em cada pais enfoques normarivos que correspondam as 
suas necessidades e a sua capacidade. 

Novas justificativas para a regu!amentariio 
fiNAN\=AS: DO CONTROLE A PRUDENCLA REGULANIENTAR. A 
nossa compreensao do desenvolvimenro do seror flnancei ro 
mudou drasricamenre nos ulri mos dez anos. Sabemos hoje 
que 0 vigor do setor flnanceiro de urn pais e urn born pre
visor e motor do desenvolvimemo. Tambem sabemos, o 
que e iguaJmenre imponanre, que a regulamenra<;:ao base
ada no conrrole, amplamenre adorada nos primeiros anos 
do ap6s-guerra - orienta<;:ao do cn~diro subsidiado para 
arividades favo recidas a raxas de juros reais muiro negarivas, 
limira<;:ao da diversifica<;:ao seroriaJ e geogd . .fica dos inrer
mediarios fi nanceiros - , muiras vezes arua em derrimenro 
do fonaJecimenro do seror financeiro. Em quase rodo o 
mundo, a resposra consisre em reduzir o conrrole sabre a 
esuurura dos mercados fi nancei ros e a sua disrribui<;:ao do 
financiamenro e iniciar um processo de liberaliza<;:ao. 

Mas a liberaliza<;:ao do seror flnanceiro nao e o mesmo 
que a sua desregulamenra<;:ao. A jusrificariva da regulamen
ra<;:ao da arividade bandria conrinua sendo vil ida. 0 pro
p6siro e que mudou, da canaJiza<;:ao de crediro em dire<;:6es 
preferenciais para a prore<;:ao da saude do sistema financeiro. 

0 sistema band.rio precisa de conrroles eferivos porque 
os bancos sao diferenres. Sem uma regulamenta<;:ao apro
priada, os observadores serao menos capazes de avaJiar por 
si mesmos a saude .financeira de urn banco do que a de uma 
companhia nao financeira. Por que? Primeiro, porque OS 

empresrimos pendenres sao os principais ativos de urn 
banco. Enquanro os bancos estiverem recebendo os juros de 
seus empresrimos, os observadores podem achar que as suas 
carreiras sao fanes, ainda que (faro ignorado pelos observa
dores) os murwirios nao disponham de recursos para pagar 
o principaJ ou, pior, esrejam eferivameme FaJidos e s6 con-
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Quadro 4.2 Sels obje~Oes a privatlza~ao e como rebati-las 

"Niio podemos jogar OS fimciondrios publicos na nta. fsso e 
errado - e eles viio reclamar. " 

Obrer a concordancia dos funcionarios e essencial 
para 0 exiro da privariza~ao. Alguns paises ofercceram 
a<;oes aos funcionarios ou privarizaram mediame a 
venda aos gerenres e funcionarios. Ourros ofereceram 
indeniza<;oes generosas. A privariza<;ao rorna-se mais 
facil quando os paises elaboram programas para 
proreger os grupos vulneraveis, conforme descriro no 
Capirulo 3. 

'It privatizaciio e apenas outra maneira de os politicos e 
empresdrios poderosos se ajudarem mutuamente e enrique
cerem lz cttsta do povo. " 

0 processo e imporrame. A privariza<;ao deve basear
se em licira<;ao compeririva e os crirerios de sele<;ao dos 
compradores devem ser cuidadosameme especificados 
com amecedencia. E mdo dcve ser fciro as claras, diame 
dos olhos da imprensa e dos cidadaos. 

"Nossos cidadiios niio aceitariio a transferencia de ativos 
nacionais preciosos para poderosos mandarim estrangeiros 
(ott locais). " 

Uma ampla base de disrribui<;ao da propriedade 
pode ajudar a angariar apoio publico para a privariza
<;ao. Uma abordagcm, adorada na Republica Tcheca, na 
Rt'issia c na Mongolia, consisre em disrribuir cupons de 
privariza<;ao aos cidadaos, a screm rrocados por a<;oes. 
Ourra, adorada na Argemina, no Chile e no Reino 
Unido, e eferuar uma oferra publica inicial de a~oes aos 
cidadaos a pre<;os convidarivos. Ambas as esrraregias 
podcm ser elaboradas de modo a dcixar espa<;o para urn 
forre parcciro esrraregico com o incemivo e os conheci
memos para reesrrururar eferivameme a empresa. 

seguem mamer o pagamenro de juros tomando novos 
empresrimos. Segundo, porque, ao comrario das empresas, 
os bancos podem esrar inapelavelmenre insolventes sem 
passar por uma crise de liquidez. Enquanro forem capazes 
de esconder a sua sirua<;ao, os banqueiros insolvenres 
podem conrinuar arraindo dep6siros- e are procura-los de 
maneira agressiva, oferecendo juros favoniveis. Freqiienre
menre, os bancos em rna sirua<;ao real izam rransa<;6es cada 
vez mais arriscadas para salvar a sua siruayao, jogando bons 
dcp6siros sobre dep6siros maus are chegar a quebra inevira
vel. E, em rerceiro Iugar, porque os balan<;os dos bancos 

"0 nosso setor privado e muito ftaco. Sem empresas esta
tais, a nossa economia ficard paralisada. " 

Cerrameme, a privariza<;ao e mais facil quando ja 
exisre uma economia de mercado em boas condi<;oes, 
incluindo mercados financeiros. Assim, urn comple
memo (e, se foro caso, amecedenre) essencial da priva
riza<;ao e a liberaliza<;ao do mercado, ralvcz acompa
nhada das iniciarivas arivisras de promo<;ao de mercados 
dcscriras mais adianre ncsre capirulo. Mesmo assim, na 
maioria dos casos, e precisamemc a mao pesada do 
Esrado hiperesrendido que resrringe a arividade privada 
- a obje<;ao confunde causa e efeiro. 

"0 mdximo que a privatizariio pode fazer e porum mono
polio privado no Iugar do mono polio publico. " 

A rcforma normariva e ourro complememo impor
ranre da privariza<;ao: desregulamenra<;ao para abolir os 
privilegios monopolisras arrificiais e elabora<;ao de urn 
sisrema normarivo que resrrinja o abuso do poder eco
nomico em mercados nao comperirivos. 

"Por que nos vamos colocar numa situaciio traumdtica? 
Vamos procurar administrar melhor as empresas estatais. " 

Se os governos esrivercm disposros a adorar resrri
<;oes or<;amenrarias, permirir a concorrcncia de emprc
sas privadas e proporcionar incenrivos apropriados aos 
gerenres, o desempcnho das empresas csrarais pode me
lhorar. Mas a dura realidade e que, embora alguns 
governos decididos rcnham reformado as suas empresas 
esrarais a curro prazo, a prescrva<;ao dessas reformas e 
muiro mais dificil. 0 Relatorio sabre o Desmvolvimento 
Mundial 1983 desracou varias empresas esrarais que 
apresemavam urn born descmpcnho; em 1993, a maio
ria delas havia enrrado em dcclinio. 

podem ser diffceis de imerprerar, devido especialmeme ao 
fam de que uma parcela cresceme das suas caneiras pode 
esrar composra de papeis derivarivos e ourros novos insrru
menros financeiros dificeis de monirorar. 

Essa assimerria de informa<;ao pode ser desesrabi liza
dora. Os deposiranres, remendo pela seguran<;a dos seus 
fu ndos, podem correr a rerira-los rao logo ouvem falar de 
bancos em diflculdades. As quebras de bancos rendem a ser 
conragiosas. Quando urn banco insolvenre quebra, o ner
vosismo dos deposirames pode leva-los a corridas a ourros 
baJ1COS. A medida que 0 sisrema vai perdendo liquidez, are 
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mesmo os bancos solvenres podem ser obrigados a fechar. 
E uma corrida a rodo o sisrema bandrio pode rer graves 
conseqliencias macroeconomicas. Por rodos esses mocivos 
- a diflculdade de avaliar a saude flnanceira de urn banco 
e os efeiros disrriburivos e indireros adversos das falencias 
bandrias -, o comporramenro dos bancos deve ser con
rrolado por regulamenros e ourras a~6es publicas, que indi
camos mais adianre. 

SERVI<;:OS PUBUCOS: R£GULAMENTA<;:AO COM CONCOR
RENClA. Tambem no caso dos servi~os publicos, a regula
menra~o volrou a ganhar proeminencia. Nesre caso, 
porem, o morivo e a revolu~ao recnol6gica e organizacio
nal, e nao apenas as aJrera~6es conscienres de polfricas. 
Anrigamenre, o argumenro a favor da regulamenra~ao des
ses servi~os era basranre simples. Os servi~os publicos eram 
monop61ios narurais. Conseqlienremenre, a menos que 
fossem regulamenrados, os operadores privados agiriam 
como monopolisras, resrringindo a produ~ao e elevando os 
pre~os, com conseqliencias danosas para a eficiencia da 
economia e a disrribui~ao da renda. Hoje, o avan~o recno-
16gico criou urn novo ambiro para a concorrencia, mas os 
posslveis concorrenres raJvez precisem de garanrias espe
ciais dos regulamenradores ames de enrrar no seror. 

Nas relecomunica~6es, dezenas de pafses das Americas, 
da Europa e da Asia - e mais alguns na Africa, inclusive 
Gana e a Africa do Sui- inrroduziram a concorrencia nos 
servi~os de longa disrancia, relefonia celular e com valor 
agregado (relefax, rransmissao de dados, videoconferencia). 
Alguns pafses - por exemplo, o Chile e El Salvador -
esrao mesmo examinando a possibilidade de inrroduzir a 
concorrencia nas redes locais de links ftxos. A gera~ao de 
elerricidade (mas nao a rransmissao ou disrribui~ao) ram
bern esra sendo encarada como urn campo para concorren
cia. Na China, nas Filipinas, na Indonesia e na Mal<isia, os 
invesridores privados esrao aumenrando a capacidade de 
geras:ao medianre projeros independenres, aliviando a 
aguda escassez de energia e permirindo que o financia
menro privado preencha a lacuna deixada pela escassez de 
recursos publicos. 

Nesse novo conrexro, o grau de monop61io natural rem 
sido drasricamenre reduzido (embora ralvez nao inreira
menre eliminado). Mas a regulamenra~ao ainda e crucial 
por dois morivos. Primeiro, ela pode facilirar a concorren
cia. Consideremos o problema da inrerliga~ao de sisremas. 
Por rerem deixado de esrabelecer regras viaveis que permi
rissem a inrerliga~ao das diversas redes, por mais de uma 
decada os regulamenradores do seror de relecomunica~6es 
do Chile levanraram serios enrraves a concorrencia, permi
rindo que as flrmas dominanres em opera~ao conrrolassem 
a evolu~ao do sistema. Ap6s varias demandas judiciais, foi 
inrroduzido urn sisrema mulriplo em 1994: os consumido
res agora podem esco lher o seu provedor de servi~os de 
longa disrancia. Em poucos meses, seis novos provedores 
haviam enrrado no mercado e o pre~o das ligas:oes de 

longa disrancia foi reduzido pela merade. Problemas 
semelhanres de inrerconexao podem manifesrar-se no seror 
da energia elerrica quando as empresas geradoras abasre
cem os consumidores urilizando lin has de rransmissao per
rencenres a uma empresa particular. Esse e urn problema 
que a Argenrina, enrre ourros pafses, reve que enfrenrar 
ap6s a privarizas:ao. 

Ourro morivo para o aprimoramenro da regulamenra
s:ao e que a concorrencia pode nao ser suficienre para pro
reger os invesridores privados conrra o "risco da regulamen
ra~ao": o perigo de que as decis6es dos regulamenradores 
ou ourros 6rgaos publicos venham a fazer novas e onerosas 
exigencias no fururo. Os arivos de uma companhia de ser
vi~os publicos sao espedficos do seu ramo e nao podem ser 
reaproveirados para ourros usos. Isso signiftca que essas 
companhias esrarao disposras a funcionar enquanro pude
rem recuperar os seus cusros operacionais. Isso, por sua vez, 
rorna-as peculiarmenre vulneraveis a desapropria~o admi
nisuariva - como, por exemplo, quando os regulamenra
dores ftxam pre~os abaixo do cusro medio a Iongo prazo. 
Conseqlienremenre, os pafses onde os direiros de proprie
dade nao sao respeirados podem nao conseguir arrair inves
ridores privados para os servi~os publicos, independenre
menre do compromisso que se possa rer assumido de rrazer 
a concorrencia aos respecrivos mercados. Como indica a 
proxima se~ao, urn mecanisme bern elaborado, que obrigue 
o regulamenrador a seguir urn rumo bern definido, pode 
oferecer a garanria de que os invesridores necessiram. 

ME!O AJv1BIENTE: EQUILfBRIO ENTRE CJENClA, ECONO
MIA E PRESSAO CiVICA. A poluis:ao e reconhecida de ha 
muiro pelos economiscas como uma exrernalidade nega
riva. Sem uma forma de prores:ao regulamenrar, o meio 
ambienre pode rornar-se uma vlrima inocenre de mas pra
ricas empresariais. Os compradores procuram produros 
com pre~os convidarivos e os produrores procuram meios 
de fornece-los a urn cusro menor que ode seus concorren
res. A menos que haja algum incenrivo compensar6rio, 
pode ser grande a remas:ao de produzi-los de maneira mais 
barara e rambem "mais suja" do ponro de visra ambienral. 

Mesmo para pafses com insriruis:6es forres, a regula
menras:ao ambienral represenra urn enorme desafto. E facil 
derecrar gases r6xicos, agua envenenada, barulho ensurde
cedo r - e suas conseqliencias. Mas os cusros de muiras 
ourras formas de danos ambienrais sao difusos e podem ser 
invisfveis mesmo para os que se enconrram mais perro das 
fonres de poluis:ao, que podem sofrer graves efeiros a Iongo 
prazo. As emiss6es poluidoras podem ser rambem diffceis 
de medir. E as conseqliencias ambienrais podem depender 
muiro dos aspecros demograflcos e ecol6gicos da area 
ci rcu ndan re. 

A siruas:ao se com plica ainda mais porque os incenrivos 
polfricos da comunidade, das empresas e de ourros inreres
sados podem promover a ambigliidade e a negocias:ao dos 
resulrados, em vez de uma implemenra~o previsfvel e con-
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gruenre. As comunidades pobres enfrenram diariamenre 
uma desoladora barganha, arriscando-se aceirar a degrada
<;:ao ambienral a Iongo prazo em rroca da sobrevivencia. As 
empresas privadas ponderam os cusros e beneficios previsf
veis do cumprimenro de regulamenros ambienrais bern defi
nidos conrra a possibilidade de reduzir os cusros evirando 
roralmenre a regulamenra<;:ao. ConseqUenremenre, os politi
cos podem muiras vezes concluir que, do ponro de vista da 
conveniencia polrrica, a ina<;:ao ambienral (ralvez escondida 
sob a aparencia de arivismo) eo caminho convenienre. 

Nesse clima de ambigUidade, como veremos nas proxi
mas se<;:6es, e muiro pouco provavel que as abordagens 
puramenre recnocdricas da regulamenra<;:ao ambiental re
nham exiro. Especialmenre nos paises em desenvolvimenro, 
onde sao fracos os fundamenros insrirucionais da regula
menra<;:ao, a probabilidade de exiro na conren<;:ao dos riscos 
ambienrais dos mercados privados desconrrolados pode ser 
maior com enfoques que, no minimo, se baseiem tanto na 
informa<;:ao publica e na parricipa<;:ao civ1ca quanro nos 
regulamenros formais. 

Quando a capacidade e forte, a regufamenta(iiO pode 
aumentar a credibilidade e a eficiencia 
Enrao, como devem os Esrados responder as exigencias 
de regulamenra<;:ao em consrante mudan<;:a e muiras vezes 
conrradirorias? Ha rres prindpios essenciais. Primeiro, 
diferenres ripos de regulamenra<;:ao rem diferenres custos e 
beneficios, que os paises devem avaJiar expliciramenre 
anres de adorar uma op<;:ao. Segundo, essa avalia<;:ao deve 
incorporar a dimensao adminisrrariva: algumas formas de 
regulamenra<;:ao sao inrensivas na exigencia de informa
<;:6es, enquanro ourras as exigem muiro menos (ou necessi
ram de informa<;:6es mais f:iceis de monirorar); do mesmo 
modo, algumas abordagens normarivas dependem de 

Tabela 4.2 Diversas opc;Oes de regulamenta~ao 

Opc;oes 
institucionalmente 
intensivas 

Opc;oes nao 
institucionalmente 
intensivas 

Regulame~io dos 
servi~ ptiblicos 

Tetos tarifarios; o 6rgao 
regulador fixa o fator de 
ajustamento 

Regulamentac;ao por comis
sao independente, com 
audh~ncias publicas 

Regulamentac;ao baseada 
em regras simples, incorpo
radas em acordos legais 
especificos e aplicaveis 
internamente ou por um 
mecanismo internacional 

mecanismos de comando e conrrole, enquanro ourras uri
lizam mecanismos de mercado. Em geral, as abordagens 
menos inrensivas de informa<;:ao que urilizam mecanismos 
de mercado sao mais faceis de implemenrar e, via de regra, 
igualmenre eficienres, senao mais. Terceiro, os Esrados 
diferem acenruadamenre na sua capacidade insrirucional e 
na esrrurura das suas economias. Os seus enfoques da regu
lamenra<;:ao devem reflerir essas diferen<;:as. 

Para come<;:ar a mosrrar como esses principios podem ser 
aplicados na prarica, consideraremos alguns exemplos que 
correspondem a "melhor das hiporeses": a margem de 
op<;:6es regulamenrares para as arividades bandrias, os servi
<;:os publicos eo meio ambienre que so funcionam bern com 
insrirui<;:6es forres. Essas esrraregias inrensivamenre insriru
cionais combinam rres elemenros essenciais (Tabela 4.2): 

• Conram com a a<;:ao dos adminisrradores publicos para 
fazer face a complexes problemas recnicos 

• Proporcionam aos regulamenradores flexibilidade sufi
cienre para responder a novas circunsrancias 

• Urilizam diversos disposirivos de conrrole para resrringir 
0 comporramento arbitrario dos orgaos regulamentado
res e refor<;:ar a sua credibilidade. 

SuPERVlSAO BANCARlA. Em rodo o mundo, a regula
menra<;:ao do seror bandrio rende a fazer uso intensive das 
instirui<;:6es. Mais adianre, examinaremos algumas novas 
ideias para manter a so[vencia dos banCOS quando OS orgaos 
supervisores sao fracos. Conrudo, em muiros paises, a 
supervisao formal continua sendo uma prore<;:ao viral. Isso 
rem por base a ideia de que urn regulamenro bern elabo
rado, monirorado e aplicado por auroridades supervisoras 
comperentes, pode superar as assimerrias de informa<;:ao 
inerenres ao seror bandrio e derecrar - ou pelo menos 

Regulame~o 

ambiental 

Regras precisas (mediante 
controle ou, de preferemcia, 
incentivos) estabelecidas pelo 
6rgao regulador 

Abordagens normativas verti· 
cais: informac;ao publica, ini· 
ciativas locais para fortalecer 
a participac;ao clvica e iniciati
vas das autoridades locais 

Regulame~io 

financeira 

Regulamentac;ao detalhada 
controlada por supervisores 
imparciais (talvez incluindo 
seguro de dep6sitos) 

lncentivos estruturados para 
que os banqueiros e deposi
tantes tenham substancial 
interesse em manter a sol
vencia do banco 
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conrer - crises bandrias potencialmenre ruinosas (Qua
dro 4.3). Os principais elementos desse sistema sao: 

• Suficiencia do capital e requisitos para a cria(iio de novos 
bancos. Os requisiros minimos de capital imp6em disci
plina aos bancos, assegurando que os seus proprieta rios 
tenham algoa perder em caso de falencia. Ademais, deve 
cumprir as auroridades considerar rambem as qualifica
~6es e a ficha cadastral dos proprietarios e gerenres. 

• Restri(oes de emprestimos a ''gente de cas a·~ A coibi~ao da 
concessao de emprestimos a pessoas ligadas ao banco 
pode reduzir os empresrimos fraudulenros. Do mesmo 
modo, muiros paises limiram os empresrimos que urn 
banco pode conceder a urn so dienre (geralmenre, urn 
maximo de 15% a 25% do capital do banco); isso 
impede que urn cliente se torne "grande demais para ir 
a falencia", levando o banco a conceder empresrimos 
duvidosos apenas para manter a solvencia do clienre. 

• Regras sobre classijica(iio de ativos. A exigencia de que os 
bancos classifiquem a qualidade e os riscos das suas carrei
ras de empresrimos segundo criterios espedficos, alem de 
definir e idenrificar os empresrimos nao produrivos, per
mire derectar logo no inicio a ocorrencia de problemas. 

• Requisitos de auditoria. A exigencia de pad roes de audi
toria e de divulga~ao dos resultados pode proporcionar 
informa~6es confiaveis e oporrunas a deposiranres, 
invesridores e credores do banco. 

A forma~ao de urn sistema robusro de regulamenra~ao e 
supervisao prudence exige muiro em rermos adminisrrari
vos. Requer a disponibilidade de informa~oes conrabeis e 
de audiroria razoavelmenre confiaveis sobre a saude finan
ceira dos muruarios de urn banco. E rambem requer a pre
sen~ de urn numero adequado de supervisores nao so sufi
cienremenre qualificados para essa rarefa mas poliricamente 
independentes para executa-la com imparcialidade. 

Muiros paises esrribaram-se exclusivamente na regula
menta~ao e na supervisao prudence para susrenrar o seror 
bandrio, sem dispor ainda daqueles requisiros. As conse
qliencias muiras vezes foram desastrosas. Urn recenre 
esrudo do Banco Mundial idenrificou mais de 100 casos 
importances de insolvencia bandria em 90 economias 
em desenvolvimenro e em transi~ao do final dos anos 70 
a 1994. Em 23 dos 30 paises cujos dados eram disponi
veis, os prejuizos direros sofridos pelos governos nesses 
casos foi superior a 3% do PIB (Figura 4.1). Em rermos 
absoluros, os prejufzos foram maiores nos paises indus
triais: segundo esrimarivas oficiais, no Japao os empresri
mos improdurivos roralizaram cerca de US$400 bilhoes 
em 1995; o cusro da opera~ao de resgare das associa~6es 
de credito e poupan~a dos EUA nos anos 80 elevou-se a 
US$180 bilh6es. Mas, em rermos relarivos, as maiores 
perdas ocorreram na America Larina: os prejuizos da 
Argentina no inicio dos anos 80 eqUivaleram a mais da 
metade de seu PIB e os do Chile ulrrapassaram 40%. 

Quadro 4.3 Como a supervisao do governo evltou uma catastrofe flnanceira na Malasia 

Em 1985, uma queda subira nos pre~os mundiais dos 
produros primarios pos fim ao surro economico pelo 
qual a Mal.isia vinha passando havia uma decada. 0 
indice da bolsa de valores, que subira de I 00 em 1977 
para 427 no inicio de 1984, caiu para menos de 200 no 
infcio de 1986; o valor da propriedade comercial em 
Kuala Lumpur caiu ainda mais. Os bancos, que haviam 
feiro muiros empresrimos para compra de im6veis nos 
anos de prosperidade, enfrentavam o especrro de urn 
aumento do numero de empresrimos nao produrivos e 
devedores duvidosos. 

Dado que a Malasia maminha urn grau bern elevado 
de supervisao banciria, as rcservas para emprcsrimos 
duvidosos aumemaram rapidameme: de 3,5% dos 
empresrimos rorais em 1984 para 14,5% em 1988. 
Mesmo assim, em 1985 os supervisores idemificaram 
rres bancos comerciais cuja solvencia esrava amea~ada 
por problemas de carreiras (mas cuja gerencia relurava 
em retonhecer roda a amplitude do problema). Alem 
disso, 24 cooperarivas de crediro nao bancirias - com 

mais de 522.000 deposirames e cerca de US$1 ,5 bilhao 
em arivos, mas sujeiras a menos supervisao do que os 
bancos comerciais - esravam em sirua~ao grave. 

Os supervisores do Banco Negara, o banco central da 
Malasia, elaboraram uma serie de complexos pacores de 
resgare para os rres bancos comerciais e as 24 cooperari
vas. No rodo, as perdas resulrames da crise bandria 
foram equivalences a 4,7% do PNB da Malasia em 1986. 

A experiencia da Malasia destaca o valor da boa 
supervisao. Os prejuizos de urn seror bancirio rigorosa
meme fiscalizado represemaram apenas 2.4% do depo
sitos - bern menos do que os 40% de depositos perdi
dos nas cooperarivas nao bancirias, sujeiras a uma 
fiscaliza<;:ao mais frouxa. Assim, evirou-se uma caras
rrofe macroeconomica. A economia recuperou-se em 
1987 e os pre<;os das a~6es e dos im6veis, bern como os 
balan~os dos bancos, acompanharam essa recupera<;:ao. 
A a<;:ao imediara permiriu que os problemas fossem 
idemificados e resolvidos enquamo o resgare discipli
nado ainda era financeiramenre viavel. 
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Figura 4.1 As crises bancarias sao multo comuns e tem enorme custo fiscal 

Custo direto da crise bancaria (percentagem do PIB) 

Argentina 1980-82 

Chile 1981-83 

Uruguai 1981-84 

Israel 1977-83 

Costa do Marfim 1988-91 

Venezuela 1994-95 

Senegal 1988-91 

Benin 1988-90 

Espanha 1977- 85 

Mexico 1995 ~~~~~~~~~ 
Mauritania 1984-93 

Bulgaria 1995-96 ~~~~~~~~ 
Tanzania 1987-93 

Hungria 1991-93 

Finlc'mdia 1991-93 

Brasil 1994-95 

Suecia 1991 

Gana 1982-89 

Sri Lanka 1989-93 ~~~ 
Colombia 1982-87 

Malasia 1985-88 

Noruega 1987-89 

Estados Unidos 1984-91 

Fonte: Caprio 1996. 
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Mais adiante, examinaremos algumas maneiras de evitar 
a falencia de bancos que nao dependem tanro de supervi
sao formal. 

TETOS TARIFAR.lOS NA REGULAMENTA<;:AO DOS SERV!(OS 
PUBI..ICOS. 0 uso de teros tariEirios na regulamenta<;:ao das 
companhias de servi<;:os publicos ilusrra tanto 0 ambiro de 
auroridade de urn 6rgao independence quanro o papel do 
conrrole instirucional das a<;:6es arbitra rias. A regulamenta
<;:ao mediante limita<;:ao das tarifas da a empresa urn incen
rivo para ser eficiente e pode incentivar a inova<;:ao, mas 
arribui bamnre poder discricionario ao regulamentador. 
No Reino Unido, que foi o primeiro pais a inrroduzir a 
regularnenra<;:ao mediante teros tarifarios, os 6rgaos de con
rrole imp6em urn rero geral as tarifas de servi<;:os publicos, 
com base na raxa anual de infla<;:ao menos urn faror de ajus
ramenro. Os 6rgaos reguladores decidem quanro ao nivel 
do faror de ajustamenro, que pode ser aherado a inrervalos 
definidos (geralrnente, cinco anos) . 

30 40 50 60 

Os 6rgaos reguladores do Reino Unido sao resrringidos 
por dispositivos de comrole cu idadosamente elaborados: 
qualquer decisao a que as compan hias se oponham deve ser 
examinada pela Comissao de Monop61ios e Fus6es e pelo 
Secrerario de Esrado de Comercio e Industria. Esse sistema 
tem-se mostrado suficientemenre force para permitir urn 
enfoque altamente flexivel da regulamema<;:ao e arrair ao 
mesmo tempo urn volume substancial de investimenros 
privados. Se esse tipo de regulamenta<;:ao fosse adotado por 
paises com dispositivos de conrrole mais fracos, os investi
dores privados teriam boas raz6es para esperar urn 
au men to drastico do fa tor de ajustamenro na primeira revi
sao do tero tarifario. Consegi.ienremente, os investidores 
nao invesririam ou exigiriarn taxas de renrabilidade muiro 
altas para assegurar urn retorno rapido. 

ENFOQUES INSTITUCIONALM ENTE INTENSJVOS DA 
REGULAMENTA(AO AMBIENTAL. Urn dos maiores desafios 
da regulamenra<;:ao ambienral sempre consistiu em encon-
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rrar meios de combinar o conhecimenro recnico com a 
legirimidade polirica, para evirar a impressao de que os 
cienrisras e recnocraras esrao romando decis6es sem levar 
em coma as preocupar;:6es da comunidade ou da sociedade. 
Nos paises indusrrializados, as insriruir;:6es forres rem sido 
a chave desse equilibria. Na Alemanha, Franr;:a e Reino 
Unido, por exemplo, os legisladores deixam os deralhes da 
polirica por conta das auroridades ambientais, que consul
ram as panes aferadas e respondem a pressao polirica 
direra. As decis6es romadas pela Agencia de Prorer;:ao 
Ambienral dos EUA, como muiras ourras decis6es de 
6rgaos execurivos, s6 rem validade se o ptiblico for previa
mente informado a respeiro das novas regras e for dada as 
panes interessadas a oponunidade de apresentar suas 
observar;:6es formais. 0 governo holandes fornece mais da 
merade dos fundos para 30 a 40 ONG n.a esfera am bien raJ 
e geralmenre as consulra, bern como a ourras panes afera
das, ao formular leis ambienrais. 

Visro pela Jimirada perspecriva da eflciencia economica, 
mesmo esses mecanismos deram resultados imperfeiros. Por 
exemplo, ramo a Alemanha quanro os Esrados Unidos 
foram excepcionalmente bem-sucedidos na redur;:Jo das 
emiss6es de alguns poluentes imporrantes. No entanro, 
devido em pane a necessidade de se mosrrarem sensiveis as 
preocupar;:6es dos cidadaos, ambos os paises cominuam a 
urilizar principalmenre enfoques da regulamenrar;:ao 
ambienral baseados no controle of!cial, mesmo nos casos em 
que a regulamenrar;:ao baseada em mercados e incenrivos 
poderia dar resul tados semelhantes a cusro muiro menor. 

As deftciencias da regulamemar;:ao ambiemal verrical 
sao mais 6bvias nos pafses em desenvolvimenro, muiros 
dos quais, para responder ao aumento do interesse nas 
quesr6es ambientais, criaram novos 6rgaos de comrole 
baseados nessa abordagem. Por exemplo, o 6rgao flscaliza
dor da Polonia, embora recnicamente comperenre, deu-se 
conta de que rinha limirado poder nas negociar;:6es com 
gerenres de fabricas em comunidades dependenres de uma 
ou de poucas grandes empresas que ftnanciavam muiros 
servir;:os comunirarios. 0 alrameme respeirado 6rgao 
ambiemal do Chile levou quarro anos renrando implemen
rar urn sistema de Jicenr;:as negociaveis para emiss6es indus
rriais, devido as diflculdades na flxar;:ao das emiss6es de 
referencia e sua posterior medic;:ao. 

0 "ajuste" regulamentar para paim com instituir;iies fracas 
Os pafses com insriruir;:6es fracas enfremam urn risco muiro 
maior de vir a rer uma massa de regulamenros imprevisfveis 
e incoeremes ao conflarem na apridao e no arbirrio dos 
adminisrradores. Nesses pafses, o desaflo da regulamema
r;:ao financeira e ambienral seria impedir o caro oponu
nismo dos arores privados - quer se rrare de fraude band 
ria ou de poluir;:ao- quando nao se pudesse comar com a 
auroridade dos 6rgaos de comrole. Com relar;:ao as com-

panhias de servir;:os publicos, o problema e convencer os 
invesridores de que os 6rgaos de conrrole nao inrroduzi rao 
alrerar;:6es arbirrarias e dispendiosas nas regras. A Tabela 4.2 
resume algumas das opr;:6es regula menta res disponfveis nes
ses casos, cada uma das quais e adianre examin.ada. 

fO,'vi ENTANDO OS INCENTJVOS A PRUDtNClA BANCARJA. 

Os incenrivos e inreresses dos proprierarios, gerenres e 
deposi rantes dos bancos podem ser urn complemenro viral 
da supervisao, se forem compariveis com a prudencia ban
caria. A hisr6ria dos bancos oferece exemplos de alguns 
mecanismos au rocoercivos exrraordinariamenre softsrica
dos para adquirir credibilidade. Mais recenremenre, o 
Banco Mundial e o Banco Europeu de Reconsrrur;:ao e 
Desenvolvimenro execuraram um projero na Russia desri
nado a influenciar os incenrivos bancarios: foram escolhi
dos bancos para reempresrar fundos com a condir;:Jo de 
que concordassem em se submerer a audirorias anuais por 
escrir6rios de conrabilidade in rernacionais e em adorar 
normas prudemes. 

0 uso da regulamenrar;:ao para sujeirar os banqueiros a 
urn risco maior e ourra maneira de proreger a saude do sis
tema band rio sem depender muiro das insriruir;:6es. E mais 
bararo conrrolar o parrimonio Jfquido de urn banco do que 
monirorar cada rransar;:ao. Urn banco com urn parrimonio 
liquido adequado rera 0 incenrivo apropriado para agir 
com prudencia. As seguinres medidas podem ajudar a 
aumenrar o parrimonio liquido e, conseqi.ienremenre, o 
cusro da falencia para os banqueiros: 

• Requisiros de capital muiro rigorosos para os bancos: 
20% ou mais dos dep6siros, e nao os modesros 8% 
recomendados pelo Comire da Basileia para os paises 
indusrrializados. 

• Rigorosas resrrir;:6es a criar;:ao de novos bancos, em pane 
para elevar o valor de franquia de uma licenr;:a bancaria 
e assim forralecer o incenrivo pa ra mamer o banco fun
cionando. 

• Fixar;:ao de reros para as raxas de juros dos dep6siros, nao 
s6 para manter os bancos em funcionamenro, mas ram
bern para dar aos bancos fo rres incenrivos para ampliar 
a rede de agencias, a .flm de aumenrar os dep6siros rorais 
e acelerar o forralecimenro do seror f!nanceiro. 

Ourra opc;:do baseada em incenrivos prudenres e impor 
responsabilidade pun iriva conringenre aos donos, di rerores e 
gerenres de bancos em caso de falencia. Are meados dos 
anos 30, as auroridades americanas impunham urn passivo 
dobrado aos acionisras de bancos falidos. Talvez em parre 
devido a isso, enrre 1863 e 1928, cerca de 4. 500 ban cos 
fecharam as porras volumariamenre, mas apenas 650 foram 
liquidados. Arual meme, a Nova Zeland ia imp6e aos bancos 
requisiros rigorosos de rransparencia nos balanr;:os, junta
mente com sanc;:6es para os gerenres que os violam. 
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MECANJSMOS DE COMPROMISSO PARA ATRAJR INVESTJ
DOR£5 PRIVADOS. 0 seror de relecomunica~6es da Jamaica 
ilusrra de maneira vfvida como o invesrirnenro privado 
pode aferar a inrera~ao enrre a capacidade institucional e 
a fun~ao normariva (Quadro 4.4). Foi possfvel ao governo 
utilizar mecan ismos reguladores que conseguiram atrair 
investimenros privados, porem, somenre a custa de cerra 
limita~ao da flexibilidade. Desde a independencia, o seror 
vern tendo alros e baixos, progredindo quando o governo 
esrava disposro a abrir mao da flexibilidade, mas ficando 
para rras quando o governo favorecia uma discri~o maior. 

Ao conwirio da Jamaica, ate recenremenre as Filipinas 
nao tinharn conseguido implamar urn mecanismo de regu
larnenra~ao capaz de convencer os investidores privados de 
que as regras do jogo conrinuariam validas apos a gestao do 
arual presidente. Conseqi.ientemenre, do final dos anos 50 
ate infcio dos anos 90, os investimentos da companhia pri
vada de telecomunica~oes estiverarn sujeiros a rodo urn 
ciclo politico. Aumemavam logo apos a posse de urn 
governo alinhado com o grupo que controlava a empresa, 
mas diminufam nos ultimos anos do governo e se estagna
vam nos periodos ern que as rela~oes com o poder eram 

mais tenues. No seror da elerricidade, o governo, para 
demonstrar o seu compromisso, resolveu o problema cele
brando rigorosos conrraros firmes de compra com os inves
tidores privados, as vezes aplicaveis exrraterrirorialmen te. 
Ourra op~ao eo uso de aval de rerceiros - como os ofere
cidos pelo Grupo do Banco Mundial - para proreger os 
investidores e credo res privados conrra os riscos nao comer
ciais, inclusive o risco de desapropria~ao administrariva. 

PRESSAO COM UNITAAlA PARA AJUDAR A PROTEGER 0 

MElO AMBIENTE. Nos casas em que as institui~6es sao fra
cas, a i nforma~ao publica e a pressao comuniraria podem 
ser esrimulos poderosos a uma regu lamenra~ao ambienral 
mais digna de crediro e eficienre. 

As experiencias com iniciarivas uansparenres e baseadas 
na informa~o podem ajudar a reduzir a polui~o ind ustrial 
mesmo quando nao ha regras formais. Por exemplo, na 
Indonesia, urn programa em grande parte volunrario lan
~ado em 1989, Rios Limpos, reduziu em mais de urn ter~o 
as descargas rotais das I 00 fabricas panicipames ate 1994. 
Um prograrna de esrabelecimenro e divulga~o da classifica
~o arnbienraJ das fabricas, anunciado em meados de 1995, 
tambern parece ter levado varios estabelecimentos com clas-

Quadro 4.4 Regulamenta~ao das telecomunica~oes na Jamaica 

Durante grande parte do perfodo colonial e nos anos 
que se seguirarn a independencia, as condi~oes sob as 
quais funcionava a principal companhia de telecomuni
ca~oes da Jamaica estavarn precisamente especificadas 
num contraro que autorizava a concessao por 40 anos. 
Naquda epoca, como agora, o tribunal de tdtima ins
tancia do judiciario independence da Jamaica era o 
Conselho Privado do Reina Unido. Esse sistema era 
adequado para assegurar o crescimento dos servi~os de 
telecomunica~oes, e 0 numero de assinantes triplicou 
entre 1950 e 1962. Mas, ap6s a independencia, a 
Jamaica estava sufocando sob as restri~6es de urn con
erato de concessao que nao deixava praticamente ne
nhuma oportunidade de participa~ao democratica. 
Conseqiientemente, em 1966, foi criada a Comissao de 
Servi~os Publicos da Jamaica. Baseada no sistema ame
ricana, a comissao realizava audiencias publicas e tinha 
ampla margem para basear as suas decisoes em informa
~6es fornecidas por diversas partes inreressadas. 

Conrudo, a Jamaica nao dispunha das outras insti
tui~oes necessarias para que 0 sistema funcionasse. 
Enquamo o sistema dos EUA manrem varias restri~oes 
ao poder de regularnenta~ao (inclusive regras bern ela
boradas de processo administrativo e prote~oes consti
tucionais da propriedade), o governo da Jamaica prati-

camente nao tinha comrole sabre as decisoes da comis
sao. Em resultado, o controle dos pre~os tornou-se cada 
vez mais punitivo, ate que, em 1975, a maior compa
nhia privada de telecomunica~oes da Jamaica vendeu 
com alivio os seus arivos ao governo. Em 1987, apos 
uma decada de subinvesrimento, a Jamaica reprivatizou 
as tclecornunica~oes, utilizando dessa vez urn contrato 
de concessao especffico, semelhame ao empregado ames 
de 1965. Nos tn~s anos seguintes, o investimento media 
anual correspondeu a mais de rres vezes o nfvel regis
trado nos 15 anos anteriores. 

Contudo, o investimenro privado teve o seu custo. 
Para manter os subsfdios cruzados rradicionais (e politi
camente diffceis de eliminar) entre os servi~os locais e 
de longa distancia, o governo, apos a privatiza~ao, 

outorgou a uma unica companhia urna concessao de 25 
anos para operar o sistema de telecomunica~oes . A 
renda da rede de longa distancia, bastante lucrariva, foi 
utilizada para ampliar a rede local, que nao dava Iuera. 
Continua-se debatendo se, mesmo com essas restri~oes 
poliricas, a Jamaica poderia ter deixado espa~o para a 
concorrencia em alguns servi~os de valor adicionado, 
preservando assim pelo rnenos urn pequeno incentivo a 
inova~ao e ao aumenro da produtividade numa era de 
rapida transforma~o tecnologica mundial . 
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sificas:ao baixa a melhorar o seu desempenho. Nos dois pro
gramas, 0 segredo do exiro foi 0 efeiro da divulgas:ao da 
ficha ambienral de cada fabrica sobre a sua repuras:ao, mos
rrando o seu grau de espiriro publico em materia ambienra.l 
as ourras empresas, comunidades e consumidores. 

Obviamenre, os programas ambienrais roralmenre base
ados na informas:ao publica rem suas limiras:oes. Quase a 
merade das empresas parricipanres do programa Rios Lim
pos nao reduziram a inrensidade das suas arividades polui
doras. Os programas baseados na informas:ao ajudam a 
loca.lizar os problemas mais serios, mas em geral sao neces
sarias medidas adicionais para que as empresas mais polui
doras comecem a corrigir o problema. E, a medida que os 
pafses se desenvolvem, havera clara necessidade de enfo
ques mais instirucionalizados, que inregrem as press6es 
comunirarias com mecanismos mais formalizados para 
impor a observancia das normas. 

Num padrao observado em rodo o mundo, as iniciari
vas a parrir da base podem preparar o rerreno para a as:ao 
formal no plano nacional. Nas duas primeiras decadas ap6s 
a Segunda Guerra M undial, o Japao se lans:ou imperuosa
menre num processo de indusrrializas:ao, pouco se preocu
pando com o impacro ambienral. No nivel nacional , esse 
periodo de descaso rerminou em 1967, com a imporranre 
Lei Basica de Conrrole da Poluis:ao Ambienral. Mas, anres 
disso, iniciarivas de base em muiras loca.lidades ja rinham 
comes:ado a promover uma reforma ambienral sustenrada 
(Quadro 4.5). 

Liroes: esclarecendo as otroes de regulamentariio 
A realidade dos mercados imperfeiros coloca a regulamen
tas:ao na agenda da polfrica de desenvolvimenro. Ao 
mesmo rempo, comudo, a realidade do governo imperfeiro 
desaconselha a ados:ao precipitada de sistemas de regula
menras:ao instiruciona.lmenre inrensivos em conrexros nos 
quais as instiruis:6es sao fracas. A chave do exiro esta em dar 
foco a agenda da regulamenrayaO e adaprar OS insrrumen
toS normarivos disponfveis a capacidade institucional do 
pais. Duas pergunras podem ajudar a orienrar os pafses na 
busca da melhores formas de regulamenras:ao. 

Swi preciso adorar regras formais para corrigir as 
imperfeis:oes do mercado? A hisr6rica irregularidade da 
regulamenras:ao indica que o uso de regras formais para 
regulamenrar os mercados deve ser encarado mais como 
urn complemenro de ourras medidas (ou mesmo como urn 
t'drimo recurso) do que como uma maneira auromatica de 
resolver os problemas. AJem disso, as experiencias dos pai
ses com regulamenras:ao financeira, ambienral e de servis:os 
publicos mosua como a concorrencia, a parricipas:ao cfvica 
e a auro-regulamenras:ao podem aringir objerivos sociais 
que anres pareciam ex.igir solus:oes baseadas em regras. 

Coma o pais com os esreios instirucionais e politicos 
necessarios para que as regras formais sirvam de base para 

Quadro 4.5 Ativlsmo ambiental em Yokohama 
(Japao) 

Em 1960, as associas:oes medicas de Yokohama 
comes:aram a reclamar conrra as emiss6es da refina
ria de petr6leo e OS danos causados a saude. Pouco 
depois, o governo municipal, que se mosrrara pouco 
inreressado em quesroes ambienrais, foi derrorado 
nas eleis:oes por urn candidaro reformisra, que pro
merera adorar pollricas de prevens:ao da poluis:ao. 
Seguiu-se uma onda de arividades, acompanhada 
pelo esrabelecimenro na prefeitura de uma nova uni
dade de conrrole da poluiyao (que, no final de 1964, 
rinha lO funcionarios) e pela crias:ao de uma organi
zas:ao ambienra.l dos moradores e de urn grupo asses
sor composro de represenranres comunid.rios, espe
cialisras e empresarios. 

Em bora nao rivesse auroridade para impor o con
rrole da poluis:ao, a prefeirura assinou em dezembro 
de 1964 urn acordo com uma nova usina elerrica a 
carvao, para reduzir drasricamenre as emiss6es. Esse 
acordo ofereceu um precedenre para os acordos 
volunrarios subseqlienres com ourras fabricas, que 
reduziram as emiss6es a apenas 20% dos nfveis anres 
projerados. Nas duas decadas seguinres, Yokohama 
progressivamenre rornou ainda mais rigorosos esses 
acordos volunrarios e manreve padroes de comrole 
ambienral mais elevados do que o governo nacional 
(que esrava sempre elevando os seus padroes). 

compromissos normarivos dignos de crediro? Na freme 
polirica, a questao relevanre e saber se o pais rem suftcienre 
vonrade polirica para observar a regulamenras:ao que poe 
em vigor. Na frenre insrirucional, a quesrao crucial e saber 
se o pais rem urn judiciario independenre, com uma repu
ras:ao de imparciaJidade, cujas decis6es sejam cumpridas. 
Caso conrrario, podem ser necessarios ourros mecanismos 
de compromisso (as vezes, exrrarerri roriais). Nos paises 
onde e difk il formar coa.lizoes poliricas capazes de modifi
car as regras, a legislas:ao poderia basrar; em ourros, ralvez 
seja aconselhavel incluir regras formais nos acordos juddi
cos com cada empresa. 

Se forem necessarias, as regras formais devem ser viaveis 
nao so em reoria, mas tambem na pd rica. Num mundo 
ideal, as regras flexfveis sao prefedveis as normas rigidas. 
Mas o que consrirui urn born "ajuste" normarivo no 
mundo real pode rer pouco a ver com conceps:oes ideais de 
efi ciencia. Nos pafses que nao disp6em de disposirivos de 
conrrole apropriados, ralvez seja necessaria sacrificar a fl e
xibilidade em beneficio da cerreza e da previsibilidade. 0 
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que parece, a primeira vista, nao ser muiro eflcienre pode 
acabar sendo a melhor soiU<;:ao do ponro de visra de ajusre 
das meras da regulamenra~ao aos ponros fortes e fracos das 
msmui~6es existences. 

0 ativismo estatal pode promover o desenvolvimento 

do mercado? 

Nos casos em que as externalidades, a falra de concorrencia 
ou ourras imperfei~6es do mercado criam uma clivagem 
entre as meras privadas e sociais, a maioria concorda que 
o Esrado pode rer condi~6es de melhorar o bem-estar 
mediante a regulamenra~ao. Conrudo, muiro mais conrro
verrida e a quesrao de saber se o Esrado deve procurar ram
bern acelerar o desenvolvimenro dos mercados mediante 
formas mais arivisras de polirica industrial. A jusriflcariva 
teorica da politica industrial baseia-se na ideia de que OS 

problemas de informa~ao e coordena~ao ja idenriflcados 
podem ser generalizados - e ainda mais nas economias em 
desenvolvimenro - e ir alem dos problemas enrregues a 
insrirui~6es adequadas para proreger os direiros de proprie
dade. Em essencia, o argumenro concenrra-se no faro de 
que, em mercados subdesenvolvidos com poucos parrici
panres, o aprendizado pode custar exrremamenre caro. A 
informa<;ao, mais pronramenre disponivel nos pafses 
i ndusrrializados, rorna-se urn segredo guard ado zelosa
menre, impedindo a coordena~ao eo desenvolvimenro dos 
mercados em geral. 

Em reoria, os governos dessas economias podem agir 
como correrores de informa~ao e menrores da aprendiza
gem e da co l abora~ao redproca, desempenhando assim urn 
papel de promocores do mercado em apoio ao desenvolvi
menro industrial. Na prarica, porem, o desempenho desse 
papel depended., como sempre, da capacidade insrirucio
nal do governo. Are os proponenres mais enrusiasmados 
reconhecem que o ativismo so pode promover os mercados 
se ja exisrirem m~s cond i~6es essenciais. 

Primeiro, e ralvez mais importance, e preciso que as 
empresas e os dirigenres estejam rrabalhando num clima de 
confian~a mutua. As empresas precisam esrar confianres 
nao so em que a coordena<;ao adicional rem meriro, mas 
rambem em que o governo e as ourras empresas envolvidas 
cumprirao os seus compromissos. E necessaria rambem 
que os participanres conflem em que dado conjunro de dis
positives sera suficienremenre f1ex(vel para se adaprar a 
evolu<;ao das circunsrancias. Geralmenre, isso significara o 
crivel empenho do governo em permirir a parricipa<;ao do 
seror privado na implemenra~ao. 

Segundo, a honesridade das iniciarivas de promo<;J.o do 
desenvolvimenro industrial deve ser preservada mediante 
press6es comperirivas do mercado. A concorrencia pode vir 
de ourras empresas nacionais ou das im porra~6es, ou pode 
ocorrer nos mercados de exporta<;ao. A menos que sejam 
sisremaricamenre desafiadas por uma ou mais dessas for-

mas de concorrencia, as empresas rerao pouco incentive 
para usar os recursos de maneira eflcienre ou para inovar, 
nao havera aumenro da produrividade e a expansao indus
trial nao sera susrenrada. 

Terceiro, a esrraregia de desenvolvimenro industrial de 
urn pais deve ser guiada pel as suas vanragens com parari
vas em evol u~ao - a sua abundancia relariva de recursos 
narurais, mao-de-obra especializada e nao-especializada e 
capital para invesrimenro. Alguns proponenres das medi
das arivisras favorecem os esfor~os desrinados a fomenrar 
uma vanragem comparariva nascence, incenrivando as 
empresas a arriscar mais do que esrariam disposras a 
invesrir num novo mercado. Conrudo, muiro poucos 
apoiariam uma queima geral de erapas, como, por exem
plo, paises de baixa renda procurando subsidiar invesri
menros em arividades de alta recnologia. E exisre amplo 
acordo no senrido de que urn alto nivel de prore~ao para 
promover indusrrias nascences, sem press6es compensaro
rias para i ncenrivar a eflciencia, pode ser faral para as pos
sibilidades de urn pais de aringir o desenvolvimenro 
industrial susrenravel. 

A po!ftica industria! na prdtica 
Os diversos e variados ripos de polirica industrial arivisra 
podem ser agrupados em rres grandes classes: coordena~ao 
dos invesrimenros, forralecimenro das redes e sele<;ao de 
vencedores. Nas duas primeiras abordagens, o governo 
procura promover os mercados e a arividade privada -
embora as ex.igencias insrirucionais de coordena<;ao de 
invesrimenros sejam muiro maiores que as do forraleci
menro das redes. Na rerceira abordagem, o governo pro
cura suplanrar o mercado. 

[N!ClATIVAS DE COORDENA<;:AO DE INVESTJMENTOS. A 
jusrificariva cLissica para o arivismo do governo e que o 
invesrimenro num pais subdesenvolvido suscira um rre
mendo problema de a<;ao coleriva. Com mercados subde
senvolvidos, as empresas nao poderiam perceber a 
demanda por produros melhores e em maior quanridade 
que o proprio aro de produzi-los criaria. Assim, argumen
rava-se que os paises poderiam beneficiar-se da coordena
<;ao desses invesrimenros, que sao muruamenre benefices 
para as empresas, mas que elas provavelmenre nao fariam 
por sua propria conra. 0 desenvolvimenro das indusrrias 
siderurgica, de carvao, de maquinaria e de esraleiros navais 
no Japao ap6s a guerra ilusrra essa jusrificariva da inrerven
<;ao, bern como os rigorosos pre-requisiros institucionais do 
exiro (Quadro 4.6): 

• Urn seror privado nacional capaz de execurar projeros 
grandes e complexes de maneira eficienre 

• Urn seror privado disposro a cooperar como governo na 
busca da meta comum do desenvolvimenro industrial 
compem1vo 
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Quadro 4.6 0 grande avan~o da industria metaiUrglca no Japao ap6s a guerra 

Uma reesrrururac;ao coordenada das indusrrias de 
maquinas, ac;o e carvao e dos estaleiros navais conrribuiu 
muiro para a recupcra<;:Jo do Japao ap6s a Segunda Guer
ra Mundial. As fiibricas de maquinas idenrificaram o 
alro custo do ac;o como o maior obsdculo a penetrac;ao 
nos mercados de exporrac;ao. As companhias sidertlrgi
cas, por sua vez, idenrificaram o alto custo do carvao 
como o principal motivo dos elevados prec;os do ac;o. Os 
altos prec;os do carvao eram uma conseqi.iencia do ele
vado custo da explorac;ao conrinuada das minas japone
sas e do alto custo do transporre do carvao imporrado. 

Com base em dispositivos institucionais promovidos 
durante a guerra, o Ministerio da Industria e Comercio 
Inrernacional (MICI) implanrou em 1949 uma esrru
tura deliberativa mista, o Conselho de Racionaliza<;iio 
Indusrrial. Composto de represenranres de associac;6es 
indusrriais, empresas lideres de cada seror e funcionarios 
publicos, o conselho incluia 29 ramos seroriais e dois 
cenrrais. Tres deles- ferro e ac;o, carvao e coordenac;ao 
- colaboraram estreitamente e adotaram as seguimes 
soluc;6es de compromissos: 

• Os ramos do ac;o e da coordenac;ao idemificaram o 
prec;o do carvao que possibilitaria a produc;ao compe
titiva de ac;o para exporrac;ao. 

• A industria do carvao comprometeu-se a investir 40 
bilhoes de ienes para racionalizar a produc;ao das 

• Fone capacidade tecnica dos 6rgaos publicos para ava
liar as analises privadas das opc;6es de investimenro e, 
ocasionalmenre, gerar anilises indusrriais independenres 

• Credibilidade mutua suficieme para que cada parte 
possa basear as suas decis6es de investimenro nos com
promissos assumidos pela omra pane e adaptar as suas 
ac;6es em resposta a evoluc;ao das circunsrancias, sem 
abalar o compromisso geral de colaborar. 

A adoc;ao desse estilo de coordenac;ao dos investimemos 
pressup6e niveis de capacidade institucionaJ publica e pri 
vada que fogem ao alcance da maioria dos paises em desen
volvimenw. A experiencia das Filipinas no final dos anos 
70 e inicio dos anos 80 mostra o que pode aconrecer 
quando as ambic;6es da politica nao correspondem a reali
dade institucional e os esforc;os de coordenac;ao dos inves
timenros sao realizados quando 0 governo esra sob a 
influencia de poderosos imeresses privados. 

Movido em pane pelo desejo de criar novas oponuni
dades de neg6cios para os aliados inrernos, o governo das 

minas nacionais, desde que as siderurgicas concor
dassem em comprar carvao aos novos prec;os, que 
seriam 18% abaixo dos niveis vigemes. 

• As indt'1strias de ac;o e carvao fixaram urn prec;o alvo 
geral que as siderurgicas pagariam pclo carvao, a ser 
obrido combinando carvao nacional e imporrado. 

• A industria sidert~rgica compromereu-se a investir 42 
bilh6es de ienes para melhorar as suas instalac;6es. 
Com esse investimenro e com a redu<;:ao do prec;o do 
carvao, a indt1srria seria capaz de exporrar ac;o a pre
c;os competitivos. 

• Devido a reduc;ao do prec;o do ac;o, as indusrrias de 
maquinas e OS estaleiros puderam iniciar grandes pro
gramas de investimento orienrados para exporrac;ao. 
Essas soluc;6es proporcionaram o mercado inrerno de 
que a industria sidert1rgica necessirava para iniciar o 
seu proprio programa de investimemos e a cerreza 
de que o custo do rransporre do carvao imporrado 
diminuiria. 

Uma vez que o Banco Japones de Desenvolvimcnto 
(ap6s uma cuidadosa analise tecnica e em consulra com 
o MICI e o Banco do Japao) concordou em parricipar 
desses projetos, proporcionando financiamemo a taxas 
de juros moderadameme subsidiadas, os maiores ban
cos do Japao apanharam a deixa e mobilizaram os fun
dos para investimenro. 

Filipinas anunciou em 1979 urn novo programa de "gran
des projetos industriais" no montame de US$5 bilh6es, 
tudo isso destinado a industrias pesadas intensivas de capi
tal. Urn ano ap6s esse anuncio, o governo, pressionado 
pelos criticos, concordou em submeter os projetos a outra 
rodada de analises econ6micas e financeiras. Pouco depois, 
ocorreu o grande rumulto politico e fi nanceiro que marcou 
a queda do regime do Presidenre Ferdinand Marcos. Em 
fins de 1987, cinco dos onze projeros iniciais, num total de 
quase US$4 bilh6es, tinham sido engavetados como invia
veis. 0 sexro projero fora abandonado por ter-se tornado 
evideme a sua falra de potencial econ6mico. U rna fabrica 
de feni lizames, concluida ao cusw de US$555 milh6es, 
esrava sofrendo prejuizos os quais o governo tinha de 
cobrir. Somente quatro projeros, represenrando apenas 
US$800 milh6es, estavam dando lucro. 

lNIClATIVAS DE FORTALECIMENTO OAS REDES. As inicia
tivas ativistas nao precisam ser de grande escala -
impondo demandas igualmeme grandes a capacidade 
publica e instiwcional - ou dedicadas apenas a aumenrar 
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os investimenros. Elas podem visar o forralecimenro das 
redes privadas que f1orescem em sistemas de mercado 
maduros. As redes nacionais, regionais e inrernacionais 
criam numerosas fonres de aprendizagem e oporrunidade 
para as empresas: os compradores especializados abrem 
novos nichos de mercado e oferecem informa'<6es sobre 
normas de produ'<ao, os fornecedores de equipamenro 
rransferem tecnologias, os fornecedores de insumos aju
dam a inrroduzir inova'<6es nos produros e processos e os 
concorrenres sao urna rica fonre de novas ideias. Muitas 
vezes, grupos de empresas, compradores, fornecedores de 
equipamenros, provedores de insumos e servi'<os, associa
'<6es indusrriais, cenrros de cria'<ao industrial e ourras orga
niza'<oes cooperativas especial izadas juntarn-se na mesma 
regiao geograflca. 

Os paises cujos mercados sao subdesenvolvidos podem 
necessitar de um catalisador publico ou privado para 
acionar esse processo cumulativo de fortalecimenro do 
mercado e desenvolvimenro das redes. Desracam-se a pro
p6sito rres exemplos. 

0 primeiro e o apoio especial as exporra\oes. A panici
pa\ao nos mercados exporradores coloca as empresas em 
conraro com as melhores praticas inrernacionais e prornove 
o aprendizado e o aumenro da produ rividade. Alem disso, 
pode ser uma medida uti! da efetividade dos esfor\os de 
promo\ao industrial envidados pelo governo. Muiros pai
ses di rigiram o credi to a favor dos exporradores e criaram 
organiza\6es de promo\ao das exporta\6es. Com poucas 
exce'<6es, a maioria no leste da Asia, essas organiza\6es ror
naram-se dispendiosos elefanres brancos. O urras medidas 
de apoio as exporta\6es rambem foram adotadas, com 
resultados irregulares. E bern possivel que as normas da 
Organiza'<ao Mundial do Comercio ven ham a proibir a 
realiza\ao de experiencias fuwras nesses moldes. 

0 segundo tipo de esfon;o consisre em forra lecer a 
infra-esrrutura fisica, humana e instirucional local. A histo
ria da OLmora atrasada regiao de Cholla, na Coreia, ilusrra 
o impacro que a infra-estruru ra local pode rer. Em 1983, 
essa regiao abriu a sua primeira zona industrial em grande 
escala. 0 exito dessa iniciativa arivou um processo cumu
larivo mediante o qual as auroridades locais aprenderam a 
planejar, financiar, constru ir e operar essas zonas, e foram 
criadas ourras tres. T ambem ajudou a catalisar uma trans
forma\ao de um ambienre empresarial que era um emara
nhado de obstaculos burocraticos num ambienre de estreita 
coopera\ao e coordena~o enrre o governo local e o seror 
privado. Em 199 1, localizavam-se em Cholla 15% das pro
priedades industriais da Coreia, em cornpara\ao com 9% 
em 1978, e a taxa de crescimenro da produ\ao manufaw 
reira regional era superior a media nacional. 

0 rerceiro tipo, cada vez mais popular, sao as parcerias 
emre os serores publico (governo local ou regional) e pri
vado. Essas parcerias podem assumir varias formas, inclusive: 

• !niciativas dirigidas a uma empresa ott grupo de empresas. 
As vezes, rrata-se de evemos focal izados, como a parrici
pa'<ao conjunra nu ma feira comercial. Outras destinam-se 
a promover uma mudan~ mais ampla na cultura comer
cia! para favorecer uma coopera~o rnaior. Uma esrrategia 
promissora consiste em doa'<6es a ernpresas, geralmenre 
na base de 50% pelo setor publico e 50% pelo seror pti
vado, para promover a penerra'<ao em novos mercados e 
o aperfei'<oamenro tecnol6gico. Faceis de implernenrar (a 
administra~o e delegada a ernpreiteiros privados) e orien
rados pela demanda {as ernpresas part icipames financiam 
a merade dos custos), esses programas estao sendo execu
rados em paises rao diversos como a Argentina, a India, a 
Jamaica, Mauricio, Uganda eo Zimbabue. 

• Aquisiroes ptiblicas para promover o desenvolvimento de 
um setor privado competitivo. No Esrado do Ceara, no 
Brasil , urn programa inovador de aquisi\6es baseado no 
custo e na qualidade serviu-se de associa\6es de peque
nos produrores para transformar a economia da cidade 
de Sao Joao do Ara uru. Antes do programa, a cidade 
rin ha quarro serrarias com 12 empregados. Cinco anos 
depois, 42 serrarias ernpregavam cerca de 350 rrabalha
dores; quase 1.000 dos 9.000 habitan tes da cidade esta
vam di re ra ou ind iretarnente empregados na industria 
de produros de madeira; e 70% da produ\ao se destina
vam ao seror privado. 

SUPLANTA<;:AO DOS MERCADOS. As vezes, os problemas 
de inforrna'<ao e coordena\ao sao tao graves - os mercados 
rao subdesenvolvidos e os agenres privados tao caremes de 
recursos e experiencia - que as iniciativas de forraleci
menro de mercados poucas probabi lidades rem de gerar 
qualquer resposta. No empenho de promover o crescimenro 
industrial, os Estados tern sido renrados a suplanrar as deci
soes do mercado com informa\6es e juizos gerados no seror 
publico. Esses esfor\OS raramenre dao bons resultados, 
embora o exito de alguns empreendimenros dos chaebol 
(grupos comerciais inrerligados) coreanos, levados a cabo 
por iniciativa do governo, esteja a indicar que a escolha dos 
vencedores nao passa inevitavelmenre de uma obra no ar. 

0 que distingue o exiro da Coreia do fracasso de ourros 
e que essas iniciativas foram canalizadas atraves do seror 
privado, enquanro a maioria desses esfor'<os (inclusive 
alguns na propria Coreia) foi implemenrada por empresas 
estatais. Quando se util izam empresas estatais como orga
nismos execurores, as oportun idades de venalidade - ou 
romanrismo fanras ioso - sao praticamenre ili mitadas. 
Varios paises subsidiaram empresas estatais deficitarias, em 
derrimenro do desempenho fiscal . A experiencia geral
menre lamenravel com o inves ri menro em empresas esta
tais demonsrra convincenremenre que e melhor dei.xar a 
produ~o de bens comerciaveis exclusivamenre nas maos 
de empresas privadas. 
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A corda bamba da po!itica industrial 
Essas experiencias explicam por que o debate sobre a poll
rica industrial rem sido tao acalorado: a polfrica industrial 
pega fogo. A teoria econ6mica e OS dados indicam que nao 
se deve descartar de vez a possibilidade de ativismo bem
sucedido para promover o desenvolvimenro do mercado. 
Mas a reoria instirucional e os dados indicam que uma 
polfrica indusrriaJ arivisra mal implementada pode resulrar 
em carasrrofe. Neste caso, que devem fazer os pafses? 

Tomadas em conjunto, as perspectivas econ6micas e 
instirucionais indicam a conveniencia de uma disrin\ao 
bern clara enrre as iniciarivas que requerem apenas uma 
pequena parricipa\aO do governo (por exemplo, aJgumas 
iniciarivas de fortaJecimenro das redes) e aquelas que exi
gem alro nfvel de apoio governamenraJ (como a coordena
\ao dos invesrimenros ou a sele\ao de vencedores). As ini
ciativas que requerem alro nfvel de apoio devem ser 
romadas com caurela, senao eviradas, saJvo se for parricu
larmenre forte a capacidade insrirucionaJ do pais: forte 
capacidade administrativa, mecanismos de compromisso 
capazes de coibir de uma forma crivel os aros arbimirios do 
governo, capacidade de responder flexivelmenre a impre
visros, urn ambienre empresarial comperirivo e experiencia 
com parcerias enrre os serores pt'rblico e privado. 

Em conrraste, as iniciativas com pouca participa\ao do 
governo (que sao baratas e oferecem apoio, em vez de res
rririvas e baseadas no conrrole) oferecem mais flexibilidade. 
0 arriburo insrirucional essencial para 0 exiro e urn com
promisso inequfvoco do governo no senrido de trabalhar 
em parceria com o setor privado. Quando esse compro
misso existe, quando os pafses nao excedem a sua capaci
dade institucionaJ e quando o ambienre comerciaJ propor
ciona apoio razoivel ao desenvolvimenro do seror privado, 
os beneffcios dessas iniciarivas podem ser grandes eo cusro 
do malogro, baixo. 

Opc;oes estrategicas: pondo em foco 
as tarefas viaveis 

No domfnio da liberaJiza\ao e da privatiza\ao, da regula
menra\ao e da polftica industrial - na verdade, em rodas 
as a\6es estatais examinadas neste Relatorio - nao existe 
uma formula que se aplique a rodas as si tua\6es. A priva
riza\ao e a liberaliza\ao seriam as prioridades apropriadas 
para pafses cujos governos estenderam em demasia o seu 
aJcance. AJem disso, cada pais deve procurar forralecer e 
adaptar as suas insritui\6es, e nao elimina-las. Esre capi
tulo distinguiu enrre abordagens da regulamenra\ao e da 
polftica industrial com uso tanro inrensivo como redmido 
das insti tui\6es, acenruando que a escolha de abordagens 
deve ser feita de acordo com a capacidade institucional de 
cada pais. 

As abordagens insrirucionais bem-sucedidas geraJmenre 
rem duas caracreristicas: exigem forre capacidade adminis-

trativa; e delegam a urn 6rgao publico subsrancial poder de 
elabora\ao e aplica\ao de polfticas, denrro, porem, de urn 
sistema mais amplo de disposirivos de conrrole que impede 
que a discri\ao degenere em arbirrariedade. Se as insritui
\Oes forem fortes, essas a\6es esratais podem conrribuir 
para o bem-esrar econ6mico. Se nao forem, a evidencia 
apresenrada nesre capitulo indica que rais a\6es provavel
menre serao, na melhor das hipoteses, ineficazes e, na pior, 
uma formula para a captura por poderosos inreresses priva
dos ou para aros predadores por parte de politicos e buro
cratas poderosos e egocen rricos. 

Mas que devem fazer os pafses, se nao riverem capaci
dade adminisrrativa e instirucionaJ para que essas aborda
gens levem a born termo? A estrategia a Iongo prazo, 
examinada na Terceira Parte, consisre em forralecer as ins
ritui\6es. Enquanro isso, este capfrulo indica dois cami
nhos para a reforma. Urn consis re em concenrrar-se nos 
elementos essenciais e adorar uma agenda mais leve para a 
a\ao do Esrado. 0 outro, que nao conrradiz necessaria
menre o primeiro, consisre em adorar insrrumenros de a\ao 
estataJ que sejam mais comparfveis com a capacidade do 
pais. Ainda temos muiro a aprender, mas este capitu lo des
racou duas esrrategias que parecem rer grande potencial, 
mesmo nos casos em que a capacidade ins tirucionaJ e fraca: 

• Especificar o conreudo da polfrica em regras precisas e 
depois fixar essas regras mediante mecanismos que ror
nem dificil volrar arras: na regulamenta\ao dos servi\os 
publicos, por exemplo, os mecanismos podem incluir 
conrraros firmes de compra com produrores de elerrici
dade independentes. 

• T rabalhar em parceria com empresas e indivfduos e, se 
for apropriado, colocar 0 OnUS da implementa\aO total
mente fora do governo. Na politica industrial, isso pode 
significar a promo~o da colabora\ao denrro do seror 
privado, em vez de criar uma grande burocracia indus
trial. Na regulamenra\ao financeira, significa dar aos 
banqueiros incenrivos para agi r com prudencia, em vez 
de si mplesmenre acumular capacidade de supervisao. E 
na regulamenra\ao ambienraJ, sign ifica utilizar a infor
ma\ao para incenrivar iniciarivas dos cidadaos, em vez 
de prom ulgar de cima para baixo regras inapliciveis. 

E possivel que as politicas que se baseiam nessas abor
dagens nao sejam as melhores do ponro de visra do que se 
aprende na escola. Mas, a medida que se forralece a capa
cidade do Estado, os pafses podem adorar insuumenros 
mais flexfveis, capazes de aumenrar ainda mais os ganhos 
em eficiencia. Em rodo 0 processo, e preciso que OS Esta
dos manrenham a confian\a das empresas e do publico 
e que a flexibilidade nao seja acompanhada de a\6es arbi
rdrias; caso conrrario, desintegrar-se-iam as bases do de
senvolvimen ro. 
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fundamentais do Estado, tais como a independencia do judiciario e a separa~ao 

dos poderes, essenciais para assegurar que nenhuma autoridade do Estado nem 

qualquer outro elemento da sociedade se coloque acima da lei. 

Nao basta, pon!m, urn governo guiado pelas normas. A capacidade do 

Estado sera tambem melhorada por disposi~oes institucionais que promovam 

associa~oes com atores dentro e fora do Estado e fomentem as pressoes compe

titivas por eles exercidas. As parcerias com interessados externos - as empresas 

e a sociedade civil - e participa~ao destas nas atividades do Estado podem gerar 

credibilidade e consenso e complementar as capacidades em que e deficiente. As 

parcerias dentro do Estado podem gerar empenho e lealdade dos servidores 

publicos e reduzir os custos da realiza~ao de metas comuns. 

0 reverso da parceria e a pressao competitiva- dos mercados e da socie

dade civil, assim como dentro do proprio Estado. Essa pressao pode melhorar os 

incentivos ao born desempenho e coibir o abuso do monop6lio estatal da formu 

la~o de poHticas e da presta~ao de servis:os. Assim tambem, a seles:ao e a pro

mos:ao competitivas ou baseadas no merito sao essenciais para a formas:ao de 

uma funs:ao publica capacitada. 

Esta parte do Relat6rio comes:a com urn exame das maneiras de revigorar 

instituis:oes do Estado erigindo as bases de urn setor pt'tblico efetivo (Capitulo 5) 

e, mais amplamente, instituindo dispositivos de controle formais e cerceando a 

corrups:ao (Capitulo 6). 0 Capitulo 7 examina meios de estimular a pressao 

competitiva, dar fors:a a VOZ do publico e promover parcerias mediante uma 

aproximas:ao maior do Estado com o povo - fim para o qual e instrumento 

importante a descentralizas:ao ou a transferencia de poderes e recursos a niveis 

mais baixos de governo. Finalmente, examinamos no Capitulo 8 as parcerias e 

pressoes competitivas que ultrapassam fronteiras de estados nacionais e como 

podem os pafses cooperar na provisao de hens coletivos. 



FORTALECIMENTO 

INSTITUCIDNAL PARA UM 
, 

SETDR PUBLICO CAPAZ 

Majestade, a grande maioria dos servidores ptiblicos ganha pouco ( . .) Devido a is.w, os aptos e talentosos evitam o serviro 
ptiblico. 0 Governo de Vossa Majestade ve-se entiio forrado a contratar pessoal mediocre, cujo t'mico objetivo e melhorar 

a sua ftdgil situariio pecunidria ( . .) Individuos inteligentes, operosos, competentes e motivados deveriam dirigir 
o serviro ptiblico do vosso Imperio (. . .) E pren-ogativa de Vossa Majestade introduzir o indispensdvel principia 

de responsabilidade, sem o qual todo prof}·esso e retardado e todo trabalho acaba por ser destruido. 

- Dos Testamentos Politicos de Ali Paxti, Grao-Vizir do Sultao owmano Abdulaziz, circa 1871 
(citado em Andie e Andie 1996) 

0 S PROBLEMAS QUE AFLIGLAM 0 SULTAO ABDULAZIZ 

sao os mesmos que assolam as burocracias publicas 
de hoje. A historia do desenvolvimemo da Europa e da 
America do None no seculo XL'< e a do lesre asi:hico neste 
seculo demonsrraram as recompensas econ6micas da for
mac;:ao de urn sewr publico efetivo. Comudo, sao muiw 
raros os exemplos desse tipo de fonalecimemo instiwcional. 

A ediflcayao de instiwic;:oes para urn setor publico capaz 
e essencial para promover a efetividade do Estado, mas 
tambem e imensamenre dificil. Uma vez instalados, OS sis
temas deflcientes podem ser muiw dificeis de remover. 
Desenvolvem-se fanes interesses pela manutenc;:ao do sta
tus quo, por ineficienre ou injusw que seja. E os prejudica
dos pelos sistemas exisrentes podem nao ter condic;:oes para 
exercer efetivas pressoes em favor da mudanc;:a. Mesmo nos 
casas em que existam incenrivos para melhorar o desem
penho do sewr publico, formidaveis limirac;:oes de infor
mac;:ao e capacidade muitas vezes frusrram a tentativa. 

Como podem os governos com instiwic;:oes publicas 
inef!cienres comec;:ar a corrigir a siwac;:ao) Os c~mplexos 
problemas envolvidos na formac;:ao e gesrao de uma buro
cracia publica nao se presram a soluc;:oes claras e inequfvo
cas. Conwdo, este capitulo delineia alguns elementOs do 
fortal ecimento institucional com vistas a uma func;:ao 
publica eferiva e examina opc;:oes promeredoras para 
implementa-los. Esra abordagem pelo prisma institucional 
e muiw diferenre do enfoque trad icional baseado na assis-

tencia tecnica, que da enfase ao equipamen w, a especiali
zac;:ao e a capacidade adminisrrariva Oll recnica. A enfase 
aqui recai sabre a esrrutura de incen rivos que orienta o 
comportamento - como agem e como se componam os 
6rgaos e as auroridades do governo. Sao poucos os paises 
que aceiram conscienremen re o es rimulo a corrupc;:ao e a 
ineflciencia burocrarica. Mas a mera ex isrencia de regras 
formais que proibam o suborno ou o abuso do cl iente
lismo, por exemplo, raramenre bastara para errad ica-Jos. 
0 imporranre e que as regras aruais e os mecanismos de 
incenrivo incorporados ao sistema possam rraduzir pala
vras eloqUenres em realidade. 

Os alicerces de urn setor publico eficiente 

A evidencia oriunda de urn leque de paises demonsrrou 
que uma burocracia que funcione bern pode promover o 
crescimenro e reduzir a pobreza (Capitulo 2). Pode ofere
cer solidos insumos normativos e oferecer, ao menor custo, 
bens e servic;:os publicos essenciais. No seculo XIX, a maio
ria dos Esrados em processo de industrializayao moderni
zou a sua func;:ao publica. Foram pioneiros a F ranc;:a, a 
Prussia eo Reina Unido. 0 exiro das reformas do servic;:o 
publico britanico no seculo passado e urn dos primeiros 
exemplos da imporrancia de desenvolver administrac;:oes 
eficientes, orientadas pelas normas. Como descreve o Qua
dro 5.1 , essas reformas foram o pren uncio do cuidadoso 
culri vo de uma merirocracia profissional, que ajudou a 
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abrir caminho para meio seculo de dominio ingles sobre o 
comercio imernacional. 

Mais recenremenre, algumas economias da Asia orien tal 
esrabeleceram e desenvolveram as bases para burocracias 
capaciradas. Conrudo, muiros paises de baixa renda viram
se incapacirados de criar sequer os susrenr:iculos mais rudi
menrares de um servic;:o publico normarizado. No papel , os 
seus sistemas forma is assemelham-se em muiros casos aos 
dos paises indusrriais. Na pd.rica, porem, a informalidade 
continua a ser a norma. Conrornam-se regras de pessoal 
baseadas no meriro, e a selec;:Jo ou promoc;:ao de pessoal 
baseia-se no oeporismo e no clienrelismo; os orc;:amenros 
sao flcricios e, em muiros casos, posros a margem por deci
s6es de improviso. No fuodo, rodos esses problemas 
podem ser impurados a fraqueza das insri ruic;:oes basilares: 
a pouca capacidade de imposic;:ao da lei ramo denrro do 
seror publico como fora dele; a carencia de mecanismos 
inrernos para ouvir e formar parcerias com as empresas e a 
sociedade civil; e a uma complera ausencia de press6es 
comperirivas na formulac;:ao de poliricas, na presrac;:ao de 
servic;:os e nas praricas perrioenres ao pessoaJ. 

Para aracar esses problemas pela raiz e lanc;:a r as bases de 
um seror publico eferivo, e preciso que os paises se concen
rrem em rres elemenros essencia is: 

• Uma forte capacidade centrafizada de Jormufariio e coorde
nariio de politicos. Esse e o cerebro do sistema. Embora 
os poHricos fo rmulem visoes e esrabelec;:am meras, a sua 
concrerizac;:ao exige que elas sejam converridas em prio
ridades esrraregicas. Isso requer mecan ismos que condu
zam a decisoes bern informadas, disciplinadas e respon
saveis. Urn constance desaflo enfrencado por rodos OS 

pafses e esrabelecer regras que confiram aos politicos e 
seus assessores a flex ibi lidade de que necessiram para for
mular poliricas, mas que enquadrem as suas decisoes em 
processos que ad miram as achegas e a supervisao exer
cida pelos serores interessados. 

• Sistemas eficientes e efetivos de prestariio de serviros. Tam
bern nesre caso, a reforma envolve o esrabelecimenro do 
devido equilibrio entre flexibilidade e responsabilidade. 
Para arividades que se presrem a comperic;:ao (isro e, em 
que ha margem para a concorrencia real ou potencial de 
diferenres provedores) e sejam faci lmenre especificadas, 
os mecanismos de mercado e a rerceiri7..a c;:ao dos servic;:os 
podem, em muiros casos, melhorar exrraordi nariamenre 
a sua presrac;:ao. Mas, para varios ourros servic;:os, muiras 
vezes nao ha como subsriruir a sua presrac;:ao pelo seror 
publico medular. Nesre caso, dar mais voz aos cidadaos 
e acarar o ftedback dos clienres podem exercer pressoes 

Quadro 5.1 Os alicerces da burocracia: as reformas Northcote-Trevelyan no Reino Unido 

Are o comcc;:o do seculo XIX, os assunros de Esrado no 
Reino Unido cram administrados por funcionarios 
publicos que deviam suas posic;:oes ao cliemelismo e a 
inAuencia politica. Nao havia sistema comum de remu
nerac;:ao, o suborno aumenrava os vencimenros oficiais e 
os tirulares dos cargos, que os consideravam como uma 
propriedade que podiam vender, freqi.ienremente con
tratavam e pagavam scus proprios auxiliares. 0 sistema, 
embora nao descarrasse o avanc;:o por capacidade indivi
dual, nao oferecia os fundamenros de uma adminisrra
c;:ao solida. 

Conrudo, ao se desenrolar a era viroriana, o Reino 
Unido passou por um perfodo de inrensas reformas, 
desencadeadas por mudanc;:as sociais e economicas e 
pelas exigencias de uma classe media instruida e cres
cente. T udo foi reformado: universidades, as forc;:as 
armadas, o judiciario, a burocracia central e as locais. 

0 plano da reforma da func;:ao publica foi o Relaro
rio Norrhcore-Trevelyan, de 1854, que advogava a 
criac;:ao de uma burocracia moderna, baseada no ser
vic;:o publico de carreira. Aproveirando ideias sugeridas 
por Thomas Macaulay para o funcionalismo da India, 
Sir Stafford Norrhcote e Sir Charles Trevelyan propu-

scram a divisao do rrabalho do governo em duas clas
ses- a intelecrual (polfrica e adminisrrac;:ao) e a med.
nica (administrativa) - c a criac;:ao de um scrvic;:o de 
carreira para cssas arividades. Seria coorrarado pessoal 
capaz de desempenhar 0 trabalho intelecrual junto as 
universidades recem-reformadas; os melhores ralcnros 
seriam selecionados mediante rigorosos concursos, sob 
a supervisao de uma junta de comissarios do servic;:o 
publico. 

A oposic;:Jo foi intensa. Embora rivesse sido esrabele
cida uma comissao do servic;:o publico em 1855, muiros 
deparramenros do governo conrinuaram a conrrarar da 
forma cosrumeira are 1870, ano em que foi abolido o 
clienrelismo e as duas classes passaram a ser compulsorias 
para rodos os deparramenros. As reformas Norrhcore
T revelyan seguiram-se reformas nas forc;:as armadas, no 
judiciario e, mais tarde, nos governos municipais. lnrro
duziram-se rambem cxrensas mudanc;:as nas regras e res
rric;:oes que governavam a preparac;:ao e a implemenrac;:ao 
de polfricas. No fim do seculo XIX, o Reino Unido havia 
lanc;:ado as bases de um governo moderno e insriruciona
lizado formalmenre os valores da honcsridade, economia 
c neurralidade polfrica. 
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por uma melhoria do desempenho, o qual, porem, 
depended. em ulrima analise da lealdade dos servidores 
pt'1blicos e da observancia por pane deles das regras 
esrabelecidas. 

• Pessoa! motivado e capacitado. Esre e o sangue do execu
rivo. 0 servidor dedicado e capaz injeta energia no seror 
publico. Os funcionarios desmorivados o ashxiam. E 
possivel morivar o born desempenho dos servidores 
publicos por meio de uma serie de mecanismos, emre os 
quais a sele~ao e a promoyao baseadas no meriro, a 
remunera~ao adequada e urn forte espfriro de equipe. 

0 desenvolvimemo de burocracias eferivas leva decadas. 
E no afa de construir- ou reconsrruir- os fundamemos 
de uma burocracia dessa ordem, e preciso que OS reforma
dores estejam sempre consciemes das bases sobre as quais 
estao construindo. Por exemplo, nos casos em que nao foi 
possivel aos paises esrabelecer comroles conhaveis sobre o 
uso de recursos por pane dos administradores, dar a estes 
maior flexibilidade servira apenas para encorajar a arbitra
riedade e a corrup~ao. Certas reformas, porem, podem 
gerar dividendos imediatos, mesmo nos piores sistemas. E 
o que vamos discutir mais adiame. 

Fortalecendo as institui(:oes para a formula.;:ao 

de politicas 

Os politicos estabelecem metas e rumos estrategicos gerais. 
Contudo, e a presen~a de s6lidas disposi~oes institucionais 
que pode determinar se as vis6es dos lideres politicos serao 
traduzidas em efetivas prioridades de politica. Elas podem 
dar transparencia aos custos e beneficios de propostas de 
politica colidentes; e, face a inevitavel carencia de informa
~ao adequada, podem assegurar que os lideres recebam o 
maximo possivel de informa~6es, mediame processos que 
proporcionem achegas bern como fiscaliza~ao de Fontes 
interessadas imenus e externas. Todos esses mecanismos 
ajudarao a produzir decis6es melhor informadas e a au men
tar a credibilidade geral da formula~ao de politicas. 

As regras e normas incluidas no processo de elabora~ao 
de polfticas devem ser formulad as como objetivo de can
ter o tipo de press6es politicas descoordenadas capazes de 
levar a urn processo decisorio deficienre e a maus resulta
dos. Se os politicos ou burocratas seguirem apenas os seus 
interesses proprios ou os interesses imediaros manifesrados 
pel.os seus represemados, o resultado pode ser coletiva
meme indesejavel e ate desestabilizador - na arte de gover
nar nao exisre mao invisivel a guiar automaticamente as ini
ciarivas individuais rumo a urn bern comum. A meta deve 
sera criayao de mecanismos para discipl inar e coo rdenar o 
debate politico e trazer a cola~ao proposras polfticas coli
dentes. Em alguns paises, os politicos delegaram a coo.rde
nayao da polftica econ6mica e estraregica a enridades cen
trais capazes e relarivamente aut6nomas, cujas atividades 

sao orienradas por processos de consulta que sao rranspa
remes para quem ve de fora. Em outros, OS proprios politi
cos resrringem-se coletivamente e desaflam uns aos ourros 
em foruns estabelecidos, nos quais as decis6es sao tomadas 
em comum. Contudo, muitos paises nao disp6em desses 
mecanismos, cuja ausencia se traduz em politicas estrategi
cas incoerentes e instabilidade macroecon6mica. 

Embora variem os detalhes das disposi~6es institucio
nais, os serores publicos efetivos em todo o mundo geral
mente tem-se caracterizado por uma fo rte capacidade cen
tral de formula~ao da politica macroecon6mica e 
estrategica; por mecanismos de delega~ao, disciplina e 
debate de politicas entre enridades do governo; e por vin
culos institucionalizados com interessados fora do ambi to 
governamental, o que gera rransparencia e responsabi li
dade e encoraja o ftedback. Como veremos adiante, os sis
temas de muitos paises ind ustriais e de grande parte do 
leste asiatica rem muitas dessas caracreris ricas. A ausencia 
delas em muiras economias em desenvolvimento e urn 
grande obsraculo a edifica~ao de urn Estado mais eferivo. 
Nesses paises, a capacidade de formular polfricas tende a 
ser fraca e fragmenrada, com poucos mecanismos institu
cionalizados de contribuiyao ou .fisca l iza~ao. 

Mecanismos de formu!arao de po!iticas em paises industriais 
Muitos paises da OCDE vieram, com o tempo, a montar 
bons mecanismos de formula~ao de politicas. No amago 
desses sistemas existem mecanismos para a adequada prepa
ra~ao de proposras de poliricas, a estima~ao dos custos de 
propostas alternativas dentro de urn disciplinado comexto 
or~amenrario gera.l , a garanr ia da sua avalia~ao critica 
mediante consultas e debates, a ramada eo regisrro de deci
s6es e a moniroria da sua implementa~ao. Complememo 
essencial desses mecanismos e uma efetiva capacidade no 
proprio centro do governo- a Secretaria do Gabinete, na 
Fran~a, o Minisrerio das Finan~as, no Japao, eo Escrirorio 
de Adminisrra~ao e Or~amenro, nos Esrados Unidos -
para facilitar a consulta e coordenar proposras enrre os 
ministerios antes da sua apresenrayao. 

Sempre ha campo para melhorias. A Australia e urn 
born exemplo de pais industrial que introduziu reformas 
expliciramente destinadas a tornar o processo de form ula
~ao de pol iricas mais rranspareme, competitivo e orienrado 
para resul tados. Diversas caracteristicas dessas reformas 
rem panicular relevancia para outros paises: a enfase dada 
a publicidade dos CUStOS a medio prazo de polftiCaS COncor
renteS; o esfor~o para facil itar o debate e a consulta sobre 
prioridades de polirica, num solido comexto or<ramentario, 
ramo no gab inete como entre as emidades do governo; e a 
aten~ao para os resultados (Quadro 5.2) . 

Os Estados Un idos e alguns paises da Europa cominen
ta! instituiram outros mecanismos de consulta e supervisao 
para a formula~ao de poliricas. As comiss6es do Congresso 
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Quadro 5.2 Australia: mecanismos para a formula~ao de politicas transparentes, competitivas e 
orientadas para resultados 

Urn dos principais objerivos das reformas da fun<;ao 
pt'1blica na Ausu.ilia foi a instiwi<;ao de urn processo para 
disciplinar e coordenar poliricas e expo-las a urn vigoroso 
debate. Alguns dos desaflos enfremados pelo governo 
trabalhista ao assumir o poder no come<;o dos anos 80 
assemelhavam-se aos que muiws paises em desenvolvi
memo enfremam hoje em dia: o novo governo via-se na 
comingencia de adminimar nao s6 uma crise fiscal imc
diata como tam bern as insustemaveis obriga<;oes flscais a 
Iongo prazo resultames de politicas ameriores. 

Para disciplinar a formula<;ao de politicas e obtcr 
apoio politico para uma redisuibui<;ao das prioridades 
estrategicas nacionais, o novo governo decidiu publicar 
estimativas da futura despesa de acordo com as politicas 
vigemes. Essas proje<;oes mostraram urn quadro som
brio de crescimemo real insusremavel das obriga<;oes 
de despesa, salicmando a necessidade de rcduzi-las. 
Mas, depois de publicadas essas estimativas, o proprio 
governo viu-se for<;ado a cominuar publicando-as, para 
mostrar a prometida continua<;ao do declfnio de futu
ros compromissos. De faro, as subseqliemes proje<;:oes 
cairam acemuadameme, formando o que veio a ser cha
mado padrao do "homem caindo" (ver a figura a 
esquerda). Os mercados flnanceiros abcrtos impuseram 
disciplina adicional. 

As rcformas rambem requcriam que o governo publi
casse uma tabcla de cotejo, mostrando de que modo 
diferiam as proje<;oes das politicas vigcmes e das novas 
politicas. Essas medidas ajudaram a por em evidencia as 
mudan<;as nas prioridades estrategicas do governo e nos 
custos a medio prazo de novos compromissos. Alem 
disso, as proje<;oes tornaram mais previsivcis os fluxos de 
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recursos para os ministerios operativos, ja que as cifras 
projetadas cram auwmaticameme transferidas para o 
or<;amcmo real sem a inrerven<;ao de mudan<;as de poll
rica. lsso ajudou a melhorar o processo decis6rio e a efi
ciencia operacional das reparti<;oes cxecutoras. 

As reformas exigiam tambem que os ministerios 
operativos que propusessem qualquer nova politica ou 
quaisquer mudan<;as em politicas vigemes, que impli
cassem aumemo de despesas, tambem propusessem 
economias para compensa-las (ver a flgura a direita). 
Isso assegurou a manuten<;ao da despesa no marco dos 
recursos acordado no gabinetc. Esre concemrou-se na 
mudan<;a das prioridades estrategicas - as poliricas 
novas a adotar e as politicas vigemes a eliminar-- para 
permanecer demro das limita<;oes macroeconomicas. As 
propostas de politicas cram imensameme debaridas no 
gabinete e wdos os ministerios e organismos afetados 
cram convidados a apresemar comemarios por escrito 
Sabre OS meriws das propostas formuladas por OlltrOS 
6rgaos. Isso ajudou a legirimar as prioridades poliricas e 
a formar consenso em rela<;:ao a elas. Finalmente, as 
reformas concemraram-se nos resultados, mediante a 
avalia<;ao peri6dica obrigat6ria das politicas novas e 
vigemes e a publica<;ao de relat6rios sobre desempenho 
e resultados. 

Consequencia: o deficit de 4% do PIB da Aumalia 
em 1983 transformou-se em superavit ao fim da decada. 
Acompanharam esse feito signiflcativas mudan<;:as na 
composi<;ao da despesa publica, reflerindo modifica<;:Qes 
da estrategia geral idemiflcadas pelo gabinete e mudan
<;:JS de prioridades no ambito dos ministerios, muitas 
vezes idemiflcadas pelas pr6prias agencias executoras. 

Mudam;as por categoria, 1983/ 84 a 1992/93 
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no sistema presidencial americana, que correspondem ao 
gabinete no sistema parlamentar, sao a arena principal do 
debate e da consulra politica. Por sua vez, os 6rgaos do exe
cutivo dos EUA sao governados pela Lei de Procedimentos 
Adminisrrativos de 1946, que imp6e certos requisiros pro
cedimentais sujeiros a a~ao coarora do judiciario, como a 
publicidade de novas polfricas, preservando ao mesmo 
tempo a flexibilidade essencial do processo pelo qual sao 
formuladas. Essa abordagem procedimenral da formula~ao 
de polfricas permire aos legisladores rransferir a substancia 
do processo a 6rgaos especializados e a outras panes inre
ressadas, mais familiarizados com o problema. Esse ripo de 
mecanismo descenrralizado uriliza a voz do cidadao e o 
judiciario para assegurar responsabilidade mas rem o inevi
tavel efeito colateral de retardar o processo decis6rio. 

Muitos paises da Europa continental baseiam-se no 
direiro administrative e em rribunais especializados para a 
revisao judicial dos atos admi nistrativos. 0 cidadao pode 
contestar as decis6es adminisrrativas fundamenrando-se 
quer na ilegalidade, quer em erros mareriais. AU niao Euro
peia adocou este sistema para o Tribunal de J usti~a Euro
peu, atribuindo-lhe competencia para examinar as decis6es 
adotadas por institui~6es da UE. 

Orgiios centrais de elite na Asia oriental 
As bem-sucedidas economias da Asia oriental adotaram uma 
abordagem procedimental da formula~ao de politicas que 
tern certos aspectos essenciais comuns aos sistemas dos pai
ses industrializados. Varioslideres da Asia oriental formula
ram vis6es de Iongo prazo para os seus paises. Os exemplos 
incluem, no Japao do ap6s-guerra, o objetivo declarado do 
Partido Democratico Liberal, de equipara~ao com o Oci
dente; e mais recentemente, na Malasia, a "Visao 2020", do 
Primeiro-Minimo Mahathir Mohamad. Em seguida, esses 
paises procuraram criar as disposi~6es instiwcionais necessa
rias para converter a sua visao num conjunto alramente 
focalizado de prioridades esrraregicas. Poderosos 6rgaos cen
trais de elite foram autorizados a elaborar politicas capazes 
de aringir os objetivos de Iongo prazo fixados pelos lideres. 
Embora relativamente aur6nomas, as delibera~6es desses 
6rgaos sempre flzeram parte dos processos -como os con
selhos publico-privados - que proporcionam observa~6es e 
fiscaliza~ao por parte de flrmas privadas. 

Muitas vezes, essas reparti~6es de elite desempenham 
papel tremendamenre imporrante no esrabelecimenro dos 
rumos econ6micos dos respecrivos paises. 0 Ministerio do 
Comercio e Industria Internacional (MCII), no Japao, e a 
Comissao de Planejamenro Economico, na Republica da 
Coreia, sao considerados os principais morivadores das 
polfticas industriais e do uso de orienta~ao admi nisrrativa 
em seus p·aises. Na Taib1ndia, o Minisrerio das Finan~as, a 
diretoria do or~amento , o banco central e o Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Economico e Social - a 

chamada patota dos quarro - atuam em un issono para 
estabelecer um teto de despesa e con trolar a in fla~ao. Na 
Indonesia, o Ministerio das Finan~as eo 6rgao de planeja
mento, Bapennas, rem sido os guard iaes do er:hio publico 
e o cerebra da fun~ao publica. Essas reparti~6es cenrrais 
contam com proflssionais e funcionarios capazes, contrata
dos pelos seus meritos, muitas vezes mediante concursos 
altamente competitivos. 

Mais recenremente, a delega~ao da pol irica macroeco
n6mica a tecnocratas competentes e id6neos tambem vern 
sendo uma caracteristica comum de diversos paises latino
americanos, como a Argentina, a Colombia, o Mexico e o 
Peru. Os efeitos sabre o desempenho sao palpaveis. A dele
ga~ao desse processo de formula~ao de po!fricas, combi
nada com procedimentos oryamentatios hierarquicos e 
transparentes, do tipo descrito no Capitulo 3, foi impor
tante para reduzir a infla~ao naqueles paises no flm dos 
anos 80 e no come~o da decada atual. 0 Chile, em parti
cular, parece ter desenvolvido entre altos funcionarios o 
mesmo tipo de esprit de corps que ja promove ha muito 
tempo parcerias na recnocracia indonesia e no MCII japo
nes, entre outros. Sao ainda mais interessantes os paralelos 
entre o grupo de assessores de alto nfvel do Chile - os 
chamados garocos de Chicago - , a mafia da Indonesia for
mada em Berkeley e a patota dos quarro da Tai la ndia. 

Como ja se assinalou, embora dispusessem de conside
ravel flexibilidade na formula~ao de politicas, as reparr i~6es 

centrais do leste asiatica faziam parte inregrante de uma 
rede mais ampla de conselhos deliberativos e centros de 
reflexao exrernos. No Japao, bern como na Coreia, Cinga
pura, Malasia e Tailandia, as in forma~6es sabre os cuscos 
das po!fticas indumiais eram distribuidas atraves de uma 
serie de conselhos deliberativos publico-privados, que en tao 
submeriam programas dispendiosos a urn rigoroso exame. 
Esses mecanismos de consulta transparentes e instiruciona
lizados doravam os drculos externos ao governo de poder 
para restringir e mesmo vetar os seus atos, preservando ao 
mesmo tempo a flexibilidade necessaria para que os formu
ladores de politicas se adaptassem a novas s i tua~6es. 

Para que a in forma~ao fornecida pelos panicipanres pri
vados seja usada na formula~o de poliricas coerentes, e pre
ciso que os conselhos deliberativos tenham substancial 
capacidade recnica. Tambem existe o problema de que esses 
conselhos excluem das suas delibera~6es setores mais 
amplos da sociedade. Se o setor privado de urn pais for 
pequeno, e muito faciJ degenerarem-se OS conselhos de deli
bera~ao em bern azeirados mecanismos de especula~ao nao 
produriva. Isso ralvez explique por que as vers6es africanas 
dos conselhos deliberativos - como se verificou na expe
riencia dos pafses franc6fonos com conselhos econ6micos e 
sociais - geralmente rem sido ineferivas (com a notavel 
exce~o da Borsuana). Para que esses conselhos ap6iem o 
desenvolvimenco susten tavel, sera preciso complemenra-los, 
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como ocorreu na Asia orienral, por esfor~os para obrer urn 
aresrado de legirimidade da sociedade em geral. 

Carencia de capacidade e fagmentarao do processo de 
formu!arao de po!iticas em paises em desenvo!vimento 
Muiros paises em desenvolvimenro, especialmenre na 
Africa, na America Cenrral e no Caribe, carecem de uma 
eferiva massa cririca de capacidade e coerencia inrerna para 
formular e coordenar poliricas macroecon6micas e esrrare
gicas. A capacidade cenrral e fraca e esra disrendida em 
exrremo entre urn punhado de alros funcionarios que rem 
a seu cargo numerosas rarefas. Essas rensoes sao agravadas 
por problemas da fun~ao pt'rblica: sala rios baixos nos niveis 
alros, apadrinhamenro polirico desenfreado e ausencia de 
sele~o e promo~ao pelo meriro. 

Conseqi.iencia especialmente onerosa da pouca capaci
dade central e a diflculdade de formular previs6es or~
menrarias baseadas em pressuposros s6lidos e realisras. Isso 
mina a rransparencia e a previsibilidade do processo deci
s6rio. Por exemplo, nos ultimos anos, a diferen~a media 
enrre a despesa ordinaria or~ada e a real foi superior a 50% 
na Tanzania e a 30% em Uganda. A rransparencia e a coe
rencia sao rambem compromeridas pelo uso de fundos 
exrra-or~amenrarios (equivalenres na Nigeria, por exem
plo, a mais de merade da despesa federal roral) e por longas 
demoras na prepara~o de contas e audirorias financeiras. 
Muitas vezes, os poderes decis6rios nao chegam a fazer 
ideia dos cusros ou resultados das politicas. Devido a isso, 
em parre, o processo or~amentario concenrra-se quase 
exclusivamenre na aloca~ao de insumos e nao nos resulta
dos que estes deveriam produzir. 

Nos paises dependenres de ajuda, os doadores algumas 
vezes aliviam, mas freqi.ientemenre agravam o problema da 
fraqueza da capacidade cenrral. Na medida em que o asses
soramenro por eles proporcionado em materia de polirica 
complemenra a carencia de capacidade central, os doadores 
ajudam a resolver os problemas de cuno prazo suscitados. 
Conrudo, esse assessoramenro nada faz para edificar uma 
capacidade de Iongo prazo se nao for reconhecida pelos 
politicos a necessidade de, em ultima analise, conrar com 
especialistas locais. Os doadores podem tambem fragmen
rar a capacidade cenrral de formula~ao de politicas, 
enrrando com os ministerios em acordos bilaterais sobre 
diversos projeros, sem determinar se os seus efeitos cumu
lativos sao coletivamenre sustent:iveis ou mutuamenre con
gruenres. Em muiros paises, os programas de investimenro 
pt'rblico rransformaram-se em reposit6rios passivos de pro
jews orienrados pelos doadores, cujas despesas ordinarias 
conrinuam a se acumular ap6s a conclusao, conrribuindo 
para urn vies fiscal expansionista. As vezes, a falta de coor
dena~ao enrre os minisrerios do planejamenro e das finan
~s e mais urn faror que impede a inregra~ao do capital e da 
despesa correnre. 

Todos esses problemas desgasram seriamenre a capaci
dade de coordenar, questionar e disciplinar o processo deci
s6rio. Urn exemplo e o caso da Guine. Embora o governo 
tenha dado prioridade ao ensino primario, a saude publica 
e a manuten~o de esrradas, os fundos muitas vezes acabam 
sendo aplicados em ourras areas. Alem disso, nao existe urn 
sistema para calcular os cusros das polfticas proposras ou 
para submete-las a urn exame rigoroso. Urn esrudo de 
determina<;:ao dos custos das poliricas da Guine para aren
der as prioridades esrabelecidas pelo governo revelou que 
seria preciso triplicar a parricipa~o de programas priori ta
rios na despesa roral nos quarro anos seguimes, implicando 
drasricos cones em ourras despesas (parte esquerda na 
Figura 5. 1). AJem disso, demonsrrou-se que as despesas 
ordinarias dos projeros de investimenro dirigidos pelos doa
dores eram insusrenraveis (quadro a direita da Figura 5.1). 
As mesmas inadequa<;:6es se reperem em rodo o mundo em 
desenvolvimenro, na medida em que estradas recentemenre 
consuuidas se deterioram, as escolas nao rem livros e fa.ltam 
medicamenros nos cenrros de saude. 

Para equacionar esses problemas, adotaram-se diversas 
iniciativas, todas elas, porem, ainda incipienres. A Inicia
riva de Forralecimenro da Peri cia na Africa procura forrale
cer a capacidade de governos africanos em analise de poli
ricas, mediante uma fun~ao publica mais profissionalizada, 
melhoria dos sistemas de informa~ao e aprimoramenro das 
conrribui~6es exrernas de universidades africanas e da 
sociedade civil em geral. Os governos e doadores la n~aram 
rambem programas de invesrimenro serorial para coorde
nar a assisrencia dos doadores. Em Zambia, o Programa de 
lnvestimento no Seror Agricola subsritu i 180 projeros indi
viduais de doadores. Mas, embora consolidem poliricas 
fragmenradas numa arena comum, rais esfor<;:os podem 
gerar seus pr6prios problemas de coordena~ao enquanro a 
capacidade nao for melhorada. Malavi e Uganda sao dois 
dos paises que estao passando ao proximo nivel de reforma, 
que e mais crucial: 0 desenvolvimenro de urn processo sis
tematico para flxar prioridades esrraregicas enrre serores e 
num conrexro de limira~ao da despesa global. A Colombia 
esra insriruindo sistemas de avalia<;:ao ex post para derermi
nar seas poliricas e programas ja im planrados esrao produ
zindo os resultados almejados. 

Coordenarao de po!iticas em economias em transirao 
Embora a falra de pericia adminisrrariva nao chegue a cons
tiruir urn problema nas economias em rransi~ao da Europa 
Centrale Orienral e da anriga Uniao Sovierica, a sua expe
riencia mosrra o mesmo grau de importancia de mecanis
mos capazes de orienrar essa pericia para politicas coerenres. 
Com o colapso dos regimes comunisras naqueles pafses, ruiu 
rambem o aparelho decis6rio cenrralizado para a coordena
~o das arividades de ministerios e deparra.menros. Devido a 
isso, em vez de uma responsabilidade coleriva, emergiram 
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Figura 5.1 As metas de politica e as aloca~oes de gastos da Guine nao se entrosam 
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Fonte: Adaptado de Banco Mundial 1996d. 

responsabilidades confusas, multiplas e superpoms- uma 
formula capaz de garamir desasues normativos. 

A Ucrania e urn exemplo extremo desses problemas. 
Apos a independencia, em 1991 , foi esrabelecida uma 
maquina governamenral cenrralizada que reAere muiras 
caracrerfsricas do amigo sistema sovierico. 0 processo deci
sorio continua alramenre cenrralizado. 0 Conselho do 
Gabinere de Minisuos rereve a responsabilidade pela for
mula<;:ao e coordena<;:ao de polfricas e dirige as arividades 
dos deparramenros do governo cenrral. 0 numero de 
orgaos do governo central conrinua grande (rna is de 11 0), 
as suas responsabilidades freqi.ienremenre se superp6em e 
as linhas de responsabilidade nao sao claras (Figura 5.2). A 
complicada esrrurura diflcu lra a coordena<;:ao, arrasa o pro
cesso decisorio e reduz a rransparencia. Agora, porem, com 
a ado<;:ao de uma nova consrirui<;:ao em julho de 1996, 
esrao sendo envidados esfor<;:os para reformar o sistema. 

AJguns pafses da Europa Central e O riental com proble
mas similares, embora menos severos, deram in fcio a pro
missoras reformas dos seus aparel hos decisorios cenrrais. A 
Pol6nia e a Hungria introduziram reformas para simplifl 
car responsabilidades mulriplas e conAiranres e acelerar o 
processo decisorio. Na Georgia, a simpliflca<;:ao removeu 
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fu n<;:6es superpostas e colidenres e o desrino dos projeros de 
lei agora e decidido na presen<;:a de rodos OS membros do 
conselho econ6mico da presidencia, antes de serem apre
senrados ao parlamenro. Essas reformas faciliraram a con
sulra e a coordeoa<;:ao no processo decisorio do governo 
cenrral. Para a maioria dos paises, porem, ainda e Iongo o 
caminho a percorrer are ser obrida a capacidade insrirucio
nal necessaria para responder eferivameo re as oumerosas 
exigencias da rransi<;:ao. 

Reforma das institui~oes de presta~ao de servic;:os 

Por melhor concebidas que sejam, as polfricas pouco farao 
se forem mal implemen tadas. A ma qual idade, o alro custo, 
o desperd fcio, a fraude e a corrup<;:ao tem turvado a pres ta
<;:ao de servi<;:os em muitos paises em desenvolvimento. Na 
maioria dos casos, os problemas podem ser atribufdos a 
cren<;:a de que o governo deve ser o proved or dominante 
senao 0 unico. 

A expansao do Estado de acordo com as estraregias de 
desenvolvimenro sob domfnio estaral descri tas no Capitulo 
I abriu para os politicos incon taveis oporrunidades de 
explorar as suas posi<;:6es para proveito polit ico (Quadro 
5.3). De modo mais geral, os governos simplesmente se 
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Figura 5.2 Na Ucrania, a superposi~ao de responsabilidades emperra o processo decis6rio 
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esrenderam em demasia, com resultados desasrrosos. Sao 
abundanres os exemplos de ausencia ou deficiencia de pres
ra<;:ao de servi<;:os. Nos pafses de baixa renda, as perdas do 
sistema de energia sao mais de duas vezes maiores do que 
em ourros pafses. Na China, a insufi.ciencia da manuren<;:ao 
for<;:ou a rerirada da produ<;:ao de quase urn milha6 de hec
tares de rerras irrigadas, desde 1980. Apenas 6o/o dos 
empresarios nacionais enrrevisrados para esre Relar6rio em 
58 economias em desenvolvimenro classi ficaram como efi 
cienre a presra<;:ao de servi<;:os pelo governo, enquanro 36% 
chegam a considera-la muiro ine.ficienre. Os servi<;:os pos
rais saf ram-se razoavelmenre bern , seguidos pelos servi<;:os 
alfandegarios e rodoviarios; a pior classifica<;:ao coube aos 
servi<;:os de saude (Figura 5.3). Esses resul tados indicam 
urn padrao mais amplo: os servi<;:os com classifica<;:ao mais 
baixa sao presrados por deparramenros do governo (em 
conrraposi<;:ao a empresas esrarais) e produzem resul tados 
que sao diffceis de medir e monirorar. 

0 que e necessaria e melhorar a gesrao do relaciona
menro entre ourorganres e agenres, que e inerenre a presra
<;:ao de servi<;:os. Em mui ros pafses, a presra<;:ao sofre porque 
nem os ourorganres (os polfricos) nem os agenres (os buro
craras) susrenram os compromissos que assumiram. Os 

polfricos interfe rem nas opera<;:f>es rorineiras das enridades 
pubJicas; OS servi<;:OS sao presrados arraves de departamenros 
do governo cujos adminisrradores rem pouca flexibil idade 
operacional e cujos flu.xos de recursos sao imprevisfveis. 
Mesmo nos casos em que renham podido conrornar essas 
regras, os adminisrradores riveram poucos incenrivos para 
buscar resultados melhores. Nos numerosos pafses onde o 
seror publico assumiu o monop61io da presra<;:ao de muiros 
servi<;:os, as pressoes exrernas por urn desempenho melhor 
sao eliminadas. E poucos pafses adoraram mecanismos con
fiaveis de responsabi liza<;:ao dos adminisrradores pelo uso 
dos insumos ou pela obren<;:ao de resul tados mensuraveis. 

Mecani.rmo.r imtitucionai.r para melhorar a prestariio 
de serviros 
Os governos esrao resrando uma serie de mecanismos insri
rucionais para aperfei<;:oar a presra<;:ao de servi<;:os. 0 
aumenro do uso dos mercados esra gerando pressoes com
peririvas e mais op<;:f>es exrernas- alrernarivas para a pro
visao publica de servi<;:os a usuarios que procuram melhor 
qualidade ou menor cusro. A prarica de conrrarar firmas 
privadas ou ONG para a presra<;:ao de servi<;:os rambem esra. 
expandi ndo essas op<;:f>es. Alguns governos esrao criando no 
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Quadro 5.3 A explosao do govemo de 
Bangladesh 

Desde a independencia, em 1971, o ramanho do 
governo de Bangladesh cferivameme duplicou. Em 
20 anos, o numero de ministcrios cresceu de 21 para 
35 c, de 1990 a 1994, o mimero de deparramenros 
e diretorias aumenrou de I 09 para 221. 0 emprego 
p{!blico cresceu de 4 50.000 servidores em 1971 para 
quase I milhao em 1992 - uma taxa composta de 
crescimenro anual de 3,6%, em comparayao com 
urn crescimenro demografico de 2,5% no mesmo 
periodo. A remunera!Yao do funcionalismo caiu con
sideravelmente, em especial nos nfveis mais alros. 0 
salario basico de urn secretario permanenre (o mais 
alro cargo da funyao publica) caiu 87% em termos 
reais desde 1971 . 

Os novos ministerios, divis6es c departamenros 
foram criados em pane para atender a necessidadcs 
emergentes rais como a prote~'io ambiental e os 
assuntos da mulher. Contudo, o Estado tambem 
estendeu as suas asas sobre a arividade comercial. Fre
qi.ienremente, o crescimemo era estimulado por con
sidera!Y6es polfricas. 0 aumenro do numero de minis
rerios possibilirou a disrribuiyao das novas posi!Yoes 
minisreriais a urn numero maior de grupos inrrapar
tidarios- e, evidentemente, gerou maior numero de 
cargos de baixo nivel a disrribuir. Ademais dos seus 
efeiros or~menrarios, essa expansao sobrecarregou a 
capacidade de implementa!Yao, agravou os problemas 
de coordenayao e rornou a regulamenta!Yao mais 
inrrusiva. Tam bern criou inreresses especiais que tern 
bloqueado os esfor!Yos de racionaliza!Yao e reforma. 

seror publico reparri!Y6es guiadas pelo desempenho, com as 
quais formalizam conrratos, dorando-as de maior ~exibili
dade adminisrrariva e rornando-as responsaveis por produ
tos ou resultados espedficos. Ourros ap6iam-se em formas 
burocr;iricas mais rrad icionais no seror publico essencial, 
enfatizando a responsabilidade no uso de insumos, a sele
!Yao e a promo!Yao por meriro eo culrivo de um espfriro de 
equipe para gerar lealdade e melhorar o desempenho. 
Finalmenre, a panicipa!YaO de usuarios, pesquisas junto a 
clienres, a publica!Yao de pontos de referencia e ourros 
mecanismos para dar mais voz aos cidadaos esrao exercendo 
pressoes externas pela melhoria da prestayao de servi!Yos. 

Essas iniciarivas podem ser classificadas em rres carego
rias gerais: expansao das op!Y6es exrernas, arribui!Yao de 
maior voz ao publico e melhoria da observancia das regras 
e da lealdade. Qual delas aplicar depended. do ambienre de 

incenrivos pelo qual pode rer Iugar a presra!Yao do servi!Yo 
(Figura 5.4). Os mercados e os conrraros com o seror pri
vado oferecem op!Y6es exrernas com visras sobrerudo ao 
melhor desempenho. No quadro mais amplo do seror 
publico - incluindo empresas esrarais corporarivas e 
repani!Y6es orienradas para o desempenho - as op!Y6es 
exrernas sao menos numerosas, mas a voz do povo ja 
come!Ya a rer in~uencia. Para arividades cujos resultados 
sao diffceis de especificar e que nao se presram a comperi
yao, o servi!Yo publico medular continua a ser a enridade 
preferida, mas nao oferece op!Y6es exrernas real istas e rem 
consideravelmenre menor ~exibilidade na adminisrra!YaO 
fi nanceira e de pessoal. Neste caso, os insrrumenros mais 
relevantes passam a sera voz do cidadao, a lealdade do ser
vi!YO publico e a exisrencia de regras bern especificadas a 
serem por eles seguidas. 

Recentemente, as chamadas novas reformas da admin is
tra!Yao publica nos paises industriais procuraram rerirar a 
presta!Yao de servi!Yos do seror publico medular (o centro do 
circulo na Figura 5.4), principal mente pelo uso de mecanis
mos de mercado e pela contrata!Yao formal. A Nova Zelan
dia e 0 exemplo mais interessante. A panir do come!YO dos 

Figura 5.3 A maioria das firmas da notas 
baixas aos servi~os do governo, mas alguns 
servi~os tern melhores notas do que outros 
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Figura 5.4 Tres estrategias para melhorar 
a presta~ao de servi~os pelo governo 

Fortalecimento 
dos mecanismos 

--- --..---=::::===de opiniao 

Melhoria do 
cumprimento e 

da lealdade 

anos 80, as arividades comerciais, entre ourras sujeiras a 
competi~ao, foram desdobradas, corporativizadas e, em 
muiros casos, privarizadas. Os grandes ministerios mulri
plos que resraram foram divididos em unidades de servi~os 
especiflcos, chefladas por geremes conrrarados por prazo 
determinado e por resulrado, dorados de consideravel auro
nomia (inclusive para contrarar e demirir). Essas reformas 
ajudaram a rransformar urn deficit or~amenrario equiva
lenre a 9% do PIB em super:ivir na decada de 1980 e a cor
tar em mais de 20% o cusro unirario da presta~ao de servi
~os em certas reparri~6es. 

Hoje, varios paises em desenvolvimenro estao emu
lando essas reformas. Conrudo, o que e exeqi.iivel na Nova 
Zelandia pode nao ser viavel em muiros paises em desen
volvimento. Preparar conrraros e for~ar a sua aplica~o exi
gem consideravel capacidade e empenho, especialmente 
quando se rem em vista resultados dificeis de especiflcar 
nos servi~os sociais. 0 mecanismo que se mosrrad. mais 
eferivo na melhoria do desempenho depende ramo das 
caracrerisricas do serv i~o como da capacidade estaral de 
fazer cumprir contraros inrernos e exrernos (Tabela 5.1) . 

Por exemplo: para os servi~os susceriveis de comperi~ao 
-como a maioria dos produros comerciais e, mais recen
remenre, as relecomun ica~6es e a gera~o de energia ele
rrica -, os mecanismos de mercado podem gerar podero
sas press6es comperirivas para a melhoria da sua presta~ao. 
Em rel a~ao aos servi~os cujos resultados o Esrado pode 
especiflcar e impor a baixos custos transacionais, a rerceiri
za~ao com flrmas privadas e ONG e uma op~ao atraenre. 
Alguns paises com forre capacidade e derermina~ao esrao 
criando organismos e conrraros por desempenho mesmo 

para arividades complexas no seror publico medular, como 
as de defesa, educa~ao e aren~ao de saude. Contudo, os pai
ses com pouca capacidade de fazer cumprir contraros com
plexos e pouco controle burocrarico para coibir arbirrarie
dades no contexro de regimes adminisrrarivos mais Aexiveis 
devem agir com cautela. 

0 uso de mercados competitivos para melhorar a prestariio 
de serviros 
Os governos, hi peresrendidos e com or~amenros cada vez 
mais limirados, esrao recorrendo cada vez mais a mecanis
mos de mercado para melhorar a presra~ao de servi~os sus
cetiveis de comperi~ao . Simulraneamenre, uma onda de 
inova~6es ramo no nivel recnol6gico como no normarivo 
esra ampliando as fronreiras do que pode ser considerado 
como ral suscetibilidade. No Capitulo 4, mosrramos como 
a desregulamenra~ao e a desconcenrra~ao de at ividades em 
indusrrias dominadas pelo Estado, como a gera~o de ener
gia elerrica, resulraram em considerave! redu~o dos custos 
unirarios e numa r:ipida expansao dos servi~os. 

O urras inova~6es recenres, como os sistemas de vales e 
subsidios de capira~ao, chegaram mesmo a expandir o 
ambiro da concorrencia na presra~ao de cerros servi~os 
sociais. Contudo, a experiencia ainda e pequena e se limira 
principalmenre a educa~ao. 0 sistema de subsidios de capi
ra~ao no Chile habilita os esrudantes a se marricularem em 
qualquer escola, pLlbl ica ou privada; as escolas recebem do 
Estado urn pagamento baseado nas marricu las (Quad ro 
5.4). As marriculas nos esrabelecimentos privados rem 
aumentado, mas os efeiros do programa sobre o aproveira
menro escolar ainda nao esrao claros. Os vales sao promis
sores mas levam em si o risco de uma polariza~ao social 
maior se nao forem adequadamenre regulamentados. 

Sem duvida, o aumenro do uso de mecanismos de mer
cado deve-se fazer acompanhar de uma efetiva capacidade 
reguladora. Como vimos no Capitulo 4, isso nem sempre e 
f:icil de alcan~ar. As dificuldades de regulamenta~ao sao 
ainda mais intimidanres nos servi~os sociais do que, diga
mos, na infra-esrrurura. Por exemplo, a presra~o de servi
~os de saude por fonres privadas nao e regulamentada em 
numerosos paises em desenvolvimenro (o Brasil e uma nora.
vel exce~5.o) porque a regulamenra~o do numero enorme 
de pequenos servi~os ulrrapassa a capacidade do governo. 

Terceirizat;iio com o setor privado e organizaroes 
niio-governamentais 
Nas areas em que nao e viavel a competi~o dentro do mer
cado, talvez seja possivel promover a concorrencia pelo 
mercado: os governos podem conrrarar a presra~ao de ser
vi~os com firmas privadas, selecionadas mediante lici ra~ao . 

Hoje em dia, a te rceiriza~ao e muiro comum em muiros 
paises indusrrializados. Na Australia, o Estado de Victoria 
proporciona urn exemplo parricularmenre interessante: 
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Tabela 5.1 Mecanismos para melhorar a presta~ao de servi~os 

Caracteristicas do servi~o e capacidade do Estado 

Setor privado 

Setor publico geral 

Setor publico medular 

Sujeita a c:ompeti~ao 

Fortalec1mento de 
mercados mediante 
regulamenta~,;ao confiavel 

Criac;ao de mercados, e.g .. 
med1ante a emissao de 
vales 

Fomento da competiGiio 
interna 

Rigidez orcamentana e 
privatiZac;ao de empresas 
estatais 

cada conselho local comrara com rerceiros, por meio de 
concorrencias publicas, a execw;ao de pelo menos merade 
do seu on;amenro anual , incluindo complexos servic;:os de 
arenc;:ao comunnana. 

Nos paises em desenvolvimenro, onde ranro os merca
dos como a capacidade do Esrado sao fracas, as opc;:6es de 
rerceirizac;:ao sao menos numerosas. Ainda assim, quando e 
faciJ especificar OS produros e a concorrencia direra e 
impossfvel , a comperic;:ao adminisrrada por meio de insrru
menros como os conrraros de servic;:os, conrraros de admi
nisrrac;:ao, Leasing e concess6es a Iongo prazo pode gerar 
ganhos de eficiencia. No Brasi l, por exemplo, a rerceiriza
c;:ao da manurenc;:ao de esrradas com empreireiras privadas 
resulrou em economias de 25% em comparac;:ao como uso 
de servidores publicos. Conrraros de Leasing aumenraram a 
eficiencia recnica do abasrecimenro de agua na Guine e a 
operac;:ao do pono de Kelang, na Malasia. 

Os governos esrao rambem rerceirizando a presrac;:ao 
de servic;:os sociais, especialmen re com organizac;:6es nao
governamenrais (ONG) . Ainda que, nesre caso, os produ
ros sejam dificeis de especificar, os governos rem adorado 
esse rumo quando rem a impressao de gue as ONG sao 
enridades empenhadas na alra qualidade ou quando podem, 
devido a sua orienrac;:ao rel igiosa ou ideologica, presrar me
lhores servic;:os a cerros grupos (nos Paises Baixos, por exem-

F ac:il de especlflcar resultados 
e promower o desempenho 

Terceirlzac;iio com organismos 
com ou sem objetivo de Iuera 

Criac;ao de organlsmos orienta
dos para o desempenho 

Corporativizac;ao de empresas 
estatais e adoc;ao de contratos 
de desempenho exeQUivels 

Fortalecimento dos 
mecan1smos de opiniao 

plo, ha muiro rempo os servic;:os educacionais sao confiados 
por conrraro a ONG). Na Bolivia, a rerceirizac;:ao da admi
nisrrac;:ao de escolas publicas com uma organizac;:ao religiosa 
local esra. produzindo resulrados promissores (Quadro 5.5). 
0 governo de Uganda esra formando parcerias com ONG 
para a presrac;:ao de setvic;:os prevenrivos e curarivos de 
saude, anres reservados ao seror publico. 

Conrudo, ral como os conrraros reguladores e os va les, 
a rerceirizac;:ao nao e remed io her6ico. Em geral, a rerceiri
zac;:ao e mais posiriva quando OS resulrados sao faceis de 
especificar e os mercados sao forres, permirindo assim uma 
rapida aval iac;:ao da eferividade de diferenres fornecedores. 
Para arividades complexas ou nao rorineiras, a rercei rizac;:ao 
ineviravel menre resul rar<i em alra dos cusros rransacionais. 
Ademais, e rao sujeira a corrupc;:ao ou malversac;:ao quanro 
os conrraros denrro do seror publ ico. Para cirar apenas urn 
exemplo, o Insperor Geral de Uganda relarou va rios casas 
de fra ude em conrraros com o seror privado, inclusive 
pagamenros por esrradas que nu nca foram consrrufdas ou 
conservadas. 

Finalmenre, a concorrencia na rerceirizac;:ao nao signi
fica necessariamenre gue o seror privado rrabalhara melhor 
do que o seror publico. N uma das experiencias mais exren
sas dos EUA em mareria de comperic;:ao publico-privada, o 
Deparramenro de Obras Publicas de Phoenix, Arizona, 
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Quadro 5.4 0 sistema de vales e a sele~ao da escola 

0 sistema de vales pode aumentar o ambito da con
correncia nos servi<;os de educa<;ao. Os estudantes rece
bem vales lastreados pelo erario publico mas resgataveis 
em qualquer escola, publica ou particular. Permitir que 
os pais selecionem a escola a ser freqi.ientada por seus 
filhos induzira as escolas a competir por alunos. 

Os adversarios da ideia alegam que os vales levariam 
os alunos das escolas publicas - especialmente os me
lhores- a abandona-las em grande numero, destruindo 
o sistema de ensino publico. Esse resultado seria devas
tador e poderia resultar num ensino ainda mais defi
ciente para aqueles que optam por permanecer. Mas, 
num programa piloto de 1993, em Porto Rico, a trans
ferencia de 18% dos alunos para escolas particulares 
foi em grande parte neutralizada pelos 15% que se 
transferiram de escolas particulares para estabelecimen
tos publicos - o que ficou muito Ionge de um 
exodo maci<;o. A experiencia de Porto Rico foi tao bem
sucedida que, no seu segundo ano, o numero de candi
dates saltou de 1.600 para 15.500. 

0 custeio de escolas privadas com fundos pt'1blicos 
nao tern nada de novo. Na Holanda, dois ter<;os dos 
estudantes freqtientam escolas particulares que recebem 
financiamento publico. No Chile, ao ser reformado o 
sistema educacional, em 1980, o Ministerio da Educa-

yao come<;ou a oferecer subsidios de capita<;ao- paga
mentos fixos por estudante marriculado - as escolas 
publicas e privadas. Dado que o pagamento por aluno 
baseava-se no custo medio do ensino no setor publico e 
que as despesas por aluno eram 70% menores no setor 
privado, as escolas parriculares entraram em avida com
peti<;ao por esrudantes. Em 1982, as matriculas nas 
escolas particulares de nivel primario mais do que 
duplicaram, subindo de 14% para 29% das matriculas 
totais, ao mesmo tempo que se verificava tambem quase 
uma quadruplica<;ao das matriculas nas escolas secunda
rias privadas. Os efeitos sobre o desempenho escolar 
ainda nao estao claros. 

Os vales tambem apresentam urn potencial de riscos. 
Os mais citados sao os riscos de estratifica<;ao entre os 
servi<;os e de polariza<;ao entre os usu;hios. Alguns ana
listas criticam a corrida desenfreada rumo a op<;ao esco
lar nas antigas rcpublicas sovieticas, argumentando que 
isso exacerbara as tens6es sociais em sociedades em 
dpido processo de polarizayao. A preocupa<;ao subja
cente e de que, na ausencia de COntroles nacionais, OS 

currfculos escolares se tornem divisorios e localizados e 
de que urn papel essencial do Estado - o de garantir a 
coesao social - venha a ser desgastado. 

Quadro 5.5 Bolivia: contratando ONG para melhoria do ensino 

Num programa experimental na Bolivia, o governo 
contratou com a organiza<;ao religiosa fe y Alegria a 
administra<;ao de cerro numero de escolas publicas, 
principalmente secundarias. Antes de aceitar a incum
bencia, a Fe y Alegria pleiteou (e recebeu) o direito de 
nomear diretores e professores e de permitir que os pro
fessores trabalhassem nos turnos da manha e da tarde, 
em vez das tres horas e meia reservadas para a instru<;ao 
nas escolas publicas. 

Em todos os demais detalhes, os educandarios da Fe 
y Alegria sao identicos as demais escolas pt'tblicas boli
vianas. Embora especialmente selecionados, os profes
sores recebem pouco treinamento especial e o mesmo 
salario dos seus colegas das escolas publicas. As escolas 
da Fe y Alegria nao recebem financiamento adicional 
para livros OU material e OS seus curricuJos e metodos de 

ensino sao iden ticos aos utilizados nas outras escolas 
publicas. 

A t'mica vantagem comparativa das escolas da Fe y 
Alegria e um excepcional esprit de corps que une alunos, 
pais e funcionarios. Os professores e alunos convergem 
em massa para as escolas da Fey Alegria, e muitas famf
lias pagam taxas adicionais para que seus filhos as fre
qlientem. Nas raras ocasi6es em que foram tentados 
merodos de ensino inovadores (como urn curso de 
matematica transmitido por uma emissora de ddio 
publica). estes tambem foram bern recebidos tanto nas 
escolas como na comunidade. Essa parceria publico
privada entre o governo e uma ONG religiosa parece 
ser tao bem-sucedida que o governo csta considerando 
a sua ado<;ao como possivel modelo para a reforma 
nacional do ensino. 
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formulou esrraregias inovadoras e saiu-se melhor do que os 
concorrenres privados em varios conrraros enrre 1984 e 
!988. Nesse caso, a comperic;:ao gerou o esdmulo para a 
reforma, mas foi igualmenre importance a fane parceria 
esrabelecida enrre empregadores e empregados, por meio 
de drculos de qualidade e comiss6es misras de produrivi
dade para melhorar as apridoes dos rrabalhadores e idenri
ficar conjunramenre soluc;:6es comperirivas. 

Melhores servifOS no ambito geral cW setor publico 
Nao obsranre as crescenres oponunidades de panicipac;:ao 
privada, o seror publico ineviravelmenre conrinuara a pres
car grande numero de servic;:os. Nesre caso, o desafio con
sisre em criar um ambience propicio, que oferec;:a incenri
vos a um desempenho melhor. 

COMPETI(-AO INTERNA. Algu ns pafses indusrriais esrao 
experimenrando formulas para incremenrar a comperic;:ao 
denrro do seror publico, a fim de melhorar a presrac;:ao de 
servic;:os para OS quais nao e exeqUfvel a comperic;:Jo do 
mercado nem a rerceirizac;:ao. No Reina Unido, por exem
plo, criou-se um mercado inrerno no ambiro do servic;:o 
nacional de saude, medianre a conversao de auroridades 
sanirarias locais e grupos de clfnicos gerais em clienres de 
servic;:os hospiralares em favor dos seus pacienres. Essa for
mula gerou concorrencia enrre hospirais, agindo como 
mecanismo descenrralizado de redisrribuic;:ao de recursos. 
Embora a comperic;:ao inrerna possa fomenrar a eficiencia, 
e imponanre fazer com que as considerac;:6es de eqi.iidade 
sejam proregidas no processo. 

A descenrralizac;:Jo da presrac;:ao de servic;:os - rransfe
rindo recursos e responsabilidades a nfveis mais baixos de 
governo - e ourro meio potencialmenre poderoso de 
inrroduzir press6es comperirivas inrernas, principalmenre 
na provisao de bens publicos locais, com poucos efeiros 
inrerjurisdicionais indireros ou economias de escala. Os 
governos locais ganham Aexibilidade para adaprar a oferra 
as preferencias ou demandas locais, ao passo que a respon
sabilidade local e a comperic;:ao inrerjurisdicional na oferra 
proporcionam as resrric;:6es porenciais. Mas, como veremos 
no Capitulo 7, e necessaria a previa exisrencia de condic;:oes 
insrirucionais apropriadas para que a descemralizac;:ao me
lhore a eficiencia e a eqUid ade. 

0RGANISMOS BASEADOS NOS RESULTADOS. As chamadas 
reformas da nova adminisrrac;:ao publica em pafses indus
rriais rem procurado desdobrar o seror publico medular 
numa serie de diferenres grupos seroriais ou organismos 
com prop6siros especiais. Em geral , esses organismos sao 
mais Aexfveis na gesrao da alocac;:ao de recursos financeiros 
e humanos e mais responsaveis pelos resulrados. A Suecia e 
alguns ourros pafses nordicos ja separaram ha muiro tempo 
os minisrerios de governo dos orgaos publicos com prop6-
siros espedficos. No Rei no Unido, quase dais rerc;:os do fun
cionalismo esrao agora lorados em entidades execurivas, 

encarregadas de fu nc;:6es espedficas de presrac;:Jo de servic;:os. 
Essas mudanc;:as foram acompanhadas de subsrancial rrans
ferencia da auroridade adminisrrariva e da responsabilidade 
pelos resulrados. Na Ausrral ia, Dinamarca, Irlanda e Suecia, 
por exemplo, os cusros adminisrrarivos deralhados e discri
minados foram consol idados numa s6 rubrica orc;:amenra
ria, habilirando os adminisrradores a redisrribuir recursos de 
acordo com a evoluc;:ao das prioridades e necessidades. 

Enrre os paises em desenvolvimenro, corresponderia a 
Cingapura a iniciariva mais anriga de criac;:ao de unidades 
concenrradas em operac;:6es econ6micas. Ja nos anos 70, 
Cingapura organizou o servic;:o publico em rorno do con
ceiro de comiss6es de direiro publ ico. Em ourra regiao, a 
Jamaica selecionou 11 enridades piloro a serem convenidas 
em reparric;:6es execuflvas. 

Conrudo, os pafses que rem com roles inadequados sabre 
os insumos e capacidade escassa devem agir com caurela. Os 
paises indusrriais que agora abriram mao de um conrrole 
deralhado dos insumos assim fizeram a parrir de uma posi
c;:Jo solida, apos desenvolverem durance muiros anos uma 
serie de formas confiaveis de coibir o componamemo arbi
rr<irio. Para os numerosos paises que ainda nao chegaram a 
insriruir conrroles confiaveis do uso de insumos, o aumenro 
da flexibilidade gerencial so servira para fomenrar a arbirra
riedade e a corrupc;:Jo. Alem disso, para preparar conrraros 
e impor o seu cumprimenro, panicularmenre com visras a 
resulrados complexos, sao necessarios conhecimenros espe
cializados que muiras vezes sao escassos. 

Algumas dessas preocupac;:6es sao confirmadas por um 
recenre esrudo de empresas esrarais segundo o qual o hisro
rico dos conrraros por resulrado em paises em desenvolvi
menro e exrremamenre decepcionanre. Mas, ao passo que 
os conrraros por resulrado malograram na maioria daque
les pafses, muiros procuraram criar enridades com crirerio 
de resulrado para rarefas facilmenre especificadas e de alra 
prioridade, como a conservac;:Jo de esrradas ou a arrecada
c;:ao de imposros. Tipicamenre, essas emidades sao esrabe
lecidas como polos denrro do servic;:o publico, com maior 
flexibilidade gerencial, melhores vencimenros e maior res
ponsabilidade pelos resulrados. Na Africa Subsaariana, por 
exemplo, Gana, Uganda e Zambia criaram agencias com 
crirerio de resulrado para aringir objerivos de arrecadac;:ao 
fiscal. Ourros pafses mosrram-se pronros a fazer o mesmo. 

Nesses casas, a implanrac;:ao de p61os de arrecadac;:Jo de 
rriburos e considerada como requisiro indispensavel para 
fomenrar a capacidade governamenraJ de aumenrar a receira 
e melhorar os incenrivos aos demais servidores publicos. Os 
resulrados sao dignos de nora. Gana foi o primeiro pais da 
Africa Subsaariana a inrroduzir uma abordagem de resul
rado na arrecadac;:ao de receira fiscaJ e alfandegaria. A receira 
rota! praricamenre duplicou nos primeiros ci nco anos, 
subindo de 6,6% do PIB em !984 para 12,3% em 1988, 
gra~as em grande parte a melhoria da arrecadac;:ao. Mas esse 
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esquema ram bern enfrenrou problemas. Os demais servido
tes senriram-se ofendidos com o rtaramenro especial ouror
gado aos exarores fiscais e o Minisrerio das Finan<;:as obje
rou a sua perda de auroridade. 0 programa nao poderia rer 
prosseguido sem 0 decidido apoio da cupula. 

Mais problemarico rem sido o esrabelecimenro de polos 
de projecos de desenvolvimenro em diversos pafses depen
denres de ajuda, cada qual com o seu sisrema proprio de 
remunera<;:ao e responsabiliza<;:ao . Em muicos casos, os doa
dores criaram rais p6los sem darem qualquer considera<;:ao 
sisremarica a narureza dos servi<;:os presrados ou ao seqi.ien
ciamenro ideal das reformas insrirucionais. E, em muiros 
casos, geraram disparidades. 

Como veremos no Capitulo 9, os p6los sao geralmenre 
concebidos como solu<;:6es de improviso. Embora renham 
aringido meras de curro prazo em cerros casos, eles podem 
criar obsraculos a uma reforma insrirucional mais pro
funda. Onde e facil especificar 0 resulrado - OS imposros 
arrecadados, por exemplo -, os p6los podem ser ureis 
como esragio experimenral de uma reforma que se possa 
expandir progressivamenre e como demonsrra<;:ao de que as 
reformas podem ser eferivas. E imporranre, porem, aplicar 
criterios sisremaricos na sele<;:ao dos 6rgaos a separar dessa 
forma. E, em bora possam ser ureis como primeiro passo, os 
polos nao podem subsriruir as reformas insrirucionais a 
Iongo prazo necessarias para criar urn funcionalismo capaz 
e morivado. 

Me/horia da prestariio de serviros por meio do setor 
ptib/ico medu/ar 
A rerceiriza<;:ao, a cria<;:ao de reparri<;:6es com abordagem de 
resulrado e a arribui<;:ao formal de responsabilidade pelos 
resultados obridos nao sao op<;:6es viaveis para muiros ser
vi<;:os em paises cuja capacidade e fraca. 0 desafio e parri
cularmenre agudo para as burocracias de nfvel popular, 
cu jos operadores (policiais, flscais de irriga<;:ao, pessoal de 
saude, professores, exrensionisras) manrem uma inrera0o 
direra e diaria com o publico a que servem, esrao geografl
camenre dispersos, rem subsrancial discri<;:ao, lidam com 
produros dificeis de quanriflcar e nao esrao sujeiros a pres
s6es compermvas. 

A experiencia de diversos paises indica que os incenrivos 
ao desempenho nessas areas podem ser melhorados por 
uma combina<;:ao de mecanismos. Urn esrudo compararivo 
de 6rgaos de irriga<;:ao na India e na Coreia revelou que a 
organiza<;:ao indiana oferecia menos incenrivos ao rrabalho 
cuidadoso, ao passo que esses incenrivos eram abundances 
na reparri<;:ao da Coreia. Os flsca is de irriga<;:ao da Coreia 
rrabalhavam com maior clareza de prop6siros e esravam 
sujeiros a inspe<;:6es de surpresa por rres enridades distintas. 
Na India, as recnicas de supervisao procuravam descobrir 
raz6es para punir; na Coreia, procuravam resolver proble
mas. Com pessoal de rodos os nfveis da organ iza<;:ao percor-

rendo consranremenre os canais na Coreia, era maior a 
pressao exrerna exercida pelos agricul rores e fo i possfvel 
formar parcerias mais forres para urn melhor desem penho. 

0RJENTA(:AO PARA RESULTADOS E PREVlSIBJLIDADE DOS 
FLUXOS DE RECURSOS. Urn ponro de parrida imporranre 
para melhorar a enfase dada ao desempenho em organiza
<;:6es do seror publico e uma deflni<;:ao mais clara de objeri
vos e rarefas. A Colombia, o Mexico e Uganda esrao inrro
duzi ndo avalia<;:6es de desempenho para orienrar os gerenres 
na busca dos resulrados desejados. Ao passo que alguns pai
ses (urn dos quais e a Nova Zelandia) deram enfase aos 
resulrados como medidas de desempenho, ourros (Ausrd.
lia, Colombia e Uganda) dao enfase aos resulrados- o seu 
impacro sobre os beneflciarios - , combinados com avalia
<;:6es rerrospecrtvas. 

Conrudo, mesmo que sejam mais claros os prop6siros e 
rarefas, o desempenho dos adminisrrado res publicos nao 
sera born se for muiro incerro o fluxo de recursos or<;:ados. 
Isso ressalra a imporrancia que vern a rer a cria<;:ao cenrral i
zada de mecanismos eferivos de formula<;:ao de poliricas, ral 
como ja discurimos nesre capirulo. Uma esrruru ra confla 
vel de despesa a medio prazo, como a da Ausmilia (Quadro 
5.2) oferece maior coerencia enrre pol iricas e recursos e, 
por isso mesmo, maior previsibilidade no fluxo de recursos 
para unidades mais alem. 0 Malavi e Uganda esrao come
<;:ando a insriruir esrrururas desse ri po. 

CONTROLES FINANCEIROS E GERe;ClAJS. Dada a di flcul
dade de avaliar e acompanhar os resulrados do seror 
publico, ha necessidade de conrroles flnanceiros e de res
ponsabiliza<;:ao, para preservar a honesridade dos admin is
rradores, prevenir o mau uso - ou abuso - dos recursos 
publicos e melhorar a presra<;:ao de servi<;:os. Urn acompa
nhamenro deralhado de despesas em Uganda revelou que 
uma parcela signiflcariva dos fundos alocados a servi<;:os 
sociais basicos nunca chegou as cl fnicas ou escolas as quais 
se desrinavam, principalmenre em areas rurais. Em mui ros 
paises, os pianos de comas e as aud irorias flnanceiras publi
cas sao obsoleros e inadequados e por isso nao proporcio
nam uma coibi0o conflavel. 

Para melhorar a rransparencia e a qualidade dos seus sis
remas de conrabilidade e audiroria flnanceira e para redu
zir os arrasos, os paises esrao modernizando os seus sisremas 
de info rma<;:ao fl nanceira. Paises os mais diversos, como a 
Bolivia, a Chi na, a Indonesia e Moldova, estao aprovando 
solidos prindpios conrabeis, com 0 apoio de prestigiosas 
associa<;:6es proflssionais no governo e no seror privado. 

Embora nao haja indica<;:oes sisremaricas disponiveis 
dos efeicos dessas reformas, ainda e possivel recolher certas 
li<;:6es uteis em materia de politicas. A exisrencia de sisre
mas de informa<;:ao modernos e auromarizados pode me
lhorar a rransparencia e fortalecer o conrrole agregado, 
reduzindo ao mesmo rempo a necessidade de conrrole de 
rransa<;:6es especiflcas. Os conrroles de insumos podem ser 
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ampliados em seqUencia, na med ida em que se expandem 
os sistemas e cresce a confianc;:a: os paises podem abando
nar gradualmenre o conrrole detalhado ex ante de rubricas 
orc;:amenrarias e adotar caregorias mais amplas, escaJas sala
riais com Faixas maiores e maior liberalidade nas aquisic;:6es 
e na selec;:ao de pessoal. 0 abandono do conrrole previo de 
insumos especificos para as respectivas rransac;:6es, em Favor 
do conrrole ex post, deve ser levado a cabo com cuidado e 
somente na medida em que melhorarem os conrroles dos 
agregados orc;:amenrarios, em que as repartic;:oes demons
rrarem que sao capazes de receber maior auronomia e em 
que os conrroles ex post se fortalecerem pelo aprimora
menro da capacidade conrabil e de audiroria. 

Mas a experiencia sugere tambem que a passagem de 
um regime alramenre cenrralizado de conrroles especificos 
por transac;:ao para um regime mais descenrralizado pode 
encontrar resisrencia. No Equador, por exemplo, urn plano 
de delegac;:ao do conrrole de pagamenros, em bora proposro 
em 1995, ainda nao foi posro em pratica, devido principaJ
menre ao temor de indisciplina fiscal manifesrado pelas 
enridades cenrrais. E preciso granjear confianc;:a, a principia 
pelo fonalecimenro de sistemas de avaJiac;:ao do desem
penho e do conrrole ex post de insumos. Na medida em que 
os sistemas se rornarem mais confiaveis, a resistencia a 
mudanc;:a acabara desaparecendo e se podera arribu ir aos 
administradores maior Aexibilidade e maior responsabili
dade pelos resultados. 

LEALDADE, MOTIVAc;:Ao E CO,'viPETENClA. Por melhores 
que sejam, os sistemas de acompanhamenro, conrabilidade 
e audiroria nao bastarao para melhorar a prestac;:ao de mui
ros servic;:os. Tam bern ha necessidade de mecanismos que 
promovam a lealdade, a morivac;:ao e a competencia da fun 
<;:ao publica. A lealdade promove a idenrificac;:ao do pessoal 
com as meras de uma organizac;:ao e a disposic;:ao de enca
rar as responsabilidades de urn ponro de visra mais dis
tame. A lealdade e indispensavel no seror publico medular, 
onde as atividades nao sao Faceis de especificar ou de moni
rorar e as opc;:6es exrernas carecem de sentido. 

Os servic;:os publicos de Cingapura, da Franc;:a, da Ale
manha e do Japao procuram assegurar o alinhamenro fun
damental das lealdades de urn pequeno grupo de profissio
nais com os inreresses do Esrado. A seguranc;:a do trabalho 
na func;:ao publica reve por objetivo lograr esse alinha
menro de inreresses. Isro deu fru ros em cerros conrexros, 
mas nao em muiros ourros. Como veremos adian te, a expe
riencia de paises bem-sucedidos indica que a concrerizac;:ao 
desse compromisso, bern como a motivac;:ao e atrac;:ao de 
pessoal capaz exigem recompensas de Iongo prazo para os 
que Fazem carreira, remunerac;:ao adequada e mecanismos 
para infundir o espiriro de equipe, por exemplo mediante 
sc\lidas parcerias entre empregadores e empregados. 

fORTALECENDO OS lviECANISMOS QUE DAO VOZ AO 

rovo. A instituic;:ao de conrroles burocraricos dignos de 

credito leva tempo. Enrremenres, quando a moniroria e a 
capacidade de ac;:ao coerci va sao fracas, os cl ienres e benefi
ciarios podem exercer acentuada pressao pela melhoria do 
desempenho e assim ajudar a reduzir os custos da moniro
ria, are que aquelas capacidades sejam melhoradas. A co
produc;:ao e outras formas de associac;:ao do governo com a 
comunidade na presrac;:ao de servic;:os, mesmo que indirera, 
gera incentivos a pressao por melhores servic;:os. Os meca
nismos de feedback, como as pesquisas de clientes uti lizadas 
na India, na Nicaragua e em Uganda, pondo urn maior 
numero de pessoas a par do desempenho da reparric;:ao, 
melhoram a transparencia e elevam o grau de responsabil i
dade. Os convenios civicos, em que 6rgaos publicos com
promerem-se publicamenre a observar padr6es minimos de 
presrac;:ao de servic;:os- que se podem observar na Belgica, 
na Malasia, em Portugal e no Reino Unido - , podem ser 
o ponro de apoio para o incremento das press6es externas 
e inrernas para aringir metas de desempenho e ajudar a 
concenrrar a arenc;:ao dos usuarios e do pessoaJ na quali
dade dos servic;:os. 0 Capitulo 7 insere o uso da voz e da 
participac;:ao civica no contexro mais amplo do aumenro da 
capacidade do Estado. 

A promot;:ao de urn pessoal motivado e capaz 

Na formulac;:ao de poliricas, na prestac;:ao de servic;:os ou na 
administrac;:ao de contraros, um pessoal capacitado e moti
vado e a forc;:a viral de urn Estado eferivo. Em geral, OS 

esforc;:os para formar urn funcionalismo compereme e dedi
cado concenrram-se quase exclusivamenre na remunera
c;ao. Nao ha duvida de que o sahirio e importanre, mas 
assim tambem o sao outros aspectos, como a selec;ao e a 
promoc;:ao de pessoal com base no meri toe o esprit de corps. 
A selec;:ao e a promoc;:ao baseadas no merito restringem o 
clienrelismo politico e atraem e retem pessoal mais capaci
tado. Um sadio espfriro de equipe incentiva uma idenrifi
cac;:ao mais Intima com as meras da organizac;:ao, reduz os 
cusros das coerc;:ao na observancia das normas e fomenra a 
lealdade e as parcerias inrernas. 

Urn recenre estudo abrangendo diversos paises mostra 
por que esses aspectos sao importames. Os autores consta
raram a existencia de uma correlac;:ao enrre urn fnd ice 
represenrativo da selec;:ao e promoc;:ao pelo meriro e da ade
quac;:ao do pagamenro com o crescimenro econ6mico e 
com a maneira de encarar a capacidade burocdrica por 
parte dos invesridores, mesmo depois de desconradas dife
renc;:as de renda e nfvel de insrruc;:ao (Figura 5.5). Fica 
claro, assim, que a dererminac;:ao da receita instirucionaJ 
acertada para selecionar e motivar servidores capacitados 
pode rer recompensas consideraveis. 

Se!erao e promorao pelo mirito 
Fazer do servic;:o publico uma merirocracia aj uda a selecio
nar pessoal de alta qualidade, confere presrfgio aos cargos 
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Figura 5.5 A sele~ao e a promo~ao de 
pessoal por merito melhoram a capacidade 
burocratica 
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Nota: Os resultados baseiam-se numa regressao com o uso de 
dados de 35 paises em desenvolvimento no periodo 1970--90, 
controlados de acordo com outras variaveis inclusive a renda e o 
grau de instrucao. Ver detalhes na Nota Tecnica. Fonte: Evans e 
Rauch 1996. 

da fun<;ao publicae pode conrribuir muiro para morivar o 
born desempenho. Em muiros paises (o Japao e a Coreia, 
por exemplo) urn concurso nacional para ingresso no ser
vi<;o publico aplica rigorosos padr6es de triagem para sepa
rar candidaros mais e menos dotados. Em ourros, o desem
penho academico (frequentemente universitario) e 0 

principal fllrro. A pressao pelo desempenho e manrida apos 
a sele<;ao mediante a especi flca<;ao de claros objerivos e cri
rerios de avan<;o de carreira e a oferra de recompensas por 
longos periodos de servi<;os merirorios. Na Coreia, por 
exemplo, a promo<;ao baseia-se numa formula que com
bina antiguidade com elemenros de merito. Em conrrasre, 
quando as promo<;6es sao personalizadas OU politizadas, OS 

servidores civis preocupam-se mais em agradar aos seus 
superiores ou aos politicos inAuenres, ficando prejudicadas 
as iniciativas para gerar prestigio por meio de rigorosos 
padr6es de sele<;ao. 

A meritocracia ainda esta por ser implanrada em muitos 
paises. Em seu Iugar, o Esrado muitas vezes de rransformou 
numa giganresca Fonte de empregos, baseando-se a sele<;ao 
mais nas liga<;6es pessoais do que DO merito. A Figura 5.6 
mosrra que o processo de nomea<;6es po!iticas e muiro mais 
arraigado nas Fil ipinas do que em ourros paises da Asia 

orienral. Esse faro, combinado com a precariedade dos ven
cimenros, resulrou em redu~o da capacidade da fun<;ao 
publica, que rambem se agravou com o passar do tem po. 
0 governo das Filipinas esra empenhado em reformas para 
inrroduzir maior grau de merirocracia na sua fun<;ao 
publica. Evidenremenre, pode haver urn volume consider:i
vel de nomea<;6es poliricas rambem nos paises indusrriali
zados, como ocorre nos Esrados Unidos. Mas os paises 
com institui<;6es deflcienres e urn sistema inadequado de 
disposirivos de conrrole melhor fariam se conrassem com 
mecanrsmos mars rransparenres e compennvos. 

Mesmo os paises que lograram implanrar a sele<;ao de 
pessoal baseada no meriro e limitar as nomea<;6es poliricas 
podem sofrer aberras inrerferencias poliricas na rransferen
cia de funcionarios. Na India, por exemplo, servidores de 
mais alta hierarquia sao frequenremente rransferidos: em 
certos estados, 0 periodo medio de permanencia de urn 
funcionario de campo no mesmo posro pode nao passar de 
oiro meses. Parcialmente devido a isso, o ourrora legen
dario funcionalismo indiana ja nao e percebido como 
modelo de eflciencia e efetividade. 

Exisrem dois tipos amplos e nao muruamenre excluden
res de sistemas de sele<;ao e promo<;ao de pessoal baseados 
no meriro: o mandarinaro e a sele<;ao aberra. 0 mandari
naro, caracrerisrico de sistemas como os encontrados na 
Alemanha, na Fran<;a e no Japao, e urn sistema hierarquico 
Fechado, com requisi ros de admissao altamenre competiri
vos (Quadro 5.6). Quando existe escassez de recursos 
humanos quaJiflcados, e bern possivel que OS mandarinaros 
constituam a base preferida para urn a abordagem mais sele
riva de aperfei<;oamenro de pessoal. Os sistemas de sele<;ao 
aberra, como os da Nova Zelandia e dos Esrados Unidos, 
propiciam urn recruramenro de servidores mais Aexivel, 
descenrralizado e cada vez mais orienrado pelo mercado. 
Os sistemas aberros conferem aos administradores mais Ae
xibilidade para ajustar OS requisitos dos cargos as aptidoes 
disponiveis, incluindo especialidades tecnicas dificeis de 
encontrar, embora isso diflculte a manuten<;ao de padr6es 
profissionais e do espiriro de equipe. 

Remunerapio adequada 
Na medida em que os paises granjeiam prestigio na sua fun
<;ao publica mediante a se le~o e a promo<;ao de pessoal base
adas no meriro, o emprego publico torna-se mais arraenre. 
Conrudo, se a remunera<;ao na fun~o publica flcar muito 
aquem dado seror privado, o presrigio sozinho nao com pen
sara a diferen<;a. 

Urn ponro de referencia para avaliar a grosso modo a 
adequa<;ao da remunera~o no setor publico e a diferenya 
entre os ordenados nos serores publico e privado, descon
tado ate cerro ponto 0 faro de que 0 emprego publico e 
geralmenre mais esravel. As compara<;6es precisas sao fala
ciosas, dadas as diferen<;as de beneficios e vanragens, requi-
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Figura 5.6 Filipinas: a falta de meritocracia e os baixos salfuios do servl~o publico reduziram a 
sua capacidade 
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sitos para a fun<;ao e outros aspectos. Via de regra, porem, 
o servidor publico em quase roda pane recebe menos do 
que seus colegas do setor privado. Nas Fili pinas, por exem
plo, os salarios da fun<;ao publica correspondem, em media, 
a 25% dos do setor privado; na Somalia, essa propor<;ao e 
de 11 %. (No outro extrema, os sahirios medias do setor 
publico de Cingapura correspondem a 114% dos do seror 
privado e os funcionarios de alta hierarquia de Cingapura 
sao de fato melhor remunerados do que seus contraparres 
dos EUA). Em alguns paises, a diferen<;a esta aumentando. 
No Q uenia, por exemplo, a disparidade enrre os salarios 
publicos e privados aumenrou 3% ao ano no periodo 
1982- 92. Contribuem para a relativa erosao das remunera-
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Nota: "Outros: leste asiatico" inclui Cingapura. Coreia. Indonesia. 
Malasia, Tailandia e Taiwan (China). 0 diferencial de pagamento 
refere-se a servidores de alto nivel. Os dados referem-se a 
1984-88. Fonte: Adaptado de Campos e Root 1996: Commander. 
Davoodi e Lee. documento basico. 

<;6es no seror publico em muiros paises as medidas de aus
reridade fiscal adoradas nos anos 90, que tenderam a redu
zir mais os sal<irios reais do que os empregos. 

Em mui ros paises africanos, o emprego publico foi nao 
somente mantido em face de crescentes press6es fiscais 
como, na verdade, au menrou, especialmente nos niveis de 
apridao mais baixos (Figura 5.7). Os governos transfor
maram-se em empregadores de ultimo recurso e em prove
dares de clienrelismo politico, oferecendo empregos a 
familiares, amigos e correligionarios. Devido a isso, a 
remunera<;ao individual muitas vezes e baixa, ainda que a 
conra geral de salarios seja alta. Ademais, o crescimenro da 
coma salarial freqlientemente supera os gastos de opera<;ao 
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Quadro 5.6 Cultivando os melhores e os mais brllhantes: sistema de mandarinato x sistemas abertos 

A maioria dos paises adotou uma de duas abordagens 
gerais da seb;:ao de pessoal por meriro. A primeira, 
denominada mandarinato, e urn sistema hier:irquico 
com ingresso reservado a candidatos promissores, ao 
infcio das suas carreiras. Tradicionalmente, o "sistema 
dos mandarins" referia-se a urn grupo de servidores civis 
de elite em certas burocracias do leste asiatico; no seu 
significado mais moderno, refere-se a uma forma de 
"quadro de acesso" que tambem inclui niveis interme
diarios e inferiores do servi<;:o publico. A contrata<;:J.o e 
centralizada e altamente seletiva, baseando-se em gcral 
num rigoroso concurso. Os candidatos aprovados sao 
rapidamente encaminhados no rumo dos melhores car
gos do servi<;:o publico. Na sua maioria, esses novatos, 
cujos antecedentes educacionais baseiam-se quase sem
pre numa cultura geral, sao contratados para quadros 
ou carreiras de acesso, e nao para tarefas especificas. 

A Fran<;:a eo Japao oferecem os melhores exemplos 
de mandarinato. Na Escola Nacional de Administra<;:ao 
da Fran<;:a, futuros funcionarios de alto nivel fazem urn 
esragio profissional de urn ano, ao qual se seguem 15 
meses de estudos formais. No Japao, a Universidade de 
T6quio prepara a elite administrativa do pais, em sua 
maioria educada em assuntos juridicos ou cultura geral, 
possivelmente complcmentados por treinamento n~c

nico em servi<;:o. Encontram-se varia<;:6es do sistema em 
Cingapura, onde os aspirantes fazem dois anos de esta
gio, em rodizio; e na Alemanha, onde urn sistema de 
aprendizado pratico oferece estagios em servi<;:o para OS 

melhores candidatos. 
0 segundo sistema, a sele<;:ao aberta, e uma aborda

gem mais flexivel, descentralizada e crescentementc 
orientada pclo mercado a contrata<;:ao de pessoal para a 

e manuten<;:ao, produzindo os conhecidos epis6dios de 
professores sem livros e extensionistas sem bicicletas. 

0 contraste entre as dimens6es dacoma salarial eo nivel 
relarivo dos salarios transparece em outro problema impor
tance, que nao sera resolvido mediante aumenros gerais de 
salario. T rara-se do nivel relarivamente baixo da remunera
<;:ao dos servidores de alra caregoria. Em muitos paises, fre
qUentemente por raz6es poliricas, permire-se que a remu
nera<;:ao do pessoal de nivel mais alto seja mais desgasrada 
do que a dos funcionarios de categoria mais baixa; essa 
compressao salarial dificulra ainda mais a arra<;:ao e reren<;:ao 
de pessoal de alta qualidade nos niveis hierarquicos essen
ciais mais altos. Urn escudo de dez paises africanos consta
rou que, em media, a rela<;:ao entre os salarios dos niveis 

fun<;:ao publica. 0 sistema dos EUA, por exemplo, em 
flagrante contraste com o mandarinato, permite o 
acesso em qualquer pomo da hierarquia, sem restri<;:6es 
de idade. Os concursos centralizados foram substituidos 
por exames especificos para cada carreira e os adminis
rradores rem mais autonomia para contrarar pessoal. Os 
Estados Unidos, como a Australia, complementam o 
seu sistema de sele~ao horizontal com urn Servi<;:o para 
Execurivos de Alto Nivel, que visa formar urn grupo de 
elite utilizando pessoal do servi<;o publico. 

Encontra-se uma abordagem mais audaciosa da sele
<;:ao abcrra e do desenvolvimenro de carreira nos paises 
que estao adotando as rdormas da "nova administra<;:<'io 
publica". T a is paises delegaram significariva parcel a das 
responsabilidades de contrata<;:ao. Na Nova Zehlndia, 
por exemplo, os gerentes das autarquias podem contra
tar pessoal aos salarios do mercado. 

Os paises onde ha carencia cririca de recursos huma
nos qualificados poderao considerar uteis OS sistemas de 
mandarinato para esrabelecer uma abordagem do de
senvolvimento de pessoal mais seleriva do que abran
gente. Alem disso, urn quadro de servidores presrigioso 
pode ter efeitos indiretos, motivando o born desem
penho de ourros serores da fun<;:J.o publica. Por outro 
!ado, a sele<;:ao aberta oterece aos administradores maior 
flexibilidade na procura de candidaros dorados das apti
d6es necessarias, inclusive especializa<;:6es dificeis de 
achar. E os sistemas abertos desincemivam a insulari
dade no servi<;:o publico, introduzindo em rodos os 
niveis pessoal com novas perspectivas e novas ideias. A 
desvantagem e que OS padroes profissionais no ambito 
geral do servi<;:o sao mais dificeis de manter, como ram
bern 0 e 0 espirito de equipe. 

mais altos e os dos niveis mais baixos da fun<;:ao publica nos 
anos 80 caiu de 13: I para 9: I. 

Levados pelo desejo de melhorar os salarios do setor 
publico e pela necessidade de corrigir desequilibrios nos 
agregados fiscais, alguns palses romaram iniciarivas para 
reduzir o emprego, desacharar a esrrurura salarial e aumen
tar os salarios medios no servi<;:o publico. Esses esfor<;:os pro
duziram resultados mal definidos. Urn escudo da reforma 
da fun<;:ao publica em 15 pafses de diferentes regi6es, entre 
1981 e 1991, consratou que s6 fora possivel reduzir a coma 
salarial e descomprimir os salarios em menos de merade dos 
casos. 0 emprego foi reduzido em mais da merade, mas 
posteriormenre vieram a ocorrer revers6es e os cortes rara
mente foram suficientes para financiar aumentos subsran-
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Figura 5. 7 Na Africa, com o aumento do emprego publico, os salilrlos cairam 

Salarios medias rea is do governo central em relac;:ao ao PIB per capita 
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Nota: Dados de graficos referentes a 20 paises africanos no periodo 1972-93. As escalas em ambos os eixos sao logaritmicas. Ver detalhes 
na Nota Tecnica. Fonte: Calculos tecnicos do Banco Mundial. baseados em dados de Kraay e vanRijckeghem 1995 e dados do Banco Mundial. 

cia.is dos salarios do pessoa.l de nfvel mais alro. 0 Peru, por 
exemplo, num perfodo de rres anos, dispensou 250.000 
funcionarios do servi~o publico, mas 163.000 foram read
miridos; alem disso, a sele~ao inadequada dos cones resul
rou na safda do pessoal mais qualiflcado. 

Nao obsrame, essa experiencia desigual e muiras vezes 
decepcioname com a reforma da funyao publica oferece 
cerras liy6es para fururas iniciarivas. Primeiro, as esrraregias 
concemraram-se exclusivamenre na remunerayao e no 
emprego, bern como, demro desses ambiros, na redu~ao 
numerica (da coma salarial e do emprego). Isso e impor
rame, mas rambem exisrem ourros elememos complemen
rares a considerar: sele\ao e promo~ao baseadas no meriro, 
avalia~ao e oriema~ao do desempenho, mecanismos para 
melhorar a responsabilidade e espfriro de equipe. 

Ha necessidade de urn seqUenciamemo mais cuidadoso 
das reformas, a comeyar pela descompressao dos sa!arios. 
Mesmo num conrexro de consrriyao geral dacoma salarial, 
os vencimenros no ropo da escala podem ser aumenrados 
em relayao aos nfveis mais baixos, a fim de arrair pessoal 
mais qualiflcado e concenrrar apridoes escassas em areas 
esrraregicas. Nos governos com consideravel excesso de 

pessoal, as reformas foram muiro modesras para reduzir o 
funcionalismo a niveis susremaveis. Alem disso, renderam 
a eferuar redu~6es de uma so vez, em vez de seguir urn pro
grama susremado de red imensionamemo do govern a a 
prazo mais Iongo. 

lneviravelmenre, as reformas dos salarios e do emprego 
enfrenrarao obsraculos politicos, embora, em muiros casas, 
os remores de uma rea~ao polfrica renham sido exagerados. 
AJguns pafses rem considerado os servidores civis como 
parceiros na reforma, consulrando-os exrensameme na 
busca de solu~6es poliricas aceiraveis. Por exemplo, na Pro
vincia de Sama Fe, Argenrina, urn franco dialogo emre o 
governador e a organiza~ao local dos servidores publicos 
ajudou as panes a ajusrar medidas para modern izar a admi
nisrra~ao publica provincial, inclusive corres de I 0% na 
despesa. AJem disso, a experiencia com a reforma do ser
viyo publico aj udou a desenvolver urn born conjumo de 
insrrumenros recnicos - censos do funcionalismo, revi
s6es funcionais, pacores de i nden iza~ao melhor preparados 
- para uma gesrao e implemema~ao mais eferiva das 
reformas. Conrudo, as reformas do serviyo publico sempre 
geram grupos prejudicados, que podem ser imporranres 
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correntes de apoio a lideranya polirica e, porranto, uma 
forya a ser levada em conra. A economia poll rica das refor
mas e examinada mais a fundo no Capitulo 9. 

Formarao de um esprit de corps 
As burocracias eferivas e capazes comparrilham urn com
promisso para com os objerivos da organizayao a que per
rencem. Esse espiriro de equipe inclui uma consciencia 
comum dos comporrarnentos desejaveis e indesejaveis, 
manifesrada em normas formais e informais e fundarnen
rada num conjunro de objerivos e no empenho de susrentar 
a honra do grupo, com base nesse entendimento comum. 
0 espiriro de equipe confere aos membros urn senso de pro
p6siro e parricipayao e imp6e uma aurodisciplina que os 
orienta para a realizayao dos objerivos do grupo. Os cavalei
ros da Tavola Redonda, do Rei Arrur, os samurais do Japao 
e are mesmo os mafiosos de passadas geray6es - rodos 
incorporavarn alguma forma de esprit de corps. Alguns servi
yOS publicos de hoje rarnbem fariarn o mesmo, como na 
Alemanha, no Chile, na Coreia, na Franya, no Japao e no 
Reino Unido. Mas a maioria nao o faz. 

Nao e imposslvel formar urn espiriro de equipe numa 
burocracia a partir do nada. 0 serviyo publico de Cinga
pura e hoje conhecido por sua coerencia e senrido de pro
p6siro, embora essas caracrerisricas quase nao exisrissem no 
comeyo dos anos 60. Chegar a esse ponro foi dificil, mas as 
medidas foram basranre direras. Todos os anos, selecionarn
se possiveis candidaros dos 200 (menos de 5%) melhores 
formandos da Universidade Nacional de Cingapura (e mais 
recenremenre, da Universidade Tecnol6gica Nanyang), que 
passam por urn prograrna de rreinamenro de urn ano. A 
educayao eo rreinamenro desses esragiarios forma entre eles 
uma consciencia com urn do que deles se espera como servi
dores publicos e ajuda-os a forralecer a confianya mutua. 0 
sistema de promOyaO pe]o meriro do pais leva OS funciona
rios a inreressar-se pela realizayao das meras da sua reparri
yao. A unidade de pontos de visra da lideranya de Cinga
pura e seus continuos esforyos para imbuir o funcionalismo 
dos valores almejados ajudarn a forralecer os nexos enrre os 
funcionarios publicos. Algumas das Jiy6es de Cingapura 
esrao sendo agora aplicadas na Borsuana por meio de inicia
rivas paralelas que dao idenrica enfase a esses dois ingredien
res, o rrabalho de equipe eo desempenho de grupo. 

A dedicayao eo empenho dos servidores nao se limiram 
aos paises indusrriais e a Asia oriental. No nordeste do Bra
si l, as medidas adoradas pelo Esrado do Ceara para aumen
rar a dedicayao dos servidores melhoraram exrraordinaria
menre a qualidade da presrayao dos serviyos publicos 
(Quadro 5.7) . 0 governo esradual insrilou nos servidores 
urn senrido de vocayao e conferiu novo presrigio aos seus 
cargos. Esses sentimenros foram reforyados por praricas 
inovadoras como a parricipayao do servidor em equipes 
aurogerenciadas, a arribuiyao de rarefas mulriplas e a pro-

duyao organizada de maneira Rexivel ou especializada. Tais 
praricas requeriam maior discriyao e Aexibi lidade da pane 
do servidor, maior cooperayao entre chefes e subordinados 
e maior confianya entre os servidores e seus clientes. Expe
riencias desse ripo rambem ressalram a imporrancia das 
compensay6es nao monerarias- reconhecimenro, agrade
cimento, presrfgio e premios - na morivayao do pessoal, 
passando muiro alem da adequayao do pagamento e da 
seJeyaO e promOyaO por merito. 

Op~oes estrategicas: rumo a um setor publico efetivo 

Alguns paises em desenvolvimenro carecem do suporre 
mais rudimentar de urn funcionalismo profissional e nor
marizado. Nem os pr6prios lideres com espfriro reformisra 
podem rraduzir as suas meras em realidade, porque o 
mecanismo que vincula as declaray6es de po]fricas a ayaO 
deixou de funcionar. Em conseqiiencia, abre-se uma 
imensa brecha enrre aquilo que o Esrado anuncia e aquilo 
que vern a fazer- entre as normas formais das insriruiy6es 
publicas e as regras reais. Nesses palses, o primeiro passo 
rumo a consrruyao de urn seror publico mais eficiente deve 
consisrir em reduzir rais lacunas: resrabelecer a cred ibili
dade das polfricas do governo e das regras que esre se d is
poe a observar, assegurando que sejam seguidas na prarica. 
lsso inclui a fixayao de rigidos limires oryamentarios, a 
implementayao dos oryamenros e ourras poliricas raJ como 
foram aprovadas, a previsibilidade do fluxo de recursos, a 
insriruiyao de responsabilidade no uso dos recu rsos finan
ceiros e a coibiyao do clienrelismo polfrico generalizado nas 
decis6es sobre pessoal. 

Na falra dessas condiy6es previas, a nova adminisrrayao 
publica deve ser inrroduzida com cautela. Caso as normas 
informais se renham desviado significarivamenre e por 
muiro rempo das normas formais (por exemplo, em relayao 
as praricas de pessoal) , a simples inrroduyao de novas regras 
formais nao mudara muira coisa. Nos paises que nao logra
ram esrabelecer controles confiaveis sobre os insumos, con
ferir maior flexibilidade aos ad minisrradores s6 encorajara 
as ay6es arbirrarias e a corrupyao. E, onde houver escassez 
de aprid6es especiais, os conrraros de desempenho e ourros 
ripos de conrraros de resu lrado para serviyos complexos 
poderao absorver uma parcela consideravel da escassa capa
cidade burocrarica para especifica-Jos e impor o seu cum
primen ro. Nao obsranre, seria possivel aos paises comeyar 
pela definiyao mais clara dos prop6siros e rarefas e pela 
introduyao da avaliayao de desempenho em cad.rer selerivo 
e seqiiencial. Uma vez forralecida a avaliayao dos resulrados 
e insriruidos conrroles confiaveis dos insumos, e possfvel 
conferi r aos adminisrradores maior Aexibilidade operariva 
em rroca de uma responsabilizayao maior pelos resultados. 

A insriruiyao de urn funcionalismo profissional e nor
marizado levar:i rempo. Enrremenres, e possivel acelerar a 
implemenrayao de ourras medidas, algumas das quais 
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Quadro 5. 7 Fomentando a dedica~ao do servidor: boa governa~ao no Ceara 

Em 1987, o governo do Ceara enfrentava uma crise fis
cal paralisante, superposta a um legado de mediocri
dade no desempenho adminisrrativo. Mas, quarro anos 
depois, a crise fiscal fora superada e a qualidade dos ser
vi~os melhorara extraordinariameme. A coberrura da 
imunizac;.'io contra o sarampo e a poliomielite mais do 
que rriplicou, de 25% para 90% da popula~ao infamil. 
0 programa estadual de fremes de trabalho estava 
empregando mais de I milhao de lavradores inativos 
durante a seca. E o seu programa de extensao empresa
rial e aquisi~oes publicas para pequenas empresas estava 
poupando acima de 30% a mais do que as suas despe
sas gerais ameriores. 

Grande parte desse exiro deve ser creditada ao pr6-
prio funcionalismo. 0 governo do estado comribuiu de 
forma incomum e as vezes inadverridameme para a 
redescoberta da dedica~o dos servidores. Val en do-se de 
recompensas ao bom desempenho, de merodos de tria
gem publica para sele~ao de novos funcionarios e de 
progran1as de oriema~ao, e simplesmente vangloriando
se dos seus exitos atraves da midia, o Estado gerou um 
forte semido de missao em rorno de programas essen
ciais e dos que neles trabalhavam. Funcionarios alta
mente motivados desempenharam, muitas vezes volun
tariamente, uma variedade de tarefas maior do que a 

podem gerar recompensas imediatas. 0 born funciona
memo dos mecanismos de formula~ao de politicas da rrans
parencia aos custos de normas concorremes e estimula o 
debate e a consulta entre todos os imeressados. 0 uso do 
mercado na presta~o de servi~os que se prestam a concor
rencia - muiros dos quais consti tuem hoje dominio unico 
e exclusivo do governo- pode reduzi r os cusros e melho
rar a qualidade desses servi~os. Assim tambem, a rerceiriza
~ao competitiva de atividades facilmente especifid.veis 
pode reduzir o onus com que area uma capacidade ja hipe
restendida e formar parcerias com mercados e ONG para 
melhorar a eftciencia. E nao e necessaria que OS reformado
res dependam apenas de conrroles imernos: a cria~ao de 
mais pomos de acesso para receber as impressoes das 
empresas e dos cidadaos que util izam servi~os p!'tblicos 
pode fazer muiro para gerar press6es externas por urn de
sempenho melhor enquanto a capacidade imerna e os meca
nismos de cumprimenro ainda estao sendo desenvolvidos. 

Como sal iemamos em capirulos anreriores, reti rar o 
Estado da atividade de presta~ao dos numerosos bens e ser
vi~os que hoje oferece ainda o deixara muiro ocupado. 0 
Estado que deixou de ser uma fome direra de servi~os deve 

usual. Dotados de maior autonomia e discri~ao, des 
puderam prestar servi<;:os mais personalizados. Essa dis
cri~ao adicional nao resulrou, como freqtiemememe 
acomece em ourros cenarios, em maiores oportunida
des de busca de proveito proprio, devido as pressoes da 
responsabilidade pessoal. 0 servidores queriam rraba
lhar melhor para corresponder a confian~a que fora 
neles depositada pelos cliemes. Isso represemou, por 
sua vez, o resultado de disposi~oes mais personalizadas 
sobre o seu rrabalho e das mensagens publicas de res
peito emitidas pelo estado. Ao mesmo tempo, as comu
nidades em que esses servidores publicos rrabalhavam 
os acompanhavam mais de perto. As campanhas publi
citarias e mensagcns similares do esrado armaram os 
cidadaos de novas informa~oes sobre o seu direiros de 
um governo melhor e sobre como deviam operar os ser
vi~os publicos. Assim, o governo desempenhou um 
podcroso papel de monitoria, mas o fez de uma forma 
indireta. 

Esses mecanismos criaram um drculo virtuoso no 
qual os servidores diziam semir-se mais apreciados e 
reconhecidos, nao necessariameme pelos seus superio
res, mas pelos seus cliemes e pela comunidades em que 
rrabalhavam. Isso, por seu turno, refor~ou a sua dedica
~ao ao rrabalho. 

passar a ser s6cio e facilitador, regulando mercados, fazendo 
cumprir contratos e desempenhando todos os papeis essen
ciais descriros nos Capitu los 3 e 4. Para isso, e preciso arrair 
e manter pessoal capacitado. Para formar essa capacidade, 
serao necessarias regras que restrinjam o paternalismo poli
tico na sele~ao e promo~o de pessoal e maior competi~ao 
mediante o uso de criterios de merito. Nos paises onde a 
rapida expansao do emprego ocorreu nos niveis mais bai
xos, as reformas para reduzir o funcionalismo sao inevita
veis. Mesmo assim, para arrair pessoal capaz, e possivel me
lhorar a arratividade relativa dos salarios nos niveis mais 
altos, mesmo num clima de resrr i~ao dacoma salarial, em 
parte mediante a redU<;:ao do excesso de emprego no fun
cionalismo em geraJ. 

Os provaveis prejudicados cerramenre tenderao a opor
se a essas e outras reformas. Conrudo, como veremos no 
Capitulo 9, e possivel abri r as amplas janelas da oporruni
dade para a reforma. Os governos reformistas devem apro
veitar essas oporrunidades para formar consenso, atacar os 
obstaculos a mudan~a e iniciar e sustenrar reformas para 
ediftcar uma fun~ao publica efetiva. 0 resultanre revigora
memo das institui~6es publicas gerara grandes recompensas. 
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bui<;aO ao desenvolvimenro susrenravel e a reduyaO 
da pobreza. Mas nao ha garanria de que a inrerven<;ao do 
Esrado beneficiara a sociedade. 0 monop6 1io da coer<;ao 
pelo Esrado, que o habil ira a inrervir eficienremenre na 
arividade econ6mica, rambem o habilira a inrervir arbirra
riamenre. Esse poder, aliado ao acesso a informa<;6es de 
que o publico nao disp6e, gera para as auroridades publi
cas oportunidades de promover inreresses pr6prios, de 
amigos ou de aliados, em prejufzo do interesse geraJ . Sao 
consideraveis as possibi lidades de servir a inreresses pr6-
prios e corrup<;ao. Assim, compre aos pafses rrarar de esra
belecer e forralecer mecanismos que dorem os 6rgaos esra
rais de flexibilidade e de incenrivo para agir com visras ao 
bern comum, com o simulraneo conrrole de comporra
menros arbirrarios e corruptos nos seus conraros com as 
empresas e os cidadaos. 

0 Capfrulo 5 rrarou do fortalecimenro da capacidade 
do seror publico. Muiras das reformas nele anal isadas con
tribuirao para reduzir a arbirrariedade e a corru p<;ao. Par
ricularmenre uril para esse fim e incutir uma culrura de 
normas nas institui<;6es publicas e refrear o clienrelismo na 
fun<;ao publica. Esre capfrulo amplia aquelas considera
<;6es, analisando de maneira mais geral mecanismos para 
coibir a a<;ao arbi traria do Esrado e a corrup<;ao. 

Examinamos inicialmenre os disposirivos formais de 
conrrole que sera preciso inrroduzir na esrrurura de 
governo e que incluem a independencia do judiciario e a 
separa<;ao de poderes. Embora promovam a cred ibilidade 
e a responsabilidade, raras vezes os insrrumenros formais 
de conn·ole sao suficienres, em parricular nos paises onde 
a corrup<;ao firmou raizes. Assim, ao examinar as causas 
fundamen rais da corrup<;ao, esre capfrulo rambem analisa 
as op<;6es para esses e ourros Esrados inreressados em 
enfrenra- la. Exisre uma li<;ao imporranre: a ofensiva con
rra a corrup<;ao deve abranger numerosas fren res a fim de 

-Ali AD 
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reduzir as oporrunidades e as recompensas da corrup<;ao, 
aumenrando o seu pre<;o e as probabilidades de derec<;ao. 

Dispositivos de controle formais 

Na mofdagem de um governo de homem a ser adminis
trado por homens, a maior dificuldade e esta: e preciso 
primeiro habi!itar o governo a controlar os governados; 
e, em seguida, forrd-lo a se controlar a .si mesmo. 

-James Madison, Federalist, No. 51 (1 788) 

Restringir os possfveis usos e abusos do poder esraral e urn 
desafio para qualquer pais. Ai nda mais diffcil e faze-lo sem 
privar os 6rgaos esrarais da flex ibilidade de que necessiram 
para execurar a sua rarefa. 0 uso indevido do poder do 
Esrado gera serios problemas de credibilidade, cujos efeiros 
perduram muiro rempo depois da sua ocorrencia. A de
sapropria<;ao de bens e o assedio de minorias empresariais 
asiaricas em Uganda no regime de Idi Amin deixou urn 
legado de desconfianya que, a prindpio, suscirou imensos 
problemas para o governo arual, quando esre procurou 
arrair invesrimenros privados. Mas a a<;ao esraral arbirraria 
e impulsiva nao mina apenas a credibilidade. Ela rambem 
solapa o proprio primado da lei, ao debilirar o poder das 
normas que o Esrado esrabeleceu. Alem disso, fomenra con
di<;6es que encorajam as auroridades publicas a sobrepor-se 
a lei e a incirar o resrante da sociedade a fazer o mesmo. 
Nessas circunsrancias, o desenvolvimenro esbarra num 
muro inrransponivel. 

lnstrumelltos de controle 
Em geral, o desenvolvimenro susrenravel requer mecanis
mos formais de conrrole pelos quais o Esrado e as suas 
auroridades sao responsabilizados pelos seus aros. A dura
bilidade e credibi lidade desses mecanismos rem de susren
rar-se em insti rui<;6es essenciais do Esrado; quando esras 
sao demasiado fracas, e possfvel subsriruf-las remporaria-
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menre por mecan ismos exrernos, como a adjudica<;ao 
inrernacional. Os dois principais mecanismos fo rmais de 
conuole sao urn judiciario forre e independenre e a separa
<;ao de poderes. 

l NDEPENDE:-.!CIA E HICIENCLA DO JUDICI.ARIO. A pros
peridade das economias req uer disposi<;6es insrirucionais 
para resolver dispuras enrre empresas, cidadaos e governos, 
esclarecer ambiguidades das leis e regulamemos e impor a 
sua observancia. De roda a imensa serie de mecanismos 
formais e informais que as sociedades conceberam para esse 
flm, nenhum e mais imporranre do que 0 judiciario for
mal. Somenre esse poder rem acesso a au roridade coerciva 
do Esrado para impor a execu<;ao dos seus dirames. E 
somenre ele esra invesrido de auroridade fo rmal para deci
dir sobre a legalidade dos aros dos poderes legislarivo e exe
curivo. Essa rela<;ao especial com o resranre do Esrado 
coloca o judiciario em posi<;ao privilegiada para apoiar o 
desenvolvimenro susrenravel, ao chamar os ourros dois 
ramos de governo a responsabilidade por suas decis6es e ao 
susrenrar a credibilidade do ambienre empresarial e polf
rico geral. Conrudo, o judiciario so pode desempenhar esse 
papel se forem sarisfei ras rres condi<;6es essenciais, a saber: 
independencia, poder de execu<;ao de decis6es e organiza
<;ao eftcienre. 

Dessas condi<;6es, a mais imporranre e a independencia 
do resranre do governo. Seja qual for a exara narureza das 
rela<;6es do judiciario com o legislarivo eo execurivo, rodos 
os paises indusrrializados - e muiros paises em desenvol
vimenro - dependem do jud iciario para que o execurivo 
seja chamado a responsabilidade peranre a lei e para inrer
prerar e aplicar os preceiros consrirucionais. 

A independencia do judiciario rem sido reperidamenre 
compromerida em alguns paises, e nao exisre pais algum 
onde o judiciario seja imune a renrarivas polfricas de sobre
levar as suas decisoes. Os legislarivos e os execurivos rem-se 
valido de roda uma serie de anificios para conar redeas ao 
seus judiciarios: 

• Os magisrrados do supremo rribunal de Malra foram 
suspensos uma hora ames do in icio da audiencia em que 
ouvi riam argumenros contra aros do poder execurivo. 

• No Paquisrao, uma sucessao de governos anreriores 
nomeou jufzes remporarios, cuja falra de esrabilidade os 
rornou mais vulneraveis a infl uencias poliricas. 

• Embora a consrirui<;ao da Ucrania declare que os uibu
nais sao independenres do execurivo, os juizes conrinuam 
a depender em grande escala de auroridades locais em 
mareria habiracional. Os juizes que romam decis6es con
rra auroridades municipais parecem ser pan icularmenre 
suscerfveis a longas demoras na obren<;:ao de moradia. 

A eferividade do judiciario rambem depende da execu
yao das suas decisoes. Na prarica, isso signiftca que ourros 

ramos do governo devem consenrir em aprovar a dora<;ao 
dos recursos necessarios para a execu<;ao de decis6es, inclu
sive o pessoal aurorizado por lei a enrregar documenros 
forenses, a apreender e alienar bens e a enrregar o produro 
da causa a pane adj udicada. Em muiros pafses, essa capaci
dade de execu<;ao e limirada. Na Polonia, por exemplo, os 
oftciais de jusri<;a, em vez de esrarem sob o conrrole de 
juizes, sao funcionarios do Min isrerio da Jusri<;a. Assim, 
embora os juizes sejam comperenres e razoavelmenre eft
cienres, a execu<;ao das suas decis6es e lema e, em muiros 
casos, ineftcienre, porque o numero de oflciais de jus ti<;a 
nao acompanhou o au menro da carga de casos. 

0 desenvolvi menro enrre o judiciario, o legislarivo e o 
execurivo de rela<;oes que assegu rem a independencia judi
cial e conftabil idade na execuyao das decisoes e um pro
cesso gradual . Esrudos demonsrram que a conflan<;a do 
seror privado no primado da lei aumenra a cada novo ano 
de permanencia de urn regime esd.vel no poder. De 
maneira mais abrangenre, como mosrra o Quadro G.l em 
rela<;ao ao Peru, o exiro de rerceiros mecanismos de execu
<;ao depende em grande pane de serem visros como legiri
mos pelos cidadaos. Nos pafses onde as insrirui<;6es judiciais 
sao fracas, seria ralvez igualmenre imporranre demonsrrar 
aos cidadaos e as empresas OS beneflcios porenciais de urn 
judiciario que funcione bern, assim como granjear apoio 
para boas leis e sua apl ica<;ao imparcial, e aplicar programas 
inrei ramenre recnoml.ricos de reforma judiciaria. 

0 rerceiro componenre da eferividade do judiciario e a 
eflciencia organ izacional, que se faz necessaria para evirar 
longos arrasos na decisao de casos. A decisao de um caso 
rfpico leva 1.500 dias no Brasi l e no Equador, mas apenas 
100 dias na Fran<;a. Arrasos prolongados aumenram os cus
ros rransacionais da solu<;ao de dispuras e podem bloquear 
o acesso de alguns possiveis usuarios; conrudo, a eficiencia 
inrerna do judiciario e menos cririca do que a sua indepen
dencia e a sua auroridade coarora. Como se observou no 
Capfru lo 3, mesmo quando onerados com procedimenros 
complexos e dispendiosos, os sisremas juridicos podem for
ralecer a credibil idade nos paises, desde que suas decisoes 
sejam percebidas como jusras. Qualquer Esrado que pana 
de uma base insrirucional fraca deveria considerar, como 
sua primeira prioridade, a possibil idade de fona lecer esse 
aspecro do desempenho judicial. 

SEPARAc;:Ao DE PODERES. Embora os judiciarios possam 
ser capazes de impor a aplica<;ao da lei, se for pouca a fe 
deposirada pelo publico na conrinua esrabil idade dessas 
leis, a credibil idade do Esrado ainda podera ftcar compro
merida. 0 mecanismo consri rucional classico para resrrin
gir consranres emendas legislarivas e a separa<;ao horizonral 
e venical de poderes. 

0 poder pode ser dividido horizonral menre enrre o 
judiciario, o legislarivo e o execu rivo, e venicalmenre enrre 
auroridades cenrrais e locais. Os padroes da organiza<;ao 
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Quadro 6.1 Como a participa~ao popular fortaleceu os direitos de propriedade e a solu~ao 
de controversias no Peru 

Are 1989, a maio ria dos peruanas que viviam em assen
ramemos urbanos marginais e areas rurais nao gozavam 
da seguranc;:a proporcionada pela propriedade formal 
dos seus imoveis (70% da populac;:ao nas areas urbana e 
80% da populac;:ao rural). 0 sistema rradicional de 
registro de imoveis era operado pelo Minisrerio da Jus
ric;:a, e as demandas eram decididas pelo judiciirio. Do 
ponto de vista dos proprietaries urbanos e rurais pobres, 
o sistema beneficiava os ricos, que rinham melhores 
condic;:oes de absorver o alto custo das rransac;:oes. 

No comec;:o dos anos 80, o lnstituto de Liberdade e 
Oemocracia (ILD) deu inicio a uma campanha para 
fonalecer os direitos de propriedade dos peruanas 
pobres. 0 ILD comec;:ou a realizar exrensas audiencias 
publicas para registrar queixas, idenrificar razoes que 
impediam os cidadaos de regimar formalmeme as suas 
propriedades e divulgar os possiveis beneffcios e custos 
do registro e da seguranc;:a da propriedade imobiliaria. A 
organizac;:ao complerou esse processo de participac;:ao 
com urn estudo das leis e regulamentos que governavam 
o registro de imoveis e a sua aplicac;:ao. Em seguida, 
baseado no diagnosrico resulrante, o ILD preparou pro
pastas concreras de reforma, que fo ram publicamente 
debaridas e aprimoradas a partir de 1986. Embora os 
monopolies profissionais imeressados na manurenc;:ao 

polirico-panidaria de urn pais - que variam de urn 
pequeno numero de partidos altamente disciplinados a 
grande numero de panidos cujos membros mal se arem as 
linhas parridarias e que so podem governar mediante a for
mac;:ao de coaliz5es mulriparridarias - rarnbem influen
ciam o grau de concenuac;:ao ou difusao do poder politico. 

Quamo mais ampla a separac;:ao de poderes, maior sera 
o numero de aspectos sujeiros a vero a serem superados 
para alrerar quaisquer compromissos fundamenrados em 
normas. Assim, a separac;:ao de poderes aumenra a con
fianc;:a na esrabilidade das normas. Conrudo, a mulriplici
dade de ponros sujeiros a veto pode ser uma espada de dois 
gumes, porque rorna igualmenre dificil a mudanc;:a de nor
mas ramo prejudiciais como beneficas . 

Muiros paises em desenvolvi menro, inclusive alguns 
onde os poderes sao formalmenre separados, dispoem de 
disposirivos eftcazes de conrrole das ac;:oes dos lideres poli
ticos. Em alguns paises, a supervisao legislariva e fraca par
que a capacidade e deficienre e a in formac;:J.o e inadequada. 
Em outros, o execurivo domina urn legislarivo compla
cenre. Mas, tal como o desenvo lvimento de urn sistema 
judiciario que funcione bern, a elaborac;:ao formal de dispo-

do velho sistema, como as associac;:5es de advogados e 
tabeliaes, renham oferecido forte oposic;:ao as reformas 
proposras, o apoio comunirario acabou por triunfar. 

Em 1989, a lei insriruiu urn novo sistema de registro 
de imoveis. 0 novo sistema, reduzindo o poder dos 
monopolies profissionais, diminuiu exrraordinaria
mente os custos das transac;:5es e as incenezas. Em Iugar 
daqucles monopolies, o sistema uriliza normas comuni
rarias, rais como o depoimento de urn vizinho em apoio 
a reivindicac;:ao de urn pretendente, para esrabclecer 
direitos de propriedade e decidir confliros. Observados 
os requisites administrativos especificados pcla lei, qual
quer advogado pode atestar, assinar rirulos de proprie
dade e decidir controversias no proprio local. Os casos 
contestados Oll compJeXOS SaO decididos ja nao pelo 
judiciario, mas sim pelo chefe do registro de imoveis, 
designado pelo Minisrerio da Habirac;:ao. Somente 
depois de rerem falhado esses mecanismos e que o con
flito pode ser levado perante urn juiz. 

Em 1994, o novo sistema havia regisrrado aproxi
madamente 120.000 propriedades e, entre 1994 e 
1996, outras 170.000. Esrimulado por uma concepc;:ao 
em que 0 sistema e impelido pela demanda, este conti
nua a evoluir e ja exisrem iniciarivas para esrende-lo a 
rodo o pais. 

sirivos consritucionais de controle ou a sua instirucionali
zac;:ao mais eferiva e urn processo gradual . 

MECANISMOS EXTERNOS. Ate cerro ponto, restnc;:5es 
exrrarerritoriais e internacionais podem suprir as limirac;:5es 
de capacidade de aplicar a normas das insriruic;:5es nacio
nais ou oferecer indicac;:oes aceit:iveis de que a lei permane
cer:i razoavelmenre esravel com o passar do tempo. Uma 
opc;:J.o consisre em urilizar a adjudicac;:ao extraterritorial em 
apoio ao sistema judiciario inrerno. A confianc;:a no sistema 
judiciario da Jamaica e fonalecida pelo faro de esre rer 0 

Conselho Privado do Reino Unido como seu tribunal de 
apelac;:ao de ultima insrancia. Devido as fraquezas do sis
tema judiciario das Filipinas, muiras empresas nacionais e 
esrrangeiras opram pela adjudicac;:ao extraterritorial dos 
seus conrraros. 

Como foi assinalado no Capitulo 3, os aco rdos inrerna
cionais consriruem ourro mecanismo de fonalecimenro de 
compromissos nao susremados por qualquer insriruic;:ao 
inrerna. Na area do comercio, rem sido possivel desempe
nhar esre papeJ ranro a Uniao Europeia como ao Acordo de 
Livre Comercio da America do None; e muiros paises 
encomrarao nisso imponantes raz5es para aderir a Organi-
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za~ao MundiaJ do Comercio. Evidenremenre, os paises 
soberanos poderao sempre volrar arr<is, por exemplo, na 
orienra~ao da polirica comercial, rerirando-se desses pacros. 
Nesse caso, porem, rerao de calcular nao somenre os bene
ffcios e cusros da reversao de poliricas como rambem os 
cusros mais gerais da renuncia a urn compromisso inrerna
cional, pela qual serao responsabilizados por seus parceiros. 
A amea~a de censura inrernacional reduz a possibilidade de 
que OS pafses voJrem arraS. 

Muiras vezes, acordos com organiza<;:6es mulrilarerais 
como o FMI ou o Banco Mundial incluem cerro grau de 
condicionalidade polirica: para obrer empresrimos, por 
exemplo, os paises compromerem-se a fazer cerras reformas. 
Isso pode rrazer urn beneficio similar a cerros paises. Pode
se considerar essa condicionalidade como indica~ao do 
compromisso nacional para com as poliricas incluidas como 
condi~oes . Quando sao fracos os seus mecanismos inrernos 
para a observancia de compromissos, os paises podem for
ralecer a sua credibilidade compromerendo-se a pagar uma 
mulra se violarem o acordo. Uma das inren~oes em que se 
fundamenram as garanrias do Banco Mundial e acelerar o 
Auxo do financiamenro privado aos paises em desenvolvi
menro por meio de apoio a compromissos desse ripo. 

Forta!ecendo a jlexibi!idade 
Os insrrumenros de conrrole consriruem urn fundameoro 
essencial para o desenvolvimenro susrenravel. Mas o 
excesso de resrri~6es pode resulrar em paralisia. E necessa
ria que os insrrumenros desrinados a conrer a a~ao do 
governo sejam complemenrados por disposi~oes insrirucio
nais capazes de conferir ao poder execurivo mais Aexibili
dade para formular e implemenrar poliricas e para se adap
rar a novas informa~6es e a mudan~a de condi~6es. 

Como se observou no Capirulo 5, os paises rem experi
menrado diversas formulas insrirucionais que combinam 
Aexibilidade e resrri<;:ao. AJgumas delas - como os conse
lhos deliberarivos na Asia Orienral e a Lei de Procedimen
ros Adminisrrarivos nos Esrados Unidos - delegam subs
rancial auronomia a dependencias do execurivo para def!nir 
a subsrancia da polirica e levar avanre a sua implemenra~ao . 
Conrudo, rambem requerem que essas enridades sigam 
procedimenros que expoem as suas decis6es aos comenra
rios e a supervisao de OLmos ramos do Esrado, assim como 
da sociedade civile das empresas. Ourras formulas baseiam
se em mecanismos inrernos do execurivo para promover 
flexibilidade em meio as resrri~6es, como a rransferencia da 
auroridade adminisrrariva a enridades execurivas, observa
das cerras meras or~amenrarias e de desempenho. 

Conrudo, mesmo que as burocracias esrejam engasradas 
em processos que oferecem ampla oporrunidade para 
comeodrios e supervisao exrerna, persisre o risco de que as 
auroridades busquem meras pessoais, e nao as organizacio
nais. 0 comporramenro inreresseiro pode degenerar em 

corrup~ao quando inreresses privados exercem influencia 
de maneira ilegal e secrera, conrornando as normas juridi
cas e adminisrrarivas desrinadas a coibir a sua a~ao . A pos
sibilidade de que as insrirui~6es publicas sucumbam a essas 
e ourras fonres de corrup~ao dependera da solidez das suas 
defesas insrirucionais. Como forma-las e manre-las e o 
assunro da proxima se~ao. 

0 controle da corrup~ao 

Uma dotafao do Congresso custa dinheiro. ( . .) Uma 
maioria na Comissao da Camara, digamos, $10.000 
por membro, ou seja, $40. 000; uma maio ria na 
Comissao do Senado, o mesmo para cada um - diga
mos, $40. 000; um extrazinho para um ou do is presi
dentes de uma ou duas dessas comissoes - quem sabe, 
$I 0 000 cada um? Depois, sete !obistas do sexo mascu
!ino a $3. 000 cada um; mais uma !obista, $10. 000; 
um Deputado ou Senador de alta mora! aqui e ali -
bern, os de alta mora! custam mais caro. 

- 0 proprierario de uma ferrovia dos EUA 
em Mark Twai n e Charles Warner, 
The Gilded Age: A Tale of Today ( 1877) 

Esra compromeredora narrariva de Mark Twain era uma 
caricarura levemenre velada da corrup<;:J.o no Congresso 
dos EUA na decada de 1870. A obra de Twain foi publi
cada pouco depois do famoso escandalo do Credir Mobi
lier, em que dois desracados empresarios compraram des
caradamenre as suas cadeiras no Congresso. Na India, a 
pelicula Hindustani, que reve exrraordinario sucesso em 
1996, rerrarou urn a forma exrrema de ind igna~ao popular 
com a corrup~ao. 0 fil me narra rerriveis hisrorias de polf
ricos e burocraras insensiveis, que nao hesiram em deixar, 
are que lhes seja paga uma comissao, que pacienres hospi
ra.lizados morram e aposenrados pobres sucumbam a fome. 

A fic<;:ao floresce no exagero. Conrudo, e ram bem urn 
espelho dianre do qual a sociedade se posra para reflerir 
sobre anrigos problemas. Essas duas obras- em diferenres 
seculos e hemisferios - servem para recordar que a 
corrup~ao nada rem de novo, nem se limira a uma area par
ricular do mundo. Trara-se de um problema que rem afe
rado profundamenre as vidas e desperrado o ressenrimenro 
de cidadaos e empresarios em rodo o globo. 

Hoje, nao so os cidadaos de roda parre exigem maior 
probidade das auroridades pt'1blicas, como rambem a nova 
rransparencia nos mercados inrernos e globais expoe mais 
pronramenre a corrup<;:ao aos olhos do publico. Nos ulri
mos anos, alega~6es de corrup~ao conrribuiram para a 
queda de governos em rodo o mundo. Dois ex-presidenres 
da Republica da Coreia foram indiciados e processados. 
Um presidenre do Brasil acusado de corrup<;:ao sofreu pro
cesso de impeachment. Em ourubro de 1996, mais de 
250.000 pessoas parriciparam de proresros conrra o rrara-
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memo dado pelo Governo da Belgica a uma quadrilha de 
ped6fJlos bern como a aJegas:oes de corrups:ao em nomea
s:oes para a magisrrarura e na aplicas:ao da lei. E nos Esra
dos Unidos, apos a elei<;:ao presidenciaJ de 1996, irrompe
ram acesos debates sobre o flnanciamenro de campanhas 
polfricas e sua influencia nas poliricas de governo. 

A corrups:ao rem sido deflnida de varias maneiras dife
renres. Esre Relar6rio define-a como o abuso do poder 
publico no inreresse privado. Embora renda a desperrar a 
arens:ao principal, a corru ps:ao e sinroma do problema mais 
geral de incemivos impr6prios na base do servis:o publico. 
A corrups:ao viceja quando as disrors:6es nas poliricas e no 
regime regulador lhe abrem campo e quando as insrirui
s:oes repressoras sao fracas. 0 problema da corrup<;:ao sima
se no cruzamenro emre os serores publico e privado. t uma 
via de mao dupla. Inreresses privados inrernos e exrernos 
exercem a sua influencia por meios iliciros para aproveirar 
oporrunidades de corrups:ao e busca de vamagens pessoais, 
e as insriwis:oes publicas sucum bem a essas e ourras fonres 
de corrups:ao, na ausencia de resrris:oes aceiraveis. 

A corrup<;:ao vio la a conflans:a do publico e corroi o 
capital social. Uma pequena compensas:ao "por fora" por 
urn servis:o do governo pode parecer uma infra<;:ao de 
menor monra, mas nao e esse o t'mico cusro - a corrup
s:ao pode comer exrernalidades de grande alcance. Nao 
sendo conrida, a lenra acumulas:ao de infras:6es aparente
mente pequenas pode erodir pouco a pouco a legirimidade 
polirica, are urn ponro em que mesmo as auroridades que 
nao sao corru pras e o proprio publico pouca raz.'io encon
rram para observar as regras do jogo. 

Esrudos ja demonsrraram uma correlas:ao claramenre 
negativa entre o nfvel de corrups:ao (como e percebida 
pelos empresarios) e ranro o invesrimenro como o cresci
menro econ6mico. Em relas:ao aos nfveis de investimenro, 
essa correlas:ao e confJrmada pelos resultados de uma pes
quisa do seror privado realizada para este Relarorio em 39 
pafses (Figura 6. 1 ). Como vimos no Capitulo 3, a pesquisa 
idenriflcou a corrups:ao como urn dos maiores obstaculos a 
realiza<;:ao de neg6cios em muiros paises. Conrudo, nao se 
rrara apenas do cusro da atividade co mercia!. Outros levan
ramenros, bern como casos conhecidos, parecem indicar 
que os pobres sao geralmente as maiores vitimas da 
pequena corrups:ao. 

Apesar dessa evidencia, muitas partes do mundo em 
desenvolvimenro encaram a corrups:ao com certa ambiva
lencia. U ma opin iao cornu mente ouvida e de que a corrup
s:ao simplesmenre lubriflca as engrenagens do comercio e 
que, sem ela, nao haveria rransas:oes nem crescimenro. Urn 
aparenre apoio a esse argumenro provem do faro de que 
cerros paises (incl usive alguns do lesre asiatico) classifJcados 
pela pesquisa nos nfveis mais alros de corrups:ao rambem 
rem regisrrado invejavel crescimenro econ6mico. A previsi
bilidade de corrups:ao - no que se refere ranro ao mon-

Figura 6.1 Altos niveis de corrup~ao 
imprevisivel afetam os investimentos 

Coeficiente bruto investimento/ PIB 
( percentagem) 

Nivel de 
corru~ao 

Previsibilidade 
de pagamentos 

e resultados 

Nota: Cada valor e a media de um grupo de paises. Os resulta
dos baseiam-se numa regressao que utiliza dados de 39 paises 
industrializados e em desenvolvimento. controlados em fun<;ao 
da renda. educacao e distorcoes causada por politicas. Para 
detalhes. vera Nota Tecnica. Fonte: Calculos do Banco Mundial. 
baseados em dados da pesquisa do setor privado realizada 
para este Relat6rio. 

ranre a pagar como ao recebimento do produro pelo qual 
foi feiro o pagamenro- revela alguns aspectos inreressan
res desse aparenre paradoxa. Com relas:ao a dado nivel de 
corrups:ao, os paises com nfveis de corrups:ao mais previsf
veis tern taxas mais aJtas de investimenro (flgura 6.1). 
Mesmo em rais paises, porem, a corrups:ao rem impacro 
adverso sobre o desempenho econ6mico. A flgura 6.1 tam
bern mostra que, por a.lro que seja o grau de previsibilidade 
de corrups:ao num pais, a sua taxa de invesrimento seria 
signi flca rivameme maior se houvesse menos corrups:ao. 

Os paises que ate agora regisrraram altos niveis de cres
cimemo econ6mico apesar de uma grande corrup<;:ao 
podem ver-se for<;:ados a pagar urn pres:o mais aJro no 
futuro . A rolerancia de uma corrups:ao que extorque paga
memos medios de 10%, por exemplo, pode gerar press6es 
que aumenram a bolada para 15% ou 20%. A corrups:ao se 
auto-alimenta, criando uma espira.l cada vez mais exrensa 
de propinas, are que, afmal, 0 desenvolvimenro vern a ser 
minado, deirando por rerra anos de progresso. Eo proprio 
crescimenro que ourrora permiriu a corrups:ao pode pro-
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duzir urn desvio das arividades produrivas para uma lura 
improdutiva pelos esp61ios. Com o tempo, a corrup<;ao 
firma rafzes e oferece poderosa resisrencia quando os gover
nos finaJmenre tomam medidas para coibi-la. 

Causas de comtp[iio 
Surgem incentivos a urn comportamento corrupto sempre 
que uma auroridade publica dispoe de ampla margem dis
cricionaria e pouca obriga<;ao de presrar contas. Politicos, 
burocratas e jufzes controlam o acesso a valiosos benefrcios 
e podem impor custos aos cidadaos e as empresas parricu
lares. As auroridades publicas podem ser tentadas a uri liza r 
seus cargos em beneficia privado mediante a aceita<;ao de 
suborno; os cidadaos privados, por sua vez, podem dispor
se a efetuar pagamentos ilfciros para obter do governo o 
que desejam. Assim, uma condi<;ao necessaria para a 
corrup<;ao e a existencia de recompensas e penalidades a 
disposi<;ao das auroridades publicas. 

Certas formas de corrup<;ao provem de oporrunidades 
geradas pelo ambiente politico, ranto na base como no 
venice da hiera rquia. A cobran<;a de propinas e freqUente 
enrre funcionarios de nfvel mais baixo encarregados de 
cobran<;a de rarifas, prote<;ao policial, emissao de alva ras e 
assim por diante. Quando a corrup<;ao e endemica, esses 
funcionarios podem gerar papel6rio adicional e demoras 
para induzir pagamenros ainda maiores. Ev identemenre, 
rambem ocorre corrup<;ao nos nfve is mais altos do 
governo, na adjudica<;ao de grandes contra tos, na privari
za<;ao, na aloca<;ao de quotas de importa<;ao e na regula
menta<;ao de monop6lios naturais. lsso conrribui para 
explicar por que a corrup<;ao ocorre com maior freqUencia 
em pafses com polfricas alramente distorcidas, medidas 
por variaveis tais como o agio no mercado negro de cam
bia (F igura 6.2, grafico superior esquerdo). Qualquer 
polirica que gere urn desnivel artificial entre a ofena e a 
demanda cria uma oportunidade de lucro para interme
diarios oponunisras. 

A probabilidade de descoberra e puni<;-ao (ranro para a 
pessoa que paga como para o funcionario que recebe a pro
pinal ram bern afera o nfvel de corrup<;ao. Uma anal ise eco
n6mica da legisla<;ao indica que os indivfduos ponderam os 
beneffcios da infra<;ao da lei e os cusros esperados (a proba
bilidade de descoberra e puni<;ao, mulriplicada pelo nivel 
da penalidade). A corrup<;ao pode ser alra num pais onde o 
regime de governo pouco faz para reprimi r o suborno. Os 
infrarores podem acreditar que e pequena a possibilidade 
de descoberra ou, se surpreend idos, de rerem que pagar a 
penaJ idade, porque ram bem acrediram que e possfvel 
corromper o proprio sistema de justi<;a. A corrup<;ao pode 
mesmo persisrir em pafses com substancia] liberdade de 
imprensa e ressentimenro do publico contra ela, se forem 
poucas as esperan<;as de decisao judicial independente em 
casas imporranres. A pesquisa do seror privado reaJizada 

para esre Relar6rio encontrou uma correla<;ao negativa 
entre os nfveis de corrup<;ao informados e a previsibil idade 
judicial (Figura 6.2, grafi co superior di reito). 

Finalmenre, a corrup<;ao pode florescer seas conseqlien
cias da descoberra e da pun i<;ao forem baixas em rela<;ao 
aos beneficios. Freqlienremenre, funciona rios publ icos 
conrrolam a aloca<;ao de benefrcios e custos cujo valor 
excede por larga margem os salarios que recebem. A 
corrup<;ao vern a ser especiaJmenre provavel quando os 
vencimenros dos servidores pC1blicos nao refle rem os saH
rios comparaveis no setor privado. Quando sao baixos os 
vencimentos na fun<;ao publica, os servidores podem pro
curar manter urn padrao de vida de classe media comple
menrando o que recebem com pagamentos ilegais. 0 risco 
de demissao de urn cargo publico maJ pago, por morivo de 
corrup<;ao, nao consritui uma amea<;a seria se houver car
gos mais compensadores disponfveis no seror privado. Daf 
por que muiras vezes ocorre uma assooa<;ao posl[tva entre 
a corrup<;ao e a diferen<;a entre os salarios nos serores 
publico e privado, ou o que se poderia class ificar como 
"fndi ce de tenta<;ao" (Figura 6.2, grafico inferior esquerdo). 
Conrudo, simplesmenre aumenrar os vencimenros dos ser
vidores pC1blicos ralvez nao basre para coibir o compona
menro corrupro. A reforma saJarial ha de se combinar com 
uma monirora<;ao aceiravel e com a aplica<;ao da lei. T am
bern exisre uma correla<;ao enrre a redu<;ao da corrup<;ao e 
os mecanismos de sele<;ao e promo<;ao de pessoaJ baseados 
no merito, capazes de resrringir 0 cl ienrelismo politico e 
de criar uma funyao pC1blica mais imparcial (Figura 6.2, 
grafico inferior direiw). 

Reduriio da comtp[iio 
D iversos pafses conseguiram reduzir a corrup<;ao endemica 
com o passar do rem po. Urn born exemplo e a lura do 
movimenro progressisra contra 0 poder das maqui nas poli
ricas urbanas dos EUA no seculo XIX (Quadro 6.2). Para 
com barer a corrup<;ao, e preciso compreender os beneficios 
e cusros sob o controle das auroridades publicas. Muitos 
fun cionarios mantem-se honesros apesa r de uma conside
ravel renta<;ao, e muiros cidadaos comuns e empresas recu
sam-se a pagar propinas apesar da promessa de ganhos a 
curro prazo. Ourros, porem, sucumbem. Nao e prudenre 
abordar a possibi lidade de corrup<;ao na suposi<;ao de que 
as auroridades do governo ren ham mais idoneidade moral 
do que o resrame da popula<;ao. 

A medida eferiva do suborno e de ou rras formas de 
corrup<;ao depende nao apenas do potencial de ganhos e 
riscos, como cambem do poder relarivo de negocia<;ao do 
comprador e do vendedor de favores publ icos. E preciso 
que os reformadores considerem rambem o faro de que as 
iniciarivas de com bare a corrup<;ao implicam custos margi
nais canto como beneffcios marginais; raramenre o nfvel 
eficienre de suborno eqUivaJera a zero. 
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Figura 6.2 Alguns fatores associados a corrup(:ao 

indice de corrupc;:ao 

6 .---------------------------~ 

5 

4 

3 

2 

1 

0 

0 1 

• • • • • 
2 3 

• 

4 5 6 7 

indice de distorc;:ao causada par politicas 

8 

indice de corrupc;:ao 

6 ,---------------, 

5 

4 

3 

2 

1 • 
0 ~----~----L-----L-----~--~ 

0,5 1,0 1,5 2,0 2.5 

Relacao entre vencimentos na funcao publica e 
salarios na manufatura 

indice de corrupcao 

6,---~---------------, 

5 

4 

3 

2 • 
1 L---~L---~----~----_J----~ 

1 2 3 4 5 6 

indice de previsibilidade do j udiciario 

indice de corrupc;:ao 

6,---- --- - -----------------, 

5 

4 

3 

2 

1 

• • 
0 L-----~------~~-----L------~ 

0.5 1,0 1,5 2,0 

indice de sele<;ao baseada no merito 

Nota: Os dados do grafico superior esQuerdo referem-se a 39 pafses industriais e em desenvolvimento, no per'fodo 1984-93 (para o fndice de 
distor9iio causada por polfticas) e em 1996 (para o fndice de corrupcao). 0 grafico superior direito baseia-se numa regressao Que utiliza dados 
de 59 pafses industriais e em desenvolvimento, em 1996. Os dados do gratico inferior esQuerdo referem-se a 20 pafses industriais e em de
senvolvimento. de fins dos anos 80 ao come9o dos anos 90. 0 gratico inferior dire ito baseia-se numa regressao Que utiliza dados de 39 pai
ses em desenvolvimento no periodo 1970--90. com controle da renda. Ver a Nota Tecnica a Figura 3. Fontes: Calculos dos tecnicos do Banco 
Mundial (dois graficos superiores): Van Rijckeghem e Weder. documento basico (grafico inferior esQuerdo): e Evans e Rauch. 1996 (grafico 
inferior direito). 

A corrup~ao nao pode ser eferivamenre aracada separa
damenre de ourros problemas. Ela e urn sinroma dos pro
blemas na encruzilhada do seror pLtb lico com o privado e 
deve ser combarida par meio de uma esnaregia mulripla. 
Essa abordagem e ilusrrada par recenres reformas em 
Uganda (Quadro 6.3) . Uma parre da esrraregia concenrra
se num rema imporranre do Capfrulo 5: a cria~ao de uma 
fun~ao publica esrribada em normas, com uma esrrurura 
salarial que recompense a honesridade dos servidores, urn 
sisrema de sele~ao e promo~ao baseado no meriro para pro
reger a fun~ao publica conrra o afilhadismo polfrico, e con
rroles financeiros aceiraveis para impedir o usa arbirdrio 
de recursos publicos. Esre capirulo concenrra-se nas duas 
ourras parres da esrraregia. A primeira consisre em reduzir 
as oponunidades de a<;ao funcional corrupra, medianre a 
redu~ao do poder discricionario dos servidores. A segunda 
visa promover a responsabilidade medianre o forraleci-

memo de mecanismos de fiscaliza~ao e puni~ao -- urili
zando nao apenas as leis criminais como rarnbem a fiscal i
za~ao par pan e de ins r i ru i~6es form ais e cidadaos. 

R£DU<.,:AO DAS OPORTUNIDADES DE CORRUP<:;:i\.0. Em 
geral, qualquer reforma que melhore a comperirividade da 
econom ia reduz os incenrivos a conduras corrupras. Assim, 
urn conjunro de poliricas que reduzam os conrroles sabre o 
comercio exrerior, removam barreiras ao ingresso na indus
rria privada e privarizem empresas esrarais de forma a asse
gurar a concorrencia apoiara esse com bare. Se o Esrado nao 
river auroridade para resrringir exporra<;6es ou emiri r licen
~as comerciais, nao havera oporrunidade de suborno 
naquelas areas. Eliminando-se urn programa de subsidios, 
eliminarn-se rambem quaisquer subornos que o acom
panhavam. Suspendendo-se o rabelarnenro de pre~os, os 
pre~os de mercado reflerirao valores de escassez, e nao o 
pagamenro de propinas. 
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Quadro 6.2 Maquinas politicas urbanas nos Estados Unidos e sua refonna 

No fim do seculo passado e no comec,:o do seculo XX, 
muitas cidades dos EUA eram dominadas por maqui
nas politicas, definidas por urn inrelecrual como "urn 
partido politico em que urn mandachuva fiscaliza uma 
hierarquia de membros do partido que prestam favores 
aos cidadaos em troca de voros e que esperam reccber 
cargos publicos como compensac,:ao". Tipicamenre, as 
cidades conrroladas por aquelas maquinas praticavam 
tambem a corrupc,:ao, enrrando em conluio com empre
sas privadas em busca de conrratos, concess6es ou mer
cades protegidos. Os politicos que manejavam essas 
maquinas operavam - e floresciam - em ambienres 
tidos como democraticos. 

As maquinas politicas custavam caro as comunida
des que dominavam. Em comparac,:ao com cidades nao 
dominadas por maquinas, as suas despesas per capita a 
titulo de adminisrrac,:ao geral e servic,:os de policia e 
bombeiros - duas areas com alto clienrelismo nos 
empregos - eram 34% e 17% maiores, respectiva
menre. Para citar urn caso extrema, o numero de fun
cionarios municipais em Boston cresceu 75% entre 
1895 e 1907, em comparac,:ao com urn aumenro popu
lacional inferior a 25%; enrremenres, o crescimento da 
produtividade reduziu-se a metade. 

Uma das metas principais do movimenro progres
sista nos Estados Unidos era a reforma de cidades domi
nadas por maquinas. Freqi.ienremenre, isto significava 
reformar os imposros sobre a propriedade. Seth Low, 
prefeito reformista de Nova York no comec,:o do seculo, 
inconformado com o favoritismo de que gozavam os 

E desnecessario dizer que reduzir a discricionariedade 
oficial oao signi fica eliminar programas de regulamentac,:ao 
e despesa altamente justificados. Tais programas precisam 
ser reformados, e oao eliminados. A abolic,:ao de imposros 
nao e uma forma prudenre de erradicar a corrupc,:ao entre 
os colerores de rriburos; nao se pode simplesmenre exrin
guir uma polfcia corrupra. Diversas medidas revelaram-se 
eficazes para reduzir a discricionariedade oficial em progra
mas em curso: 

• EfucidafiiO e simplificafaO de leis, de modo a reduzir a dis
cricionariedade oficiaf. No Mexico, as reformas alfande
garias reduziram de 12 para 4 0 numero de etapas do 
processo; as erapas resranres foram simplificadas a fim de 
reduzir as demoras. 

• Contratafao de servifOS com uma empresa privada, poHi
vefmente uma firma estrangeira sem maiores vinculaf6es 
com o pais. Quando a Indonesia contratou uma f1rma 

proprietarios ricos, introduziu urn plano de rributa~o 
de propriedades pelo valor venal. 0 plano aumenrou o 
valor rributario dos im6veis, reduziu a aliquota fiscal e 
aumenrou a receita. 0 on;amenro municipal reduziu-se 
em US$1 ,5 milhao com a rem~ao de funcionarios 
nomeados por apadrinhamenro. Em muitas ourras 
cidades americanas, prefeiros reformistas adotaram poli
ticas similares. 

A rcforma tambem envolveu concess6es municipais. 
Em Filadelfia, por exemplo, a cimara municipal con
trolada pela maquina politica adjudicava regularmenre 
uma concessao de gas em troca de conrribuic,:6es para o 
Partido Republicano. Em 1905, o prefeiro reformista 
John Weaver verou a lei de concessao, designou urn 
correligionario para ocupar uma posic,:ao chave na 
cimara municipal, a fim de assegurar a manutenc,:ao do 
veto, e mandou prender participanres da maquina, sob 
a acusac,:ao de corrupc,:ao. 

As cidades dominadas por maquinas pagam urn al to 
prec,:o, na forma de orc,:amenros inAados e de desigual
dade nos sistemas de impostos e de despesas. Embora 
fossem muitos os beneficiarios dos empregos e do dien
telismo favorecido pelas maquinas, 0 nLimero de preju
dicados era ainda maior. E estes foram os que acabaram 
por se organizar para eleger candidatos reformistas em 
muitas cidades. A onda de prefeitos reformistas provo
cou mudanc,:as reais que, mesmo nos casos em que as 
maquinas voltaram ao poder, persistiram principal
mente porque as reformas cram populares e diffceis de 
reverter. 

su ic,:a para pre-inspec,:ao e avaliac,:ao aduaoeira e para aju
dar a arrecadar direiros de importac,:ao, a corrupc,:ao 
dimiouiu. Nao se justifica, porem, a rerceirizac,:ao de 
fuo c,:6es de monitorac,:ao, a menos que o governo fac,:a 
uso dos relar6rios que recebe - o que oem sempre 
acoorece. 

• Maior transparencia normativa. Uma esrrurura mais sim
ples e nao discriciooaria de imposros, gastos e leis regula
doras pode li mitar as oporruoidades de corrup~o. Algu
mas vezes, tolera-se urn cerro risco de corrupc,:ao porque 
os beneffcios de uma abordagem discricionaria na admi
nisrrac,:ao de programas excedem os custos da corrupc,:ao. 
Mesmo assim, porem, a rransparencia e a publicidade 
podem ajudar a reduzir o iocenrivo a corrupc,:ao. Por 
exemplo, e preciso que OS poJiciais tenham poder discri
cionario para romar decis6es imediaras na aplicac,:ao da 
lei, mas as queixas do publico muiras vezes coorribuem 
para resrringir quaisquer abusos. 
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Quadro 6.3 A luta contra a corrup~ao em Uganda 

Assolada ha muiro rempo pur uma corrupc;ao sistema
rica, Uganda abriu diversas frentes de batalha para 
combate-la. 0 esforc;o rem o apoio dos lfderes do pais, 
que parecem empenhados em atingir a meta da boa 
govcrnabilidade. 

No perfodo imediaramenre ap6s a independencia, 
Uganda era um Esrado cleprocrarico. Em 1967, o 
regime governava sem realizar eleic;oes. Esses prodromus 
criaram condic;oes para a chegada de idi Amin ao poder, 
em 1971. Com Amin, o governo reduziu-se a pouco 
mais do que um sistema de crime organizado, urilizado 
para explorar o publico. As suas depredac;ocs assumiram 
muiras formas, entre as quais o apoio a projeros econo
micamenre irracionais, despesas milirares exorbitanres, 
comissoes em conrraros com o Esrado, conrroles de 
imponac;ao exrorsivos e desapropriac;ao dos bens de asia
ricos. Emergindo da guerra civil de 1986, o novo 
governo de Uganda, sob a presidencia de Yoweri Muse
veni, herdou urn servic;o publico fraco, mal pago e com 

• !ntroduriio de sistemas baseados no mercado que !imitem a 
discricionariedade dos reguUzdores. Esra abordagem rem a 
vinude de produzir uma alocac;ao economicamenre efi
cienre de recursos. A venda de direiros de agua e pasta
gem, direiros de poluic;ao e licenc;as de imporrac;ao e 
exporrac;ao pode melhorar a efi ciencia das operac;oes do 
governo, limirando ao mesmo tempo a corrupc;ao. 

• Adoriio de reformas administrativas que introduzam pres
soes competitivas no governo. A licirac;ao aberra e comperi
riva de conrraros publicus pode reduzir as oporrunidades 
de corrupc;ao. A cria<;ao de jurisdic;oes burocraricas com
peririvas e superposras pode reduzir consideravelmenre o 
poder individual de barganha de urn funcionario. Se e 
possfvel ao clienre recorrer a urn segundo funcionario 
quando o primeiro exige uma propina, nenhum funcio
nario dispora sozinho do poder de exrorquir grandes 
pagamenros, desde que os candidaros ren ham direiro ao 
servic;o. E se forem os liciranres os inreressados em obrer 
algo ilfciro, a superposic;ao de areas de aplicac;ao da lei 
rambem pode ajudar a comer o suborno. Por exemplo, 
se quiser conrrolar rransac;oes ilfciras, o Esrado podera 
arribuir a pol icia areas superposras de ac;ao coarora a fim 
de reduzir as oporrunidades de corrupc;ao. 

FORTALEClMEi'\TO DOS MECANISMOS DE M ONITORA<;:AO 

E I' UNI<;:Ao . A exisrencia de insrituic;oes fiscalizadoras inde
pendentes que fazem pane da esrrurura governamenral 
rambem pode comer a corrupc;ao. Os pafses rem experi
menrado d iferenres abordagens: 

excesso de pessoal (inclusive milhares de "funcionarios 
fanrasmas") e uma base imposiriva insuficienre e raJa. 

0 saneamenro da func;ao pt1blica levara anos, mas 
Uganda ja registra cerros progressos. 0 esforc;o inclui a 
reforma das normas e a desregulamenrac;ao para remo
ver oportunidades de suborno passivo; a reforma da 
func;ao publica, para aperfeic;oar o funcionalismo, me
lhorar a sua remunerac;ao, oferecer treinamento e infun
dir urn c6digo de etica; a rearivac;ao da Comissao de 
Conras Publicas do Parlamento; o fonalecimenro da 
audiroria geral do governo; e uma campanha de relac;oes 
publicas contra a corrupc;ao e denuncia judicial dos 
corruptos, sob as ordens de urn inspetor geral com 
poderes para invesrigar e abrir processo. Ainda resta 
muiro a fazer para se poder afirmar que a corrupc;ao csra 
conrrolada. Conrudo, o insperor geral ja anunciou a 
insraurac;ao de processus conrra alguns exemplos 
comuns de corrupc;ao passiva (como a fraude aduaneira 
e nas aquisic;oes}, que deverao exercer efeiro dissuas6rio. 

• Para combarer a corrupc;ao, alguns paises conram com 
comissoes ou insperores gerais independenres, habil ira
dos a invesrigar alegac;oes e processar casos. A mais 
famosa e a Comissao Independenre de Combare a 
Corrupc;ao, de Hong Kong (China}, que e subordinada 
exclusivamenre a mais alra auroridade e dorada de 
amplos poderes (Quadro 6.4). Em Cingapura e Bor
suana exisrem insriruic;oes similares. 

• Mediadores inrernos ouvem queixas formuladas por 
cidadaos e podem ajudar a aumenrar a responsabi lidade 
de entidades do governo. De acordo com a Om
busdman Acr de 199 1, a Africa do Sui insralou urn pro
reror publ ico para invesrigar alegac;oes de improprieda
des comeridas por funcionarios publicus (ma.lversac;ao, 
corrupc;ao, abusos de di reiros humanos) e preparar rela
r6rios, que sao geralmenre publicados. Essa reparric;ao 
nao pode insraurar processus judiciais, mas encaminha 
os casos a 6rgaos dorados desse poder. 

• Cerras repanic;oes publicas, como a Adminisrrac;ao de 
Consrruc;ao Escolar da Cidade de Nova York, esrabele
ceram un idades inrernas para erradicar empreireiras 
corrupras e propor formas de reorga nizar o 6rgao para 
reduzir a co rrupc;ao. 

• Os esraruros sobre dela<;ao de irregularidades proregem e 
recompensam os servidores publicus que dao coma de 
infrac;oes comeridas por colegas ou empreireiras a servic;o 
do governo. Nos Esrados Unidos, por exemplo, exisre 
uma lei que esrabelece premios para os funcionarios que 
denunciam irregularidades em conrraros do governo. 



0 CONTRDLE DA At:;:AD ARB I TRAR I A E DA CDRRUPt:;:AD DO ESTADD 113 

Quadro 6.4 Uma comissao lndependente de combate a corrup~ao em Hong Kong 

Nos anos 60, a corrup~ao era endemica em Hong Kong 
(China). Expressoes populares na epoca dao uma ideia 
de como ela era arraigada: a op~o era "embarcar no 
onibus'' (parricipar arivamence da corrup~o) ou "correr 
ao !ado dele" (ser urn especrador que nao inccrfere no 
sisrema). "Posrar-se a frence do onibus" (resisrir a 
corrup~ao ou denuncia-la) nao era uma op~ao viavel. 

Em 1974, decidido a agir em razao de urn esd.ndalo 
que envolveu urn policial de alra hierarquia, o governa
dor geral esrabeleceu a Comissao Independence Cancra 
a Corrup~ao (ICAC). A Comissao e direramence subor
dinada apenas ao governador e independence da for~a 
policial. Seus funciomirios recebcm sahirios maiores que 
os de ourros servidores do governo e nao podcm ser 
rransferidos para ourros deparramenros. Ninguem pode 
sair da ICAC para rrabalhar com alros funcionarios que 
renham sido invesrigados. A ICAC rem poderes para 
invesrigar casas de corrup~ao e processar os corrupros, 
bern como para auspiciar campanhas de educa~ao do 
publico. Ourros indicios do compromisso de reforma 
assumido pclo governo sao ainda a designas:ao de uma 
pessoa de inregridade ilibada como primeiro chefe da 
comissao, e, desde o inicio, uma polirica de invesriga~ao 
e insraura~ao de proccssos cancra os "grandes rigres". 

Conrudo, os esfor~os iniciais para sanear sindicaros 
corrupros na for~a policial cnfrenraram proresros. A 
principia, a ICAC recuou e concedeu anisria para os 
crimes comeridos ames de 1 de janeiro de 1977. 

Esse incenrivo e necessaria em muiros casas, uma vez 
que os denuncianres de irregularidades praricadas por 
colegas sao freqUenremenre legados ao osrracismo. Con
rudo, essas medidas de nada valerao, se nao houver 
monirora~ao por pane do minisrerio publico, se os rri
bunais nao forem incorrupriveis e adminisrrados com 
eficiencia e seas penas nao forem suficienremenre seve
ras para dissuad ir possiveis rransgressores. 

As organiza~6es de vigilancia deveriam concenrrar-se 
nao somenre naqueles que recebem propinas, mas ram bern 
naqueles que as pagam. Ninguem se suborna a si mesmo, 
e as penas deveriam ser igualmenre severas para ambas as 
panes - em geral, urn mt.'driplo da propina recebida ou 
paga. As penalidades para os subornadores rambem deve
riam incluir a possibilidade de proibi~o de conrraros com 
o governo duranre cerro numero de anos. Os paises indus
rriais dorados de grande capacidade de mon irora~ao 

Embora esse reves renha prejudicado o seu presrigio, a 
Comissao conseguiu recupera-lo mediance uma vigo
rosa campanha de educa~ao do publico. Pesquisas reali
zadas enrre 1977 e 1994 indicam que a percep~ao do 
publico e de que o numcro de casas de corrup~ao caiu 
significarivamenre. A julgar pela evidencia indirera, a 
corrup~ao ariva rambem reria diminuido. 

Mesmo assim, a ICAC nao deixa de rer problemas. 
0 principal deles e 0 faro de esrar direramenre subordi
nada apenas ao governador. Uma comissao de combare 
a corrup~ao subordinada a urn dirigenre aurocrarico 
poderia scr urilizada como insrrumenco de repressao de 
adversarios poliricos, e a ICAC nao esra imune a essas 
acusa~6es. Seus amplos poderes poderiam ser objero de 
abuso em sisremas menos compromeridos para com o 
primado da lei. Uma serie de comissoes de vigilfmcia e 
urn judiciario independenre servem de conrrole da a~ao 
da ICAC, mas, mesmo assim, ocasionalmenre vern a 
rona alguns esd.ndalos. Como conrrole adicional do seu 
poder, um orgao desse ripo, em vez de subordinar-se ao 
chefe do execurivo, poderia esrar subordinado ao legis
larivo, como c o caso do insperor geral de Uganda e o 
do Escrirorio Geral de Concabilidade dos EVA. Uma 
enridade forre e independenre para combare a corrup
~ao e urn insrrumenro poderoso e represenra um com
promisso aceiravel a Iongo prazo, embora devam exisrir 
rambem disposirivos de conrrole da sua capacidade de 
ficar sujeira a abusos para fins poliricos. 

podem aplicar essas medidas as suas empresas mulrinacio
nais que rransacionam no exrerior. Mas, com exce~ao dos 
Esrados Unidos, que adoraram a Foreign Corrupr Pracrices 
Acr em 1977, os paises rem-se mosrrado reluranres em agir 
unilareralmenre, por remerem sujeirar empresas nacionais a 
padr6es mais severos do que os aplicados a suas congeneres 
esrrange1ras. 

Nesse conrexro, as organiza~6es inrernacionais oferecem 
urn foro para que, media.nre acordos, sejam esrabelecidos 
padr6es comuns e para coordenar a a~ao . Enridades regio
nais como a Organiza~ao dos Esrados America nos rem pro
movido conven~6es inrernacionais que caracrerizam como 
iliciro penal 0 suborno, inclusive 0 de cararer inrernacional. 
Uma recenre iniciariva da OCDE esrimula a elim ina~ao da 
deduribilidade fiscal de propinas e a caracreriza~ao do su
borno de auroridades esrrangeiras como crime. A iniciariva 
formula aos paises membros da OCDE recomenda~6es 
sabre como fazer face ao suborno nas rransa~6es inrerna-
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cionais. Organiza<;6es internacionais esrao empenhadas 
rambem na coordena<;ao da lura contra a lavagem de di
nheiro e parricularmente na expansao da lisra de infra<;6es, 
inclusive a corrup<;a:o. As 40 recomenda<;6es formuladas 
pelo Grupo de T rabalho sobre A<;ao Financeira na Lava
gem de Dinheiro incluem arividades delirivas nao vincula
das as drogas. fsso abre caminho para que OS paises quaJifl
quem como ilfciros o uso, deposito ou rransferencia de 
dinheiro obrido mediante corrup<;ao. 

As organiza<;6es civicas tambem podem ser urn impor
ranre elemento de conrrole do uso arbirrario do poder 
publico - se for permirido que os cidadaos se organizem 
e se eles descobrirem o que esra ocorrendo. Os governos 
devem divulgar or<;amenros, dados sobre arrecada<;ao de 
receira, leis e regulamentos, bern como as aras dos 6rgaos 
legislarivos. Os dados flnanceiros devem ser veriflcados por 
uma autoridade independenre, como o Escrirorio Geral de 
Contabilidade dos EUA. A exisrencia de fundos secreros 
nao audirados ou exrra-or<;amentarios a disposi<;ao dos 
chefes do execurivo e urn convire a corrup<;ao. 

Nos Esrados Unidos e em diversos pafses da Europa, as 
leis sobre liberdade de acesso a informa<;ao sao urn impor
rante insrrumento para o exercicio da vigilancia pelo 
publico. Uma insrru<;ao recentemente emirida pela Uniao 
Europeia exige que os Esrados membros adorem leis sobre 
Jiberdade de informa<;ao abrangendo informa<;6es sobre o 
meio ambienre. Tais leis habiliram os cidadaos a obrer 
informa<;6es do governo sem rer de demonsrrar em que 
aspectos as suas vidas esrao sendo aferadas. A disponibili
dade de informa<;6es ajuda os cidadaos a disciplinar aurori
dades publicas na urna eleiroral e mediante ourras formas 
de proresro, rais como as a<;6es judiciais e as peri<;6es dire
ras aos responsaveis pelo processo decisorio. 

A informa<;ao, porem, sed de pouco valor, na falra de 
mecanismos para uriliza<;ao do conhecimento obrido a fl m 
de influenciar o comporramento do governo: 

• Nas democracias, os cidadaos podem deixar de reeleger 
autoridades ridas como corrupras. Para os politicos, 
isso vale como incenrivo para manter a honesridade e rra
balhar no interesse dos seus eleitores. (Conrudo, se forem 
urilizados pagamentos ilegais para comprar beneficios 
para dererminados eleitores, o conhecimento da exisren
cia de corrups:ao pouco podera fazer para impedi-la). 

• A independencia dos rribunais e a possibilidade de que 
os cidadaos ajufzem a<;6es para fors:ar o governo a cum
prir a lei abrem ourro caminho para o conrrole da mal
versa<;ao por pane do governo. 

• Ourra op<;a:o e a exposi<;ao publica da corrups:ao pelos 
meios de divulga<;ao. Mesmo OS governanres nao demo
cdricos provavelmente sao sensiveis a opiniao publica 
pelo simples desejo de nao quererem ser deposros. Uma 
imprensa livre pode consriruir urn freio essencial aos 

abusos de poder, especial men te nos pafses que carecem 
de ourros meios de conrrole de politicos e burocraras. 

Mesmo, porem, que esrejam disponfveis a informa<;ao 
necessaria e os mews para punir aros corrupros, e pouco pro
vavel que OS cidadaos aruem por si proprios. Leis que facili
tem o esrabelecimento de associa<;6es e organiza<;6es sem 
flnalidade de lucro podem ajudar a resolver esse problema 
de a<;a:o coleriva. Esses grupos podem nao apenas requerer 
informa<;6es do governo, como rambem informa-lo a res
peiro do que pensam os cidadaos sobre a qual idade dos ser
vis:os publicos. Como se vera no Capirulo 7, o Centro de 
Assunros Publicos, enridade sem flnalidade de lucro de Ban
galore, esra empenhado numa promissora experiencia de 
divulga<;ao do desempenho de enridades publicas da Ind ia. 
A organiza<;ao Transparency lnrernarional , sem fl nalidade 
de lucro, esra empenhada em mobilizar cidadaos de rodo o 
mundo para com barer a corrup<;ao e para dar publici dade ao 
desempenho dos paises. Conrudo, exaramenre porque a 
informa<;ao aberra pode ser rao poderosa na promo<;a:o da 
reforma governamenral, muitos paises cerceiam a a<;ao des
ses grupos ou rornam dispendiosa a sua organiza<;ao. 

Op~oes estrategicas: equilibrio entre flexibilidade 
e limita~ao 

As press6es reformisras esrao ganhando corpo em roda 
parre. Empresarios e flrmas privadas querem a credibil idade 
das a<;6es do Esrado esrribada num eflcienre sisrema de 
direiros de propriedade. Os cidadaos reclamam uma pres
ra\ao mais arenta e eflcienre de servi<;os publicos e maior 
probidade no uso dos recursos do Esrado. Ao mesmo 
tempo, a globaliza<;ao esra inrensiflcando as demandas por 
urn Esrado mais agil, capaz de responder rapidamenre a 
evolus:ao das circunsrancias. Essas press6es acen ruaram o 
dilema do Esrado: como cercear a arbirrariedade no pro
cesso decisorio sem criar uma rigide--L. que iniba a inova<;a:o 
e a mudan<;a. 0 desafio fundamental consisre em insriru
cional izar formulas que susrenrem urn equil ibria prarid vel 
enrre a flexibilidade e o conrrole. t possivel que os pa1ses 
com insrirui<;6es s6lidas ou uma rrad is:ao de cumprimenro 
de compromissos disponham de espa<;o para responder 
com flexibilidade (mesmo ao pre<;o de cerra corrup<;ao), 
mas esse espa<;o provavelmenre nao exisre em paises com 
governos disfuncionais e arbirrarios. 

Em muiros paises em desenvolvimenro, o Esrado rem 
demonsrrado urn claro desequilibrio entre flexibilidade e 
controle. Em geral, falra-lhes credibilidade, responsabili
dade, capacidade de resposra ou agil idade. Em varios pai
ses, 0 desenvolvimenro e minado pelo exerd cio impulsivo 
do poder esraral , associado a uma corrup<;ao generalizada e 
imprevisivel. Os Esrados com excessiva fl exibilidade e con
troles insuflcienres consrararao que os seus aros nao sao 
considerados confiaveis, o que vern a prejudicar o invesri-
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menro eo crescimento. E necessaria que esses paises forta
ie<;:am os insrrumenros form ais de controle- independen
cia do judiciario, separa<;:ao eferiva de poderes - para 
fomenrar a cred ibilidade e a responsabilidade do Estado. 
Mecanismos que urilizam comites inrernacionais de com
promisso podem servir de insrrumenros de subsritui<;:ao a 
CUrtO prazo, enquanto aquelas institui<;:oeS SaO forraJecidas. 

Conrudo, essas a<;:6es nao basrarao para conrer a dererio
ra<;:ao nos pafses onde a corrup<;:ao insralada e endemica 
solapou as fun <;:6es essenciais do Esrado. 0 forralecimemo 
de insrrumenros formais de coibi<;:ao e apenas urn elemento 
de uma estraregia mul tifacetada para controlar a corrup
<;:Jo. Outras medidas essenciais sao a reforma da fun<;:ao 
publica (por exemplo, a melhoria dos vencimenros e a limi
ra<;:ao do afi lhadismo polirico na sele<;:ao e promo<;:ao de 

pessoal) , a redu<;:ao das oporrunidades de comporramenro 
corrupro dos funcionarios (aumenrando, por exemplo, a 
concorrencia e reduzindo o poder discricionario do servi
dor) e a promo<;:ao da responsabilidade. 0 forralecimenro 
dos mecanismos de monirora<;:ao e puni<;:ao - dos que 
pagam propinas ass im como dos que as acei tam- exigira 
uma energica aplica<;:ao da lei criminal. Mas exigira tam
bern a<;:ao de vigilancia por pane de insrirui<;:6es formais, 
como os conselhos insritufdos por lei , e de cidadaos 
comuns (fazendo-se ouvir e parricipando). Essas iniciativas 
podem ajudar nao s6 a coibir a corrup<;:ao, como rambem 
a melhorar muiras ourras fun<;:6es do Esrado, rais como a 
formula<;:ao de normas e a presta<;:ao de servi<;:os. 0 Capi
tulo 7 examina o uso do poder de voz e parricipa<;:ao para 
revigorar as insrirui<;:6es publicas. 
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E, digam-me, de que serve a nau do Estado se nem todos estiio a bordo' 

0 POVO £ 0 MEIO E 0 FIM DO OESENVOLVIM ENTO. MAS 

ha enrre o povo diferen~as de poder e recursos, bern 
como diferemes inreresses, todos os quais o Estado deve 
empenhar-se em represenrar e atender a fim de agir de uma 
forma efetiva. Em quase rodas as sociedades, as necessida
des e preferencias dos ricos e poderosos estao bern refleti
das nas metas das politicas e prioridades oficiais. Rara
menre isso se aplica aos pobres e marginalizados, que luram 
para se fazer ouvir nos corredores do poder. 0 resultado e 
que esses e outros grupos menos ouvidos tendem a ser mal 
servidos pelas pol iticas e servi~os publicos, inclusive aque
les que mais deveriam beneficia-los. 

Nao e capaz o Estado que ignora as necessidades de 
grandes serores da popula~ao ao estabelecer e implemenra r 
polfticas. E, mesmo com o maximo de boa vonrade, o 
governo poucas probabilidades tera de atender eficienre
menre as necessidades coletivas se nao souber quais sao 
muitas dessas necessidades. Assim, e preciso que o revigo
ramento das institui~6es publicas comece com uma apro
xima~o do governo como povo. lsso signiflca inserir a voz 
do povo na formula~ao de polfticas: abri r campo para que 
indivfduos, organ iza~6es do setor privado e ourros grupos 
da sociedade civil expressem as suas opini6es. No cenario 
apropriado, tambem pode signiftcar maior descen trali7..a~ao 
do poder e dos recursos do governo. 

Examinamos oeste capitulo uma ampla gama de meca
nismos para fazer com que as polfticas e programas melhor 
refl itam rodo o leque dos interesses da sociedade. 0 Estado 
que informa e atende aos cidadaos ganhara em eflciencia 
melhorando a monitoria dos bens e servi~os publicos e 
injetando maior transparencia no processo decis6rio. 
Incentivar uma participa~ao mais ampla na prepara~ao e 

-de Tijan M. Sallah, The State (1996) 

provisao desses bens e servi~os por meio de parcerias enrre 
o governo, as empresas e as organ iza~6es civicas tambem 
pode melhorar a sua oferta. Conrudo, a efetiva parricipa~ao 
dos cidadaos nao e facil de obter. Uma l i~ao exrraida de 
muitas experiencias dessa natureza e de que a parricipa~ao 

efetiva requer uma inrerven~o governamenral informada, 
que inclua a melhoria do am bienre insti rucional em que se 
gera capital sociaJ e humano. 

Existe ourra li~ao imporranre: aproximar mais o 
governo do povo pode implicar o risco de afasra-lo ainda 
mais de outros. Nem rodas as organiza~6es da sociedade 
civil sao adequadamenre represenrativas dos seus pr6prios 
membros ou do publico em geral. E, embora cerros grupos 

. . 
possam ser mutto aruanres, os mteresses que representam 
podem nao ser unanimemenre comparrilhados. Ao se 
aproximar de grupos da sociedade civil , deve o governo 
esrar conscienre dos inreresses que tais grupos represenram, 
mas rambem daqueles que des nao representam. Do con
tra.rio, a sua inrerven<rao corre o risco de criar novas dispa
ridades enrre os recem-induidos e aqueles cujas vozes ainda 
nao sao ouvidas, como, por exemplo, as mulheres e os gru
pos ern icos ou as pessoas cujos inreresses nao foram adota
dos por uma ONG atuanre. 

Algumas das mesmas preocupa~6es surgem em fu n~ao 
da descenrraliza\ao. Cuidadosamenre orientada, a descen
tral iza~ao pode fazer muiro para melhorar a capacidade do 
Estado, gerando press6es no senrido de melhor ajusrar os 
servi\OS do governo as preferencias locais, fortaJecendo a 
responsab ilidade local e apoiando o desenvolvimenro eco
n6mico local. Mas existem perigos oculros: os que form u
lam as politicas no governo cenrral podem perder o con
trole da macroeconomia em conseqliencia da falta de 



coordenayao das decis6es locais; e as disparidades regionais 
podem ampliar-se, exacerbando tens6es economicas e 
sociais. Os governos Jocais podem render-sea influencia de 
inceresses paniculares, levando ao abuso do poder estatal e 
a uma adminisuar;ao menos sensfvel e responsavel. Neste e 
em ourros aspectos, a mensagem e de que a aproximar;ao 
do governo como povo so sera efetiva como parte de uma 
esrrau!gia mais ampla de melhoria da capacidade insriru
cional do Esrado. 

Maior responsabilidade e capacidade de resposta 
atraves da participa~ao 

Hisroricamence, quase codas as sociedades enfrencaram o 
problema de como fazer com que o Esrado reflita as neces
sidades e inceresses da popular;ao. Hoje, porem, a quesrao 
ganha relevancia especial com o alasrramenco da educar;ao 

Quadro 7.1 A opiniao publica e o Estado 

Ha grandes divergencias nas opini6es sobre o Esrado, 
refletindo percepr;6es de uma ampla gama de variaveis 
poliricas e economicas. Para aferir essas percepr;oes e 
imeresses, tem-se realizado pesquisas de opiniao publica 
em diversos paises e regi6es. Por exemplo: uma pesquisa 
de 1991-92 constatou que 49% dos respondences no 
Reino Unido e 44% nos Estados Unidos consideravam
se excluidos do processo de decis6es pt.'1blicas que afe
tava diretamente as suas vidas. Mesmo assim, a satisfa
r;ao com o modo pelo qual as suas democracias esrao se 
desenvolvendo e relativamence alta na Europa Ociden
tal e na America do Norte, variando entre 54% e 64% 
dos respondentes. Ja na America Larina e nas econo
mias em transir;ao da Europa Oriental, apenas 30-40% 
dos respondences mosuam-se sarisfcicos com a atuar;ao 
das suas democracias. Na America Larina, essa percep
r;ao negativa estaria talvez relacionada com o faro de 
52% dos respondences numa pesquisa em 12 pafses 
acreditarem que a administrar;ao das respectivas eleir;6es 
foi fraudulenra. 

Na Europa, o apoio publico ao Estado e seus servi
r;os tern sido sistemaricamence forte desde os anos 70. 
Em 1990, grandes maiorias - mais de 70% - em sere 
paises da Europa Ocidental ainda acreditavam que o 
governo devcria prestar servir;os de saude aos idosos, 
ajuda aos desempregados e assistencia a industria, bern 
como reduzir diferenr;as de renda. Uma pesquisa de 
opiniao publica realizada em 1996 em 15 paises da 
Uniao Europeia constarou que 51% dos cidadaos acre
ditam que seus governos devem manter os niveis aruais 
de beneficios e prorer;ao social, em comparayao com 
12% que pensam que tais niveis deveriam sofrer cones 
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e da informar;ao eo crescence pluralismo das nar;6es, o que 
gera para os estados novas press6es no sencido de ouvir a 
voz dos cidadaos e a ela responder. Uma amosuagem de 
opiniao publica em codo o mundo indica que a confianr;a 
no governo continua sol ida, mas que o desempenho de cer
tas institu ir;oes do Esrado nao corresponde as expecrarivas 
(Quadro 7.1) . 

Participariio e!eitora! 
N uma sociedade democrarica, as eleir;6es sao a manifesra
r;ao fundamental da voz do povo. 0 numero de governos 
democraricamence eleicos aumenwu acencuadamence nas 
ultimas decadas, dmando muicos cidadaos de novas opor
runidades para expressar as suas opini6es atraves do voco. 
Em 1974, apenas 39 pafses - urn de cada quatro paises do 
mundo - eram democraricos. Hoje, sao 117 - quase 

considcraveis para promover a competitividade da UE 
nos mercados mundiais. 

Na America Latina, 69% dos cidadaos acreditam que 
o Estado deve intervir para reduzir diferenr;as de renda 
entre ricos e pobres. Os respondentes latino-americanos 
tambem consideram critico o papel do governo na 
manutenyao da lei e da ordem, mas 65% pouco ou nada 
confiam no judiciario e na policia. Apenas 24% tern 
cena confianr;a nessas instiruir;oes. Os resultados espe
lham de perto as preocupar;6es externadas por empresa
rios da regiao na pesquisa mencionada no Capitulo 3. 

Na india, uma pesquisa de 1996 consratou que, ape
sar do tone apoio ao sistema democrarico, a confianr;a 
do eleicor nos seus representantes vern diminuindo 
desde 197 1. A confianr;a em cerras instituir;oes publicas 
tambem era baixa, particularmente na policia (28%) e 
na burocracia (37%). Mesmo assim, a pesquisa deu 
conta de uma forre parricipar;ao e envolvimento popu
lar na politica: o nt'1mero dos que declararam panicipar 
de uma organizar;ao social ou partido politico duplicou 
entre 1971 e 1996. 

Em conrraste com a Europa, a America Latina e ate 
cerro ponto a Asia, onde as tradir;oes de estatismo conti
nuam fortes, 80% dos respondences de uma rccente pes
quisa nos Estados Unidos afirmaram nao confiar no 
governo por consideri-lo ineficience e esbanjador. Alem 
disso, o apoio publico a programas de assistencia social, 
parricularmente para grupos alvo, diminuiu. Uma pes
quisa de 1993 constatou que apenas um sexto dos ameri
canos acredirava que o sistema assisrencial esrava ope
rando bern ou razoavelmente berne, em 1995, dois terr;os 
julgavam excessiva a despesa em programas desse tipo. 
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dois de cada rres - os paises que escolhem a lideran~a 

nacional medianre eleic;:oes aberras; e dois rer~os da popu
la~ao adulra nos paises em desenvolvimenro esrao habilira
dos a parricipar de eleic;:6es nacionais (Figura 7.1). A ren
dencia e especialmenre nor:ivel na Europa Cenrral e 
Orienral e na Asia Central, regiao onde a queda dos regi
mes comunisras em 1989 e 1991 desencadeou uma serie de 
imporranres mudan~as poliricas. Tais evenros rambem 
repercuriram em outras regi6es, parricularmenre na Africa 
Subsaariana. Na America Larina, o movimenro gradual 
rumo a democracia comec;:ou urn pouco anres. Hoje, exce
ruados dois paises da regiao, rodos conram com governos 
democraricamenre eleitos e aproximadamenre 13.000 uni
dades de governo local esrao elegendo os seus dirigenres 
(como os prefeiros), em compara~o com menos de 3.000 
ao fim dos anos 70. 

0 principio de urn voro por pessoa e fundamental para 
o prop6siro represenrarivo das el ei~6es. Conrudo, na falra 
das salvaguardas necess:irias, a inrerferencia polirica e a 
fraude eleiroral podem aferar seriamenre a represenrarivi
dade e, conseqUenremenre, a legirimidade dos resultados 
eleirorais. Como mosrra, por exemplo, o Quadro 7.1, na 
opin iao da maioria dos respondenres de urn quesrionario 

em 12 paises larino-americanos a adminisrra~ao das elei
~6es nos seus paises fora fraudulenra. Apenas 30-40% 
declararam-se sarisfeiros com o curso seguido pela demo
cracia. Disposi~6es consrirucionais e insrirucionais, refor~a
das pela insuflciencia de i nforma~6es, rambem aferam a 
capacidade dos inreresses minorid.rios de obrer uma eferiva 
represenra~ao. Por exemplo, urn esrudo de varias democra
cias europeias nos anos 80 revela que a represenra~ao par
lamenrar feminina e 0 comparecimenro dos eleirores as 
urnas sao maiores nos sistemas baseados na represenra~ao 
proporcional do que nos em que rudo cai nas maos dos 
vencedores. Com melhor represenra~ao feminina no parla
menro, os inreresses da mulher flcam mais protegidos por 
meio de pol iricas sobre l icen~-marernidade, cuidados da 
prole e flexibilidade de sistemas de aposenradoria. Isso 
parece indicar a necessidade de caurela ao se fazerem gene
raliza~6es simplificadas a respeiro da represenrarividade dos 
sistemas eleirorais forma is: e imporranre analisar 0 seu de
sempenho na pratica. 

Diversidade e representa(fio 
Em certas insrancias, a preocupac;:ao com os efeiros do 
domin io da maioria resulrou em modificac;:6es nas leis elei-

Agura 7.1 0 mundo democratizou-se muito mais desde 1980 
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Nota: Este indice particular de democracia e calculado para 177 paises com base nos desempenhos de cinco indicadores componentes: 
competitividade na participa~ao politica, regulament~ao da participa~ao politica, competitividade na contrata~ao de executivos, abertura da 
contrat~ao de executivos e limit~6es ao chefe do executivo. 0 Banco Mundial nao endossa qualquer indice particular de democracia. Ver 
detalhes na Nota Tecnica. Fonte: Jaggers e Gurr 1996. 



rorais a ftm de assegurar uma represema<;ao adequada dos 
grupos minorira.rios. Como bern atestam os diversos con
fliros ernicos ao redor do mundo, a crenya de cenos grupos 
de que estao sendo relegados a segundo plano- em ter
mos de renda, patrimonio ou emprego - pode ser uma 
poderosa fome de frusrray6es. Isso pode degenerar em con
fliro direro se os grupos marginalizados carecerem de meios 
adequados para venrilar as suas preocupa<;6es. As elites 
poliricas que refletem diferenyas ernicas ao competir pelo 
poder e praticam o cliemelismo so farao ati<;ar o fogo . No 
mundo de hoje, os estados desempenham urn papel signi
ftcativo na moldagem das rela<;6es ernicas por meio de dois 
canais relacionados emre si: 

• A expansao da auroridade politica habilita os estados a 
criar uma arena competitiva para a distribui<;ao dos 
recursos estatais e o acesso a educa<;:ao, ao emprego, a 
terra e ao credito. 

• A extensao do clientelismo politico, seja por convenien
cia administrativa ou para consolida<;:ao do controle, 
permite que OS governos favore<;:am CertOS grupos erni
COS em detrimenro de outros. 

Existem diferen<;:as e conflitos ernicos na maioria das 
sociedades, mas algumas foram capazes de conrrola-las 
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melhor do que outras. As tecnicas de alivio dessas press6es 
incluem a dispersao dos "polos de poder" (descemraliza<;ao 
ou delega<;ao), o apoio a disposi<;6es eleirorais que estimu
lem a cooperayao enrre grupos ernicos (incemivos e coliga
<;6es eleirorais) e a atribui<;ao de preferencias a grupos erni
cos menos privi legiados para empregos no seror publico e 
em ourras areas. 0 Quadro 7.2 descreve como a Malasia e 
Mauricio urilizaram reformas constirucionais e politicas 
preferenciais. Aremando para algumas das regras basicas do 
jogo, inclusive para elementos da esrrurura pol itica ou 
insritucional, os dois paises parecem ter encontrado uma 
formula para 0 efetivo manejo de diferenyas ernicas. 

Estrategias alternativas de voz e participacao 
E possivel reformar normas sobre vota<;:ao e incenrivos elei
rorais para torna-las mais representarivas, mas o simples faro 
de ser relarivarnenre pouco freqi.iente a realizayao de elei<;:6es 
e referendos (a Sui<;:a e uma exce<;:ao, com uma media de 
cinco plebisciros locais por ano desde 1945) lim ita o campo 
disponivel para prestar informay6es oponunas sobre as pre
ferencias da sociedade. Na maioria das sociedades, demo
craticas ou nao, 0 cidadao, enquanro conrribuinre, usuario 
de servi<;:os publicos e, cada vez mais, como clienre ou mem
bros de ONG e associa<;:6es volunrarias, procura uma repre
senta<;:ao dos seus inreresses que rranscende o voro. Num 

Quadro 7.2 A admlnistrac;iio de sociedades multietnicas na Malasia e em Mauricio 

As divis6es etnicas na Malasia rem as suas raizes no pe
rfodo colonial, com a chegada de grande numero de 
imigrantes de origem chinesa e indiana para aproveirar 
oportunidades de rrabalho e comercio que nao esravam 
sendo absorvidas pela popula<;:ao malaia nariva, de base 
majorirariamenre agraria (bumiputra). A consriruis:ao 
de 1957 consagrou principios de convivencia social, 
alcan<;:ados em longas negocia<;:6es enrre os grupos prin
cipais. Mas, em 1971, o novo parlamenro aprovou uma 
emenda consritucional esrabe'lecendo ftrmemenre o pri
mado dos malaios. A emenda proibiu "quesrionar 
publicamente, inclusive no Parlamenro, o status do 
idioma malaio, a soberania dos governanres malaios, a 
posi<;:ao especial dos malaios ou os direiros de cidadania 
das comunidades imigrantes". Essa decisao, que impe
diu que os parridos angariassem voros suscirando anta
gonismos etnicos, modificou 0 cararer das campanhas 
eleirorais,. 

Ourra iniciariva, o Novo Programa Econ6mico 
(1970-90), refors:ou a posis:ao cconomica dos malaios. 
0 programa rinha dois elementos principais. 0 pri
meiro·era a promo<;ao do pleno emprego produtivo de 
malaios e a expansao da oferra de mao-de-obra especia
lizada malaia. Padr6es preferenciais quase rriplicaram a 

admissao de malaios nas universidades, elevando o seu 
numero a rres quartos do total. 0 segundo foi a redis
rribuis:ao gradual da propriedade patrimonial. 0 
governo rornou claro que nao conftscaria o patrimonio 
economico dos chineses, mas que promoveria a partici
payao malaia numa economia em crescimenro. Um 
crescimenro vigoroso permitiu que os nao malaios con
rinuassem a prosperar, ao passo que o Novo Programa 
Economico assegurou a disrribuiyao do crescimento 
entre rodos os cidadaos. 

Em Mauricio exisrem pelo menos trcs gran des grupos 
ernicos: indo-mauricianos, crioulos e chineses. Os mol
dadores do sistema eleiroral, querendo evitar a cria<;:ao de 
insrirui<;:6es capazes de exacerbar as divis6es ernicas do 
pais, esrrururaram o sistema de modo a foryar as partes 
principais a buscar o apoio de todas as comunidades. 
Alem disso, OS governos de Mauricio geralmenre rem 
oprado por pollricas de crescimento e disrribui<;:ao de 
bases amplas, em vez de preferencias ernicas. Nunca se 
urilizaram preferencias formais em materia de emprego e 
educa<;:Jo. £, desde a independencia, rodos os governos 
riverarn que formar coaliz6es mulriernicas para assumir e 
manter o poder. 0 crescimento com redisrribui<;:ao ten
deu a neutralizar o arrarivo da polirica comunal. 
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clima de exigencias sociais concorrentes, expecrarivas maio
res e desempenho governamental variavel, essas express6es 
de voz e panicipa~ao esrao aumentando. 

0 rapido crescimento das ONG ilusrra vivamente essa 
rendencia. Desde o fim dos anos 80, o numero de ONG 
em opera~ao em panes da Africa e da Asia quase duplicou. 
Na Europa Orienral e na CEI, e possivel que o numero de 
ONG, que era muiro baixo de 1989, haja trip.licado ou 
quadrup.licado. Em alguns paises da OCDE, as despesas de 
opera~ao no seror voluntario ou das ONG correspondem 
hoje a quase 4% do PIB. 

As ONG abrangem uma infinidade de formas e fun~6es 
organizacionais: de sindicaros rrabalhisras a associa~6es 
profissionais e de associa~6es de vizinhan~a a funda~6es 
beneficenres. Emre as ONG mais aruantes de hoje esrao as 
que presram servi~os direros a individuos e comunidades, 
que vao da saude e educa~ao a provisao de microcrediro, ao 
rreinamento vocacional e aos servi~os profissionais. Nos 
paises da OCDE, muiras ONG operam ao .lado de prove
dares publicos. No Japao e no Reino Unido, por exemplo, 
arua no seror da educas:ao uma grande propor~ao das orga
niza~6es sem objerivo de lucro. Nos Estados Unidos, elas 
figuram com desraque nos servi~os de saude. Mas, ao con
rd.rio dos provedores publicos, a maioria das ONG nao 
esta obrigada a arender as necessidades gerais da popula~ao , 

faro que lhes facil ita a presra~o de servi~os de determinado 
ripo e qualidade a grupos espedficos. 

Na maioria dos paises em desenvolvimenro, as ONG 
dedi cad as a presta~ao de servi~os sao peq uenas, traba
lhando em comunidades e ambientes nos quais a coberrura 
do governo ou de provedores privados e insuficiente ou 
inexistenre. Por exemplo: na Cisjordania e em Gaza, cerca 
de 1.200 ONG prestam 60% dos cuidados primarios de 
saude, merade dos cuidados de saude secundarios e tercia
rios e a maioria dos servi~os agrfcolas, pianos de habira~ao 
popular e microcrediro. No Camboja, entre 30 e 40 ONG 
oferecem servi~os de microcrediro a empresarios rurais e 
urbanos, na ausencia de programas governamenrais alter
narivos de alfvio da pobreza. A importancia numerica des
sas ONG reflere a sua apridao para cobrir deficiencias de 
capacidade do seror publico e mobil izar fundos de uma 
serie de diferentes fontes, emre as quais organiza~6es nacio-

. . . 
nats e mrernactonats. 

Nem rodas as ONG se dedicam, porem, a presra~ao de 
serv i~os. Muiras ourras sao grupos de pesquisa e educa~ao 
civica, organiza~6es de defesa e associa~6es profissionais e 
empresariais que represenram inreresses paniculares ou 
procuram educar o publico sobre quesr6es do seu inreresse 
colerivo. Assim, na Bielo-Russia, a Uniao S6cio-Ecol6gica 
panicipa arivamenre da educa~ao do publico sobre a 
polui~ao industrial e suas conseqi.iencias. A Rede Empre
sarial da Africa Ocidenral, urn sistema de orienra~ao 
empresarial com cerca de 300 membros de 12 na~6es, 

represenra os inreresses de empresarios nacionais nas suas 
rransa~6es com o governo. Em muiros paises, os sindica
ros rraba.lhisras desempenham imponanre papel como 
fonre geradora e divulgadora de i nforma~6es sobre ques
r6es de poliricas e do rrabalho. 0 crescimenro dessas orga
niza~6es intermediarias reflere urn movimenro mais amplo 
rumo a democracia em mui ras regi6es e, no caso de cenos 
paises, a necessidade de cobrir a lacuna entre os cidadaos e 
o Esrado. Mas, ao conrrario do processo eleitoral, em que 
rodos os voros sao igualmenre compurados, nem rodas 
essas organiza~6es sao igualmenre represenrarivas, quer 
dos interesses dos seus clienres, quer do interesse publico 
mais geral. 

Na sua maioria, as ONG intermediarias rendem a man
ter cena disrancia dos cidadaos comuns; em conrrasre, as 
organiza~6es de base, os grupos comunirarios e as organi
za~6es populares fomenram a sua panicipa~o direra. Por 
exemplo, em Umu-Irodo, povoa~o do Esrado de Enugu, 
na Nigeria, a Comissao de Desenvolvimenro Comunirario, 
formada em 1986, foi responsavel por diversos projeros de 
desenvolvimenro e infra-estrurura que exerceram impacro 
direro sobre essa comunidade isolada. A Comissao rem 
uma direroria eleira, inregrada por membros de cada seror 
da povoa~ao; os moradores classi6cam-na como a organi
zas:ao mais imponante e eficienre da localidade. Enrre as 
organiza~6es locais similares incluem-se associa~6es de cre
diro rorarivo, associa~6es de agriculrores, cooperarivas de 
rrabalhadores, associa~6es de pais e mesrres e are mesmo 
congrega~6es religiosas. Tais associa~6es sao valiosas nao 
apenas porque podem a render a necessidades basicas, como 
rambem pelo papel que desempenham na forma~ao de 
confian~a e de urn senrido de conexao publica entre os 
excluidos ou al ienados do processo politico formal . Toda
via, organiza~6es desse tipo rambem enfrentam l imira~6es, 

emre as quais a esrreireza do seu quadro de membros e da 
sua representa~ao, a sua limirada capacidade gerencial e o 
risco de assimi la~ao por derenrores rradicionais do poder 
ou por fac~6es poliricas. 

A base institucional da participariio 
Obviamenre, o alcance e a intensidade da a~ao popular 
coleriva difere de acordo como conrexro social e insrirucio
nal . Uma explica~ao dessas diferen~as esra na diversidade 
das dota~6es de capital social, as regras, normas e relaciona
mentos informais a Iongo prazo que facilitam a a~ao coor
denada e habiliram as pessoas a desenvolver atividades coo
perarivas em proveiro muruo. A existencia de regras 
conducentes a organ iza~ao social pode melhorar a eficien
cia coleriva de uma comunidade, mas a ausencia dessas 
regras nao e necessariamenre uma condi~ao permanenre. 
Elas podem ser geradas pela propria parricipas:ao, e neste 
ponro os governos e ourras organiza~6es formais, como os 
sindicaros de rrabalhadores, podem desempenhar urn papel 



posirivo. Os esfor~os envidados pelo governo para melho
rar a gesrao dos sisremas de irriga~ao em Taiwan (China) e 
nas Filipinas, por exemplo, geraram numerosas resposras 
colerivas de agriculrores na gesrao das opera~oes e da 
manuren~o, bern como na arrecada~ao de raxas de con
sumo de agua. Aceirando a co-adminisrra~ao dos recursos 
hidricos pelos agriculrores, as auroridades publicas conse
guiram melhorar subsrancialmenre a gesrao da irriga~ao. 
No Esrado do Ceara (Quadro 5.7, Capirulo 5), a moniro
ria comuniraria de urn programa de saude inovador lan
~ado pelo governo nao so serviu de base para o seu grande 
exira, como rambem fomenrou uma coopera'>ao mais efe
riva entre os membros da comunidade em outros campos 
de a'>ao muruamenre beneflcos. 

0 debate sobre a conrribui'>ao do capiral social para o 
desenvolvimento econ6mico e social apenas come'>ou e as 
primeiras indica~oes sao certamenre ambiguas. Conrudo, 
alguns estudos ja estao demonsrrando o seu possivel 
impacro sobre o desenvolvimenro econ6mico locaJ, a pro
visao de bens publicos locais e o desempenho dos orgaos 
publicos (Quadro 7.3). 

Os mecanismos sociais que constituem o capital social 
e 0 grande numero de formas de arividade nao-governa
menraJ mais formais refletem diretamenre a hererogenei
dade das necessidades e preferencias na sociedade. Ao 
mesmo tempo, nao ha garanrias de que rais organiza~oes 
esrejam abordando adequadamente as necessidades dos 
cidadaos ou que esrejam genuinamente preocupadas com a 
promo~ao do inreresse publico. Na sua maioria, as ONG 
presram servi'>os de alra qualidade, mas algumas delas 
padecem de graves problemas, tais como a rna qualidade 
dos servi'>os, a inadequada parricipa~ao da comunidade e a 
falta de responsabiliza'>ao. Algumas ONG sao criadas por 
oporrunismo, para promover os inreresses de uma cl ientela 
reduzida e privilegiada, muiras vezes as expensas dos menos 
ouvidos e dos menos poderosos. E as mesmas regras e nor
mas sociais que faciliram a a~o coleriva entre os cidadaos 
podem preservar desigualdades e diferen~s de poder no 
ambiro comunirario. 

No enranro, em razao dos numerosos obsraculos 
enfrentados pelo cidadao comum, especialmenre pelos 
pobres, na arr icu la~ao e defesa dos seus inreresses, essas 
associa'>oes desempenham urn papel essencial na canaliza
'>ao da sua voz e na forma'>ao de uma capacidade de parri
cipa'>ao nos assuntos publicos. E as organiza'>oes genuina
menre interessadas em rrabalhar pelo interesse publico 
podem ser vaJiosas parceiras no desenvolvimenro econ6-
mico e social. Agindo a partir dessa premissa, muiros 
governos esrao inreressados em novos arranjos insrirucio
nais para a provisao de bens publicos, envolvendo tanto o 
seror privado como grupos da sociedade civil (F igura 7 .2). 
A se~o seguinre posiciona esses esfor~os num conrexro 
mais amplo, explorando a serie de mecanismos para o 
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incremenro da parricipa~ao popular na elabora'>ao e imple
menra~ao de polfricas publicas. 

Melhorando a capacidade institucional 

0 aumenro das oporrunidades para que o cidadao se fa'>a 
ouvir e parricipar pode melhora r a capacidade esraral em 
rres aspecros. Em primeiro Iugar, quando ele pode expres
sar as suas opinioes formaJ ou informalmenre e reirerar 
publicamenre as suas reivindica~oes no conrexro da lei, o 
Esrado ganha pane da credibilidade de que necessira para 
bern governar. A discussao am pla sobre metas poliricas 
ram bern pode reduzir o risco de que uma minoria poderosa 
venha monopolizar a orienra'>ao do governo. Os esrados 
que granjeiam credibi lidade rambem ganham maior flexi
bilidade na implemenra"ao de polfricas e rem maior faci li
dade de induir os cidadaos na busca de metas colerivas. 
Isso nao significa que o esrilo ocidenral de democracia seja 
a unica sol u~o. A julgar pela experiencia em cerras partes 
do lesre asiarico, onde ha confian~a geral nas insriru i~oes 

publicas, uma eferiva delibera~o no nivel de base e res
peiro ao primado da lei, e possivel sarisfazer as condi'>6es 
para uma i nrerven~o sensivel do Esrado. 

Em segundo Iugar, na ausencia de mercados, como no 
caso da maioria dos bens publicos, a voz popular pode 
reduzir os problemas de informa'>ao e baixar os cusros 
rransacionais. Quando problemas de incenrivo e deficien
cias de capacidade esraral resulram em ineficiencia dos ser
vi'>os publicos, grupos de usuarios e associa'>6es civicas 
podem informar as auroridades sobre o problema e pres
siona-las por melhorias. Por exemplo, recenremenre, os 
usuarios dos servi~os de abasrecimenro de agua de Baku, no 
Azerbaijao, eferuaram uma avalia'>ao que revelou nao ape
nas imporranres problemas de vazamenros e de saude rela
cionados com a qualidade da agua, como rambem os alros 
cusros imposros aos consumidores de baixa renda pela defi
ciencia do servi'>o municipal de abasrecimenro de agua. E, 
ralvez mais inreressanre, os usuarios rambem se revelaram 
disposros a pagar duas a cinco vezes mais do que a taxa em 
vigo r por urn abasrecimenro de agua confiavel e inocuo. 

Em rerceiro Iugar, por maior que seja a sua dedica'>ao, o 
seu empenho ou o seu espiriro publico, as auroridades esra
rais nao podem prever rodos os bens e servi'>os publicos que 
os cidadaos desejam. 0 surgimenro de aJrernarivas privadas 
e ONG para a provisao de servi'>os publicos pode ajudar a 
cobrir lacunas na oferra de bens publicos e prover os bens e 
servi'>os que os usuarios se disp6em a pagar do proprio 
bolso. As ONG podem ser parceiras e concorrenres na pres
ra~o de servi~os publicos. E, quando apoiadas pela voz do 
povo, podem exercer ureis press6es no senrido de que o 
governo melhore a presra~o e a quaJ idade desses servi~os. 

Nao exisre uma fo rmula consagrada para esrabelecer urn 
apropriado equilib ria de voz, parricipa'>ao e conrrole buro
crarico na provisao de bens publicos. A solu'>ao depende da 
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Quadro 7.3 E importante o capital social? 

Urn estudo dos governos regionais da ltalia nas decadas 
de 70 e 80 constatou que, ernbora os rnalogros politicos 
e econornicos fossern gerais, alguns govcrnos regionais, 
principalrneme no norte, tiveram born dcsempenho. 

Os governos regionais do norte destacaram-se pelo de
senvolvimemo de prograrnas inovadores de puericul

tura e de cemros de preparas:ao para o rrabalho, promo
vendo 0 investimemo e 0 desenvolvimemo economico, 
administrando eficientememe a atividade publica c 

satisfazendo os seus represemados. Em contraste, os 
governos regionais do sui mostraram muito mais fraca 
capacidade de resposta e desempenho. 0 estudo arri
buiu o melhor dcsempenho dos governos do norte a 

press6es externas exercidas por densas redes de associa
s:oes civis e pela participas:ao dos cidadaos nos assumos 
publicos locais. 

Urn receme estudo de aldeias rurais da Tanzania 
mostrou que as familias com altos niveis de capital 

social (definidos em termos do grau de participas:ao em 
organizas:6cs sociais ao nfvel de aldeia) auferiam renda 

per capita ajustada maior que a das familias com baixos 

niveis de capital social. Aplicando-se con troles a outros 
dcterminames de capital nao social, tambem parece 
existir uma forte correlas:ao entre o bem-estar de uma 
aldeia e o seu nivel de capital social. Esse resultado 
de nota imponames efei tos secundarios ao nivel de 

aldeia, em virtude da participas:ao individual em asso
cias:6es e grupos locais. Embora seja impossivel tirar 
conclus6es gerais a respeiro do impacro do capital social 

sobre o desempenho do govcrno, o estudo aponra uma 

serie de importames nexos, inclusive uma associas:ao 
positiva entre o capital social e a qualidade das escolas 
locais (vera figura). Isso leva a concluir que, quando os 

pais podem organizar-se para acompanhar governos 
locais e pressiona-los a manter escolas locais, a quali
dade do ensino mclhora. Mesmo que os beneffcios 

diretos da cducas:ao sejam principalmente individuais, 
os beneffcios do acompanhamemo do desempenho do 

governo local favorecem a todos na forma de urn bern . 
publico. 

Capital social, despesa domiciliar e qualidade escolar na Tanzania 

Despesa familiar per capita 
(em milhares de xelins da Tanzania) indice de qualidade escolar 
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Nota: Os dados sobre o fndice de capital social sao extraidos de uma pesquisa de 1995 de 1.376 domicilios da Tanzania. 0 indice de capital 
social mede a prevalencia da participa<;ao de moradores em grupos e associa~iies voluntarias. 0 indice de qualidade escolar mede as percep
~iies da qualidade escolar do ponto de vista das familias. Ver detalhes na Nota Tecnica. Fonte: Narayan e Pritchett 1997. 



Figura 7.2 Organiza~oes no ponto de 
interse~ao entre o Estado, os mercados e 
a sociedade civil 

Estado 

(voz e a~;ao 
coletiva) 

capacidade do respecrivo 6rgao publico e de ourros prove
dares, bem como das caracrerisricas dos bens e servi<;:os 
publicos a serem presrados. Como veremos adianre, e 
necessaria, por morivos de eficiencia e eq i.iidade, cerro grau 
de conrrole e coordena<;:ao governamenral cenrralizada no 
caso de bens e servi<;:os que rem repercuss6es jurisdicionais, 
esrao sujeiros a economias de escala ou susciram inquiera
<;:6es disrriburivas. Na area recnica e freqi.ienremenre sensi
vel da gesrao econ6mica, por exemplo, convem manrer o 
processo decis6rio parcialmenre isolado das press6es de Lob
bies politicos. No esrabelecimenro de padr6es, como, por 
exemplo, na provisao de servi<;:os de educa<;:ao basica, ram
bern cabe um papel imporranre ao processo decis6rio cen
rralizado. Conrudo, o processo mediante o qual se esrabe
lecem rumos e padr6es gerais de polirica nao deve ficar 
isolado da discussao publica. E na gesrao de recursos de 
propriedade comum, na form a<;:ao da infra-esrrurura basica 
e na presra<;:ao de servi<;:os essenciais exisre um campo con
sideravel para a parricipa<;:ao direra do publico, ranro na 
formula<;:ao como na implemenra<;:ao de polfricas. 

Mecanismos de participarii.o 
M ECANISMOS DE INFOR1v!A<;:AO E CONSULTA. E faro geraJ
menre aceiro que cerras areas do processo decis6rio publico 
rem de flcar isoladas de press6es pollricas. Em ourras, 
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porem, ral e a coincidencia de inreresses publicos e priva
dos - par exemplo, esfor<;:os para aumenrar a produ<;:ao 
agricola ou reformar o sisrema de sa{tde - , que cerro nfvel 
de delibera<;:ao publico-privada e nao s6 desejavel como, de 
faro, essencial para o sucesso. Na Asia orienral, ao insriru
cionalizarem conselhos deliberarivos publico-privados for
mados de represenranres de sind icaros, da indusrria e do 
governo, os esrad isras lograram formar urn consenso geral 
sabre quesr6es de polirica econ6mica eo necessaria com
promisso de inrervir rapida e flex ivelmenre. Ourras na<;:6es 
com conrex ros insrirucionais muiro diferenres, como a 
Borsuana, o Chile, os Esrados Unidos, o Mexico, o Sene
gale Uganda, rambem procuraram implemenrar mecanis
mos de delibera<;:ao sabre assunros que vao da pol irica eco
n6mica a reforma insrirucional. 

Com a inclusao da voz de poderosos grupos de inreresse 
em regras muruamenre aceiras, os conselhos deliberarivos 
publico-privados podem reduzir os cusros rransacionais 
reduzindo o campo para o comporramenro oporrunisra. 
Mas esses conselhos nem sempre sao bem-sucedidos. 
Embora nao haja avalia<;:6es sisremaricas dispon iveis do 
seu desempenho, diversas condi<;:6es e caracrerisricas pare
cern aferar o seu ex ira. Sao elas uma represenra<;ao e uma 
educa<;:ao publica suflcienremeo re ampla para que o pro
cesso ganhe apoio geral, apoio n!cnico e assisrencia aos 
conselhos e uma enfase na forma<;:ao de confian<;:a e oa 
mooiroria murua enrre os parricipaores dos serores publico 
e privado. 

E pouco provavel que os mecanismos deliberarivos habi
lirem os governos a agir por muiro rempo de manei ra efe
riva se as poliricas oficiais parecerem ilegfrimas ou iosensf
veis as exigencias cruciais da sociedade. Os esfor<;:os no 
senrido de chegar aos cidadaos devem ser compleros. No 
minima, deve-se fazer com que as reformas e os programas 
sejam enrendidos pelo publ ico medianre, por exemplo, o 
esrimulo de uma ampla coberrura jornal isrica dos debares 
sabre o or<;:amenro. Em Cingapura, a Divisao de Conraros 
Publicos colige sisremaricamenre os comenrarios dos cida
daos sabre diversas poliricas nacionais e convida grupos 
inreressados a parricipar de audiencias publicas com minis
erose alras auroridades. Como vimos no Capfrulo 5, a legis
la<;:ao rambem pode forralecer a represenrarividade e a sen
sibilidade publica ao exigir que as reparri<;:6es publiquem e 
apliquem normas e padr6es de servi<;:os, presrem informa
<;:6es ao publico e respondam as queixas dos consumidores. 

A qualidade de servi<;:os publicos especiflcos pode ram
bern ser melhorada medianre recnicas e mecanismos pr6-
prios de consulra com os usuarios e os beneflciarios visa
dos. 0 Quadro 7.4 ilusrra casas em que mecanismos de 
realimenra<;:ao, como as pesquisas da opiniao de clienres ou 
usuarios, podem fornecer valiosas informa<;:6es sabre 0 de
sempenho de uma reparri<;:ao eo ripo e a qualidade dos ser
vi<;:os que os consumidores recebem. Pesquisas simpliflca-
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Quadro 7.4 Pesquisas de usuarios para motivar a melhoria dos servic;:os na india, Uganda e Nicaragua 

Em varios paises, as pesquisas entre usuarios tern aju
dado a motivar a melhoria do desempenho do setor 
publico. Recolhendo as experiencias de cidadaos e 
levando-os a acompanhar e avaliar os servi<;os, tais pes
quisas ajudam a identificar problemas e a preparar e 
implementar solu<;oes inovadoras. 

Em Bangalore, India, o uso de "fichas de avalia<;ao" 
permite aos cidadaos e as empresas dar noras aos orgaos 
publicos aos quais recorrem para solucionar problemas 
ou obter servi<;os. Os canoes, controlados pela organi
za<;ao nao-governamental Centro de Assuntos Publicos 
de Bangalore, avaliam a qualidade e o custo das inte
ra<;oes do cidadao com a reparri<;ao pt'Iblica. Na primeira 
scrie de canoes, a Administra<;ao do Desenvolvimento 
de Bangalore, responsavel, entre outros, pelos servi<;os 
habitacionais, recebeu a pior nota em diversas catego
rias, entre as quais a atitude do pessoal, a qualidade do 
servi<;o e a informa<;ao prcstada. Apenas I% dos respon
dentes consideraram satisfatorios os servi<;os dessa enti
dade. Contudo, em vcz de ver nesses resultados uma 
amea<;a, o diretor da entidade aproveitou-os para lan<;ar 
uma iniciativa de abordagem conjunta dos problemas 
de presta<;Jo de scrvi<;os, envolvendo os cidadaos e o 
governo. Outras repani<;oes de Bangalore tambcm 
romaram iniciativas inspiradas nos canoes de desem
penho. E grupos de cinco outras cidades da fndia, entre 

das, como a ficha de avalia<;ao util izada em Bangalore, 
india, podem ser panicularmente uteis quando a capaci
dade instirucional e limitada. 

Alem de aumentar o fluxo de informa<;oes as aurorida
des publicas, as tecnicas de consulta aos cidadaos e clientes 
podem tornar o sistema mais aberto e rransparenre. Na 
medida em que o publico passa a conhecer melhor o de
sempenho de organismos ou autoridades especificas, e pro
vavel que exer<;a maior pressao coletiva para que estas 
rrabalhem melhor. Ao mesmo tempo, havera menos opor
tunidade de a<;ao arbitr<iria das repani<;oes publicas. 

Contudo, nenhum mecanismo de consulta chega auto
maticamente a todos os individuos e grupos apropriados. A 
tarefa de adquirir e proporcionar informa<;ao tern o seu 
cusro, e a baixa renda ou a posi<;ao subordinada de cerros 
grupos da sociedade torna-os quase invisiveis para as auro
ridades publicas. Nas consultas com usuarios ou clientes, 
cum pre envidar 0 maximo esfor<;o para identificar todos OS 

grupos sociais relevantes e assegurar a sua representa<;ao. 
MECANJSMOS DE ELABORA(AO E IMPLEMENTA(AO. A 

melhoria do desempenho do governo nao acaba com a 
melhoria das consultas. Tambem existem indica<;oes con-

as quais Mombai (Bombaim), come<;aram a urilizar essa 
mesma abordagcm. 

Trabalhando com ONG e comunidades, o governo 
de Uganda tambem esta recolhendo opinioes sabre a 
presta<;ao de servi<;os. A primeira pesquisa mosrrou que 
apenas II o/o das famllias rurais j~1 chegaram a ser visita
das por urn extensionista agricola. v arias disrritos 
incorporaram as constata<;oes da pesquisa aos seus pia
nos distritais. Um deles instiruiu o rreinamento adicio
nal de extensionistas e esra reivindicando a anuencia do 
governo central para aplicar mais recursos do seu or<;a
mento na atividade extensionista. 

Na Nicaragua, tal como em Uganda, as pesquisas 
foram iniciadas pelo governo. A primeira, realizada em 
1995, constatou que 14% dos usuarios de transponcs 
coletivos ja haviam sido assaltados no interior dos vei
culos. Tam bern constatou que 90% dos mmoristas de 
onibus nao respeitavam 0 pre<;o oficial de 85 cordobas 
porque nao devolviam aos usuarios 0 troco de 15 cor
dobas quando recebiam urn a nota de I 00. AI em disso, 
a pesquisa mostrou que a popula<;ao estaria disposta a 
pagar mais pela passagem. Com base nessas constata
<;oes, a passagem foi aumentada para urn dolar dos Esta
dos Unidos. Numa pesquisa de seguimento realizada 
em 1996. 90% dos usuarios informaram que 0 pre<;o 
oficial esta sendo respeitado. 

vincentes de que as medidas que promovem a participa<;ao 
dos interessados na prepara<;ao e implementa<;Jo de servi
<;os ou programas publ icos podem melhorar tanto a taxa de 
rentabilidade como a sustentabilidade dessas atividades. 

0 setor da educa<;ao tem-se mosrrado urn campo pani
cularmente fertil para esse tipo de experimenta<;ao. A fra
queza da monitoria e da supervisao das escolas locais e urn 
problema perene para os governos. Muiros destes, porem, 
estao verificando que e passive! abordar tais problemas 
mediante urn maior envolvimento dos pais e das comuni
dades na administra<;ao escolar. Na Nova Zelandia, os 
conselhos deliberativos eleitos para administrar escolas 
estao inregrados por pais de alunos. 0 Sri Lanka aprovou 
em 1993 uma lei que estabelece conselhos de desenvolvi
mento escolar para promover a panicipa<;ao comuni t:l.ria 
na ad ministra<;ao das escolas. Muitos paises constataram 
tambem que as comunidades que participam da gestao 
escolar sao mais propensas a colaborar para o fi nancia
mento das escolas. 

A efetiva panicipa<;ao dos cidadaos na administra<;ao 
escolar, contudo, nao se obtem facilmente nem e uma 
panaceia. A Nova Zeland ia, apos iniciar a sua reforma, 



deu-se conra de que os conselheiros recem-eleiros reque
riam rreinamenro inrensivo. A Borsuana consrarou a di£
culdade de arrair pessoal qualiflcado para as juntas de 
governadores das escolas secundarias de nivel mais baixo, 
especialmente nas areas rurais. Em dais disrriros em 
Uganda, uma ONG inrernacionaJ esra oferecendo treina
menro comunirario a associao;:6es de pais e mesrres e a 
comiss6es de admin isrra.:;ao escolar, a flm de assegurar a 
qualidade do ensino e a melhoria da gesrao das escolas. 

A parricipa.:;ao popular rambem pode ser essencial em 
pr<;>gramas de gesrao de recursos narurais e de propriedade 
comum, como pasragens, areas agresres, floresras e recursos 
hidricos. 0 conrrole burocrarico exclusivo desses recursos 
mosrrou-se inadequado em numerosos e diferenres conrex
ros inrernacionais, resulrando em cerros casas num con
fronro entre os usuarios dos recursos e as auroridades 
publicas encarregadas de admin isrra-los. Na India, reco
nhecendo a imporrancia da gesrao parricipariva dos recur
sos narurais, as auroridades florestais, ONG e comunidades 
Jocais esrao agora empenhadas numa serie de iniciarivas. A 
Polirica FJoresraJ Nacional inclui a crescenre parrici pa.:;ao 
da popula<;ao local no manejo de Aorestas. Nos programas 
indianos de gesrao AoresraJ conjunra, os deparramenros do 
seror e grupos de usuarios Jocais comparrilham o poder 
decis6rio eo conrrole ranro de rerras e produros como da 
receita florestal. Como resulrado, os confliros diminuiram 
e a produrividade da terra aumenrou. 

Em ourras regi6es as praricas rambem esrao mudando. 
No Zimbabue, o programa CAMPFIRE procura devolver 
os beneflcios da prore<;ao e conserva.:;ao da vida silvesrre as 
comunidades locais. E, por roda a Africa, Asia e America 
Larina, rem-se demonstrado que alros niveis de parricipa
.:;ao dos beneflciarios na elabora.:;ao e gesrao de projeros 
rurais de abasrecimenro de agua rem uma alta correla.:;ao 
com 0 seu exiro (Quadro 7.5). 

T odavia, o mesmo estudo de projeros rurais de abasre
cimento de agua rambem revelou que apenas merade 
daqueles que rem alta participa.:;ao envolve adequadamenre 
a mulher. A explica.:;ao e enconrrada em farores especiflcos 
da parricipa.:;ao fem inina, rais como limita<;6es de tempo e 
barreiras culrurais. Em conseqi.iencia, ha necessidade de 
mecanismos de parricipa.:;ao inovadores, que se orienrem 
explicitamenre para o envolvimenro da mulher na elabora
.:;ao e implemenra.:;ao de projeros que a aferem direramenre. 
Uma iniciariva desse tipo pode ser enconrrada nas Fi lipi
nas, onde uma serie de medidas adotadas ao Iongo de mais 
de duas decadas resulrou gradualmente na inregra.:;ao das 
considerao;:6es de genera na agenda governamental, devido 
em parre a maior parricipa.:;ao da mulher no planejamenro 
e na implemenra.:;ao de poliricas e em parre a programas 
espedficos para a mulher. Os esperados beneficios dessas 
medidas seriam melhorias nao somenre no processo de for
mula.:,:ao de pollricas publicas como rambem nos rerornos 
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Quadro 7.5 A participa~ao melhora o 
desempenho do projeto? 

Urilizando dados de 121 diferenrcs projeros rurais 
de abasrecimenro de agua em 49 paist:s da Africa, 
Asia e America Larina, um recenre esrudo resrou a 
rela.:;ao entre parricipa.:;ao e desempcnho de um pro
jero. A parricipa.:;ao foi medida como uma serie con
tinua, a come.:;ar pela simples parrilha de informa
.:;6es, passando por consulras deralhadas com os 
beneflcia.rios e pelo processo decis6rio comparri
lhado e rerminando no conrrole integral do processo 
decisorio. Os aurores consrataram a exisrencia de 
uma forte correla.:;ao entre alros niveis de participa
.:;ao dos beneflciarios, especialmenre no processo 
decis6rio, e o exira do projero. Dos 49 projeros 
com baixos niveis de parricipa.:;ao, apenas 8% fo ram 
bem-sucedidos. Conrudo, dos 42 projeros com altos 
niveis de parricipa.:;ao de beneflciarios, 64% foram 
bem-sucedidos. 

Esrudos de casas apoiam essas conclusoes. A pri
meira fase do Projero Rural de Abasrecimenro de 
Agua de Agurhi, no Quenia, foi realizado sem parri
cipa.:;ao comunidria. 0 projeto, que envolvia siste
mas de agua encanada, foi assolado par tanros pro
blemas que chegou a paralisa.:;ao e exigiu uma 
reformulac,:..'io. T rabalhando como pessoal do servi.:;o, 
lideres locais, organizados em rorno da Comissao de 
Agua de Agurhi, mobilizaram o apoio comunirario 
para o projero. Apos consulras p{tblicas com os inte
ressados, os membros da comunidade come.:;aram a 
conrribuir com mao-dc-obra e fundos. A segunda 
fase do projeto foi complerada denrro do prazo e 
denrro do or.:;amcnro. As comunidades continuam a 
pagar rarifas mensais pelo novo servi<;o de agua, que 
est:i sendo operado e manrido com exira, em coope
ra.:;ao com a rcparri.:;ao governa.menral comperente. 

economicos de investimenros publicos melhor preparados 
e orienrados. 

0 sucesso da participarao exigird muito trabalho .. . 
Esses exemplos indicam que, na provisao de cerros bens 
publicos ou servi.:;os locais comparrilhados - em que o 
publico pagante tambem e 0 principal beneficiario indireto 
-, uril izar a capacidade insti tucional a um nivel mais pro
ximo do cliente pode melhorar a qualidade e a eflciencia 
da a.:;ao publica. Assim, as esrados capacirados serao prova
velmenre os que forralecem e aumenram a eficiencia de 
organiza<;6es e associa.:;oes locais, em vez de subsriru i-las. 
Todavia, recorrer aos cidadaos como co-adminisrradores 
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ou co-producores nao reduz necessariamenre o papel do 
Esrado nem signiflca ausencia de cuscos ou rapidez de 
implementa<;:ao. Para rransformar usuarios ou clienres em 
parceiros, os 6rgaos publicos muiras vezes sao for<;:ados a 
invesrir consideravel rempo e energia para esrabelecer la<;os 
comunirarios, promover o empenho dos seus pr6prios fun
cionarios e assegurar a manuren<;:ao de padr6es minimos de 
qualidade e eqi.iidade. 

Num exemplo pionei ro na cidade de Recife, onde a ins
rala<;ao em condominia de esgocos de baixo cusco em bair
ros de baixa renda rransformou o relacionamenro en tre a 
agencia do Esrado e os usuarios, as aucoridades publicas, 
rrabalhando inrensamenre e em equipes mulridisciplinares 
com os moradores, levaram dois anos para determinar 
como fazer funcionar o sistema em condominia. Mesmo 
depois que o processo ja era melhor emendido, o exico da 
implemenra<;:ao exigiu OLmos quarro a seis meses em cada 
bairro. Uma avalia<;:ao do projero revelou que, mediante o 
fomemo de uma parricipa<;:ao ariva e aruanre, o plano nao 
so gerou consideraveis economias, como rambem acionou 
mecanismos de responsabilidade que eram ccfricos para o 
born desempenho do c\rgao. 

0 aumenro da capacidade de resposra signiflca ramo 
um novo esrilo de rrabalho das agencias esrarais com os 
clienres como rambem uma reforma organizacional e do 
sistema de remunera<;:ao dos seus funcionarios. Torna-se 
mais provavel uma parricipa<;ao ariva quando ha oporruni
dades de parricipa<;:ao inrerna no organismo publico. AJem 
disso, o clima geral de incenrivos deve recompensar a sen
sibil idade do pessoal de alro nivel para com os clienres e 
oferecer apoio adequado ao pessoal de rua ou de campo no 
seu empenho em trabalhar junco aos cliemes. Sem essas 
medidas, sera grande a resisrencia ao rrabalho com os clien
res, gerando uma atmosfera que e incomparivel com uma 
abordagem mais parricipariva. 

Freqi.ienremenre, rrabalhar em esrreiro conraro com o 
publico requer rambem a redefini<;:ao de rarefas e responsa
bilidades, a realoca<;:ao de recursos de pessoal eo aperfei<;:o
amenro de novos mecanismos de aprendizagem e experi
menta<;:ao. No Benin, o Minisrerio da Saude conflou o 
conrrole decisorio dos recursos a comiss6es locais de admi
nisrra<;:ao da saude. Os membros das comiss6es sao eleicos 
democraricamenre; qualquer pessoa pode servir nelas, 
desde que pelo menos um dos seus membros seja do sexo 
feminino. A comissao parricipa direramenre da prepara<;ao 
do or<;:amenro anual do centro de saude, para apresenra<;:ao 
ao minisrerio. E responsavel pela arrecada<;:ao e pela coma
bi.lidade do dinheiro pago ao centro de saC1de por servi<;os 
presrados e venda de medicamenros. Represenrantes de 
comissoes locais parricipam da dire<;:ao da nova enridade 
governamenral de aquisi<;ao de medicamenros, o que repre
senra uma forma de manter a responsabilidade da reparri
<;:ao e da Comissao Coordenadora do Secor da Saude, o que 

da aos represenranres locais a oporru nidade de se fazer 
ouvir na polirica nacional . 

.. . E um ambiente propicio 
0 governo rambem pode apoiar indireramenre a parrici
pa<;:ao pela sua influencia na cria<;:ao de urn ambience pro
pfcio . Os esrados exercem grande poder sobre os indivf
duos e organiza<;:6es mediante as info rma<;:6es que 
divulgam e as leis que promulgam e adminisrram. 0 pri 
mado da lei, que protege ramo as pessoas como a proprie
dade pessoal, e imporranre numa sociedade civi l sadia e 
pujanre. Os governos podem facili rar a parricipa<;:ao salva
guardando os direiros de codos de se organizarem, rer 
acesso a informa<;:ao, fazer conrracos e possuir e adminis
rrar parrimonio. As consrirui<;6es da Bolivia, do Brasil, da 
Colombia e a das Filipinas incenrivam expliciramenre o 
desenvolvimenro e a parricipa<;:ao de ONG em todos os 
niveis do processo decisorio. Em Cingapura, o governo 
ajuda as ONG a conrrarar pessoal, poe a sua disposi<;:ao 
pred ios publicos nao urilizados a alugueis nominais e cus
reia are a merade dos gasros recorrenres e de capital das 
instala<;:6es por elas operadas com vistas para o bem-esrar 
social. Na ausencia de urn ambience juridico conflavel que 
exija uma opera<;:ao aberra e transparence das ONG e dos 
6rgaos publicos, as organiza<;:6es legirimas flcam privadas 
da oporrunidade de se desenvolver ou, o que seria pior, 
abrem-se as ponas para arividades fraud ulenras ou 
corruptas que mancham a repura<;:ao de todas as ONG. A 
meta deve ser o adequado equil ibria enrre os regulamen
ros e os relar6rios ex igidos para promover o crescimenro 
das ONG, com a simulranea prote<;:ao conrra a corrup<;:ao 
e a incuria. 

Os beneficios de uma consulra e de uma parceria mais 
amplas com a sociedade civil revelam-se na forma de me
lhorias no processo de form ula<;:ao de poliricas oflciais, na 
qual idade da presra<;:ao dos servi<;:os e, em cercos casos, em 
melhores raxas de renrabilidade. Tambem se manifestam 
na forma de maior flex.ibi lidade na inrerven<;:ao dos orga
nismos e auroridades publ icas. Mas, sem urn eferivo acom
panhamenro, essa flexibilidade pode dar margem a a<;6es 
impulsivas ou arbirrarias. Tambem nesre aspecro, e essen
cia! estabelecer o correro equilibria entre os mecanismos de 
parricipa<;ao e o conrrole esclarecido do governo. Na se<;ao 
seguinre, examinamos algumas dessas quesr6es no conrexro 
do debate sobre a descenrraliza<;:ao e a promo<;:ao de maior 
represenrarividade publica a partir da base. 

Descentraliza~ao: adaptando os servi~os as 
preferimcias locais 

A descenrraliza<;:ao do poder e dos recursos do Esrado 
parece ser uma conseqliencia 16gica dos numerosos esfor
<;:os recenremenre envidados para aproximar o governo do 
povo. Tal como a ampla gama de mecanismos de partici-



pa~ao acima descriros, a descenrraliza~ao oferece a oporru
nidade de melhor ajustar OS Servi~OS publicos as demandas 
e preferencias locais e de consrruir a panir da base urn 
govemo mais sensfvel e represenrarivo. A descenrraliza~ao, 
porem, rambem rem as suas ciladas, enrre as quais a possi
bilidade de uma disparidade maior enrre regi6es, perda de 
esrabilidade macroecon6mica e caprura das insrirui~6es por 
fac~6es locais, especialmenre em sociedades caracrerizadas 
por grande desigualdade. Esra se~ao focaliza alguns dos 
farores que explicam recenres rendencias de descenrraliza
~o em algumas areas nas quais flcou demonsrrado 0 

impacro posirivo exercido por esse processo, inclusive o de 
arrair os cidadaos para os assunros publicos e esrimular o 
desenvolvimenro econ6mico local. A se~ao rermina com 
urn exame dos riscos da descenrraliza~ao e daquilo que 
diferenres capacidades signiflcam para os governos, a 
come~ar pelo caminho da descenrraliza~ao . 

A era da descentra!izariio? 
A crescenre demanda de descenrraliza~ao passou a fazer 
pane do processo mais amplo de liberaliza~ao, privariza~ao 
e ourras reformas do mercado em muiros pafses. Essas 
reformas disringuem-se umas das ourras, mas o seu funda
menro 16gico e semelhanre ao da descenrraliza~ao : o poder 
exercido sobre a produ~ao e presra~ao de bens e servi~os 
deve ser reduzido a sua unidade minima capaz de caprurar 
os cusros e beneficios a eles inerenres. Em muiros pafses, 
isso implica a redu~o do poder do governo cenrral, muiro 
embora os reformadores devam agir com discrimina~ao. 
Conforme seja o ambienre insrirucional , a descenrraliza~ao 
pode melhorar a capacidade do Esrado, deixando-o livre 
para se concenrrar nas suas pr6prias fun~6es essenciais; mas 
rambem pode minar essa capacidade. 

A demanda de descenrraJiza~ao polfrica formal foi insu
flada por pelo menos rres imporranres fen6menos recenres: 

• 0 tamanho mfnimo do govemo auto-suficiente diminuiu. 
As novas op~6es recnol6gicas e as novas exigencias dos 
cidadaos, produrores e consumidores signiflcam que 
algumas das vanragens (a seguran~a, por exemplo) pelas 
quais paises, regi6es e provincias conrinuavam a operar 
junros sob urn governo cenrral rornaram-se menos 
imporranres. Na Europa e na America do Norre, a pres
sao de mercados globais esra gerando forre demanda por 
governos regionais e locais mais capacirados a oferecer a 
infra-esrrurura e a mao-de-obra especializada de que 
necessiram as empresas mulrinacionais. 

• As mu.danras po!iticas deram voz as exigencias locais. 
A auroridade cenrralizada na Jugos lavia, na Uniao 
Sovierica e na Tchecoslovaquia enrrou em colapso com 
o desaparecimenro da for~a uniflcadora do Panido 
Comunisra. Em ourras areas, regi6es e governos subna
cionais beneflciaram-se do vacuo polirico gerado anres 
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e duranre as mudan~as de regime, como ocorreu na 
Argenrina e no Brasil no fim dos anos 80 e na Africa do 
Sul nos anos 90. 

• Muitas vezes, os paises vo!tam-se para os govemos !ocais e 
regionais quando 0 govemo central e sistematicamente inca
paz de prestar serviros essenciais. Na segunda merade 
da decada de 1980, a Colombia passou a rrilhar urn 
caminho de descenrraliz.1~ao e reforma polirica que 
reverreu uma longa rradi~o de cenrralismo. 0 novo 
governo modificou os rumos, rransfe rindo ao nivel local 
a presra~ao de servi~os sociais e abrindo o rfgido sisrema 
de nomea~6es poliricas a escolha elei roral local . Assim 
ram bern, na Venezuela e em OLmos paises da America do 
Sui, governos locais aruanres rornaram mais sensfveis as 
adminisrra~6es locais e melhoraram a qualidade da pres
ra~ao de servi~os, em muiros casos de forma excepcional. 

Ames de veriflcar como podem os governos agir para 
sarisfazer essas demandas, vern a prop6siro pergunrar qual 
eo verdadeiro significado da descenrraliza~ao. Na verdade, 
o rermo abrange uma ampla serie de diferenres processos. 
Os principais sao a desconcenrra~ao adminisrrariva Oll a 
rransferencia de fun~6es esrarais para niveis de governo 
mais alros ou mais baixos, com simulranea reren~o do 
conrrole cenrral do or~amenro e da formula~o de poliri
cas; a descenrraliza~ao fiscal ou a cessao de influencia sobre 
decis6es or~amenrarias e fl nanceiras dos niveis mais alros 
aos mais baixos; e a devolu~ao ou rransferencia de recursos 
e de auroridade polirica a auroridades de mais baixa hierar
quia, em grande pane independenres dos niveis mais alros 
de governo. Raramenre a descenrraliza~ao abrange esses 
rres aspecros. A ampla diversidade de experiencias rorna 
dificil comparar rendencias enrre paises ou a rirar muiras 
conclus6es rapidas e subsranciais. 

Os pafses maiores e rna is ricos rendem a ser rna is descen
rralizados em rermos de parricipa~o dos governos subna
cionais na despesa e na receira publica roral. Em conjunro, 
porem, OS paises indusrriais vern regisrrando desde 1974 
uma !eve rendencia a uma cenrraJiza~ao maior (Tabela 7.1 ). 
E esse o caso especialmenre do Reino Unido, ao passo que 
a Ausrralia, a Espanha, os Esrados Unidos e a Fran~a con
rinuam a descenrralizar fun~6es do governo cenrral. Os paf
ses em desenvolvimeruo, a maioria dos quais passou por 
uma fase de desenvolvimenro de consrru~ao nacional, ap6s 
o colonial ismo dos anos 50 e 60, rornaram-se mais descen
rralizados a panir da decada de 70. Sao exemplos marcan
res a Argenrina, o Brasil e a Colombia. Em ambos os gru
pos de paises, a descenrral iza~ao dos gasros foi muiro mais 
alem do que ada receira correspondenre. 

Como encarar a descentralizariio 
Como deixaram claro as considera~6es acima, o que cons
rirui a melhor esrrurura de disposi~6es inrergovernamenrais 
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Tabela 7.1 Mudan~as no financiamento subnacional em alguns paises 
(percentagem de despesas ou receitas para todos os niveis de governo) 

Despesa subnac:ional Receita subnac:ional 

Pais 1974 1994 Tendenc:ia 1974 1994 Tendenc:ia 

Africa do Sui 24 41 _, 4 12 _, 
Alemanha 44 40 34 30 
Argentina 25 45 _, 25 37 _, 
Australia 47 49 20 27 _, 
Brasil 30 38 _, 23 25 
Canada 61 60 39 44 _, 
Chile 2 9 _, 2 5 
Colombia 25 33 _, 16 18 
Espanha 10 34 _, 5 12 _, 
Estados Unidos 45 44 33 36 
Franc; a 18 19 6 13 _, 
india 45 49 27 25 
Indonesia 11 15 3 3 
Ira. Rep. Islam. do 1 5 1 6 _, 
Mal asia 18 14 ... 13 8 ... 
Reino Unido 33 28 ... 15 8 ... 
Romenia 16 10 ... 12 6 ... 
Suecia 44 34 ... 28 32 
Tailandia 17 8 ... 5 5 
Zimbabue 26 25 24 15 ... 

Nota: Os dados referem·se a todos os niveis de governo. menos o governo central. Os dados incluem transferencias do governo central para 
governos subnacionais. As setas indicam variaGiies de cinco pontes percentuais ou mais. Na falta de dados disponiveis para 197 4 ou 1994 
(indicada em grifo), utilizaram·se os dados disponiveis do a no rnais recente. 
anterior a reunifica~;iio . 

Fonte: FMI. varies anos (a). 

e algo alrameme especifico por pais. Nesre particular, a fo r
mula universal de abordagem e rao infrurffera como ourros 
aspecros da reforma do Esrado. Ha, porem, uma serie de 
imporranres principios anaJiricos para orienrar os reforma
dores. 0 principia mais claro e imporrame (freqUenre
menre denominado principia do subsidiarismo) e de que a 
provisao de bens e servir,:os publ icos devem ficar a cargo do 
mais baixo nivel de governo capaz de absorver inreiramenre 
os cusros e beneficios. 

Os dados de 197 4 para a Alemanna referem·se ao territ6rio 

Con rudo, a aplicar,:ao desse principia Ionge esra de ser 
Eicil. A Tabela 7.2 ilusrra algumas caracrerisricas da 
demanda e disponibil idade de bens e servir,:os que serao 
relevanres ao ser romada a decisao. Como ja vimos, para 
alguns bens locais, como os que rem caracrerisricas de pro
priedade comum, as organizar,:6es exrernas ao governo, 
como as associar,:6es de usuarios de recursos floresrais ou 
hidricos ou as ONG, seriam ralvez o mais apropriado 
mecanismo insrirucional de presrar,:ao do servir,:o. Em rer-

Tabela 7.2 Caracteristicas da demanda e da oferta de bens publicos locais e nacionais 

Nivel de 
provisao ptiblic:a 

Local 

Nacional 

Fac:tores de demanda 

Variac;ao na preferencia local (iluminac;ao 
publ ica, zoneamento) 

Propriedade comum (vias urbanas, disposic;ao 
do lixo) 

Externalidades espaciais de consumo (controle 
de epidemias) 

Preocupac;oes de eqiiidade (padroes minimos de 
educac;ao primaria) 

F ac:tores de oferta 

Potencial de competic;ao entre j urisdic;iies 
(protec;ao policial, manutenc;ao de estradas) 

Economias de escala (de fesa) 

Externalidades interjurisdicionales (rodovias 
interurbanas) 



mos mais gerais, quando as preferencias ou exigencias dife
rem de uma comunidade para outra, os governos locais 
tern melhores condi<;:6es para ajustar a ofena aos gostos 
locais. A presta<;:ao de servi<;:os descenrralizados rambem 
pode melhorar a eflciencia e a comperi<;:ao inrerjurisd icio
nal na oferra, dando aos consumidores (pelo menos em 
reoria) a op<;:ao de sair para ourras jurisdi<;:6es. Por ourro 
lado, quando se fazem presenres economias de escala ou 
repercussoes inrerjurisdicionais no lado da ofena- como 
na consrru<;:J.o e manuten<;:ao de rodovias inrerurbanas -
ou quando se aplicam padroes minimos (como os de 
ensino primario) e ourras exrernalidades de consumo no 
!ado da demanda, provavelmenre sera preferivel 0 conrrole 
centralizado (seja no nivel nacional ou provincial). 

0 ajusramento dos servi<;:os as preferencias locais pode 
resulrar em redu<;:ao dos custos rransacionais (particular
menre os custos da informa<;:ao), em ganhos de eflciencia e 
em incenrivos ao desenvolvimento econ6mico local. Mas, 
mesmo nos casas em que urn servt<;:o pare<;:a presrar-se em 
prindpio a provisao local, OS beneffcios e CUStoS da descen
rraliza<;:ao variarao de acordo com o contexro. E a experien
cia indica que a descenrraliza<;:ao provavelmenre nao dara 
resulrado sem disposi<;:6es insrirucionais eferivas para pro
mover a responsabi lidade no nivellocal e a resrri<;:ao fisca l 
dos governos locais e nacionais. lsso e melhor explicado 
por dois grupos de relacionamenw separados mas vincula
dos enrre si, que se apresenram aos governos locais e que 
cumpre considerar ao avaliar o alcance da descenrraliza<;:ao. 

No primeiro grupo esrao as rela<;:6es horizonrais enrre o 
governo local e os cidadaos, as ONG e as empresas priva-
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das. Disposi<;:6es instirucionais, como, por exemplo, elei
<;:6es ou referendos locais, podem criar ou influenciar essas 
rela<;:6es, oferecendo incenrivos a coopera<;:ao, responsabili
dade e melhoria do desempenho no governo local. 0 
segundo conjunro de rela<;:6es e vertical, enrre os niveis do 
governo. Em muitos paises, disposi<;:6es insrirucionais defi
nem o papel e as fun<;:6es de cada n(vel de governo, pani
cularmenre na medida em que aferam as rela<;:6es fiscais 
inrergovernamenrais. E indispensavel conrar com normas 
verricais e incenrivos horizonrais para que os governos 
locais desempenhem bern as suas fun<;:6es (Figura 7.3). Na 
se<;:ao seguinre, examinamos algumas das formas em que os 
relacionamenros horizontais podem servir de esrimulo para 
que os governos locais aumenrem a sua capacidade de res
posra, mobilizem recursos, melhorem a presra<;:ao de servi 
<;:os e incentivem o desenvolvimenro do setor privado. 

Os beneflcios da me!horia da responsabi!idade e dos 
incentivos !ocais 
PARTICfi'Ac;:Ao DOS CI DADAOS. Em reoria, a descenrral iza
<;:ao pode fortalecer e complemenrar as medidas para 
ampliar a parricipa<;:ao popular ja descritas neste capfrulo. 
Pode, ramo quanta essas medidas, ajudar a proteger conrra 
a rirania majoriraria, aproximando o governo do povo e 
facilirando a defini<;:J.o local de quesr6es e problemas, espe
cialmenre os de grupos minorirarios. As situa<;:6es conrras
rantes de Oaxaca e Chiapas, dois dos esrados mais pobres 
do Mexico, dao convincentes exemplos praticos desses efei
ros. As dota<;:6es de recursos e o potencial de desenvolvi
menro dos dois esrados sao similares e ambas as popula<;:6es 

Figura 7.3 Normas verticais e incentivos horizontais mol dam a capacidade dos governos locals 
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sao formadas por alras propor\6es de pobres e indigenas. 
Conrudo, OS resultados dos programas de combare a 
pobre1..a sao geralmente considerados bons em Oaxaca, ao 
passo que Chiapas, seu vizinho, regisrra maus resultados. 
As diferen\aS parecem provir do grau de panicipa\ao 
popular nas decis6es e na implementayao de pollricas. 
Oaxaca coma desde ha muiro com mecanismos de parrici
pa\ao da popula\ao indigena e dos pobres. Em Chiapas, 
por ourro !ado, a negayao dessas op\6es, ao lado de uma 
corrupyao oftcial generalizada, resulrou em deflciencia dos 
serviyos e crescenres tens6es, que incluem confl iros arma
das desde o come\o de 1994. 

Quando 0 cargo publico e dispurado e 0 povo pode par
ticipar de elei\6es e decidir quanro aos seus represenrames 
em diferentes niveis de governo, 0 numero de Op\6es polf
ticas rambem aumenra, esrimulando assim a competiyao 
entre esses niveis. A parricipa\ao local rambem pode sign i
flcar maior conflanya e acei ra¢io de decis6es poliricas pelos 
eleirores. Dessa forma, a descentraliza\aO pode au men tar as 
op\6es locais na formula\ao de poliricas, ao mesmo tempo 
que responsabiliza as auroridades locais pelo que fazem e 
pela forma como o fazem. Recenres indica\6es levantadas 
na America Larina, panicularmenre na Colombia, parecem 
mosrrar que, uma vez responsabilizados por seus aros e 
informados de que seus cargos dependem em grande parte 
da avalia\ao popular do seu desempenho, os responsaveis 
locais pelas pol iricas tendem a preocupar-se muiro mais 
com a qualidade dos seus auxiliares e dos insrrumenros de 
que disp6em para o eflciente exerdcio de suas fun\6es. Em 
Porro Alegre, Bras il, urn processo inovador de planeja
mento e gesrao do invesrimento publico, lan\ado em 1989, 
mobilizou grupos de cidadaos para parricipar na formula
\ao do or\amento municipaL Em 1995, cerca de 14.000 
pessoas parriciparam do processo por meio de assembleias 
e reuni6es. lndireramente, cerca de 100.000 pessoas esra
vam vinculadas ao "processo or\amentario parriciparivo" 
arraves de associay6es locais e organiza\6es populares. 

PRESTA(AO DE SERVI(:OS LOCAlS. Muiros governos res
ponderam a crises flscais, a disponibilidade de novas recno
logias e aos inreresses dos cidadaos rransferindo as aurori
dades locais recursos e responsabilidades pela presta\ao de 
servi\OS, especialmente de educa\ao e saCtde. Em muiros 
casas, isso gerou disposi\6es novas e muiras vezes criadoras 
entre governos, ONG e empresas locais. Embora seja rela
rivamenre pequena a evidencia comparariva disponivel 
para avaliar o relacionamento entre o governo descenrrali
zado e a qualidade dos servi\OS, alguns exemplos recentes 
da America Lari na sao expressivos. Nos anos 80, o sistema 
de ensino primario no Esrado de Minas Gerais, Brasil, 
enfrentava muiros dos problemas comuns a sistemas edu
cacionais de paises em desenvolvimento: al ros indices de 
reperencia, baixos indices de graduayao e noras baixas. 
Comribuiam para esses problemas uma administra\ao 

excessivamenre regulamenrada e cenrralizada, a insuflcien
cia de flnanciamenro e professores mal preparados. Nos 
anos 90, uma serie de medidas, entre as quais a inrrodu¢io 
de auronomia das comiss6es eleiras em cada escola loca.l 
(inregradas por professores, paise esrudantes maiores de 16 
anos), em combina\ao com subsidios do governo federa.l 
baseados nas marrfculas e em necessidades especiais, pro
duziu alguns resultados preliminares animadores: as noras 
melhoraram 7% em ciencias, 20% em porrugues e 41% 
em marematica. 

Em Teocelo, localidade do Esrado mexicano de Vera
cruz, a descenrraliza\aO gerou oporrunidades para organizar 
mais eflcientemenre os recursos de saude, mediante a iden
riflca\ao das necessidades da popula\ao e a elabora\aO de 
estrategias para promover a parricipa\JO atraves da organ i
zayaO comuniraria e da educa¢io sanitaria. A coberrura dos 
cuidados prevenrivos e curarivos aumenrou, a qualidade dos 
servi\OS melhorou exrraordi nariamenre e os indices de mor
ral idade infantil cairam. AJem disso, OS usuarios das instala
y6es de saude deram-se coma de uma grande melhoria na 
atitude do pessoal de saude e na qualidade dos servi\OS. 

DESEI'NOLV!MENTO ECON0MJCO LOCAL A parricipa
\JO de empresas locais rambem pode desempenhar papel 
essencial na descentral izayao, preparando iniciarivas no 
nivellocal. Vern de seculos a forte influencia exercida pelos 
empresarios sobre o rirmo de desenvolvimenro e as rela\6es 
inrergovernamenrais nos paises indusrrializados. As classes 
propried. rias, que conrrolam os recursos locais, exerciam 
considedveis press6es sobre as enridades publicas. Para 
esrimular a expansao, arores privados e auroridades pub.li
cas foram incenrivados a cooperar. Em grande pane, esse 
processo come\OU no ambito local. Frequentemente, 
membros da comunidade empresarial eram membros dos 
legislarivos locais. Dado que a busca de proveiro proprio e 
minimizada por eferivas polfricas de competi\ao- fun\ao 
que cabe a niveis mais altos de governo -, urn seror pri
vado local forte pode promover a melhoria do desempenho 
admin isrrarivo. E os governos locais que oferecem e man
rem esrruru ras conflaveis para o desenvolvimenro local aca
bam por promover o invesrimenro privado, o que aumenra 
com o tempo a receira desses governos. 

Exisrem no mundo abundantes exemplos de governos 
locais que esri mularam o desenvolvimento economico nas 
suas comunidades, bern como de disposi\6es insrirucionais 
descemralizadas que contribuiram para o crescimenro. No 
interior do esrado americano de South Carolina, as cidades 
de Greenville e Spartanburg sao pequenas e disranres dos 
grandes centros populacionais do pais. Ainda assim, elas 
acusam o maior volume de invesrimenro esrrangeiro per 
capita de qualquer area merropolirana dos Esrados Unidos. 
Ambas deram acolhida a 215 empresas de 18 paises; e 74 
delas rem ali as suas sedes. Adminisrradores visionarios, 
seguindo uma decidida abordagem do desenvolvimenro 



local baseada no secor privado, esrabeleceram uma sa lida 
base de pequenas e medias empresas inovadoras, que 
empregam uma fon;:a de crabalho cujas aprid6es sao cons
rantemenre melhoradas. 

No oucro !ado do mundo, o governo municipal de 
Wuhan, na China central, decidiu, no come~o dos anos 
90, transformar a cidade velha e consrruir uma grande 
cidade nova. Para tanto, relaxou os conrroles sobre o inves
rimenro esrrangeiro em duas zonas de desenvolvimenro, 
abriu uma rerceira, aprovou regulamenros locais para dorar 
os invesridores esrrangeiros de uma base jurid ica para as 
suas opera~6es comerciais, fonaleceu a gesrao dos arrenda
menros de predios e terrenos e execurou diversos projeros 
de melhoria da infra-escrurura para o invesrimento escran
geiro. Devido a isso, o numero de projeros de invesri mento 
esrrangeiro aprovados para a cidade somenre em 1992 foi 
mais de duas vezes e meia maior do que o total dos oito 
anos anteriores, com uma rriplica~ao do capital coral inves
rido. Ainda nao sarisfeiro , o governo municipal organizou 
uma colossal missao de promo~ao de invesrimentos em 
1993, que concluiu acordos no monrante de OS$5 bilh6es 
com Cingapura e Hong-Kong (China) . 

Apesar desses exemplos encorajadores, a experiencia 
indica que 0 exiro da descenual iza~ao pode ser efemero ou 
dific il de reproduzir, na falra de eferivas normas de colabo
ra~ao in rergovernamenral. Os incentivos horizontais para a 
melhoria do desempenho sao apenas urn as pecro da ques
rao. Na educa~ao, por exemplo, pode ser necessaria a inrer
ven~ao de nfveis mais al tos de governo para evirar a frag
menra~ao e minimizar diferen~as oa qualidade do ensino 
em diferenres comunidades. E, no seror da saude, rara
menre ha uma di srribui~ao apropriada e claramenre deft
nida de responsabil idades entre os nfveis de governo. Imu
niza~6es, vigilancia da ruberculose e esrocagem de vacinas 
- rudo isso requer uma decidida e eferiva adminis rra~ao 

dos niveis governamenrais mais altos. Alem disso, e possi
vel que as localidades nao ofe re~am a esrrurura adequada 
para a formula~ao e implemenra~ao de pollricas. Em con
sequencia, a descenrraliza~ao nao deve ser urn exercfcio 
rigido e dourrinario, impondo fun~6es as comunidades e 
municfpios ou separando artiftcialmente os niveis de 
governo. Em vez disso, deve ser urn exercfcio prarico para 
dererminar o correro equilrbrio entre os papeis de diferen
res nfveis de governo, a ftm de assegurar a oporruna provi
sao de servi~os de alta qualidade. Como descreveremos nas 
se~6es seguinres, a busca desse equ ilibria deve-se processar 
denrro de urn quadro de normas que mere~am crediro. 

As ciladas da descentrafizariio 
Em muiros casos, a descenrra liza~ao nao resulra de uma 
cuidadosamenre preparada sequencia de reformas, e sim de 
algo que ocorreu num ambienre poliricamenre vohlri l em 
que e baixo o nfvel de conftan~a e os responsaveis pelas 
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polfricas respondem de forma nao sistematica a demandas 
que se projeram a partir de baixo. Essas frageis esrrururas 
de pol irica podem resulrar em graves problemas econ6mi
cos, rais como perda do conrrole macroecon6mico, dispa
ridades regionais na presra~ao de servi~os e rna dis rri bu i~ao 
de recursos em resulrado de caprura local. A l i~ao, para 
todos OS governos, e de que deve haver em todos OS 

momenros normas que especi ftquem claramenre o alcance 
das responsabil idades de cada nivel de governo. 

01MENSO£S MACR.OECONOMICAS DAS f lNANc;:AS INTER

GOYER.NAJviENTAIS. 0 conrrole macroecon6mico e univer
salmente considerado como fun~ao do governo central. Na 
maioria dos paises indusrriais, a cenrraliza~ao, ou pelo 
menos uma forte orienra~ao central em materia or~amen

ra.ria e ftoanceira, foi cririca para assegurar a solidez das 
ftnan~as publicas e uma esrruru ra conftavel para o desen
volvimenro econ6mico. Dado que a descenrrali za~ao 

aumenra o numero de arores e de conras or~amenrarias, os 
paises que sofrem graves press6es or~amenrarias e inflacio
narias enfrenrarao mais desaftos e riscos se decidirem pela 
descenrral iza~ao . 

As re la~6es f'tscais inrergovernamemais aferam a macro
economia pri ncipalmenre em rres aspecros: a d is rribui~ao e 
partilha das bases imposi rivas e da despesa, o ajusre das 
decisoes ftscais e de despesas e os niveis de endividamenro 
subnacional. 

Podem ocorrer graves desequil ibrios macroecon6micos 
se as bases imposirivas forem impropriamenre distribuidas. 
Na India, por exemplo, importances bases imposirivas 
foram enrregues a governos subnacionais. Com isso, apesar 
de uma crescente divida publ ica e de encargos de pens6es, 
resrou ao governo central uma muiro pequena base impo
siriva - formada principalmente por imposros sobre a 
renda, o comercio exterior e o consumo - para arender 
conforravel menre as suas res ponsabilidades de despesa. A 
panilha de importances bases imposirivas encerra rambem 
o potencial de diluiyao do impacro da redu~ao do deftcir ao 
nfvel do governo central. lsso ocorreu na Argentina no 
inicio dos anos 90, quando se rornou necessario comparti
lhar com os governos provinciais o aumenro da receira fis
ca l decorrenre de uma reforma rriburaria. Em essencia, os 
governos provinciais aproveiraram-se dos esfo r~os do 
governo centrale urilizaram a receita adicional para expan
dir os seus quadros de servidores. 

A responsabi lidade pelas despesas com beneffcios e cus
ros nacionais - bens publ icos nacionais - deve caber ao 
governo cen tral. Tais despesas incluem os custos da es rabi
liza~ao econ6mica e da redisrribui~ao. Conrudo, muiras 
despesas locais rambem aferam a d isrribui~ao da renda, rais 
como a provisao de servi~os de saude e subsid ios habiracio
nals nas economias em rransi~ao e em mui ros paises em 
desenvolvimenro. Alem disso, quando os beneficios dos 
gasros publicos locais se concenrram na j u risdi~ao que efe-
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tua as despesas, embora os custos (na forma de imposros 
gerais ou efeiros secundarios negativos) sejam distribufdos 
mais amplamenre, os governos subnacionais sao incenriva
dos a gasrar mais do que podem. 0 efeiro sobre a polltica 
fiscal nacional pode ser pronunciado. 

ENDIVlDAMENTO SUBNACIONAL. 0 endividamenro dos 
governos locais pode contribuir para a insrabilidade macro
economica quando o governo cenrral deixa de impor seve
ras resrri<;6es or<;amentarias e quando nao ha mecanismo 
para uma efetiva monitoria das obriga<;6es da dfvida, pani
cularmenre no caso de multiplos emprestadores. Outro 
problema e 0 da informa<;ao assimerrica dos romadores 
(governos subnacionais) e dos emprestadores (o governo 
centrale os mercados internacionais de capital). Na China, 
por exemplo, os governos provinciais nao podem romar 
emprestimos para flnanciar deficits or<;amentarios. Con
rudo, no come<;o dos anos 90, o endividamenro quase des
controlado de empresas esrarais no nfvel subnaciona.l con
rribuiu para o superaquecimento da economia e colocou 
em perigo a esrabilidade macroecon6mica (Quadro 7.6). A 
divida combinada dos esrados brasileiros e superior a 
US$1 00 bilh6es, aproximando-se dos nfveis da dfvida total 
do governo federal e do Banco Central. A menos que o 
crescimenro dessa dfvida seja contido, o governo federal 
ver-se-a obrigado a reduzir os seus pr6prios invesrimentos, 
aumentar imposros ou recorrer ao financiamenro inflacio
nario para cobrir dfvidas dos estados. 

T odos esses tres caminhos podem levar a resultados 
macroeconomicos indesejaveis. Em cenos pafses, porem, 
alguns desses caminhos sao quantirativamente mais impor
tances do que outros. Saber se eles geram instabilidade 
macroecon6mica depended da imponancia relativa de 
cada urn, da capacidade relariva da formula<;ao e imple
menta<;ao de polfricas a nfvel de governo cenrral e local e 
do compromisso do governo central para com objetivos 
macroecon6micos gerais como o crescimenro e a estabili
dade dos pre<;os. 

0 1SPARJDADES E DESfGUALDADES REGfONAJS NA PROVI
SAO DE SERVIc;:os. A relativa igualdade nacional de padr6es 
de vida e acesso a servi<;os publicos e uma meta suprema 
- senao mesmo urn mandaro constitucional - em mui
ros pafses. A centraliza<;ao confere ao governo nacional 
maior arbfrrio para enfrentar as disparidades regionais de 
renda mediante o controle das diferen<;as regionais em 
nfveis de provisao de servi<;os publicos e rribura<;ao. Com 
a descenrraliza<;ao, nao e mais possfvel garanrir ou, pelo 
menos, sera mais dificil alcan<;ar um resu ltado eqi.iitarivo. 
Ademais, atribuir maior poder de tributa<;ao a governos 
locais e regi6es mais ricas pode beneficia-los de maneira 
desproporcional. 

Na China, por exemplo, cresceram nos ulrimos anos as 
disparidades de renda real per capita entre as provfncias. A 
renda per capita de Guangdong, a provincia mais rica, e 
hoje quarro vezes maior que a de Guizhou, a mais pobre. 

Algumas provfnc1as no liroral sui, como Fujian, Guang
dong e Hainan, rem rido mais exiro do que as provfncias 
ocidenrais do inrerior, principalmenre porque esrao no 
cenrro dos rransporres e comunica<;6es e pr6ximas a Hong
Kong (China). Essas vanragens narurais foram refor<;adas 
por polfricas oflciais que favorecem as provfncias lirora
neas, incluindo isen<;6es flscais para investidores estrangei
ros que se instalam em zonas econ6micas especiais pr6xi
mas da costa, grandes parcelas de crediro (relativamenre ao 
camanho da popula<;ao) an·aves do sistema bancario estaral 
da China e exigencias de marrfcula que desestimulam a 
migra<;ao dos pobres para o opulenro liroral. 

Na Russia, e grande a desigualdade de renda enrre os 
oblasts. Segundo estimarivas, o d.cio da despesa per capita 
enrre o oblast que menos gasta e o que gasta mais teria 
aumentado para 1:7 em 1992, com verbas para despesas 
or<;amenrarias desproporcionalmenre alras para regi6es 
mais abasradas e verbas relarivamenre baixas para as areas 
rurais. A rributa<;ao ou a parricipa<;ao subnacional nas 
receitas federais geradas por recursos naturais segundo a 
sua origem poderia gerar disparidades flscais ainda maio
res. As experiencias ranro da Russia como da China desta
cam a necessidade de formular pianos de equaliza<;ao apro
priados para atender as cada vez maiores desigualdades em 
perfodos de crescimenro acelerado ou de esrabiliza<;ao 
macroecon6mtca. 

MA ALOCAc;:Ao DE R£.CURSOS RESULTANT£ DA CAPTURA 
LOCAL. As disror<;6es econ6micas e financeiras podem rer 
origem rambem na capacidade dos governos subnacionais 
de explorar deflciencias do nfvel central. Na ausencia de 
regras imergovernamenrais acordadas, os governos locais 
podem beneficiar-se de fonres de renda que nao lhes fora m 
formalmente alocadas denrro de urn plano apropriado de 
descentralizayao fiscal. Na Pol6nia, por exemplo, com a 
introdu<;ao do governo local aut6nomo, muiras aurorida
des locais come<;aram a agir como se fossem grupos de 
pressao, avidas por exrrair mais beneficios de Vars6via para 
suas clientelas locais. Em consequencia, aumentaram as 
desigualdades entre jurisdi<;6es, o que levou a novas formas 
de confliro social. 

No Paquistao, a descenrraliza<;ao foi acompanhada de 
uma quase imperceptive! recenrralizayao de fun<;6es no 
nfvel provincial e de diflculdades nas rela<;6es intergoverna
mentais. Os governos provinciais, que expandiram desde 
os anos 60 o seu papel na provisao de servi<;os publicos de 
educa<;ao e de ourros servi<;os locais, adotaram uma atirude 
cada vez mais intrusiva e central ista em rela<;ao aos gover
nos municipais. Em vez de encoraja-los a assumir novas 
fun<;6es e responsabilidades, os governos municipais esrao 
sendo privados de oporrunidades de sucesso. Conrudo, o 
incremenro do conrrole provincial nao resul rou em qual
quer melhoria palpavel na presta<;ao de servi<;os. 

Os pafses industriais que descemraliz.aram a adminisrra
<;ao come<;aram o processo a partir de uma sol ida esrrurura 
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Quadro 7.6 Ciladas nas rela~oes intergovernamentais: as experiencias do Brasil e da China 

A democratizar;:ao e as revis6es constitucionais dos anos 
80 aumenraram o montante de recursos sob controle 
subnacional no Brasil e o grau de auronomia local no 
scu uso. Os governos locais respondem hojc pela mctade 
da despesa publica total. 

Embora a descentralizar;:ao tenha reorienrado os 
recursos para nfveis inferiores, nao houve uma corres
pondenre cxplicirar;:ao ou expansao das responsabilidades 
locais. Os governos subnacionais nao estavam prcpara
dos para assumir novas tarefas, assim como nao esravam 
obrigados a desempcnhar funr;:6es especfficas nem proi
bidos de desempenhar funr;:6es ja exercidas por outros 
nfveis de governo. Em resulrado, os governos locais uti
lizaram grande parte dos seus recursos adicionais para 
ampliar o funcionalismo e lanr;:ar novas projetos duvido
sos. Ha pollCas indicar;:6es de melhoria da eficiencia geral 
da despesa do seror publico. A descenrralizar;:ao tambem 
aumenrou o deficit fiscal, na medida em que os grandes 
esrados se valeram do aumento da sua autonomia poll
rica para extrair recursos federais: em meados dos anos 
90, cerca de urn terr;:o do crescenre deficit federal era arri
bufdo a dfvida subnacional. 

0 caso do Brasil mosrra que a descentralizar;:ao poll
rica e fiscal nao garanre a melhoria da eficiencia do seror 
publico e pode amear;:ar a esrabilidade macroecono
mica. Para akanr;:ar os seus objetivos, a descentralizar;:ao 
fiscal deve ser acompanhada de uma correspondenre 
descenrralizar;:ao das responsabilidades de despesa: cum
pre melhorar a capacidade institucional dos governos 
esraduais e municipais, e o governo federal deve exigir 
orr;:amentos rfgidos nas suas relar;:6cs fiscais e financeiras 
com os governos subnacionais. 

A expcriencia da China no comer;:o dos anos 90 
demonstra as ciladas de uma descenrralizar;:ao que nao 
seja acompanhada de reformas c salvaguardas macroe
conomicas paralelas. Desde 1978, a autoridade central 
pelas decis6es de invesrimento e distribuir;:ao de recur
sos foi gradualmenre transferida aos governos, empre
sas, insriruir;:6es financeiras e mesmo famflias provin
ciais. Esse foi urn elemento crucial da liberalizar;:ao 
economica da China e faror essencial do noravcl cresci
mcnto econ6mico das duas ulrimas decadas. Ao mesmo 
tempo, porem, rres conseqtiencias da descentralizar;:ao 
prejudicaram os controles do governo central sobre os 
agregados macroeconomicos: 

jurfdica em que os governos subnacionais sao sujeiros a 
regras dignas de crediro. Muitos desses pafses rambem dis
poem de mecanismos, rais como polfricas de transferencias 
fiscais e pianos de equalizar;:ao (Q uad ro 7.7), rfgidas restri
r;:oes orr;:amemarias e limitar;:6es do endividamenro local, 

• A receita governamenra'l como propor~o do PIB 
caiu verricalmenre. Conrribuindo para o aumenro da 
concorrcncia industrial, a descenrralizar;:ao ajudou a 
reduzir os lucros das industrias esrarais, ames a prin
cipal fonre de receita fiscal. 0 aumento da aurono
mia dos governos locais reduziu ainda mais a rcceita 
com a concessao de isenr;:6cs tribud.rias para melho
rar os Iueras lfquidos das empresas estatais sob scu 
controle. 

• Com crescente autonomia dos governos locais, tam
bern se rornou diffcil para o sistema de planejamenro 
de investimenros do governo central conrrolar os 
investimentos dos governos provinciais e das empre
sas esrarais sob o seu conrrole. Como a receira fiscal 
no nfvel provincial diminufra e era insuficienre para 
custear rais invesrimenros, as agencias locais dos 
bancos estatais geralmenre serviam como fontes de 
emprestimos para esses projcros. 

• Atribuiu-se as agencias locais do banco central auro
ridade discricionaria sobre 30o/o dos emprestimos 
anuais por ele feiros ao sistema fmanceiro. Necessi
rando de recursos adicionais para apoiar investimen
ros de governos e empresas esrarais locais, as agen
cias locais do banco esraral recorriam as agencias 
locais do banco central para receber infus6es de 
liqi.iidez. 

0 conseqi.iente superaquecimento da economia chi
nesa em 1992-93 resultou em consideraveis riscos para 
a estabilidade. A infla~o elevou-se ao seu nfvel mais 
alto em varias decadas. 0 crescimento do PIB real atin
giu o impressionante nfvel de 14,2% em 1992 e de 
13,5% em 1993. Desse crescimenro, 80o/o deveram-se 
ao aumento dos investimenros, na maioria de empresas 
estatais sob a supervisao de governos provinciais. 

As auroridades reagiram rapidamente com uma 
combina~o de medidas. As mais imporranres foram as 
limitar;:6es aos investimentos dos governos provinciais e 
empresas estatais e uma reafirmar;:ao da auroridade do 
banco central sobre os emprestimos a bancos esrarais. 
Essas e outras medidas ajudaram a reconduzir a econo
mia a um :~mbiente confomivel. Em 1995, a inflar;:ao 
cafra para menos de 7o/o e o crescimento do PIB estava 
sendo manrido em rorno de 9o/o. 

para conrrabalanr;:ar resultados negativos. Alguns fizeram 
experiencias com mecanismos de participar;:ao (por exem
plo, comiss6es de alto nfvel) que congregam os interessados 
e abrem opr;:6es para polfricas viaveis e aplicaveis dentro de 
urn prazo muruamenre acordado. 
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Quadro 7. 7 0 calculo dos subsidios de equallza~ao fiscal 

Os programas de equalizac;:ao fiscal compensam as pro
vincias (ou estados) cuja capacidade fiscal e inferior a 
media. Alem de salvaguardar objetivos nacionais de 
provisao de niveis minimos de servic;:os publicos em 
ambiro nacional, urn programa de equalizac;:ao pode 
promover a panicipac;:ao dos estados de uma federa<;ao. 
Assim, a equalizac;:ao fiscal e freqiientemente considc
rada como o elemenro aglutinador de uma federac;:ao. 
Os economistas reconhecem de longa data que a equa
lizac;:ao e justificada por motivos de eqiiidade horizontal 
e, nos ultimos anos, ficou claro que, em cenas condi
<;6es, tambem pode promover a eficiencia economica. 

No Paquistao, por exemplo, propos-se urn sistema fis
cal representativo para equalizar a capacidade fiscal entre 
regi6es. A elabora<;ao de urn sistema dessa natureza 
envolve, em primeiro Iugar, o cilculo da receita que 
poderia ser arrecadada se urn governo estadualutilizasse 
todas as fonres normais de receita usando-as com a 

Liroes para uma boa descentrafizariio 
0 ideal seria que os formuladores de politicas se dedicas
sem a descentralizac;:ao redistribuindo de forma gradual a 
autoridade sobre a receita e a autoridade e as responsabili
dades de despesa, de uma forma compativel e coerenre com 
necessidades e responsabilidades previamenre definidas. Ao 
mesmo tempo, desenvolveriam um sistema de subsidies 
intergovernamentais para cobrir lacunas entre despesa e 
receira no nivel local e corrigir desequilibrios de eficiencia 
e eferividade, incluindo, preferivelmente, incemivos para a 
mobilizac;:ao de recursos locais. Isso seria o ideal. Na vida 
real, a tarefa de preparar um bom programa de descenrra
liza<;ao tende a ser mais complexa. 

ATRJBUI<;AO DE AUTORJDADE SOBRE A DESPESA E A 
RECEJTA. Este aspecro suscita uma serie de problemas. A 
informac;:ao sobre a verdadeira distribui<;ao dos beneficios e 
impostos denuo das jurisdic;:oes e entre elas e imperfeita. E as 
economias de escala na arrecadac;:ao fiscal e na produ<;ao de 
servic;:os podem frustrar, em parte, as vantagens de eficiencia 
de um sistema descenrralizado. Alem disso, os cusros de 
outras opc;:oes para a produ<;ao de servic;:os sao muiras vezes 
desconhecidos. A Tabela 7.3 mostra algumas possibilidades 
de auibui<;ao de auroridade sobre a receira e a despesa. 

PLAN EJANDO SISTEMAS DE SUBSfDIOS JNTERGOVERNA
MENTAJS. Os subsidies inrergovernamenrais sao importan
tes fontes de receita para muitos governos subnacionais. 
No Brasil, entre 1970 e 1992, o governo federal financiou 
por meio de subsidies 64% das despesas dos governos 
locais. Na Africa do Sui, os subsidies do governo cenrral 
para governos provinciais recem-eleiros corresponderam a 

mesma inrensidade media no ambiro nacional. Assim, 
utilizando como padrao a media arirmetica de rodas as 
provincias, o direiro a determinada fonre de receita con
ferido a uma provincia pela equalizac;:ao e dererminado 
pela diferem;a (se positiva) entre o retorno potencial 
medio a aliquota fiscal media para todas as provincias do 
agregado e o rerorno potencial obtido naquela provincia 
quando a aliquota fiscal media nacional e aplicada a sua 
base de receita. Dessa forma, uma capacidade rributaria 
provincial inferior a media e equiparada a mediana, a 
media aritmetica ou a outra norma. Como os dados sobre 
bases impositiva.~ e arrecadac;:6es fiscais requeridos para 
implemenrar urn sistema fiscal represenrativo sao ordina
riamenre publicados por diferentes niveis de governo em 
muitos pafses, a implementa<;lio de um sistema dessa 
natureza nao imp6e novos requisitos de dados e pode ser 
feita como programa federal de equaliz.ac;:ao fiscal em 
Iugar de uma parricipac;:ao da populac;:ao na receita. 

cerca de 90% da receita total destes ultimos. Por sua naru
re--La, os subsidies inrergovernamenrais rendem a separar a 
despesa local dos recursos locais e os beneficios da presta
c;:ao dos servic;:os publicos locais dos respecrivos cusros. A 
separac;:ao de beneficios e cusros e a limirada capacidade dos 
governos locais de mobi lizar receita pelos seus proprios 
meios podem reduzir a transparencia do processo orc;:a
mentario local e a responsabilidade dos governos locais 
frente aos seus cidadaos, resultando numa prestac;:ao inefi
cieme e nao equirativa de servic;:os publicos. E claro, per
tanto, que qualquer sistema de subsidies inrergovernamen
tais nos paises em desenvolvimenro deve ser planejado com 
extremo cu idado. 

Embora nao exista formula universal para um sistema 
ideal de subsfd ios governamenrais, urn born sistema deve 
ter cerras caracreristicas. Acima de tudo, deve ser previsfvel 
e transparenre e incorporar os prindpios reb,ames mostra
dos na Tabela 7.4. 

AJUSTANDO A ABORDAGEM APROPRJADA. A clareza das 
regras e essencial para a imposic;:ao de resrric;:6es aos atores 
em cada nivel de governo. Parece ser igualmenre impor
tanre o processo mediante o qual as regras sao ajusradas. 
Embora as regras possam ser, em princfpio, imposras de 
cima para baixo para rewingir a a<;ao arbirraria de rodos os 
participanres, a experiencia indica que e diffcil impor urn 
acordo e que o resultado pode nao ser sustenravel. lsso se 
aplica especialmenre as economias em desenvolvimenro. As 
lic;:oes de diversos paises indicam que as decisoes essenciais 
de polfrica rem maior probabilidade de serem susrentadas 
quando se baseiam num amplo consenso entre os interes-
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Tabela 7.3 Possiveis distribui~oos de impostos e gastos por nivel de governo 

Govemo central Governo estadual Governo local ou provincial 

Receita 

Impasto sabre o valor agregado 
Impasto de renda, pessoa fisica 
Impasto de renda, pessoa juridica 
Impastos de consume 

Impasto de renda, pessoa fisica 
Adicionais sobre impastos federais 
Impastos sobre vendas a varejo 
Impastos de consume 

Impastos patrimoniais 
Taxas sabre veiculos 
Tarifas de uso 
Licen~;:as e taxas 

Impastos sabre recursos naturais 
Taxas alfandegarias 
Impasto de exportaGao 

Des pes a 

Impastos reais 
Taxas sobre veiculos 

Cuidados terciarios de saude 
(controle de doen~;:as 
infecciosas, pesquisa) 
Educa~;:ao universitaria 
Estradas e rodovias (interurbanas) 
Transporte publico (interurbano) 
Gestae de recursos naturais 
Defesa 

Cuidados secundarios de saude 
(hospitais, medicina curativa) 
Educa<;ao universitaria e secundaria 
Estradas e rodovias (interurbanas) 
Transporte publico (interurbano) 
Polui<;ao do are da agua 

Aten~;:ao primaria de saude 
Educa~;:ao primaria e secundaria 
Vias publicas (urbanas) 
Transporte publico (urbana) 
Polui~;:ao do ar e da agua 
Disposi~;:ao de residues s61idos. 
agua, esgotos. corpo de bombeiros 
RegulamentaQao do uso da terra e 
zoneamento 

Gestao de recursos naturais 
ProteGao policial 

sados. Assim, as perspectivas para uma boa descenrraliza
<;ao sao meJhores quando OS cenarios e procesSOS institucio
nais perm item a anicula<;ao de inreresses e a formula<;ao de 
politicas por consenso, como especifica, por exemplo, a 
Cana Europeia de Governo Local de 1985 . 

Na ausencia de acordo em wrno de principios orienta
dares, que podem fazer os governos empenhados na des
cemraliza<;ao para dar infc io ao processo? Ja existem alguns 
modelos. No come<;o dos anos 90, o governo de Uganda 
estabeleceu urn processo de consulta com diferenres ime
ressados - grupos comunirarios, produrores agrfcolas e 
representames do governo - para decidir quanro a melhor 
forma de levar a cabo a descenrraliza<;ao. Decidiu-se adotar 
uma abordagem gradual, por fases . Ourros paises optaram 
por comiss6es imegradas por lideres informados de dife
renres nfveis do governo, inrelectuais e, as vezes, enridades 
trabalhistas e empresariais, valendo-se, quando necessaria, 
de assessoria externa. Nesse particular, e interessante a 
experiencia recenre da Africa do Sui. A nova constitui<;ao 
incumbiu uma comissao fiscal de considerar a estru tura 
inrergovernamenral do pais. 0 presidenre, responsavel pela 
forma<;ao dessa comissao, ofereceu aos diferen tes represen
tanres um foro constitucionalmenre garamido para a defi
ni<;ao dos seus inreresses. Embora ainda seja muiro cedo 
para julgar os resultados, o processo gerou urn clima de 
expectativa geral e produziu demandas pela elabora<;ao de 
medidas de descenrraJiza<;ao apropriadas. 

Habita~;:ao 

Politica cultural 
Promo<;ao do turismo 
Prote~;:ao policial 

As comiss6es podem ser uteis em face de inreresses de 
cuno prazo. A prazo mais Iongo. porem, e possfvel que 
sejam necessarias solw;:6es mais duradouras, que admitam 
a representa<;ao formal dos imeresses de governos subna
cionais na formula<;ao de polfticas e leis nacionais. Fre
qiienremenre se utilizam nesse conrexto dmaras adicio
nais, como o Bundesrat alemao. Essas solu<;6es oferecem 
urn mecanismo institucionalizado para definir inreresses a 
partir da base, oferecendo simultaneamenre os meios para 
desenvolver normas amplameme aceitas e criveis para a 
colabora<;ao inrergovernamenral, que sao essenciais para 
uma descenrral iza<;ao sustend.ve l. Tambem ajudam dife
remes niveis de governo a adaptar-se a necessidades que 
emergem com o passat do tempo. 

GA.R.AJ"\JTINDO A PREPARAc;:A.o DO TERRENO lNSTlTUCIO

NAL. Em principia , aproximar das comunidades servidas o 
processo de formula<;ao e implemema<;ao de polfticas e 
auair a panicipa<;ao dos cidadaos na moldagem de politicas 
resultam em maior responsabilidade e na melhoria dos dis
positives de comrole locais. Mas, como demonsuou a dis
cussao do potencial de insrabilidade macroecon6mica, 
acima, as a<;6es no centro do governo podem ser solapadas 
no nivel local se nao houver urn solido padrao de conren
<;ao fiscal nem existirem normas aplid veis para regulamen
tar as rela<;6es inrergovernamenrais. Na maioria dos siste
mas federativos, houve uma longa evolu<;ao dos dispositivos 
de conrrole enrre diferemes niveis de governo. Paradoxal-
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Tabela 7.4 Principios e melhores praticas na planifica~ao de subsidios 

Objetivo do subsidio 

Redu~ao do desequil1brio 
fiscal 

Redu~ao de disparidades 
fiscais regionais 

Compensa~ao por 
beneficios indiretos 

Estabelecimento de 
padroes nacionais minimos 

Promocao de prioridades 
locais em areas de alta 
prioridade nacional, mas de 
baixa prioridade local 

Estabilizac;:ao 

Principios 
de planifica~io 

Redistribui~ao de responsa
bilidades entre niveis de 
governo 
Redu~ao de tributos 
Participa~ao na base 
impositiva 

Subsidies gerais 
sem contrapartida 
Transferencias para 
equaliza~ao da capacidade 
fiscal 

Transferencias de 
contrapartida sem limites, 
com taxa em nivel 
compativel com beneficios 
indiretos estimados 

Transferencias condicionais 
em bloco sem contrapar
tida, com condi~oes sobre 
padroes de servi~o e 
aces so 

Transferencias ilimitadas 
de contrapartida. esta em 
nivel lnversamente propor
cional a capacidade fiscal 
local 

Subsidies de capital, desde 
que seja possivel a 
manuten~ao 

menre, o que a hisroria nos ensina e que, a menos que os 
Esrados que renham aringido cerro nivel de cenualiza<;:ao e 
possuam normas eferivas para o comrole macroecon6mico 
geral e urn solido processo de form ula<;:ao de poliricas, a 
descenrraliza<;:ao pode ser dificil de implementar e gerar 
desequ ilibrios. A descentraliza<;:Jo, quer ocorra por evolu
<;:ao gradual, quer planejada (ou as duas coisas), pode dar 
urn impulso adicional ao desenvolvimenro, mas so fad. isso 
se aquelas condi<;:oes forem satisfeitas. 

Qualquer estraregia de descenrraliz.a<;:ao deve partir de 
uma avalia<;:ao da capacidade institucional nos diferenres 
nfveis de governo (Tabela 7.5). Quando a capacidade do 
governo cenual e fraca para administrar a politica fiscal e 
monetiria nacional e para aprovar e aplicar normas confia
veis para as rela<;:oes inrergovernamenrais ou oferecer uma 
estrutura para congregar OS inreressados, sera dificil chegar 

Melhores praticas 

Redu~ao fiscal, Canada. 
Participacao na base 
impositiva, Africa do Sui, 
Brasil, Canada e Paquistao 

Programas de equaliza~ao 
fiscal, Alemanha, Australia 
e Canada 

Transferencias para 
hospitais universitarios, 
Africa do Sui 

Subsidies rodoviarios 
e para o ensino 
primario, Indonesia 
Transferencias para 
educa~ao, Colombia e Chile 

Transferencias de 
contrapartida para 
assist€mcia social, Canada 

Uso limitado de subsidies 
de capital com estimulo a 
participacao do setor 
privado mediante garantias 
contra risco politico e 
social 

Praticas e evitar 

Subsidies para cobertura 
de deficits 
Participacao por imposto 
especifico, como na lndia e 
no Paquistao 

Participa~ao na receita 
geral com uso de formulas 
de fatores multiples 

T ransferencias 
condicionais, com 
condi~oes limitadas 
apenas a despesa 
Subsidies ad hoc 

Subsidies ad hoc 

Subsidies de estabiliza~ao 

sem requisites de futura 
manuten~ao 

a descenrraliz.a<;:ao. Tambem serao morivos de preocupa<;:ao 
a polariza<;:ao extrema das rela<;:oes nos nfveis de governo ou 
emre esres e a extrema fraquez.a da capacidade de organiza
<;:ao no nivel subnacional. Nessas condi<;:6es, melhor seria 
que os responsaveis pelas poliricas protelassem a descenua
liza<;:ao ou evitassem esrrategias ambiciosas, em favor de 
uma abordagem gradativa ou serorial mais cuidadosa. Por 
exemplo: a descentraliza<;:ao poderia come<;:a r em certas 
areas prioritarias como a educa<;:Jo, a saude ou a infra-estru
tura. Eficienres mecanismos de monitoria podem oferecer 
oportunidades de aprendizagem e de inrrodu<;:ao gradual de 
novas polfricas. Os paises dotados de maior capacidade nos 
nfveis central e local tern mais op<;:6es - mas as suas prefe
rencias variam. 0 que pode ser importanre para urn pais (a 
presra<;:ao descemralizada de servi<;:os, por exemplo) talvez. 
nao seja convenieme (ou desejavel) em ouuos. 
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Tabela 7.5 Equipara~ao da estrategia de descentraliza~ao a capacidade do governo 

Capacidade do govemo central 
Capacidade 
do governo local Baixa Alta 

Baixa Cautelosa estrategia de descentralizac;:ao com 
experiencias piloto 

Desconcentrac;:ao de certos servi<;os prioritarios 

Delegac.ao de certas fun<;oes as ONG e as 
comunidades DelegaGiio de certas func;:oes as ONG e as 

comunidades 

Fortalecimento institucional amplo em ambos 
os niveis. em especial nas financ;as publicas 
(na maioria dos paises da Africa Subsaariana) 

Fortalecimento de entidades locais alvo durante 
a transferencia de responsabilidades (e.g. , 
Hungria, Mexico, Tailandia) 

Alta Tendencias separatistas ou secessionistas 

Detegac;:ao ou transferencia de acordo com 
prioridades governamentais (e.g., Provincia 
de Santa Cruz. Bolivia; partes da ex-Uniao 
Sovietica) 

Delegac;ao ou transferencia de func;oes de 
acordo com prioridades e preferencias do 
governo e com necessidades expressas 
(maioria dos paises industriais) 

Op~oes estrategicas: reduzindo a distancia entre o 
Estado eo cidadao 
A evidencia apresenrada neste capitulo mosrrou que a me
lhoria da capacidade e da efetividade do Estado depende de 
mecanismos capazes de melhorar a aberrura e a tra nsparen
cia, fonalecer incenrivos a parricipa<;ao nos assunros publi
cos e, quando apropriado, aproximar o governo do povo e 
das comunidades a que deve servir. Esse tipo de forraleci
memo da capacidade exigira tempo e cuidadosa aten<;ao aos 
perigos: os esfor<;os no senrido de abrir o governo a urn leque 
mais amplo de necessidades e inreresses nao melhorarao a 
sua efetividade ou responsabilidade se impedirem o acesso 
de outros grupos. Comudo, a experiencia dos governos de 
rodo o mundo sugere alguns claros ponros de panida: 

• Quando apropriado, o Estado deve agir no senrido de 
assegurar uma ampla discussao e avalia<;ao publica dos 
rumos e prioridades das politicas maiores. Para isso e 
preciso, no minimo, disponibilizar a informa<;ao de inre
resse publico e estabelecer mecanismos de consulta, 
como os conselhos deliberativos e comiss6es civicas, para 
recolher as opini6es e preferencias dos grupos afetados. 

• Ele deve, quando exeqi.ifvel, encorajar a panicipa<;ao 
direta de organiza<;6es de usuarios e beneficiarios na ela
bora<;ao, implemenra<;ao e moniroria de bens e servi<;os 
publicos locais. E deve fomenrar a capacidade e eficien
cia de organiza<;6es e institui<;6es locais responsaveis, em 
vez de substituf-las. 

• Q uando a descenrraliza<;ao da presta<;ao de servi<;os for 
considerada convenienre, cum pre ao Estado adotar uma 
cuidadosa abordagem por erapas ou serores, come<;ando 
em areas priorirarias como as da saude, educa<;ao ou 

infra-esrrurura. Cumpre-lhe rambem inrroduzir fo n es 
mecanismos de moniroria e assegurar a exisrencia de 
normas inrergovernamenrais s61idas para coibir a<;oes 
arbitrarias nos nfveis cenrral e local. 

• No nfvel local, deve o Esrado concenrrar-se nos proces
sos e incenrivos para melhorar a responsabi lidade e a 
comperi<;ao. Quando a responsabilidade e a sensibili
dade de governos locais sao fracas, a melhoria da respon
sabilidade horizorual (para com o publico) e da respon
sabi lidade vertical (para com o centro) consrituem o 
passo inicial e essencial rumo ao desenvolvimenro de 
maior capacidade estatal. 

Cerros perigos sao inerenres a qualquer esrrategia desri
nada a abrir e descenrral izar o governo. 0 aumenro das 
oporrunidades de se fazer ouvir e de participar aumenram 
as exigencias feitas ao Esrado, o que pode agravar o risco de 
impasse ou de captura por grupos de interesse aruanres. E, 
se nao houver claras regras que imponham resrri<;6es as 
diferenres camadas de governo nem existirem incenrivos 
que estimulem a responsabilidade local, a crise de gover
nan<;a que agora afl ige muiros governos cenrralizados sera 
simplesmenre repassada aos nfveis inferiores. Conrudo, 
como salienra a Quana Pan e desre Relat6rio, os obstaculos 
ao Iongo do caminho para a reforma do Estado nao sao 
inrransponiveis. 0 primeiro passo para aproximar o 
governo do povo consisrira em fazer com que os objerivos 
da reforma sejam claramenre inrel igfveis para os cidadaos e 
a comunidade empresarial. As iniciarivas para melhorar a 
comunica<;ao e o consenso gerarao urn duplo beneficia: 
aumenrar o apoio a reforma e dorar o governo de uma me
lhor compreensao de como leva-la a cabo correramen te. 
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COLETIVA INTERNACIDNAL 

N 0 CAPiTULO 7, EXPLICOU-SE COMO NOVAS PARCERJAS 

e press6es comperirivas podem melhorar a eferivi
dade interna do Esrado. Contudo, o desafio da reforma do 
Esrado nao rermina nas fronteiras nacionais. N urn mundo 
cada vez mais interdependenre, muiras vezes as ac;:6es de 
urn pais rerao repercuss6es para seus vizinhos e o resro do 
mundo. AJem disso, reconhece-se cada vez mais que cenos 
bens e servic;:os publicos indispensaveis s6 podem ser obri
dos mediante a cooperac;:ao inrernacional. Assim, fonalecer 
a capacidade do Esrado significad., internacional e interna
mente, esrabelecer parcerias e insri ruic;:6es mais eficientes. 

A necessidade de cooperac;:ao internacional decorre de 
manifesrac;:6es globais e regionais dos problemas descri ros 
nos capfrulos anteriores, como a falra de mercados e a 
presenc;:a de exrernalidades. Exemplos de bens publicos 
internacionais sao a paz mundial, urn ambiente global sus
ten ravel, urn so mercado mundial de bens e servic;:os e o 
conhecimento basico. A falra de esforc;:os conscientes, con
cerrados e colerivos para proporciona-los, a provisao desses 
bens sera insuficiente. A ajuda para o desenvolvimenro, 
embora nao seja urn bern publico no sentido esrriro, ram
bern jusrifica a cooperac;:ao internacional por raz6es de 
eqi.iidade global. 

Neste capitulo, abordamos as formas pelas quais os 
governos poderiam conrribuir para assegurar uma oferra 
global mais eferiva de bens publicos internacionais. Come
c;:amos examinando os mecanismos voluntarios ja implan
rados para coordenar a ac;:ao coleriva internacional. Em bora 
existam claros indfcios de que a cooperac;:ao na busca de 
metas globais coletivas produz beneficios globais, nem 
rodas as ac;:6es desse ripo gerarao beneffcios para rodos. 
Devido a isso, a parricipac;:ao nem sempre sera do interesse 
de rodos os paises. t possfvel que cerros paises simples
mente nao arribuam a cerros bens publicos inrernacionais 
os mesmos altos valores que tern em outros, e por vezes os 
cusros internos do cumprimento de urn acordo podem 
superar os beneficios. Uma imporrante lic;:ao rirada da 

experiencia com acordos voluntarios e de que eles dao pou
cos resultados quando os paises os assinam sem enrender 
ou acei rar inteiramente os seus cusros provaveis. 

Financiamento e provisao de bens 

publicos internacionais 

Nao faz ainda muiro tempo, o conselho padrao no rocante 
a provisao de bens publ icos baseava-se quase exclusiva
mente na inrervenc;:ao do Estado. Con forme as circunstan
cias, a receira podia ser a inrroduc;:ao de urn subsfdio, urn 
imposro, uma nova responsabilidade legal, urn novo regu
lamenro ou urn novo programa de provisao publica direra 
do bern em paura. Ocorre que esra abordagem geralmenre 
nao produzia efeiro quando se rratava da provisao de bens 
publicos inrernacionais. N urn mundo de pafses soberanos, 
a cooperac;:ao volunriria passa a ser a unica resposta. Por 
que, porem, iriam os pafses empreender ac;:6es cooperarivas 
quando nao exisre ou e quase nulo 0 incentivo para realiza
las individualmenre? 

Desde enrao, a experiencia e uma compreensao melhor 
de como funcionam as economias levaram-nos a reconhe
cer urn conjunro mais rico de morivos para a ac;:ao coleriva 
e a conceber melhores disposic;:6es insrirucionais para 
adora-los, sejam des nacionais ou globais. Como vi mos nos 
capirulos anreriores, os Estados estao abandonando abor
dagens de governo monopolisras, fundadas no comando e 
conrrole, e adorando urn enfoque mais parriciparivo, que 
abrange a sociedade civi l, os mercados e as autoridades 
locais. No nfvel global, a abordagem parricipariva vai mais 
Ionge, uma vez que se baseia na cooperac;:ao internacional 
sem uso de poder coercivo. Hoje, os principais mecanis
mos da provisao de bens publicos internacionais baseiam
se inteiramente na ac;:ao voluntaria. 

Nos mercados inrernacionais de comercio e invesri
mento, os paises tern colaborado para formular regras 
comuns e normas de condura e para insrirucionaliza-las por 
meio de diferentes acordos formais. Cirem-se entre esses 
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acordos regionais o Forum de Coopera<;:ao Economica da 
Asia do Pacifico (APEC) eo Mercosul, na America Larina, 
bern como acordos mulrilarerais como a Organiza<;:ao 
Mundial do Comercio (OMC) eo Acordo Geral de Tari
fas e Comercio (GATT), seu precursor. Embora se baseiem 
inreiramenre na parricipa<;:ao volunraria, rodos esses acor
dos rem arraido crescenre numero de membros, conrri
buindo rremendamenre para o crescimenro do comercio 
mundial e a melhoria do bem-esrar dos parricipanres. A 
organiza<;:ao e opera<;:ao desses acordos cusra caro, mas os 
membros consideraram os seus beneffcios suftcienres para 
jusriftcar os cusros. 

Quando e desejavel a coopera~ao? 

Para qualquer pais, a decisao de cooperar em imporranres 
iniciarivas inrernacionais sera complexa, por ser condicio
nada pelos seus valores sociais e por sua avalia<;:ao do inre
resse nacional a Iongo prazo. 0 saldo dos custos e benefl
cios da coopera<;:ao depended do ripo de arividade, dos 
mecanismos proposros e das condi<;:6es economicas e 
sociais que o pais enfrenra. 

Hoje, nao so ha maior reconhecimenro da ex.isrencia e 
dos beneficios de bens publicos inrernacionais, como ram
bern das conseqi.iencias da insuftciencia da sua provisao. A 
hisroria ja mosrrou o que pode aconrecer quando a comu
nidade das na<;:6es era mais fragmenrada do que hoje em 
dia pela guerra ou por barreiras ao comercio e ao invesri
menro. Sem urn forum no qual os esrados-na<;:6es possam 
discurir e negociar ordei ramenre as mudan<;:as de poliricas 
e padroes nacionais, e possivel que as pequenas economias 
acabem por rer que adorar as praricas das porencias econ6-
micas dominanres, num processo de "harmoniza<;:ao impe
rial". Ademais, deixar de presrar eferiva ajuda exrerna ou 
apoio para a pesquisa basica desrinada a sarisfazer as neces
sidades dos paises pobres reduz as perspecrivas de que esses 
paises evoluam e cheguem a ser economias vibranres e 
parceiros comerciais lucrarivos. A coopera<;:ao inrernacional 
e cririca para fazer com que rudo ven ha a dar resulrados 
signiflcarivamenre melhores. 

Mas, rambem nesre caso, nem rodos os paises se dispo
rao, em rodos os casos, a parricipar da provisao de bens 
publicos inrernacionais. A coopera<;:ao pode, quando nada, 
resrringir a Jiberdade de a<;:ao de urn pais. Muiras vezes, os 
beneficios excederao os custos da cessao de parre da auto
nomia nacional, mas nem sempre. Em muiras areas - a 
coordena<;:ao da polirica macroeconomica e uma delas - , 
e ineviravel a exisrencia de incerrezas quanro ao ripo de 
a<;:ao a empreender. Em ourras, como as da prore<;:ao 
ambienral e da mudan<;:a climarica, ha incerreza quanro ao 
grau de parricipa<;:ao dos proragonisras. Incerrezas como 
essas prejudicam a provavel eferividade e diluem os benefi
cios esperados da coopera<;:ao. 

Mesmo quando os fa ros perrinenres sao mais conheci
dos, diferen<;:as de percep<;:ao e prioridades ainda podem 

impedir a coopera<;:ao. Por exemplo, muiros paises em de
senvolvimenro reluram em adorar as leis rrabal hisras e as 
normas sobre polui<;:ao dos pafses mais ricos, remendo per
der a sua vanragem compeririva e por em risco o seu cres
cimenro. Alem disso, cerros paises podem oprar por nao 
cooperar em cerras arividades por acred irarem que a pes
guisa e a experimenra<;:ao privadas acabarao por produzir 
solu<;:6es mais bararas. 

Em geral, a provisao coleriva de bens publicos requer 
equilibria enrre rres princfpios: aberrura, diversidade e coe
sao. Cada qual rem consideravel meriro, mas a observancia 
exrremada de qualquer deles pode compromerer os demais. 
A aberrura a economia mundial envolve urn compromisso 
para com a rransparencia e a clareza das normas, como as 
que proibem praricas comerciais discriminarorias. No 
enranro, aberrura sem diversidade pode resulrar no rerro
cesso de pafses que desejam conrar com maior liberdade 
para divergir e numa fragmenra<;:ao conseqi.ienremenre 
maior da economia mundial. Da mesma forma, a aceira<;:ao 
da diversidade - por exemplo, no reconhecimenro mulUo 
de diferen res padr6es nacionais - fomenra a inova<;:ao mas 
pode ser prejudicial para a coesao enrre os paises ou enrre 
as comunidades de urn pais. Claro esra que a coesao ram
bern e geralmenre desejavel, mas nao quando imp6e exces
sivo sacri ficio a aberrura e a diversidade. 

Essas considera<;:6es indicam que, embora seja grande a 
necessidade de provisao coleriva de bens publicos inrerna
cionais, nao esra nisto a resposra a todos os problemas de 
rodos os paises. Cabe a cada pais decid ir, conforme cada 
caso, sobre a respecriva parricipa<;:ao. Assim, uma esrrurura 
global apropriada para a organ iza<;:ao da a<;:ao coleriva deve 
dar margem a insriru i<;:6es e acordos mulriplos, rodos base
ados na parricipa<;:ao volunraria. Uma possivel abordagem 
da concep<;:ao organizacionaJ seria raciocinar em rermos de 
series de grupos, cada qual com urn objerivo di ferenre: 

• Grupos funcionais para rrarar de quesr6es especiftcas 
como polirica macroeconomica, prore<;:ao am bienraJ, 
normas rrabalhisras e confliros inrernacionais (por exem
plo, a O rganiza<;:ao Inrernacional doT rabalho e o Banco 
de Ajusres Inrernacionais). 

• Grupos regionais para rrarar de mulriplos assunros do 
inreresse de paises vizinhos (mas, de preferencia, aberros 
a todos os que desejem aderir), ind uindo comercio e 
invesrimenro (por exemplo, a area de Livre Comercio da 
America do None, ou NAFTA, e o APEC). 

• Grupos de coordena<;:ao para vincular os grupos fu ncio
nais e regionais e criar uma rede mais ampla para rodos 
os membros (por exemplo, a OCDE) . 

Essa esrrurura possibilira urn equi libria razoavel enrre 
aberru ra, diversidade e coesao e bern podera ser adequada 
para prevenir a fragmenra<;:ao e a harmoniza<;:ao imperial . 0 
inreresse e a parricipa<;:ao individual dos paises nos diferen-
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res grupos em dererminado momenro variad., e os grupos 
poderao permanecer relarivamenre inarivos por longos 
periodos. Conrudo, ao chegar o momenro oporru no, com 
convergencia de ideias e circunsrancias, os grupos poderao 
ver-se dianre de urn ressurgimenro do inreresse em suas ari
vidades, como ocorreu, por exemplo, nos esragios ftnais das 
negocia<;6es da Rociada Uruguai do GATT. 

Como assegurar uma coopera~ao mais efetiva 

Nao ha garanria de que os Esrados panicipames cumprirao 
inva riavelmenre os seus compromissos exrernos. Na ausen
cia de uma auroridade mundial com jurisdi<;ao e poder 
coercivo universal, cabe aos proprios Esrados a observancia 
de acordos e rrarados imernacionais. Surge daf a clara 
necessidade de mecanismos que assegurem essa observan
cia quando os compromissos nao esrejam sendo volunraria
menre honrados. Recenres experiencias no direiro inrerna
cional sugerem alguns desses mecanismos. 

E por diferenres raz6es que paises deixam de cumpri r 
seus compromissos inrernacionais. Os incenrivos ao seu 
cumprimenro podem ser fracos, devido a mudan<;as de 
prioridades poliricas ou de condi<;6es economicas funda
menrais. Ou pode haver falra de pericia recnica e de co
nhecimenros organizacionais indispensaveis para assegurar 
uma a<;ao oponuna. £, o que e ralvez mais comum enrre 
paises em desenvolvimenro, e possivel que nao exisram OS 

necessarios recursos ftnanceiros. 
Quando os seus incenrivos passam a ser incompadveis 

com o cumprimenro das suas obriga<;6es inrernacionais, e 
possivel que urn pais renba de reconsiderar a sua parricipa
<;ao. A eferividade do acordo (ou da organiza<;J.o inrerna
cionaJ) sofrera desgasre se muiros membros riverem, simul
raneamenre, fortes incenrivos para deixar de cumprir as 
suas disposi<;6es. Na pratica, porem, OS Esrados rem rido 
uma percep<;ao mais ampla dos seus pr6prios inreresses, 
recon hecendo o impacro das suas a<;6es sobre a comuni
dade das na<;6es, sobre a sua propria repura<;ao e sobre a 
possibilidade de parricipar de fururos acordos recfprocos. 

Em muiros casos, a falra de capacidade e de recursos 
ftnanceiros e mais maneavel. Muiros acordos inrernacio
nais levam em coma a capacidade e as limira<;6es ftnancei
ras de alguns membros. Podem-se incluir disposi<;6es para 
assegurar a disponibilidade do pessoal e dos recursos ftnan
ceiros necessarios para rodos os membros. Se essas necessi
dades nao forem inreiramente previsras, e possivel conce
ber mecanismos de comunica<;ao e supervisao para abordar 
quesr6es emergentes. Uma disrribui<;ao realisra de respon
sabilidades e a provisao anrecipada das necessarias rransfe
rencias de recursos podem melhorar a implemen ta<;ao e 
reduzir as viola<;6es. 

Fregi.ientemenre, os mecanismos juridicos rradicionais 
nao logram cbegar a raiz dos problemas de observancia de 
acordos, baseando-se, em vez disso, no seu rompimenro 

para desencadear a a<;ao. Essa abordagem poe em evidencia 
a viol a<;a.o e rem urn cararer de defronra<;ao. As a<;6es corre
rivas necessarias poderao chegar rarde demais - quando o 
dano ja pode rer ocorrido. As rela<;6es enrre os membros 
poderao dereriorar-se, rornando mais diffcil a coopera<;ao 
furura. 

Ourra maneira de encarar o problema, orienrada mais 
para o processo, promove a observancia dos compromis
sos em cararer conrinuo. A meta nao e condenar o erro, e 
sim manter o cumprimenro das suas obriga<;6es por pane 
dos Esrados e evirar viola<;6es. Essa abordagem baseia-se 
muiro mais na comunica<;ao, na consulra, na monirora<;ao, 
no inrercambio de in forma<;ao e na assisrencia recn ica e 
ftnanceira. 

Conven<;6es recenres, panicularmenre com referencia 
ao meio ambienre, incorporam mecanismos de monirora
<;ao e faci lira<;ao do seu cumprimenro, rais como conferen
cias enrre as partes, secrerarias em separado e disposi<;6es 
sobre assisrencia financeira que asseguram a apresenra<;ao e 
o exame de relarorios de implemenra<;ao pelos paises mem
bros. Conrudo, falra a esses organismos o poder coercivo. 
Tambem lhes faJra maior capacidade de veriftcar a imple
menra<;ao, a menos que os pafses cooperem no forneci
menro de informa<;6es. Os acordos juridicos mais aprimo
rados, inclusive algumas conven<;6es ambienrais mais 
recenres, adicionam urn elemenro de supervisao. Uma 
enridade supervisora pode ser uti[ para fiscaJizar OS requisi
£0S de apresenra<;ao de relarorios e divulgar informa<;6es 
sobre o impacro exercido pela conven<;ao no nivel interno. 

0 procedimenro relativo a inadim plemenros esrabele
cido no Prorocolo de Monrreal sobre Subsrancias que 
Desrroem a Camada de Ozonio e urn born exemplo dessa 
nova abordagem. QuaJquer signarario do acordo que renha 
duvidas sobre a correra aplica<;ao do Prorocolo por ourro 
signarario pode iniciar o procedimenro, como rambem o 
pode a propria secreraria e qualquer pane que renha difi
culdade em honrar seus compromissos. Tam bern rem 
acesso a esse procedimenro pessoas fis icas e organiza<;6es 
nao-governamenrais, que podem fornecer a secreraria 
in forma<;6es sobre possivel descumprimenro. A Comissao 
de Implemenra<;ao pode procurar obrer uma solu<;ao ami
gavel ou entao recomendar assisrencia recnica ou finan
ceira, caso o prorocolo deixe de ser aplicado por falra de 
capacidade. Pode rambem suspender os direiros e privile
gios das panes rransgressoras. 

Essa abordagem em fun <;ao do processo fundamenra-se 
na continua coopera<;ao enrre organismos nacionais. Os 
seus componences incluem facilidades ra is como redes per
manenres de comunica<;ao, relar6rios periodicos sobre 
implemenra<;6es, revisao peri6dica de disposi<;6es juridicas 
e reun i6es ordinarias de dirigenres e de funcionarios. T udo 
isso ajuda a manter a consciencia dos responsaveis quanro 
as meras buscadas pelos acordos e aos meios de aringi-las, e 
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a manter o publico informado sobre problemas emergen
res. Urn born exemplo de insrrumemo desse ripo eo Regis
rro Jmernacional de Produros Qufmicos Porencialmeme 
T6xicos, sediado em Genebra, que se fundamenra em 
decis6es reguladoras nacionais, e nao na a~ao reguladora 
internacional. 

A provisao atual de bens publicos internacionais 

Exarninam-se nesra se~ao alguns dos desafios e oporrunida
des que se abrem aos Esrados, ao procurarem equi librar, 
em cinco areas selecionadas, o interesse proprio e o inte
resse comum num mundo cada vez mais inrerdependenre. 

Expansao dos mercados mundiais 
A l iberaliza~ao das leis de comercio e invesrimenro em rodo 
o mundo conrribuiu para urn exrraordinario aumemo no 
volume do comercio mundial e do invesrimenro esrran
geiro direro e de caneira, cujo impacro sobre o bem-esrar 
dos parricipanres rem sido consideravel e posirivo. Acordos 
mulrilarerais e regionais rem apoiado a expansao dos mer
cados, na medida em que a maior inrerdependencia econ6-
mica rornou necessario manter e ampliar urn sistema inter
nacional de comercio liberal e invesrimenro. Robusrecida 
pela anima~ao do comercio, a economia global vern cres
cendo rapidamenre, e essa expansao nao da mosrras de 
esrar esmorecendo. 0 que perdeu a inrensidade foi a 
migra~ao de genre em busca de rrabalho. A edi~ao de 1995 
do ReLatorio sobre o Desenvolvimento Mundial mosrrou que 
os aruais fluxos migrat6rios anuais de pafses em desenvol
vimenro hoje em dia nao sao maiores em re l a~ao a popula
~ao total do que nos anos 70. A maioria dos rrabalhadores 
nos pafses mais pobres esd. apenas come~ando a sen tir os 
beneficios - e os custos - da migra~ao mundial. Con
rudo, a expansao dos mercados e a inrensifica~ao das pres
s6es comperirivas rornarao alguns paises despreparados 
alramenre vu lneraveis a choques imprevisros e poliricas 
err6neas. No Capitulo 3, ex pl icou-se que os pafses rerao de 
adorar poliricas inrernas prudenres, coerenres e confiaveis a 
fim de preparar-se para o novo clima global. A a~ao cole
riva inrernacional pode contribuir para esses esfor~os ao 
oferecer oporrunidades para que os paises assumam com
promissos exrernos que confi ram maior credibil idade a 
essas poliricas. 

0 crescenre consenso global quanro aos beneficios de 
um comercio mais liberal e de uma expansao do mercado 
inrernacional reflere-se no grande e crescenre numero de 
membros da OMC (Q uadro 8.1 ). A serie mais recen re de 
negocia~6es mulrilarerais para a libe raliza~ao do comercio, 
a Rodada Uruguai, resulrou em significarivas redu~6es de 
barreiras rarifarias e nao-rarifarias no comercio de bens e 
serv i~os, principalmenre enrre pafses em desenvolvimenro. 

A redu~ao de barreiras nas fronreiras nacionais, comudo, 
e apenas um dos requisiros previos para uma panici pa~ao 

Quadro 8.1 A Organizacrao Mundial do 
Comercio - um mecanismo internacional 
para a credibilidade das politicas nacionais 

A OMC foi criada em janeiro de 1995 para adminis
rrar acordos de comercio mulrilaterais negociados 
por seus pafses membros. Pode ser considerada 
como insrirui~ao que incorpora urn conjumo de 
normas e prindpios sobre o uso de poliricas que afe
tam os fluxos de comercio e como uma "feira" na 
qual os membros rrocam concess6es de acesso ao 
mercado e ajusram as regras do jogo. A OMC exige 
de seus membros a garanria de nao-discrimina~ao 

geral nas suas polfricas de comercio e de rransparen
cia nas suas normas e procedimemos de execu~ao. 
Oferece rambem os mecanismos juridicos pelos 
quais os pafses afirmam a seriedade dos seus compro
missos, bern como procedimemos melhorados para 
a solu~ao de confliros entre esrados membros. 

Nos seus dois primeiros anos de exisrencia, o sis
rema de solu~ao de comroversias da OMC recebeu 
um roral de 62 casos, envolvendo pelo menos 43 
marerias disrinras. Desras, duas compleraram imei
ramenre o processo e, em rcla~ao a ourras duas, emi
riram-se relar6rios de grupos. Os pafses nao podem 
mais bloquear o esrabelecimenro de grupos de arbi
rragem ou desconsiderar as suas conclusoes, como 
ocorria no regime do GATT. E, cmbora possam 
recorrer, a decisao do 6rgao de apela~ao e final. Cada 
esdgio do processo esra sujeiro a prazos esrriros, e os 
pafscs que deixam de observa-los enfrenram san~oes 
comerciais aurorizadas. 

0 processo de solu~ao de conrroversias continua 
scndo dominado pelos pafses comerciais maiores e 
rerrir6rios alfandegarios, e a credibil idade do sistema 
depende da disposi~ao da parte deles de acarar deci
s6es que lhes sejam desfavoraveis. Conrudo, encora
jados pela natureza do sistema da OMC e pelo 
direiro de compensa~ao, os pafses em desenvolvi
menro esrao recorrendo ao processo de solu~ao de 
conrroversias muiro mais freqlienremenre do que o 
faziam na epoca do GATT. 

mais ariva no sistema de comerc10 mundial. Os pafses 
necessiram rambem de uma raxa de cambio compeririva, de 
uma boa disponibilidade de divisas e de uma infra-esrrurura 
de rransporres capaz de apoiar a expansao do comercio. 
Porranro, apesar do alasrramenro da li beraliza~ao comer
cia!, a panicipa~ao do comercio no PIB caiu em 44 de 93 
pafses em desenvolvimenro, de meados dos anos 80 a mea
dos dos anos 90. Essa disparidade no ri rmo e na exrensao 
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da integrayao re8ere 0 grau de exiro alcans:ado por diferen
tes regi6es no aumenro do seu volume de comercio com o 
resro do mundo. Ao passo que o lesre asiarico, por exem
plo, expandiu sisremaricamenre o seu comercio durante 
varias decadas, o comercio da Africa Subsaariana chegou 
mesmo a catr. 

Alem da liberalizas:ao do comercio, aumenca o numero 
de paises que esrao removendo gradarivamente as resrris:6es 
aos movimenros rransfronceiris:os de capirais, quer unilare
ralmeme, quer como pane de iniciarivas regionais. 0 
numero de paises com regimes liberais ou quase sempre 
liberais de capital aumenrou de 9 para 30 nas duas ulrimas 
decadas, ao passo que 0 numero daqueles que adoram regi
mes relarivamenre resrririvos regisrrou aguda queda, de 73 
para 53 paises (Figura 8.1). 

Assim como os paises acusam acentuadas diferens:as no 
crescimento do comercio, rambem exisre consideravel dis
paridade nas capacidades nacionais de arrair capital esrran
geiro. Embora os fluxos mundiais de capital privado e ofi
cial se hajam decuplicado nos ulrimos 20 anos, a capta<;ao 
desses 8uxos pelas regi6es em desenvolvimento rem sido 
desigual. Grande pane dessa expansao deveu-se aos fluxos 
privados, que se desrinam, entre as regi6es em desenvolvi
mento, principalmenre ao lesre asia rico e a America Larina. 

Uma esrimariva indica que mais de merade da populas:ao 
do mundo em desenvolvimenro praricamente nao foi 
rocada por esse aspecro da globaJ izas:ao. 

De parricular interesse para os paises em desenvolvi
menro e a composis:ao desses crescenres 8uxos de capital 
privado. Muiros deles esrao arivamenre empenhados em 
obrer invesrimenros esrrangeiros direros, mas encaram o 
investimenro de carreira com certa ambivalencia. Os inves
ridores de carreira esrrangeiros, proporcionando liquidez e 
exercendo in8uencia sobre a esrrurura reguladora e a gesrao 
empresarial, podem ajudar a desenvolver mercados finan
ceiros locais. Trazem, conrudo, rambem o risco de uma 
subira evasao de capital, com efeiros desesrabilizadores que 
foram dramaricamenre ilusrrados pela crise do Mexico em 
1994-95. 

A gesrao do risco de fuga de capirais e de grandes fluxos 
de capirais em geral consrirui urn desafio para a maioria dos 
paises em desenvolvimenro. Cada vez mais, considera-se o 
risco como uma fome benefica de disciplina de governo, 
que desesrimula polfricas impulsivas e irresponsaveis, e 
muiros paises afrouxaram seus conrroles sobre o capital 
(v. Capitulo 3). Mesmo assim, grandes 8uxos numa ou 
nourra dires:ao podem acenruar a vulnerabilidade de urn 
pais, na forma de grandes desequilfbrios exrernos, aumenro 

Figura 8.1 Muitos paises estao relaxando os controles sobre o capital internacional 
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transa96es internacionais requerem aprovacao oficial. Fonte: Adaptado de Gwartney, Lawson e Block, 1996. 
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da infla'<ao ou das taxas de juros ou de uma exuberance 
expansao do crediro, capaz de comprometer a solidez dos 
ban cos. 

Os meios de que os governos disp5em para manrer-se a 
salvo de problemas consriruem quase rodos uma quesrao de 
politica interna: em particular, de poliricas flscais pruden
res, regimes monerarios e cambiais aceitaveis, urn sistema 
bancario solido e prudence e, possivelmente, medidas capa
zes de reduzir a expectariva do publico de que o governo 
venha em seu socorro se os invesrimenros se arruinarem. 

Mas a comunidade inrernacional rem importances inre
resses em jogo no equacionamento dos riscos associados 
aos fluxos de capiral. Uma compreensao melhor desses ris
cos e maior confian'<a no seu tratamento encorajariam os 
paises a panicipar mais ativamenre nos mercados mun
diais. A existencia de mercados de capiral mais aberros e 
melhor operados nos paises em desenvolvimenro melhora
ria o uso de recursos globais e aumenraria a diversiftca\ao 
das carteiras. 

Quais sao os tipos de a\ao coletiva que podem ajudar a 
alcan\ar esses beneficios' Consulras mais esrreiras entre 
bancos cenrrais e reguladores ftnanceiros poderiam ajudar 
a melhorar as estrururas reguladoras e as praricas financei
ras nacionais. E uma coopera~o maior enrre auroridades 
nacionais poderia ajudar a esrabelecer procedimenros de 
assisrencia mutua em casos de crise, como e o novo meca
nisme esrabelecido pelo FMI para ajudar paises membros 
a absorverem choques exrernos. 

Outra preocupa\ao e o crescenre regionalismo. Verifi
cou-se nas duas t'drimas decadas urn aumenro acenruado 
no numero de acordos regionais de aberrura de mercados, 
incluindo o NAFT A, o Mercosul e o APEC. 0 regiona
lismo nao se limira ao comercio. No caso da Uniao Euro
peia, por exemplo, rambem mosrra que na\5es vizinhas 
desejam uma inregra'<ao polirica maior em resposra a preo
cupa'<oes de seguran'<a com urn, partilha de cusros de infra
esrruturas e institui\5es, e maior poder de barganha nas 
negocia'r5es inrernacionais. 

Em rela'<ao aos meriros dos acordos regionais, as opi
ni5es se dividem e os indicios conrinuam inconclusivos. 
Ha quem argumenre que o regionalismo desviara a arenc;:ao 
e os recursos dos processes multilarerais mais importances 
e minad o progresso na implanta\ao de normas de comer
cia nao discriminar6rias. Ourros susrenram que o regiona
lismo habilira os Esrados a adorar inovadoras medidas de 
abenura de mercado que acabarao servindo de base a ini
ciarivas mulrilarerais. Foram parceiros regionais, sem 
duvida, os pioneiros de acordos que vieram a ser adorados 
em insrrumenros multilarerais, como e o caso do trata
menro dado pela Uniao Europeia ao comercio de servi\os. 

Embora algumas das preocupa'<oes a respeiro do regio
nalismo possam ser Jegitimas, e passive[ meJhorar OS acor
dos regionais, tornando-os mais compariveis com merca-

dos mundiais mais abertos e inregrados. Uma das formas 
de fazer isso e abrir esses acordos a qualquer parceiro 
comercial inceressado em aderir a eles, em vez de resrringi
los aos paises pertencenres a respectiva regiao. Ourra op'rao 
consiste em estabelecer, mediante urn mecanisme multila
teral, urn processo de convergencia com prazo deflnido 
para a redu'<ao das d iferenc;:as entre barreiras comerciais 
internas e externas a urn minima esripulado. 

Apoio a pesquisa brisica e a gerarao de conhecimento 
0 conhecimento e urn bern publico inrernacional que 
beneficia a rodos. A a\ao coletiva inrernacional pode orien
rar a pesquisa para as necessidades de paises em desenvolvi
mento, onde a maioria das arividades de pesquisa exisrenres 
e fragmenrada, carente de recursos e mal orienrada. A assis
rencia inrernacional pode ajudar a avaliar necessidades, de
senvolver uma agenda eferiva pelo cusro, incenrivar o in
terdmbio e a colabora'<ao internacional e proporcionar 
fundos adicionais para areas necessiradas. 0 sucesso de 
enridades como o Grupo Consulrivo de Pesquisa Agricola 
Inrernacional (CGIAR) e a Organiza'<ao Mundial da Saude 
parece indicar que pode ser subsrancial a renrabilidade do 
invesrimenro em pesquisa nos paises em desenvolvimento. 

A pesquisa basica e urn bern publico classico - e glo
bal . Os beneficios, embora inicialmenre incerros e poste
riormenre dificeis de aferir, sao excepcionalmenre alros em 
muiros casos. A rransforma'<ao da economia global e de 
sociedades inreiras rem como base o conhecimento adqui
rido mediante novas descobertas. Conrudo, os incenrivos 
para a realiza\ao e o flnanciamenro da pesquisa basica sao 
extremamenre fracas: os beneflcios de urn maior conheci
mento sao nao-excludenres e 0 lobby da pesquisa e pouco 
numeroso. Em paises ricos, os governos freqi.ienremenre 
consideram a pesquisa como urn luxo. Nos pa.ises pobres, 
os governos raramenre dao a ela qualquer aren~o . 

T alvez a maior disparidade entre o potencial de resulta
dos eo invesrimenro real em pesquisas seja enconrrado nos 
paises em desenvolvimenro. 0 campo para a forma\ao de 
capiral humano nesses paises e imenso, mas 0 processo e 
complicado pela desnutri\ao infanril , pelas doen\as debili
radoras e pela degrada\aO dos recursos naturais que susren
tam a produ\ao agricola. Novos conhecimenros podem 
fazer uma expressiva diferen\a na vida das popula\5es, 
como ocorreu com a erradica\ao da variola, a conren\ao da 
malaria e da oncocercose e os signiflcarivos aumenros de 
produrividade agricola possibilirados pela revolu\ao verde. 
Mas esses exiros sao raros. E e pouco provavel a ocorrencia 
de avan'<os decisivos se nao houver uma continua garanria 
de apoio aos esfor'<os bern orienrados. 

Nos paises em desenvolvimenro, a pesquisa enfrenra 
diversas desvanragens. Em primeiro Iugar, a arividade de 
pesquisa nesses paises geralmenre goza de baixa prioridade. 
Na Africa Subsaariana, por exemplo, menos de 2% dos 
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or~amenros de saude sao aplicados em pesquisa no seror, o 
que resulra em escassez de insrirui~6es e insrala~6es de pes
quisa, bern como de cienrisras. Segundo, os limirados fun
dos desrinados a pesquisa sao geralmenre mal disrribu fdos. 
Nos paises em desenvolvimenro, a pneumonia e as doen~as 
diarreicas represenram 15% da carga de morbidade, mas 
apenas 0,2% dos recursos de pesqu isa medica desrinam-se 
ao seu esrudo. Muiras vezes, essa falha disrriburiva reflere 
carencias de informa~ao basica e dos especialisras necessa
rios para preparar uma adequada agenda de pesquisas. Em 
rerceiro Iugar, e pequeno o inrercimbio e a coordena~ao 
rransfronrei ri~a enrre pesquisadores de pafses em desenvol
vimenro, e isso resulra em consideravel superposi~ao de ari
vidades de pesquisa e na perda de oporrunidades de econo
mia de cusros. 

A comunidade inrernacional pode fazer mais para aju
dar os paises em desenvolvimenro a gerar os novos conhe
cimenros que arenderao a suas necessidades. Por meio da 
ajuda exrerna, os doadores podem ajudar os governos a pre
parar uma agenda de invesriga~6es baseada numa cuida
dosa aferi~ao de necessidades, bern como a flnanciar urn 
nfvel mais alro, porem susrenravel, de gasros em pesquisa. 
Os paises indusrriais rambem podem aj udar a reduzir a eva
sao de ralenros - 0 exodo de especialisras em pesquisa dos 
pafses em desenvolvimenro - proporcionando pesquisa
dores e cienrisras comperenres para rrabalhar com insrirui
~6es de paises desenvolvidos para adquirir capacidade de 
rreinamenro e elaborar programas de pesquisa que esrimu
lem a reren~ao de pessoal local. Os doadores podem ajudar 
a esrabelecer e flnanciar insriruros regionais de pesquisa 
para incenrivar a ferriliza~ao cruzada de ideias e limirar ari
vidades de pesquisa redundanres. E as insrirui~oes inrerna
cionais podem ajudar a divulgar os novos conhecimenros 
adquiridos para fomenrar a produrividade, o rraramen ro 
mais eferivo de doen~as e esrilos de vida mais saudaveis. 

0 alcance desses esfors-os e bern ilusrrado pelo exiro da 
cooperas-ao em muiras areas de pesquisa e divulga~ao. 0 
CGIAR, por exemplo, aruou decisivamenre no desenvolvi
menro de variedades de planras mais produrivas e na pro
mos-ao de merodos ag.rfcolas mais eflcienres e ambienral
menre saudaveis. 0 CGIAR, uma rede mundial de 16 
cenrros de pesquisa agricola, e apoiado por 50 paises no seu 
objerivo fundamental de aliviar a fome nos paises em de
senvolvimenro. Os beneficios dessa arividade nao se Jimi
ram, porem, a esses paises (Quadro 8.2). 

A coopera~ao inrernacional na pesquisa de saude ram
bern resulrou em imporranres avans-os. Por exemplo, a 
Organiza~ao Mundial da Saude desempenhou desracado 
papel na erradica~o da variola. Mas conrinua a exisrir urn 
campo muiro grande para a as-ao coleriva. Do gasro mun
dial roral em pesqu isas de saude no comeyo dos anos 90, 
cerca de 95% aplicaram-se a problemas de saude que pre
ocupam principalmenre os paises indusrrializados, e apenas 

Quadro 8.2 A pesquisa agricola internacional 
tambem beneficia os doadores 

Em 1993, a produs-ao de rrigo dos Esrados Unidos 
correspondeu a aproximadamenre 12% da safra 
mundial. Os EUA sao urn grande exporrador de 
arroz, concenrrando cerca de 18% do comercio inrer
nacional do produro. Na sua maioria, as variedades 
de trigo e arroz culrivadas nos EUA foram aperfei~o
adas por meio de pesquisas de melhoria de culrivares. 
Muitas foram aperfei~oadas gras-as ao trabalho de 
dois cenrros de pesquisa da redc do CGIAR: o Cen
tro Inrernacional de Melhoramenro do Milho e do 
Trigo (CIMMYT) eo Insrituro Inrernacional de Pes
quisas do Arroz (IRRI). Ambos sao parcialmenre 
apoiados por conrribui~oes do governo dos EUA. 

Urn recenre estudo procurou avaliar os beneficios 
da pesquisa do CGIAR para a economia dos EUA. 
Estimou-se que, no periodo 1970-93, os ganhos 
com o uso de variedades de rrigo melhoradas oriun
das do CIMMYT corresponderam a de US$3,4 bi
lhoes a US$13,7 bilhoes. Para o governo dos EUA, 
o coeftciente de beneficio/cusro do seu apoio ao 
C1MMYT foi de nada menos do que 190: I. Arri
buiu-se a pesquisa do IRRI o monranre de US$20 
milhoes a US$1 bilhao em ganhos na receita gerada 
pelo arroz, produzindo urn coeftciente de beneff
cio/cusro de 17: I. Assim, em bora ten ham sido efe
tuados principalmenre por razoes humanirarias, os 
investimenros dos EUA na pesquisa agricola inrerna
cional do rrigo e do arroz produziram para a econo
mia americana beneficios direros que ulrrapassam 
por larga margem os cusros do apoio ao CGIAR. E, 
raJ como conclui o esrudo, "a pesquisa agricola inrer
nacional e urn investimenro na esrabilidaJ e inrerna
cional e no crescimenro econ6mico no exterior que 
rraz recompensas adicionais para os Esrados Unidos 
e ourras nas-oes doadoras". 

5% as necessidades de saude dos paises em desenvolvi
menro. 

De modo especial, diversas arividades de pesquisa mere
ceriam maior apoio inrernacional: 

• Melhor compreensao das doen~as tropicais, parricular
menre as que aferam a infancia e a popula~o rural da 
Africa Subsaariana. 

• Conrrole da propagas-ao do virus da imunodeficiencia 
humana (HIV), causador da AIDS. 
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• Melhoria do rraramenro e da preven<;:ao de doen<;:as nao 
rransmissfveis, que aferam crescenre numero de pessoas 
nos paises em desenvolvimenro. 

• Descobena ou desenvolvimento de variedades resisren
res a doen<;:as e pragas em culrivares rais como os de algo
dao, cacau, arroz e barara-doce, de grande imponancia 

. . 
para mul[as econom1as. 

• Desenvolvimenro de recnologias de mi nera<;:ao e lavoura 
para minimizar a erosao do solo e o desmaramento. 

ProtefiiO mundial do meio ambiente 
A degradac;ao do meio ambiente, no nivel tanto global 
como local, e uma grave amea<;:a ao desenvolvimenro. As 
quest6es ambienrais de carater mundial que geram parti
cular preocupa<;:ao compreendem a mudan<;:a do clima 
(Quadro 8.3), a perda de biodiversidade e a prote<;:ao de 
aguas internacionais. No nivel local, OS problemas mais 
premenres sao a polui<;:ao do ar e da agua, o desAoresra
mento e a degrada<;:ao do solo e dos pasros. A a<;:ao coleriva 
inrernacional pode ajudar a aliviar esses problemas 
median re mel hor coordena<;:ao, maior conscien riza<;:ao do 

publico, rransferencias de recnologia, parrilha de cusros e 
consul ras que ajudem a formular poliricas e praricas nacio
nais e locais. 

A coopera<;:ao inrernacional e hoje reconhecida como a 
pedra angular de um regime ambienral susren ravel. Nas 
duas ulrimas decadas, 0 numero de acordos ambienrais 
inrernacionais aumenrou significativamen te. A am pla 
gama de inreresses em jogo denora a necessidade de coor
denar arividades no nivel inrernacional para assegurar 
pad roes de componamento esraveis e previsiveis e esrabele
cer sistemas de gesrao cooperariva. Embora a disposi<;:ao de 
participar da a<;:ao coleriva inrernacional impl ique o reco
nhecimenro de um objetivo comum, diferenres paises rem 
diferenres interesses em jogo, que rambem devem ser 
reconhecidos. Por exemplo, o anigo 4 da Conven<;:ao sobre 
Mudan<;:a do Clima de 1992 requer que as panes conside
rem em todos os aspectos os in reresses (en tre ourros) dos 
pequenos paises insulares, dos paises com areas cosreiras 
baixas, areas aridas e semi-aridas, matas Oll areas vulnera
veis a degrada<;:ao floresral , e dos paises com areas sujei tas a 
carastrofes naturais. 

Quadro 8.3 Os desafios da mudan~a do clima global para a coopera~ao internacional 

Embora persisram cerras duvidas sobre a magnitude das 
mudan<;:as climaricas globais e a urgencia em aborda-las, 
csra-se formando um consenso de que 0 problema e real 
e potencialmente perigoso e que nao se deve protelar a 
aplica<;:ao de medidas apropriadas. Segundo previs6es 
do Grupo lntergovernamenral sobre Mudan<;:a do 
Clima, nos proximos I 00 anos a superficie da terra se 
aquecera a media de 0,9° C a I ,8° Ce o nivel do mar se 
elevara entre 15 em e 96 em. Essas mudan<;:as provoca
riam secas mais freqilentes e intensas, o alastramento 
de doen<;:as, a retra<;:ao de geleiras e rempestades mais 
violenras. 

Quais sao OS desa6os da mudan<;:a cJimatica para a 
coopera<;:ao inrcrnacional? Sob os auspicios do Conve
nio Quadro das Na<;:6es Unidas sobre Mudan<;:a do 
Clima, assinado em 1992 e rarificado por 159 paises, 
esra sendo negociado e podera ser adotado no final de 
1997 um acordo internacional para limitar emiss6es de 
gases de estufa que contribuem para a mudanc;a do 
clima. Mas, sc river os efeitos perniciosos que esrao 
sendo previstos, a mudan<;:a climatica ex igid uma coo
pera<;:ao muito mais decidida - polirica, econ6mica e 
financeira - para satistazer necessidades a um custo 
projerado de US$50 bilhoes por ano are 2040. 

Recenres anal ises da mudanc;a do clima oferecem um 
solido fundamenro econ6mico para a adoc;ao de instru-

memos de mercado, tais como direitos negociaveis de 
emissao de carbono, para reduzir as emiss6es de gases de 
esrufa. Num sistema de licen<;:as negociaveis, seriam 
concedidas licen<;:as correspondentes a dererminado 
limite de emissao de gases de estufa, proibindo-se as 
emiss6es sem licen<;:a. Os paises onde os custos da redu
<;:ao das emiss6es de carbono sao baixos disporiam de 
um incentivo para eferuar essas rcdu<;:6es e vender as 
liccnc;as de que nao necessirem a paiscs onde esses cus
tos sao altos. Segundo estimativas de um recente estudo 
do Banco Mundial, a redu<;:ao, ao menor custo, de 
20% das emiss6es nos paises da O CDE poderia exigir 
transa<;:6es globais de direiros no monrante anual de 
US$30-40 bilhoes. Permirir essas transac;oes geraria 
economias equivalenres a 65% dos custos globais da 
redu<;:ao. 

Em grande parte, as barreiras a implemenra<;:ao dcste 
mercado mundial sao poliricas. A propria exisrencia do 
mercado depende da disposic;ao dos governos de cria-lo 
e regulamenra-lo. (Os recursos fi nanceiros para a com
pra de direitos deverao provir do setor privado.) Um 
passo essencial para o estabelecimento do mcrcado sera 
a aloca<;:ao inicial de direitos - 0 que sera dcterminado 
por um prorocolo mundial sobre mudanc;a climatica. 
Embora renham sido sugeridas muiras formulas, esra 
quesrao conrroversa ainda csra por ser resolvida. 
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Quadro 8.4 Compartilhando os custos da 
prote~iio ambiental 

0 Fundo para o Meio Ambienre Mundial (GEF) foi 
esrabelecido em 1991 para ajudar os paises em de
senvolvimenro a financiar os custos adicionais de 
novos invesrimenros ambienrais com beneficios glo
bais em quarro areas: mudancra do clima, preserva<;:ao 
da biodiversidade, prore<;:ao da camada de ozonio e 
prore~1o de aguas inrernacionais. 0 GEF, cmpreen
dimenro conjunro do Programa das Na<;:6es Unidas 
para o Meio Ambienre, do Programa das Na<;:6es 
Unidas para o Desenvolvimenro c do Banco Mun
dial, ja resulrou em novos acordos insrirucionais para 
a provisao de bens colerivos. 

Com mais de 165 Esrados membros, o GEF e 
governado por urn conselho de delegados de 32 
paises, cada qual representando urn grupo de clien
res. Ha 16 grupos correspondcnres a paises clienres 
em desenvolvimento, 14 a paises indusrrializados e 2 
a Europa Oriental. Em cada grupo, OS paises esco
lhem urn membro do conselho e o seu suplenre, e 
cada grupo derermina o seu pr6prio processo de con
sulra e decisao. Os novos membros incorporam-se a 
grupos de clienres exisrenres. Assim, esra f6rmula 
inovadora combina represenrarividade e eficiencia. 

Muiras vezes, ha necessidade de apoio insrirucional e 
financeiro para habilirar cerros paises a cumprir as suas 
obriga<;:6es. Urn dos resultados da Conferencia das 
Na<;:6es Unidas sobre Meio Ambienre e Desenvolvi
menro, realizada no Rio de Janeiro em 1992, foi, por 
exemplo, o compromisso dos paises indusrrializados 
de proporcionar recursos fmanceiros para cusrear as des
pesas a que se viram for<;:ados os paises em desenvolvi
menro para implemenrar obriga<;:6es esrabelecidas na 
Agenda 21 da reuniao. 0 Fundo para o Meio Ambienre 
Mundial, concebido para financiar os custos adicionais 
de projeros que exercem impacro ambienral global, de
sempenha papel essencial no cumprimenro dessas obriga
<;:6es (Quadro 8.4). 

Muiros dos mais premenres problemas ambienrais ime
diaros dos paises em desenvolvimenro, como a polui<;:ao 
urbana da agua e do ar e a degrada<;:ao do solo, sao mais 
locais do que globais. Mesmo assim, rem imporranres con
seqliencias sobre a produrividade, a saude e a qualidade da 
vida denrro das suas fronreiras nacionais. 0 progresso no 
alivio desses problemas rem sido Iento, e a falra de capaci
dade e vonrade polirica tanto nacional como local repre
senra urn grande obsraculo. 

A experiencia recenre nos ensina que, para rornar inte
gra e susrenravel o meio ambienre local e mundial , sera 
necessaria urn esfor<;:o internacional coordenado, que com
bine uma cuidadosa aren<;:ao a incenrivos financeiros, for
<;:as do mercado, leis e interesses nacionais. E, igualmenre 
importame, deve a comunidade inrernacional ajudar a 
conscienrizar ainda mais o publ ico sabre os perigos da 
degrada<;:ao ambienral, a fim de mudar os incenrivos poli
ticos que morivam os dirigenres e que muiras vezes agem 
contra a meta da inregridade ambienral. 

Prevenriio e controle de conjlitos 
0 mundo viveu a maior parte do seculo XX sob o especrro 
de grandes guerras. A primeira merade do seculo resremu
nhou dois confliros globais, a carasrr6fica desrrui<;:ao de 
vidas e recursos e decadas de reabilita<;:ao e reconsrru<;:ao. 
Sobre a segunda merade do seculo pairou o especrro da 
Guerra Fria, com a amea<;:a de desrrui<;:ao ainda maior por 
armas nucleares. As rens6es internacionais levaram muiros 
paises a desrinar subsrancial parcela da produ<;:ao nacional 
ao seror milirar. Essas rensoes so come<;:aram a diminuir 
nos ulrimos dez anos, abrindo uma oportunidade para que 
as na<;:oes reduzissem os gasros milirares e colhessem os fru
ros da paz (Quadro 8.5). 

A ameacra de guerra nuclear foi subsriruida por uma pro
lifera<;:ao de confliros menores, que geram dispendiosos pro
blemas de socorro e reabilira<;:ao de refugiados. Os mecanis
mos de coopera<;:ao exisrentes nao lograram maior exira no 
controle desses confliros ou na rarefa de ajudar a evira-los. 
Os problemas freqlientemente se alasrram e envolvem pai
ses vizinhos, como ocorreu no sudesre da Asia e em grande 
parte da Africa meridional nas ulrimas decadas e como esra 
ocorrendo agora na Africa central e ocidental. Esses confli
ros nao se confinam aos paises mais pobres, podendo ram
bern irromper em paises de renda media, como a an riga 
Iugoslavia e o Ubano. 0 desafio com que se defronra a 
comunidade internacional consisre em enconrrar novas for
mas de prevenir esses confliros ou conte-los nas suas fases 
iniciais, antes que se rransformem em rragedias. 

0 fim da Guerra Fria fomenrou a visao orimisra de uma 
possivel solu<;:ao de muiros dos problemas que haviam con
rribuido para a insrabilidade e o confliro em rodo o 
mundo. Em vez disso, deflagraram-se nos ulrimos anos, em 
diferenres partes do mundo, pelo menos 30 imporranres 
confliros armadas (definidos como choques que ocasionam 
mais de 1.000 morres por ano). Os frageis acordos de paz 
no Camboja e em Mo<;:ambique parecem agora ser a exce
<;:ao, mais do que a norma. Ja rivemos ocasiao de ver: 

• Urn crescenre numero de refugiados e de deslocados 
internos e urn numero desproporcional de mulheres e 
crian<;:as sem acesso aos recursos basicos necessarios para 
a reparria<;:ao ou reabil ira<;:ao (Figura 8.2) 
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• Urn aumenro do numero de emergencias humanirarias, 
da media anual de 5 emergencias em 1985-89, para 20 
em 1990, 26 em 1994 e 24 em 1995. 

• A erosao ou o colapso roral da legirimidade e da au tori
dade em muiros Esrados, como o Afeganisrao, a Liberia, 
Ruanda, a Somalia e a ex-Jugoslavia, em conseqUencia 
de prolongadas guerras civis ou de genocidio. 

0 relacionamenro enrre refugiados eo Esrado e inexrri
cavel. Os Esrados sao os arores principais na resposra a cri
ses de refugiados e na sua definic;:ao. De faro, o direiro 
inrernacional define o "refugiado" relacionando-o com o 
Esrado. Embora as ONG e os paises e comunidades que os 
acolhem desempenhem papeis essenciais no arendimenro 
de deslocados, a propon;:ao dos deslocamenros nos ulrimos 
anos rem exigido que os Esrados- unilareralmenre ou no 
ambito de organizac;:6es mulrilaterais- mobilizem e ofere
c;:am prorec;:ao, socorro e assisrencia. Alem disso, agindo em 
conjunro ou como membros de organizac;:6es inrernacio
nais, os Esrados iniciaram as negociac;:oes que deram fim a 
diversos confli ros armados que geravam refugiados, como 
os do Camboja, de Moc;:ambique e da anriga Jugoslavia. 

Mesmo assim, sao poderosos OS desincenrivos a coope
rac;:ao no que range aos refugiados. Urn deles e a dificul
dade de obrer compromissos em siruac;:oes em que urn 
Estado pode nao perceber qualquer interesse proprio 
direro. Ourro e a perspecriva de disposic;:oes de panilha de 
encargos que exigem que urn Esrado aceire refugiados em 
seu rerrirorio, muiras vezes a urn alro cusro politico e 
financeiro. 0 caso de Ruanda ilusrra o alro cusro do socor
ro comunirario de emergencia em grande escala. Enrre 
abril e dezembro de 1994, a comunidade inrernacional 
desrinou cerca de US$! ,4 bilhao para arividades de socor
ro em Ruanda e em paises vizinhos. As arividades de rea
bilira<;:ao foram inrroduzidas gradualmenre, mas, em fins 
de 1996, uma populac;:ao de aproximadamenre I ,5 milhao 
de refugiados exrernos conrinuava a depender da assisren
cia inrernacional. 

Os esrados diferem rambem quanro a capacidade de 
evirar ou limirar os fluxos de refugiados. Os esrados mais 
fones esrao em melhores condic;:oes de negar enrrada a 
refugiados e a pessoas em busca de asilo. Muiras vezes, os 
esrados mais fracos, com recursos mais limirados, e que 
arcam como maior onus de prorec;:ao e reparriac;:ao de refu
giados ao rermino dos conA itos. 

Arualmenre, a resposra coleriva inrernacional aos pro
blemas de refugiados baseia-se em grande escala em orga
nizac;:6es mulrilarerais. 0 AJro Comissariado das Nac;:oes 
Unidas para os Refugiados reve o seu orc;:amenro dupli
cado e o seu mandaro ampliado na decada de 90. Essa 
enridade auspiciou ajuda humaniraria inrerna na Bosnia, 
operac;:oes rransfronreiric;:as na Somalia, assistencia a deslo
cados inrernos em Sri Lanka e reparriac;:ao de refugiados na 

Quadro 8.5 A quanto sobem os dlvidendos da 
paz mundlal? 

Os gastos militates globais regisrraram significativa 
reduc;:ao, de aproximadamenre 4% do PIB em 1990 
para 2,7% em 1994 e 2,4% em 1995 (ver a figura). 
Essa queda, em flagrante conrraste com a tendencia 
ascendente das duas decadas anteriores, resultou da 
fragmenrac;:ao da Uniao Sovierica, de urn novo clima 
politico mundial, da democratizac;:ao cada vez maior 
e de uma reduc;:ao da ajuda milirar. 

Tera, porem, a reduc;:ao dos gastos militares me
lhorado o crescimenro e o bem-estar? 0 relaciona
menro enrre despesas militates e desenvolvimento 
econ6mico depende de diversos fatores e circunsran
cias. Os resultados empfricos variam em func;:ao dos 
pressuposros e metodologias urilizados. Cerros esru
dos mosrram que as reduc;:oes globais dos gastos mil i
tates cenamente geraram urn dividendo de paz na 
forma de acelerac;:ao do crescimenro da produc;:ao. 
Ourros indicam que o relacionamento entre despe
sas militates e crescimento nao e linear, e sim qua
drarico: quando sao baixos OS nfveis de gastos milita
tes, urn aumenro desses gasros contri bui para 
acelerar o crescimento; nos niveis mais altos, o 
aumento dos gastos milirares reduz o ri tmo de cres
cimento. Excluindo-se da amosrra os paises com 
altos gastos milirares, a rela<;:ao entre despesas milira
res e crescimento nao e signiflcariva para a maioria 
dos pafses em desenvolvimento (em tempos de paz). 
Nestes casos, o maior dividendo podera provir, em 
ultima analise, da percepc;:ao de seguranc;:a de urn pais 
e do aumenro da confianc;:a do investidor, e nao da 
reduc;:ao dos gasros milirares per se. 

Gastos mllitares por paises Industrials, em 
desenvolvimento e do antigo bloco sovletlco 
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Figura 8.2 Levas de refugiados na Africa, Asia e Europa 
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Nota: Os dados abrangem refugiados. repatriados e deslocados internos. Fonte: Alto Comissariado das Nacoes Unidas para os Refugiados, 
1995. 

America Cenrral e em Mo<;:ambique. Essas arividades exigi
ram uma coordena<;:ao alramenre complexa. Em Mo<;:ambi
que, por exemplo, as opera<;:5es de socorro de 199 1 envol
veram 26 organismos das Na<;:5es Unidas, 44 doadores 
bilarerais, seis ourras insrirui<;:5es mulrilarerais e 180 ONG. 
Segundo as esrimarivas, mais de 16.000 ONG rrabalham 
na presra<;:ao de socorro e assisrencia humanid.ria em rodo 
o mundo. 

Melhoria da eficiencia da ajuda externa 
Embora a ajuda exrerna nao seja um bern pt'1blico no sen
rido esrriro, pode-se jusrifid.-la por considera<;:6es de equi
dade inrernacional, parricularmence em rela<;:ao ao bem
esrar e a produrividade Fuwra da popula<;:ao nos paises 
pobres. Uma parre essencial da melhoria do clima para 
assisrencia ao desenvolvimenro deve ser o aumenro da efi
ciencia da ajuda exrerna, do ponro de visra ranro do bene
ficiario como do doador. Pesquisas recenres indicam que 
isso pode ser consegu ido medianre uma vincula<;:ao mais 
esrreira da ajuda com as poliricas dos benef!ciarios. 

0 exiro ou malogro de projeros de desenvolvimenro 
flnanciados com recursos de ajuda exrerna, mesmo nos 
serores sociais, depende parricularmenre da qualidade das 
polfricas macroecon6micas de um pais. Assim, um projero 
de expansao do ensino primario rem probabilidades de 
exiro quando as polfricas macroecon6micas sejam adequa
das. Se os projeros sao o veiculo do desenvolvimenro, as 
poliricas macroecon6micas podem ser consideradas como 

o combusrfvel e os lubriflcanres que manrem o vefculo em 
mov1menro. 

Alem disso, a ajuda exrerna so rera impacros sobre o 
crescimenro num clima de boas pol fricas. Nos pafses que 
adoraram as polfricas econ6micas essenciais para o cresci
menro - idenriflcadas pela pesquisa empirica como ague
las que garanrem a discipl ina fiscal , a preven<;J.o de uma alra 
infla<;:ao e a manuren<;:ao de uma economia razoavelmenre 
aberra - , a ajuda esrrangeira incremenrou sign iflcariva
mence o crescimenro econ6mico (Figura 8.3). Os pafses 
que implanraram um ambience de boas polfricas e recebe
ram signiflcarivos monrances de ajuda nos ulrimos anos 
- como a Bolivia, £1 Salvador, o Mal i e Uganda- cres
ceram mais rapidamenre do que reria sido previsro somenre 
em Fun<;:ao das suas polfricas. 

A clara infere ncia e de que a eferividade da ajuda 
exrerna seria maior se Fosse ou orienrada sisremaricamenre 
para os pafses pobres com bons programas de reforma eco
nomica ou usada para promover boas polfricas. Ao mesmo 
rempo, cabe aos doadores grande parre da responsabilidade 
de garanrir que a aj uda exrerna seja presrada de maneira 
responsavel e eferiva. 

A ulti ma decada regisrrou uma rendencia a liberaliza<;:ao 
econ6mica no mundo em desenvolvimenro, indicadora de 
um clima melhor para a assisrencia eferiva. Por exemplo, a 
India e o Vierna - paises populosos que adoraram bons 
programas de reforma no come<;:o dos a nos 90- esrabele
ceram ambienres em que provavelmenre sera maior o 
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Figura 8.3 Mas politicas anulam o efeito 
da ajuda 

lmpacto marginal da ajuda sobre 
o crescimento do PIB 
(pontos percentuais por ano) 

Politic a Nivel de ajuda 

Nota: Cada valor e a media de um grupo de paises. Os resulta
dos baseiam-se numa regressao que utiliza dados de 56 paises 
para o periodo de 1970- 73 a 1990- 93. 0 nivel de ajuda e 
medido como percentagem do PIB do pais beneficiano. Fonte: 
Adaptado de Burnside e Dollar. 1996. 

impacro da ajuda externa sobre o crescimenro e a redus:ao 
da pobreza. Mas o hist6rico da ajuda dirigida para paises 
pobres com boas politicas entre 1970 e 1993 e pouco 
expressivo. A ajuda bilateral nao demonstrou qualquer ten
dencia de favorecer boas poliricas, ao passo que a aj uda 
multilateral s6 refletiu modesto favorirismo para paises 
com boas poliricas (como demonstrou um estudo que 
levou em conra a renda e a popula<;:ao) . Pa ra as enridades 
de ajuda, uma alra prioridade consiste claramente numa 
canalizas:ao mais sistematica de recursos para paises pobres 
que adorem boas poliricas. 

Pode a ajuda contribuir para que os paises pobres me
lhorem suas poliricas e institui<;:6es? T ra ta-se de uma per
gunra di fic il mas critica para a distribui<;:ao da aj uda. 0 
assunro rem sido objero de poucas pesquisas sistematicas, 
mas os resultados disponiveis sao sugestivos. 

Os emprestimos de ajusre esrrutural em apoio a refor
mas de poliricas rem rido mais exiro nos casos em que e 
forte a "propriedade" local do programa de reforma. 
Embora possam servir de uril apoio para um programa de 
reformas existenre, e pouCO provave! que OS emprestimos 

de ajusre gerem a reforma por si s6s: a experiencia oferece 
daros ind fcios de que OS doadores nao podem "subornar" 
os governos para inrroduzi r poliricas para as quais nao ha 
apo1o mrerno. 

Nos casos em que for<;:as sociais e poliricas inrernas 
deram in fc io a programas de reforma de poliricas e instirui
<;:6es, a aj uda exrerna pode presrar eferivo apoio ao inrrodu
zir, num ambienre receprivo, especial iza<;:ao recnica e li<;:6es 
exrraidas de ourros paises. A Indonesia, Mauricio e Uganda 
sao bons exemplos dessa inrera<;:ao posiriva. Mas, onde 
exisre pouco movimenro inrerno de reforma, a ass isrencia 
desrinada ao forralecimen ro insrirucional e a reforma de 
poliricas rem exercido pouco impacro. 

Assim, em cerros ambienres, e possivel que a assisrencia 
exrerna renha di flculdades em real izar algo mais do que a 
manuren<;:ao da paz e o socorro de emergencia. Conrudo, 
uma vez que as for<;:as sociais e poliricas inrern as renham 
dado impulso a reforma, a ajuda exrerna pode presrar 
imporranre apoio ranro a reforma de poliricas como ao 
desenvolvi menro insrirucional. E, uma vez implanradas as 
boas politicas e a boa estruru ra insti rucional, a assisrencia 
flnanceira pode acelerar a rransis:ao para um rirmo de cres
cimento mais rapido. A experiencia de economias bem
sucedidas demonstra que a necessidade e rempod.ria: com 
o desenvolvimenro de uma tradi<;:ao de boas politicas e 
bom desempenho, os fluxos de capital privado aumenram 
e eliminam gradualmente a necessidade de ajuda exrerna. 

O~oes estrategicas: incremento da provisao de bens 
coletivos internacionais 

Uma coopera<;:ao inrernacional mais eferiva pode incre
menrar as oporrunidades e ajudar os paises a enfrenrar os 
novos desaflos globais. Cada pais deve avaliar OS meritos de 
cada iniciariva de coopera<;:ao proposra e decidir, caso a 
caso, se quer ou nao quer parricipar. Conrudo, esre capi
tulo indicou diversas areas em que a cooperas:ao pode ser 
de grande va lia: 

• Expansiio e pmervarii.o de mercados mundiais abertos, 
induindo o alivio do risco resultante da volati!idade dos 
movimentos de capital. A presen<;:a de mercados de capi
tal mais aberros preocupa a muiros paises em desenvol
vi menro devido a poss ibilidade de subitas saidas, capazes 
de desestabil izar a gestao econ6mica. 

• Pesquisa bdsica orientada para as necessidades de pafses em 
desenvolvimento. A revolu<;:ao verde, possibi litada pelo 
apoio do CGlAR, demonstra que o invesrimenro em 
pesquisa e desenvolvimento pode ser alramenre compen
sador - tanro para os doadores como para os beneficia
nos previstos. 

• Proteriio do meio ambiente. A as:ao coletiva inrernacional 
pode ajudar a al iviar problemas mund iais e locais de 
meio ambienre mediante a melhoria da coordenas:ao, 
maior conscienriza<;:ao do publico, transferencia de tec-
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nologia e oferra de incenrivos para politicas ambienrais 
nacionais apropriadas e sua aplica~ao. 

• Manutenriio da paz e prevenriio de conjlitos armados. 0 
alto cusro humano e financeiro das guerras - e dos 
correspondenres esfor~os de socorro e reabilita<;:ao - e 
bern conhecido, mas os mecanismos existenres nao 
regisrraram maior exito na preven<;:ao de confliros ou na 
sua solu<;:ao antes que se rransformassem em rragedias 
humanas em grande escala. 

• Melhoria da eficiencia da ajuda externa. Uma vincula<;:ao 
mais estreita com as pollticas dos beneficiarios pode ror
nar a ajuda mais eficiente: seja qual foro nivel de dispo
nibilidade de ajuda externa para urn pais, o desempenho 
economico aumenra com a qualidade das politicas e da 
governa~ao. As politicas dos beneficiarios parecem ter 
influenciado a disrribui<;:ao da ajuda multilateral, mas 
nao da bilateral. 

0 catalisador apropriado para uma coopera~ao maior 
variara de acordo com a meta e com o ambito dos prova
veis pafses parricipanres. Em diversas areas, novas organiza
<;:6es funcionais ou regionais poderao ser uteis para aj udar 
a coordenar e implemenrar uma colabora<;:ao volunraria 
mais efetiva. Podem essas organiza<;:6es procurar desenvol
ver normas e mecanismos comuns para atingir os objetivos 
estabelecidos. Mas a credibilidade e a eficiencia de qual
quer esfor<;:o dessa natureza dependerao criticamenre do 
estabelecimenro de urn equilfbrio correro entre os valores 
concorrenres de aberrura, diversidade e coesao. Tambem 
dependerao de incenrivos politicos dos parricipanres - e 
do seu empenho. As tenrarivas de melhorar a eferividade 
das a<;:6es colerivas inrernacionais, como a de esfor~os inter
nos simi lares, s6 darao fruros se os dirigenres se dispuserem 
nao apenas a promerer mudan<;:as, como rambem a adorar 
as medidas necessarias para implanra-las. 





0 DESAFIO: INICIAR 

E SUSTENTAR REFORM AS 

0 inovadorfoz inimigos de todos aque!es que prosperaram na velha ordem e 
tern apoio apenas moderado daque!es que prosperariam com a nova. 

N OS CAPITULOS ANTERIORES, MOST RAMOS COMO PODE 

o Estado aumemar a sua efetividade, aj ustando mais 
esrreitamenre o seu papel a sua capacidade e rrabalhando 
para aprimorar essa capacidade ao correr do tempo. Nesta 
abordagem, e essencial enrender melhor as razoes pelas 
quais cerros paises nao satisfazem sequer os requisiros mais 
basicos para uma sol ida gestao economica e por que sao tao 
poucos os paises em desenvolvimento que lograram criar 
institui<;:oes estatais eficientes. Mas ha uma grande dife
ren<;:a enrre enrender o problema e resolve-lo. As indaga
<;:6es basicas persistem: por que e como foi possivel a alguns 
paises, e nao a outros, deitar fora esse legado de malogros e 
rumar para a reforma? 

Procuraremos neste capitulo algumas respostas a essas 
indaga<;:oes, examinando OS principais obstacuJos a reforma 
e como supera-los. T res fa to res revelam-se criticos: as ca
racterfsticas distriburivas da reforma (os provaveis vencedo
res e vencidos), o poder politico de grupos importances 
(em parricular, os que sairao perdendo) e a configura<;:ao 
das insti tui<;:6es esratais existentes. Em cerros casos, uma 
reforma sera poJiticamente indesejavel porque OS provaveis 
vencidos fazem parte da base de apoio da lideran<;:a politica. 
Mesmo quando existe a vontade politica de reformar, os 
esfor<;:os dos seus promorores poderao ser frusrrados por 
diflculdades enraizadas nas institui<;:6es do Estado, faro que 
facilita para os adversarios a manuren<;:ao do status quo. 

Contudo, o faro de a oposi<;:ao a reforma poder esrar 
profundamente enraizada nas institui<;:oes de urn pais nao 
deve ser morivo de desesperan<;:a. Ao comdrio, urn detido 
exame dos impedimemos a reforma revela tres conselhos 
pdticos que os reformadores devem considerar. Primeiro, 

Nicolau Maquiavel, 0 Principe (1513) 

as oponunidades de reforma realmeme se abrem; e rendem 
a ser aqueles momenros em que as regras normais do jogo 
esrao, por urn morivo qualquer, passando por uma fase de 
fluidez, por temporaria que seja. Assim, muiras reformas 
radicais foram inrroduzidas em resposra a uma amea<;:a ou 
crise economica externa, ou durante o periodo de "lua-de
mel" de urn novo governo ou regime, uma vez removidos 
os tirulares com fortes interesses no velho regime. 

A segunda li<;:ao ensina que, face a uma dessas oportuni
dades, os reformadores podem fazer o melhor uso possfvel 
do tempo disponivel para adotar uma estrategia que com
preenda e procure atenuar os provaveis obsraculos. Formu
lar as reformas e conferi r-lhes uma seqUencia tatica pode 
ser uti!, o mesmo ocorrendo com as medidas que tornem 
as institui<;:oes menos suscetiveis a imeresses espeC!ais e 
pontos de estrangulamento e, 0 que e talvez mais impor
rame, formando urn consenso favoravel a reforma. 

Finalmente, a mensagem das numerosas reformas bem
sucedidas- e malogradas- analisadas neste capitu lo e 
de que os avan<;:os decisivos raramente ocorrerao por obra 
do acaso. A qualquer momemo, as for<;:as que favorecem o 
status quo tern probabilidades de prevalecer. As reformas 
so se concretizarao se forem dirigidas por Jideres dotados 
de uma clara visao de como as coisas deveriam ser e da 
contag1osa derermina<;:ao de transformar essa visao em 
reaJidade. 

Obstaculos a reforma 

Os obstaculos a reforma, em qualquer pais, serao numero
sos e variados. A receita para o malogro da reforma nao e 
mais suscedvel a generaliza<;:oes faceis do que a receita para 
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o sucesso. Conrudo, entre as barreiras a mudan<;:a, a prin
cipal sempre sera a posi<;:ao de poderosos grupos de inte
resse que sairao perdendo com ela. A resistencia sed. ainda 
maior se os provaveis perdedores perrencerem ao quadro 
de correligionarios da lideran<;:a politica. Em suma, os efei
tos redistributivos de uma reforma e o poder politico de 
grupos por ela afetados poderao simplesmente tornar poli
ticamenre indesejaveis cerras mudan<;:as de politicas. Con
rudo, mesmo as reformas politicameme desejaveis podem 
malograr devido a constri<;:6es enraizadas nas insrirui<;:6es 
do Esrado, que pendem decididamenre em favor dos opo
nentes. Assim, e geralmeme possivel considerar os resulta
dos politicos como o efeito combinado das caracrerisricas 
das pr6prias reformas, do poder politico dos diferentes 
arores e da configura<;:ao das institui<;:6es esratais existentes. 

Conjlitos distributivos, incerteza e reforma 
A Tabela 9.1 relaciona alguns ripos comuns de reforma e 
os grupos que rem a ganhar ou a perder com ela. Embora 
este alinhamento nao seja aplidvel em rodas as circunsran
cias, ainda e verdade que a resistencia a reforma muiras 
vezes e desencadeada pelo potencial de redistribui<;:ao de 
recursos entre diferenres grupos, cuja composi<;:ao exata 
depended da reforma em quesrao. Por exemplo, em cerros 
casos, a reforma do seror publico, essencial para revigorar 
as insrirui<;:oes esrarais, pode ser frusrrada por servidores 
que correm o risco de dispensa ou se consideram em pior 
sirua<;:ao como empregados do seror privado. Os politicos 
que utilizam o emprego publico como fonte de afilh a
dismo rambem podem rer interesse em bloquear cerros 
tipos de reforma. A descenualiza<;:ao, por exemplo, 
aumenra a perspecriva de redisrribui<;:ao de recursos fo ra da 
clientela da lideran<;:a polftica. No Peru, um programa de 
descenrraliza<;:ao que reria transferido aos municipios recur
sos para o financiamenro do ensino primario e secundario 
foi suspenso em 1993, ap6s am plas vit6rias de partidos 
independenres e da oposi<;:ao nas elei<;:6es municipais. 

A classifica<;:ao das mudan<;:as de polltica de acordo com 
os seus custos e beneficios politicos pode aj udar os seus for
muladores a preparar a seqUencia ratica de urn programa 
geral de reforma. Em bora esse processo seja alramente espe
cifico para cada pais, urn born ponto de panida seria com
parae os esperados efeiros redisrriburivos das reformas pla
nejadas com os seus esperados ganhos em eficiencia. Por 
exemplo, cerras reformas sao diffceis de implementar par
que, a curro prazo, parecem nao passar de urn remaneja
mento de oporrunidades e rendas. Embora essas reformas, 
se melhorarem a eficiencia, acabem por aumentar o 
ramanho do bolo, os seus efeiros redisrriburivos a curto 
prazo poderao exceder mesmo os seus beneficios imediaros. 
Neste caso, se nada mais mudar, nao havera reforma par
que as dificuldades polfricas do processo superam as recom
pensas. Essa abordagem baseada no custo/beneffcio politico 

aplica-se a uma ampla gama de reformas, entre as quais a 
liberaliza<;:ao do comercio (Quadro 9.1 ). 

A apl ica<;:ao do cilculo de redisrribui<;:ao ao caso da 
reforma das pens6es mosrra como os conAitos de interesse 
entre gera<;:6es podem rambem aferar os resultados das poli
ricas. Na sua maioria, os pianos de pensoes sao financiados 
pelo sistema de pagamentos correnres, medianre impastos 
sobre os saJarios, e nao por contribu i<;:oes ameriores. A resul
ranre imposi<;:ao de urn alto imposro marginal aos rrabalha
dores e a fraqueza do vinculo entre contribui<;:oes e benefi
cios geram distor<;:6es no mercado de trabalho. Em sistemas 
maduros, tais distor<;:6es sao agravadas pela baixa renrabili
dade implicira das pensoes, em rela<;:ao a rentabilidade do 
capital no mercado. Seria possivel reduzir as disror<;:6es 
mediante, entre outras medidas, o fonalecimento do nexo 
entre conrribui<;:6es e beneficios e a privariza<;:ao e capitaliza
<;:ao dos pianos de aposenradoria. Contudo, essas reformas 
afetariam de diferenres formas as diferenres gera<;:6es de tra
balhadores. Por exemplo, a privariza<;:ao e a consol ida<;:ao 
inregral do sistema de Seguridade Social dos EVA poderiam 
gerar gan hos liquidos, inclusive quanro a eficiencia, mas a 
maioria desses ganhos beneficiaria os trabalhadores mais 
jovens, em prej uizo dos mais idosos (Figura 9.1). Esse 
dilema ajuda a explicar por que a reforma e tao sensivel do 
ponro de vista politico. De igual forma, a redistribui<;:ao em 
detrimento dos idosos ajuda a explicar por que os paises da 
ECO e da CEI reluram em aumenrar a idade da aposenta
doria. Na Ucd.nia, por exemplo, uma aposemadoria uni
forme aos 65 anos reduziria o atual desequilibrio atuarial, 
mas rambem reduz.i ria em cerca de 25% do PIB o patrim6-
nio de pensoes dos trabalhadores (em termos de valor arual) . 

Assi m, a dificuldade em reformar os programas de apo
semadoria decorre dos efeitos redisrriburivos previsros e do 
poder dos eleirores idosos. Enquanro isso, as gera<;:6es ainda 
por nascer, que seriam as maiores beneficiarias da reforma, 
nao sao ouvidas nas decisoes. Os custos politicos da 
reforma nos Esrados Un idos aumentaram com o passar do 
tempo, ao se amp liar em 12 pontos percentuais a diferen<;:a 
de comparecimento as urnas entre OS jovens (faixa etaria 
dos 25- 40 anos) e os maiores de 65 anos, em favor destes 
t'iltimos. A reforma dos programas publicos de pens6es e 
financiamenro de servi<;:OS de saude para OS idosos e clara
mente dificil de realizar, mas deveria rer alra prioridade. 
Mesmo que seja in via vel uma reforma total de uma s6 vez, 
a realiza<;:ao de mudan<;:as mais graduais e a manuren<;:ao 
dos direitos aos beneficiarios atuais, com uma ampla mar
gem de reconhecimenro da probabilidade de que as 
mudan<;:as ocorram de uma gera<;:ao a ourra, poderao redu
zir a oposi<;:ao a reforma. 

Em mui tos paises, os servi<;:os publicos sao mal admin is
rrados por monop6lios estatais. Os consumidores muito 
ganhariam com a privatiza<;:ao desses servi<;:os e o esrabele
ci men to de eficienres entidades reguladoras para fiscaliza-
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Tabela 9.1 Alinhamento de grupos de interesse, custos politicos e sequenciamento tatico das 
reformas, por tlpo de reforma 

Grupos de interesse 
Detenninantes do Seqiienciamento 

Tipo de refonna Contra A favor custo politico titico Outras considera~Oes 

Liberaliza~ao Titulares de quotas de Consumidores, RedistribUiGiiO (+) Reduzir restri<;iies 
del comercio importa~ao exportadores, o Ganhos em quantitativas antes 

Industrials protegidos tesouro (se houver eficiencia (-) das tarifas 
aumento das receitas) 

Privatiza~ao Sindicatos Empregadores Redu~ao da riqueza ( +) Permitir que os Os eleitores jovens 

das pensiies Associa~iies de lnstituic6es financeiras Reducao da participantes optem podem dispor-se a 

aposentados Trabalhadores jovens cobertura (+) pela nao-inclusao no renunciar a alguns 
Adrninistra~iies Eleitor medio mais plano publico e em dos seus direitos 
(rninisterio do idoso (+) seguida, defasa-lo adquiridos 
trabalho. entidades Ganhos em 
de seguro social) eficiencia (-) 

Descentralizacao Altas autoridades e Altas autoridades e Redistrlbui~ao (+) Formar consenso, Necessidade de aliviar 
de fun~iies funcionarios do funcioninios de Contestabilidade introduzir o programa desequilibrios fiscais e 

governo central governos locais, politica (+) piloto por lases. preparar novos pianos 

consurnidores, Ganhos em preparar pianos de dis- de aloc~ao de recur-
beneficiaries civis, eficiencia (-) tribuicao sos entre jurisdic6es 
firmas locals 

Politic a Principais Principals 
responsaveis pelas responsaveis pelas 
decisiies nos partidos decisiies em partidos 
politicos politicos, associ~6es 

e sindicatos: ONG: 
contribuintes 

Fiscal Altas autoridades do Departamentos 
rninisterio da fazenda finance! ros dos 
e comissao de governos locals, 
planejamento unidades locais de 
estrategico (ou de planejarnento e 
investirnento publico) investimento 

Setor publico Funcionarios e Empresa privada. elite Redundiincia ( +) Eliminar trabalhadores Incentives: 
dirigentes de rural , entidades Desemprego (+) fantasmas, estimular i ndeniz~ao, ofertas 
empresas publicas, centrais, contribuintes Salarios relativos ( +) a aposentadoria financeiras, plano de 
politicos inclinados Ganhos de voluntaria e capitalizacao, treina-
ao clientelismo eficiencia (-) antecipada, garantir mento. colocacao no 

a redu~ao de pessoal setor privado, pianos 
sem novas de credito 
readmissiies 

Nota: 0 sinal (+) indica urn fator que aumenta o custo politico da reforrna e o sinal(-) indica urn fator que o reduz. 

los. Vale mencionar o caso da Argentina, que come<;ou a 
privarizar os servi<;os esrarais de infra-esrrurura em 1989. 
Todos os grupos de renda beneficiaram-se dos ganhos em 
eftciencia inrroduzidos pela privariza<;:ao e estes fora m simi
Jares (em rela<;:ao aos gasros em servi<;os publicos) enrre 
diferenres grupos de renda (Tabela 9.2). No Uruguai, por 
exemplo, um plebisciro realizado em 1989 rejeirou a lei de 
privatiza<;ao, mas um esrudo recenre mosrra que a ineft
ciencia dos servi<;os publicos acresce 30% as comas medias 
de elerricidade, agua e relefone no pais. E, como vimos no 
Quadro 4.2, muiros dos argumenros comumenre uri liza
dos conrra a privatiza<;ao nao sao vaJidos. 

Por que, enrao, ainda ha reSIStencia a privariza<;ao em 
alguns paises? A relurancia em implementar reformas capa
zes de melhorar o bem-esrar esra vinculada a pelo menos 
rres faro res: 

• A percep<;ao de incerrezas quanro ao resulrado da 
reforma, 0 que impede a forma<;:ao de um solido grupo 
de simparizanres e suscira preocupa<;6es de que a rea<;ao 
imediara venha a ser a agira<;ao social , ao passo que os 
beneficios so virao a aparecer mais adiante 

• 0 faro de que, para que os ganhos em eficiencia se mare
rializem, e comum os operadores privados serem fo r<;a-



0 D E S AFIO: I N I C I AR E SU STEN T AR REFORMA S 155 

Quadro 9.1 Consideractao dos custos e 
beneficios politicos da reforma 

Muiras vezes, reformas que melhoram a eficiencia 
sao dificeis de implementar pelo faro de gerarem 
ganhadores c perdedores e porque talvez nao exista 
urn modo de compensar os que saem perdendo. 
Acalmar a oposic;ao e ainda mais dificil quando OS 

ganhos de eficiencia sao baixos em relac;ao aos efei
tos redisrriburivos. A aplicac;ao de urn coeficienre 
aproximado de custos/beneficios polfticos a medidas 
de reforma pode mostrar o grau de redistribuic;1io 
que ocorre em relac;ao a dererminado montanre de 
ganho em eficiencia. Por exemplo, uma polfrica que 
aumenre a renda de urn grupo sem rirar renda de 
outro grupo teria urn coeficienre zero. 

Para a liberalizac;1io do comercio, o coeficienre de 
custos/beneficios polfticos e inversamenre proporcio
nal a aliquota tarif.1ria, a participac;ao das importa
c;oes no consumo total e a elasricidade da demanda 
de importac;6es. Na Africa Subsaariana, a tarifa media 
de imponac;ao e superior a 30% e a participac;ao das 
imponac;6es no consumo total e de 40°;h. Supondo 
uma elasticidade dois para a demanda de impona
c;oes (essa demand a crescc 2% para cada I o/o de redu
c;ao de prec;o), o coeficienre de custos/beneficios da 
liberalizacrao do comercio e superior a quatro. Assim, 
para qualquer dado montanrc de ganho em eficien
cia, os cfeitos redistributivos seriam quatro vezcs 
maiores do que esse monranre. Quando urn pro
grama de reforma combina a liberalizac;ao do comer
cia com urn programa de que aumenre a produc;ao, 
o codicienre cai significativamenre. Urn programa 
de estabilizac;ao que aumenre em urn ponro percen
tual o crescimento do PIB seria suficienre para redu
zir o coeficienre de quarro para menos de urn . 

dos a inrroduzir mudanc;as que sao prejudiciais a cerros 
grupos 

• 0 faro de poderem existir confli tos de opin iao entre 
diferenres grupos sabre o papel do Estado - por exem
plo, em muitos paises que antes dependiam inreira
menre de servic;os publicos estatais, muitos grupos ai nda 
resistem a privatizac;ao por motivos ideol6gicos. 

Configura(iiO institucionaf 
As considerac;oes anreriores identiftcaram os prejudicados 
pela reforma como obstaculos potencialmenre poderosos. 
Conrudo, e a configurac;ao das instituic;oes do Estado que 
determinara se esses grupos irao prevalecer ou nao em 
determinada situac;ao. Em vez de nos lanc;armos a uma 

Figura 9.1 A reforma do sistema de 
pensoes prejudicara os trabalhadores mais 
idosos, mas beneficlara os mais jovens 

Ganhos liquidos com a privatizacao das 
pensoes nos Estados Unidos 
(em mil hares de d61ares por contribuinte) 
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Nota: Os dados sao ganhos ou perdas durante a vida, agrega
dos ao valor corrente de 1995. usando uma taxa de desconto 
de 5%. Fonte: Feldstein e Samwick 1996. 

exaustiva dissenac;ao sabre como as instituic;6es estatais 
podem ser usadas para bloquear a reforma, concenrrar-nos
emos aqui em dais aspectos imporrantes: o sistema eleito
ral e parridario eo sistema de dispositivos de con trole. Nao 
se trata da necessidade de que as institui<;6es sejam refor
muladas e freqUentemenre modificadas para facili tar a 

Tabela 9.2 Estimativa de ganhos em 
eficlencia com a privatizactao de servictos 
publicos na Argentina 

Ganhos por dolar 
Ganhos em de despesa 
eficiincia com senri~os 

Quintil (em milhiies de pliblicos 
de renda US$ de 19931 1%1 
Mais pobre 205 30 
Segundo 222 27 
Medio 342 34 
Quarto 335 27 
Mais rico 549 31 

Total 1.653 30 

Fonte: Chisari. Estache e Romero 1996. 
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reforma, ou da possibilidade de se aplicar uma configura
s;ao t'mica a todos OS pafses e situas;oes. 0 objetivo e, anteS, 
mosrrar como cerros elementos da estrutura institucional 
basica podem condicionar tanto as tentativas de reforma 
como a reas;ao a ela. 

SiSTEMAS ELEITORAIS E PARTIDARIOS. Como vi mos des
tacando em rodo este Relatorio, as ops;6es institucionais 
quase nunca sao claramenre definidas: elas implicam uma 
cuidadosa reciprocidade de concess6es entre a Aexibilidade 
conferida as autoridades do Estado e a sua sujeis;ao a tesrri
s;oes apropriadas. Urn born exemplo e a experiencia com 
sistemas eleirotais proporcionais. Esses sistemas sao associa
dos a governos de coalizao, o que pode set convenience na 
medida em que rragam mais vozes as reuni6es do gabinere 
de governo e deem alto valor ao consenso. Mas essas mes
mas caracterisricas podem tambem consriruir uma barreita 
a reforma, resulrando em longas demoras na formulas;ao de 
politicas e em crescimenro do deficit fiscal, devido a neces
sidade de resgarar inreresses seroriais ou regionais. Ja se 
demonstrou mediante pesquisa que os pafses com coaliz6es 
ampla.s e fragmenradas rendem a ajusrar-se com maior difi
culdade a choques externos como as alras do perroleo de 
1973-74. Os niveis muiro altos da divida publica tanto da 
Belgica como da lrilia foram parcialmeore arribuidos a 
duas decadas de governos de coalizao ampla e instavel. 

0 Brasil oferece ourro exemplo de como os sistemas 
eleirorais e parrid:hios podem inreragir com a politica eco
n6mica. 0 projeto de lei de previdencia social proposro em 
junho de 1996 pelo governo do Presidenre Fernando Hen
rique Cardoso foi derrotado na Camara dos Oeputados, a 
despeito de uma maioria formalmenre favod.vel a alians;a 
goveroisra, porque cerros grupos de inreresse (o fuociona
lismo publico e o magisterio, entre ourros) exploraram pri
vilegios proregidos pela Consrituis;ao e urn sisrema politico 
que desencoraja maioria.s esraveis de voras:ao no Congresso. 
0 faro de deputados perrencenres a alians;a rerem vorado 
conrra o projeto reflete a desusada auronomia das aurorida
des eleitas face as liderans;as parridaria.s que caracteriza 0 sis
tema de represenras;ao proporcional no Brasil. Urn escudo 
do sistema eleiroral e politico do Brasil realizado em 1991 
mostrOU que OS depurados haviam pertencido, em media, a 
rres parridos politicos e que, em 1987- 90, urn ters;o dos 559 
deputados haviam mudado de partido desde a sua eleis:ao 
em 1986. 0 Congresso podera vorar em 1997 urn projero 
de lei de reforma de cerros aspectos da legislas;ao parridaria. 

No Uruguai, diversas instituis;6es aceleraram algumas 
reforma.s - e retardaram outras. Uma das peculiaridades 
do sistema eleiroral do pais antes da recenre reforma era a 
realizas;ao simultanea de eleis;6es primarias e gerais. Devido 
a isso, o candidaro presidencial veocedor so recebia uma 
minoria do roral de voros e era fon;:ado a formar alian~s 
com adversarios no parlamenro. Nas eleis;6es de novembro 
de 1994, o caodidato virorioso recebeu apeoa.s 24% dos 

voros, ao pa.sso que cada urn dos rres parridos priocipais 
recebeu 30%. Urn sistema eleiroral nesses moldes teode a 
se concenrrar no candidaro e e conducenre a facs;6es. 
Assim, sao os grupos capazes de se mobilizar poliricamenre 
que colhem mais beneficios. Outra caracterisrica peculiar 
do sistema pol itico uruguaio e a sua grande dependencia da 
democracia direta (mediante plebisciros) nas decis6es rela
tivas a aspecros do sistema publico de pens6es. Em 1992, 
os eleirores reverreram uma imporranre lei de privatizas;ao. 
E, em 1989, urn plebisciro proposro pela a.ssocias:ao dos 
aposenrados garanriu a plena corres;ao rri mesrral dos sala
rios. Essas configuras;6es institucionais aj udam a explicar 
por que os gasros com pens6es em relas:ao ao PIB no Uru
guai sao cerca de 35% maiores do que nos Estados Unidos, 
muito embora os dois paises ten ham aproximadamenre a 
mesma propors;ao de idosos nas suas populas;6es (16%). 

0 Uruguai veio a recon hecer que o seu sistema eleiroral 
era urn esrorvo ao born fu ncionamenro do Esrado. Em 
ourubro de 1996, o parlamenro aprovou urn novo sistema, 
que elimina a realizas;ao simulranea de eleis;6es primarias e 
gerais e requer urn segundo rurno eleiroral enrre os dois 
candidaros presidenciais mais votados, quando nenhum 
deles tenha conseguido receber 50% dos voros. Essas refor
mas deverao fo rralecet a disciplina parridaria e conrer o 
facciosismo. 

D IS POSITIVOS DE CONTROL£. No Capitulo 6, mosrra
mos como e por que a inadequas;ao dos dispositivos de 
conrrole pode levar o governo a decis6es e aritudes arbirra
rias. Os ponros de vero aparecem em rres niveis: a separa
s:ao entre os ramos legislarivo e execurivo, a divisao do 
legislarivo em dimaras separadas e a divisao de poder entre 
governos nacionais e subnacionais. Ocorre urn vies favora
vel ao status quo quando o Esrado apoia numerosa.s instan
cias institucionais de vero e OS grupos opostOS a mudans;a 
exercem o poder em urn ou mais niveis. No sistema presi
dencial isra, por exemplo, pode dar-se urn impasse quando 
diferenres parridos ou coligas;6es control am o execurivo e o 
legislarivo. Assim rambem, como o Capitulo 7 demons
rrou, uma descenrralizas;ao mal concebida, que resulte na 
captura da auroridade local por interesses especiais, pode 
impedir a ados;ao de boas reformas . 

Embora a presens;a de muiros ponros sujeiros a vero 
possa, as vezes, conrribuir para arrasos, exisrem cerros ind i
cios de que rem ajudado a conrer a expansao do Estado pre
videnciario. Como mosrra a Figura 9.2, a divisao consritu
cional do poder so perde para o faror idade como explicas;ao 
da.s mudans;as nos gasros de bem-estar social. Com o 
aumenro da renda per capita, cresce tambem a demanda de 
rransferencias do governo. Os paises cuja esrrutura esratal 
apresenra urn numero menor de insrancias de vero (como a 
Suecia e a Dinamarca) sao mais receprivos a rais demandas. 
Em conrra.ste, a existencia de ponros de vero mais numero
sos na Sui~ - urn Esrado federarivo com legislarivo bica-
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Figura 9.2 Multiplos pontos de veto 
ajudam os paises a resistir a pressoes para 
expandir a assistEmcia social 

Contribulntes para 
a despesa previdenciaria 

Envelhecimento 
da popula<;ao 

51% 

Desemprego 
mais alto 
13% 

Maior PIB 
per capita 
8% 

Tipo de 
governo 
4% 

Administrac;;ao 

constitucional 
com menos 
instfmcia de veto 
15% 

Nota: Gada fatia reprcsenta a contribuic;iio estimada do fator 
correspondcnte para as despesas governamentais observadas 
com pensoes. beneficios de desemprego e abono familiar. Os 
resultados baseiam-se numa regressiio de dados de 22 paises 
da OCDE no periodo 1965-93. Ver detalhes na Nota Tecnica. 
Fonte: Calculos dos tecnicos do Banco Mundial. 

meraJ - rem bloqueado muiras iniciarivas de expansao dos 
programas previdenciarios. Assim, a reforma do Estado pre
videnciario exigira mais do que a mera dinamiza<;ao fu ncio
nal dos programas de rransferencia. Na verdade, a comissao 
sueca de reforma do Esrado reconheceu esse requisiw em 
1992, ao recomendar o forralecimemo do execurivo inuo
duzindo o vow consrrmivo de nao-conlian<;:a, habilirando o 
governo a pedir que o parlamemo considere as medidas 
como urn pacore em vez de vorar por desraques, ampliando 
de quarro para cinco anos o imersticio eleiwraJ e reduzindo 
a merade 0 numero de parlamemares. 

REG IME roLiTJCO. A escolha do regime politico rem jus
riftcarivas que vao muiw alem das condi\6es econ6micas. 
Comudo, os fones nexos emre insrirui<;6es esrarais e o 
resultado das poifticas ievam a perguntar se OS obsd.culos a 
reforma seriam inrrinsecos ao regime politico. Alguns 
observadores tern argumemado que OS regimes nao demo
craticos, por rerem menor numero de pomos sujeiws a 
vew, sao mais conducenres ao desenvo.lvimemo econo
mico. A realidade e mais complexa: nenhum ripo de regime 
pode garamir por si so o progresso econ6mico e sociaL 
Sabemos, porem, que e praricameme garanrido que urn 
ripo de regime- o chamado Esrado predador- produ
zid. esragna<;ao econ6mica. 0 Esrado predador concemra
se na exwrsao de vanragens econ6micas do corpo cfvico por 

pane dos que esrao no poder. 0 processo consisre em espe
ciftcar direiws de propriedade de uma forma capaz de pro
duzir renda maxima para 0 grupo derenwr do poder, seja 
quaJ for o impacw sobre o pauim6nio da sociedade em seu 
wdo. 0 Haiti, no regime de DuvaJier (Quadro 9.2) e a 
Romenia de Nicolae Ceaucescu sao exemplos perfeiws. 0 
Esrado predador e incomparivel com o desenvolvimemo 
econ6mico porque desesrimula a prodmividade e conduz a 
maJversa\aO de recursos, culminando as vezes com o 
colapso do proprio Esrado. 

0 fim da Guerra Fria, combinado com press6es popu
la res, devera reduzi r o risco de capwra absolma do Esrado, 
inereme ao Esrado predarorio, dado que agora sao muiws 
os paises que adoraram elememos do regime democrarico 
(como elei\6es livres e abenas). Todavia, os pesquisadores 
ainda nao chegaram a urn consenso quamo ao exaw rela
cionamenw enue crescimemo e democracia: cerca de urn 
quimo dos eswdos encomram uma rela<;ao posiriva; omro 
quimo, uma rela\ao negariva; e os demais nao sao conclu
demes. A analise dos fawres dererminames do crescimemo, 
resumida no Capiwlo 2, nao encomrou uma correla<;ao 
signiftcariva emre os dois. E, cenarneme, enue paises ern 
desen volvimenw classi ftcados como dernocracias susrema
das, o desempenho econ6rnico tern rnosrrado consideraveis 
vana<;6es. 

A experiencia de paises que combinararn a rransforrna
<;ao politica com a rransi<;ao da economia planejada para a 
de mercado sugere conclus6es igualmeme mal deftnidas 
quamo ao relacionamemo entre democracia e reforma. 
Como se observou no Capiwlo 7, o uso da urna eleiwral 
para punir ou recompensar o desempenho amerior dos 
politicos (o vow rerrospecrivo) poderia ser urna arma 
poderosa para assegurar o senso de responsabilidade e o 
born exiw das poliricas. No inicio, porem, o caminho pode 
ser acidemado. De faw, a rea<;ao inicial dos governos a 
uma comesta\ao polirica mais fone pode wrnar mais diti
cil o aprirnoramemo insrirucional e, em cenos casos, a 
rransi\ao para a democracia associa-se ao aumemo dos 
deficits or\amemarios e da infla<;ao. 

Desde 1990, a Africa Subsaar.iana foi palco de 27 elei
\Oes, 21 das quais ern paises que as realizavam pela pri
meira vez. As democracias jovens nao esrao imunes ao ciclo 
eleiwral. Em Gana, ames das elei\6es de 1992, o governo 
aumenwu a despesa geral e a coma salarial, ao pre<;o da 
esrabi lidade macroecon6mica e de subseqLieme infla\ao. 
Na Africa Subsaariana, o nLt mero de posi\6es minisreriais 
e cadeiras legislarivas cresceu 22% durante a uansi~o poll
rica iniciada em 1989. Tanw no governo dos Camar6es 
como nos do Malavi e do Senegal, ex isrem mais de 30 pas
tas. Em armosferas como essas, e dificil estabelecer uma 
cuidadosa prioriza\aO das quesr6es de polrrica. A Bolivia, 
por exemplo, respondeu resrringindo por lei o ramanho do 
seu gab inete: SO e permitida a cria\aO de dois ministerios 
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Quadro 9.2 0 Estado predador da dinastia Duvalier no Haiti 

A independencia do Hai ti data de 1804. Um Esrado 
predador instalou-se no pais entre 1843 e 1915, periodo 
caracterizado por governantes efemeros interessados no 
acumulo de riqueza pcssoal, muitas vczes depostos por 
golpes. Dos 22 governos daquele periodo, 11 duraram 
menos de um ano e apenas urn conseguiu completar o 
seu mandata. 

Os Esrados Unidos ocuparam o pais de 1915 a 
1934, mas a logica de urn Estado predador nao mudou. 
Em 1957, o governo democraticamente eleiro de Fran
<;:ois Duvalier (Papa Doc) elevou essa logica a urn novo 
nivel, a comeyar por urn expurgo sem precedenres da 
sociedade civil, do exercito herdado, da oposi<;:ao poll
rica e dos outros ramos do governo. Dois meses depois 
de assumir o poder, Duvalier ja levara I 00 adversarios 
politicos a prisao. A lgreja Cat6lica era percebida como 
uma ameaya, e lideres espirituais foram expulsos. A 
imprcnsa foi amorda<;:ada com a expulsao de jornalistas 
e urn c6digo de 1958 habilirou o governo a fuzilar jor
nalisras acusados de espalhar "norfcias falsas" . A prisao 
de pais de estudanres grevistas passou a ser compuls6ria. 
Apos suspender as imunidades parlamenrares em 1959, 
Duvalier dissolveu a Cimara de Deputados eo Senado. 
Equipamenro militar moderno foi estocado nos por6es 
do palacio presidencial e mais de 200 oficiais foram 
removidos nos primeiros 11 anos de Duvalier no poder. 
Em 1964, Duvalier proclamou-se presidente perpetuo. 

Os pilares econ6micos do Esrado predador do Haiti 
cram a desapropria<;:ao, a extorsao, a taxa de infla<;:ao e a 
corrup<;:ao. Apos uma greve de comercianres em 1957, a 

adicionais, ambos em carater remporario. Essas experien
cias indicam que os Esrados necessitam de aptidoes para 
gerir a transi<;:ao politica de uma forma que nao erga obsra
culos a agenda do desenvolvimento. 

Por que e como os paises reformam? 

Tao uri! como o conhecimento das circunstancias em que 
as reformas provavelmente ocorrerao e 0 discernimento 
dos obsra.culos a sua realiza<;:ao. Ha cenamente uma rela
yao entre as duas coisas. Se as circunstiincias forem favora
veis a reforma, 0 primeiro passo sera alterar a dinamica que 
criou o status quo. As se<;:6es seguintes descrevem como 
uma ameaya externa ou uma crise econ6mica - real ou 
percebida- pode superar a resistencia a mudan<;:a. Pode, 
mas nem sempre o faz. A razao pela qual, nessas circuns
tfmcias extremas, alguns paises reformam e ourros nao 
ainda e um enigma. 

polfcia foi autorizada a abrir as lojas dos grevistas e dis
tribuir as suas mercadorias. Significativos recursos foram 
destinados a prote<;:ao do proprio Duvalier: 30o/o da des
pesa total na primeira metade da decada de 1960. A agri
cultura, principalmenre o cafe, foi pesadamenre rribu
tada. Algumas fonres estimam que Duvalier transferiu 
para o exterior, para fins pessoais, mais de US$7 milhoes 
por ano. T ambem ocorreu suborno em grande escala 
atraves de transa<;:6es com investidores cstrangeiros em 
projeros que, em cenos casos, nunca se concrctizaram. A 
extorsao sob o disfarce de conrribui<;:6es "volunrarias" foi 
instirucionalizada no regime do Mouvement de Renova
tion Nationalc. Criou-se uma pseudo-aposenradoria por 
velhice, com uma desconto de 3o/o, e os funcionarios do 
governo foram obrigados a comprar, ao custo de US$ 15, 
urn livro com os discursos de Duvalier. Um fundo 
governamenral aut6nomo cobrava impastos e raxas, que 
nao eram incluidos no or<;:amenro e cujo uso nao era 
conrabilizado. 

Ap6s quase 30 anos de mando, a dinasria Duvalier 
caiu em 1986, ano em que Jean-Claude Duvalier (Baby 
Doc), que herdara a presidencia do seu pai, exilou-se na 
Fran<;:a com aproximadamenre US$1 ,6 bilhao a sua dis
posi<;:ao. A hist6ria do Haiti como Esrado predador 
explica em grande pane o seu desalenrador desempenho 
econ6mico. No periodo 1965-90, o crescimenro media 
do PNB per capita foi de - 0,02% e os indicadores sociais 
conrinuam sendo os piores do Hemisferio Ocidenral. 
Face aos legados do Estado predador, a hist6ria do Haiti 
continua sendo ralvez o maior obsra.culo a mudan<;:a. 

Amea(a externa 
Muitas vezes, uma crescenre amea<;:a mi litar externa da o 
sinal de panida para reforma. Ate recentemente, o arraso 
no desempenho tecnologico e econ6mico de urn pais so se 
rornava evidence em tempo de guerra. Nos seculos XVIII e 
XIX, a lideran<;:a do Imperio Otomano reorganizou as suas 
for<;:as milirares e introduziu amplas reformas na educa<;:ao 
e na governan<;:a, em resposta a derrotas belicas infligidas 
por porencias europeias. Assim rambem, no Japao, a res
raura<;:ao Meij i, em 1868, foi morivada pelo desejo de for
ralecer o Esrado face a inrrusao de potencias ocidenrais 
(Quadro 9.3). 

Hoje, a defronra<;:ao milirar desempenha papel secunda
rio como motor de reformas. Conrudo, a percep<;:ao por 
urn pais de que esta economicamenre atrasado em rela<;:ao 
aos seus vizinhos gera muiras vezes significarivos efeiros de 
demonstrayao. Claramenre, o sucesso econ6mico do Chile 
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inspirou ourros paises larino-americanos a adorar reformas 
no fim dos anos 80, assim como o fez o sucesso do Japao 
e, tempos depois, da Republica da Coreia e de Taiwan 
(China), na Asia oriemal e no sudesre asiarico. A reforma 
econ6mica na China pode ser explicada por numerosos 
farores, enrre os quais se incluiram, porem, o efeiro de 
demonsrra~ao causado pelo exito econ6mico dos seus 
vizinhos e a determina~ao de nao ficar para rras. 

Crise econbmica 
Desde o come~o dos anos 80, a crise econ6mica rem sido 
o grande elemenro acionador da introdu~o de reformas de 
grande alcance. Na medida em que crescia o reconheci
memo do malogro das pollricas vigemes, inrensificou-se a 
demanda popular por reformas e a disposi<;:ao dos po.lfticos 
de enfrenrar o risco de uma reforma radical. Por exemplo, 
a crise econ6mica- principalmenre a hiperinfla<;:ao e uma 
acemuada recessao - anrecedeu a reforma economica na 
Indonesia em 1961-64 e no Peru em 1990. No enranro, 
ourros paises em graves crises economicas nao chegaram a 
adorar medidas correrivas, ao passo que varios nao necessi
raram de uma crise profunda para esrimular a reforma. 
Nao se pode dizer que a crise econ6mica renha sido a causa 
das reformas na Ausrrilia (1983), na Colombia (1 989) ou 
em Portugal (1985). 

Muiras vezes, a crise econ6mica e o confliro civil ali
menram-se urn ao ourro, levando quase a desimegra~ao do 
Estado (como na Liberia e na Somalia, por exemplo). Tais 
crises rem imensos custos sociais e oferecem pouca espe
ran<;:a de solu<;:ao rapida, porque a capacidade do Esrado faz 
diferen<;:a quando se rrata de rransformar uma crise numa 
oponunidade. Nao obstante, a lideran<;:a e a iniciariva poll
rica rambem sao imponanres. E, em muiros casos, os !ide
res politicos capazes de convener oponunidades de ganho 
economico em realidade podem capiralizar os beneficios de 
uma reforma bem-sucedida. 

Mesmo em tempos de crise, os que ja detem cargos ele
rivos mosrram-se por vezes mais reluranres em adotar refor
mas do que os recem-eleiros. Assim, uma mudan<;:a de 
governo em meio a uma crise economica (como no Peru e 
na Polonia em 1990) pode dar o impulso adicional neces
sario para por em marcha a reforma. 0 rerrorismo, a hipe
rinfla<;:ao e a rna arua<;:ao dos panidos politicos rradicionais 
no Peru abriram espa<;:o para a a<;:ii.o de AJberro Fujimori, o 
novo presidenre. Na Colombia, por outro !ado, as refor
mas ocorreram em 1989, ja ao final do governo de Virgi
lio Barco, quando a economia nao estava em crise. Assim, 
os periodos de "lua-de-mel" e de crise economica podem 
proporcionar uma mas nao a unica oportunidade para ini
ciar reformas. E, ainda mais importanre, mesmo nos paises 
onde uma crise econ6mica renha desencadeado a reforma, 
esra tende a ser moderada na sua profundidade. Em mui
ros casos, as melhorias duradouras no desempenho da eco-

Quadro 9.3 A reforma sob amea~a 
externa: a restaura~ao Meiji no Japao 

Foi a inuusao de porencias ocidenrais no comercio 
nacional que deu impulso a reforma no Japao. A par
tir da decada de 1840, o Japao sofreu crescenres pres
sees do Ocideme no senrido de conceder privilegios 
de comercio e inrercambio. A lideran<;:a T okugawa 
esrava conscientc do atraso recnol6gico e militar do 
paise, em 1854, o Japao nao tinha ourra op<;:ao senao 
aceirar a exigencia do Almiranre Perry de que alguns 
dos seus ponos fossem aberros a navios americanos. 
Seguiram-se emendimenros similares com Olmos 
govcrnos estrangeiros. Em 1865, as potencias oci
denrais haviam restringido a capacidade do Japao de 
cobrar tarifas de importa<;:ii.o: a tarifa mais alta foi 
fixada em 5%. Em 1868, uma coal izao de senhores 
feud a is derrubou a familia T okugawa, que governara 
0 Japao por mais de dois seculos, subsrituindo-a por 
uma lidcran<;:a que modernizaria o pais, rornando-o 
mais habilitado a enfremar a amea<;:a externa. Assim, 
a chamada restaura<;:ii.o Meiji marcou o infcio do 
crescimemo economico do Japao moderno. 

As reformas subseqi.iemes a restaura<;:ao transfo r
maram o Estado e a sociedade japonesa. Aboliu-se o 
sistema de classes, instalou-se urn novo sistema de 
governo local e nacional e insriruiu-se o recruta
menro no cxerciro e na marinha. Para assenrar e con
solidar as bases de urn sistema fiscal, o governo fez 
urn levanramenro de terras, registrou-as e instiruiu 
urn imposro territorial pagavel em dinheiro. A edu
ca<;:<'io rornou-se gradualmenre compuls6ria e, em 
meados da decada de 1880, quase a metade das 
crian<;:as em idade escolar cstudava. Criou-se o 
Banco do Japao (o banco central) e foram efetuadas 
reformas burocraticas, abrindo caminho para a sele
<;:ao de servidores publicos baseada no meriro c nao 
no afiJhadismo. Alem disso, o novo regime romou 
iniciarivas que hoje seriam consideradas polfricas 
indusrriais: estabeleceu e administrou fabricas (seda, 
tijolos, vidro, cimenro, texteis, estaleiros navais) , 
subsidiou industrias, imponou tecnicos e enviou 
cstudanres ao estrangeiro. 

nomia conrinuaram esqu ivas. A crise economica pode ofe
recer uma oporrunidade para passar alem da esrabiliza<;:ii.o, 
maS 0 aproveitamento Oll nao dessa oportunidade depende 
dos efeiros redisrri butivos, da capacidade inicial do Esrado 
e da lideran<;:a polftica. E pouco provavel que uma agenda 
reformista acionada e impel ida somenre por uma cnse 
resulte em reformas insrirucionais profundas. 
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lmplementa~ao e sustenta~ao da reforma 
Uma reforma de Esrado implica nao s6 reformas poliricas, 
como rambem a insrirucionalizar,:ao de boas regras de com
ponamenro para os 6rgaos do governo. Cumpre criar insri
tuir,:6es que ajudem a evitar maiores desconros dos benefi
cios da reforma, a paralisia causada par circunsrancias 
incomuns e inediras e problemas de desconflanr,:a social. 
Cumpre esrabelecer urn equilibria entre claras regras que 
circunscrevam a liberdade de ar,:iio oporrunista das autorida
des do Esrado e a necessidade de que a sua ar,:ao seja flexfvel 
e responsavel. Urn Esrado eflcienre opera com regras claras 
e uansparenres, mas nao hesira em explorar oponunidades 
e mudar de rumo quando as circunstancias assim exigem. 

Os obwkulos a consrrur,:ao de um Esrado eflcieme nao 
sao inrransponiveis. A mudanr,:a rem maior possibilidade 
de exiro quando as auroridades romam a si tres coisas: o 
desenho e o seqUenciamento rarico das reformas, a com
pensar,:ao dos prejudicados e a formar,:ao de consenso. Nas 
considerar,:6es seguinres, abordaremos cada uma delas. Em 
cenos casos, porem, e preciso modificar as insriruir,:6es para 
que o Esrado funcione melhor: ja nao se rrara de uma ques
rao de rarica, mas de uma reforma fu ndamental. Uma lir,:ao 
e clara: rodas essas mudanr,:as sao muiro mais diffceis -
senao mesmo impossiveis - na ausencia de lideres com 
uma visao descorrinada do futuro. 

Desenho e seqiienciamento tdtico 
0 desenho e seqUenciamenro rarico da reforma podem 
melhorar as possibilidades de ex iro ao reconhecer as limira
r,:6es da capacidade atual do Esrado, diluir a resisrencia a 
mudanr,:a e formar uma correnre favoravel a reforma. 

AJUSTANDO 0 PAPEL A CAPACIDADE. Em rodo esre Rela
r6rio, temos acenruado que urn born equilibria entre o 
papel e a capacidade do Esrado e essencial para a eferividade 
das poliricas. Urn desajusre enrre capacidade e ar,:ao pode 
compromerer a susrenrabilidade e a eferividade das refor
mas, mesmo na ausencia de obsraculos politicos. A reforma 
dos regulamenros - amirrusre, ambiemais ou financeiros 
- deve reflerir a capacidade insrirucional (ver a Tabela 
4.2). Por exemplo, a regulamenrar,:iio de prer,:os, em que o 
enre regulador fixa o faror de ajusramenro urilizado para 
dererminar os prer,:os de urn servir,:o publico monopolizado, 
e mais apropriada em paises que possuem insriruir,:6es rela
rivamente forres. De igual forma, os mecanismos para 
melhorar a presrar,:ao de servir,:os devem levar em conra nao 
apenas as caracrerisricas do servir,:o, como rambem a capa
cidade do Esrado (ver a Tabela 5.1). No seror publico 
basico (por exemplo, nos servir,:os de educar,:ao e saude), a 
urilizar,:ao de emidades segundo urn crirerio de desempenho 
eo uso de conrraros formais exigem uma capacidade insri
tucional que nao exisre em muiros paises em desenvolvi
memo. Nesses casos, as abordagens alramenre institucio
nais sao inviaveis. As limirar,:6es de capacidade devem 

rambem pesar na escolha de uma esrraregia de descenrrali
zar,:iio (ver a Tabela 7.5). Quando e baixa a capacidade 
ramo do governo central como do governo local , o melhor 
caminho seria provavelmenre uma cuidadosa esrraregia de 
descenrralizar,:ao, sujeira a provas experimenrais. Mas, como 
e demonsrrado na T erceira Pane desre Relar6rio, capaci
dade nao e sina, e 0 rendimenro da melhoria da capacidade 
e cenamenre sign iflcarivo. 

0 SEQDENClAMENTO ESTRATEGICO COMO PASSO INlClAL 
PARA MELHORAR A CAPACIDADE. Quando a capacidade 
adminisrrariva e fraca, os paises, em vez de renraram refor
mar am plamenre rodas as insri tuir,:6es, poderiam sair-se 
melhor reformando selerivamenre as funr,:6es e 6rgaos essen
ciais. Alem de ser compar(vel com as limi rar,:oes de recursos 
flscais e humanos, essa abordagem rem duas vanragens. Pri
meiro, permire aos reformadores exuai r lir,:oes dos erros 
ineviravelmente ligados ao forralecimento insrirucional. 
Segundo, comer,:ando pelas entidades mais promissoras, os 
reformadores podem conrar com efeiros de demonsu ar,:ao 
para o resrante do seror publico. Essas duas vanragens 
aumentam a probabilidade de lograr uma serie de exiros que 
manrerao o apoio politico ao programa geral de reformas. 

Muiros paises rem urilizado essa abordagem esrraregica, 
comer,:ando pela reforma de alguns p6los crfricos. Tipica
menre, incluem-se enrre os primeiros candidaros a uara
menro o minisrerio das fina nr,:as, o banco central e os 
6rgaos da arrecadar,:ao fisca l. Para cirar os exemplos do Peru 
e de Gana, receiras fiscais muiro baixas levaram o governo 
a introduzir drasricas mudanr,:as na arrecadar,:ao de impos
ros. Contudo, qualquer pais que adore ral estraregia deve 
empenhar-se em que a auibuir,:ao de responsabilidades 
poliricas a 6rgaos e min isrerios !eve em conta o ponto onde 
se concentra a especializar,:ao profissional relevante e em 
que haja ampla consonancia enrre os mandaros e o inte
resse publico geral . Assim, e muiro provavel que urn regime 
rarifario adminisuado fora do minisrerio das fi nanr,:as de 
maior enfase a meras da receira do que a prorer,:ao da indus
tria- prioridades que provavelmenre seriam reverridas se 
o minisrerio responsavel fosse o do comercio. Tipicamente, 
a uansformar,:iio de resrrir,:oes quantirativas em rarifas rece
beria maior apoio do resouro (vera Tabela 9.1) . A ade
quada atribu ir,:ao de responsabilidades poliricas pode, 
influenciando a narureza e a ordem do que e aprovado, aju
dar a susrentar a reforma. 

A abordagem de p61os esrraregicos habilira os paises a 
adorar as reformas de primeira gerar,:ao (Tabela 9.3). Tipi
camenre, essas reformas - a maioria das quais pode ser 
adorada mediante decrero execurivo - requerem esrabili
zar,:ao e cerras reformas esrrururais. Mas urn enfoque exces
sivamenre esrreiro desses p61os pode impedir as mudanr,:as 
insrirucionais mais profundas de que as reformas de 
segunda gerar,:ao necessiram. E o progresso nos serores 
sociais rem sido geralmente modesro. Em Gana, urn dos 
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Tabela 9.3 Reformas de primeira e segunda gera~ao 

Objetivos 
principais 

Primeira gera~ao 

Gestao de crises: redu9ao da infla<;:ao e 
retomada do crescimento 

Segunda gera~o 

Melhoria das condi<;6es sociais e da 
competitividade: manuten<;ao da estabilidade 
macroecon6mica 

lnstrumentos Cortes on,;amentarios drasticos, reforma 
tributaria, liberaliza<;ao dos pre<;os. liberaliza<;:ao 
do comercio e do investimento estrangeiro, 
desregulamenta<;:ao, fundos sociais, entidades 
de contrata<;ao aut6nomas, certa privatiza<;ao 

Reforma da fun<;ao publica, reforma trabalhista, 
reestrutura<;:ao dos ministerios sociais, reforma 
judiciaria, moderniza<;:ao do legislativo, atualiza
<;ao da capacidade reguladora, melhoria da 
arrecada<;ao fiscal , privatiza<;ao em grande 
escala, reestrutura<;ao das rela<;:6es entre os 
governos central e local 

A to res Presidencia, gabinete econ6mico, banco central, 
institui<;:6es financeiras multilaterais, grupos 
financeiros privados, investidores de carteira 
estrangeiros 

Presidencia e gabinete. legislativo. servi<;o 
publ ico . judiciario, s indicatos, midia, governos 
estaduais e locais, setor privado. institui<;6es 
financeiras multilaterais 

Desafio principal Gestao macroecon6mica por uma elite 
tecnocrata isolada 

Fonte: Adaptado de Naim 1995. 

pafses p10neiros da reforma na Africa Subsaariana, por 
exemplo, os gasros em saude tornaram-se ainda mais 
regressivos do que ames. A reforma institucional profunda 
requer tempo e e complexa, enfrenrando por vezes forte 
oposic;:ao de grupos de interesse (por exemplo, o sindicaro 
dos professores, na Colombia). Para os paises aprisionados 
na primeira gerac;:ao de reformas, o desenvolvi menro sus
tenravel a Iongo praz.o se ra uma meta esquiva. 

Os pafses podern implernenrar urna esrraregia que os 
habilite a escapar da armadilha dos p61os. Acima de rudo, 
essa esrraregia envolve o acordo em rorno de claras regras a 
respeiro das condic;:oes em que as enridades exrernas ao 
polo origi nal serao inclu fdas no programa de reforrnas. 
Essas regras atuam como ponte enrre as reforrn as de pri
meira e segunda gerac;:ao e, ao mesmo tempo, atenuarn a 
animosidade de ourros 6rgaos fora do polo. Acerrada
mente, a reforma da func;:ao publica na Bolivia romou esse 
rurno. Como parre da Lei de Adminisrrac;:ao Financeira de 
1990 e da sua regularnenrac;:ao espedflca para diferenres 
orgaos, uma serie de normas define as entidades qual ifica
das para conrrarar servidores alramenre remunerados, as 
condic;:6es que esres devem sarisfazer para qualiflcar-se e o 
que deles se espera depois de baverem implernenrado a 
reforrna. Ja a experiencia do Equador, com urna esrraregia 
de reforrna sernelbante, ilustra a necessidade de um fl rme 
compromisso para com o programa a fl m de assegurar a 
implemenrac;:ao pratica dessas regras. Dois meses depois de 
elaboradas as regras que governam a reforrna admi nisua
riva, a secreraria responsavel declarou "reesrrururadas" 

Desenvolvimento institucional altamente 
dependente da administra<;ao de nivel medio no 
setor publico 

rodas enridades do governo cenrral e concedeu rnelhorias 
salariais, ernbora nen hurna delas tivesse satisfeiro as cond i
c;:6es de elegibil idade. As regras podern respaJdar urn com
promisso com a reforma - mas nao podem subsri tuf-lo. 

Df.FASAGEM GRADUAL. Esrabelecer o equilrbrio entre o 
papel do Esrado e sua capacidade e passar aJem da aborda
gem por polos requer, por vezes, a subsrituic;:ao de uma ins
riru ic;:ao publica por uma entidade privada. lsso, por sua 
vez, pode exigir urna esrrategia em duas etapas para contor
nar resistencias. Na primei ra etapa, e possfvel implantar 
urn rnecanismo de opc;:ao por exclusao, habil itando os que 
assim preferirem a escolher servic;:os privados. Urn reconhe
cimenro mais amplo das beneffcios obridos com a melho
ria dos servic;:os pode, enrao, faci lirar a realiz.ac;:ao da 
segunda erapa: a elim inac;:ao dos provedores publicos. 

No Sri Lanka, a Lei de Telecorn unicac;:6es de 199 1 mos
rra os beneffcios dessa esuaregia. A lei criou o 6rgao regula
dare admiriu a concorrencia de operadores privados como 
monopolio esraral, a Sri Lanka Telecom (SLT), nos servi
c;:os de relecomunicac;:6es com valor agregado. A esrrurura 
jurfdica e regulamenrar contribuiu para rornar o mercado 
de relecomunicac;:6es do Sri Lanka urn dos mais .liberaJiza
dos da Asia. Em 1995, havia quarro operadores de relefo
nia celular m6vel, cinco empresas de beepers, rres provedo
res de servic;:os de rransmissao de dados e urn provedor de 
acesso a Internet. No fi m de 1995, esravam conecrados a 
servic;:os celulares 20% de rodos os assinantes de servic;:os 
telef6nicos. A concorrencia entre os operadores de relefonia 
celular resul rou em rarifas que sao das mais baixas da regiao 
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e os seus servi<;:os sao considerados cada vez mais como uma 
alrernariva confiavel para os servi<;:os por cabo da SL T. Em 
prindpios de 1996, para reduzir rapidameme a demanda 
insarisfeira, o orgao regulador ourorgou licen<;:as a dois ope
radores privados de servi<;:os basicos de relecomunica<;:oes 
sem fio. Esres nod.veis resulrados geraram pressoes para 
que a empresa publica de relecomunica<;:oes melhorasse os 
seus servi<;:os. Em conformidade com uma esrraregia de 
defasagem em duas erapas, o governo anunciou a venda de 
34% das a<;:oes da SLT a urn invesridor esuaregico. 

A reforma do sisrema de pensoes do Peru mosrra como 
a defasagem gradual ram bern pode ser aplicada aos serores 
sociais. A reforma, lan<;:ada em 1993, permiriu aos rraba
lhadores escolher enrre servi<;:os de pensoes publicos e pri
vados. Em 1996, foram removidos OS desincenrivos a 
escolha de provedores privados, o que levou a uma defasa
gem de facto do programa pt'tblico. Na segunda fase, for
mou-se uma correnre fortemenre favoravel a reforma, 
represenrada por rrabalhadores que ja haviam oprado por 
servi<;:os privados e por adminisrradores de fundos de apo
senradoria. Em conrrasre, o seqUenciamenro da reforma 
fiscal direra do Paquisrao parece rer reduzido muiro as suas 
possibilidades de exiro. 0 governo iniciou a reforma com 
uma redu<;:ao de alfquoras, a ser seguida por uma remo<;:ao 
de isen<;:6es rribudrias. Comudo, o poderoso lobby agricola 
bloqueou a suspensao das isen<;:oes e, em 1993, uma rema
riva de insriruir urn imposro pagavel por agriculrores ricos 
foi conrornada pela decuplica<;:ao do rero de isen<;:ao rribu
dria. Em comrasre, mesmo uma redu<;ao fiscal com efeiros 
neurros sobre a receira, combinada com uma amplia<;:ao da 
base imposiriva, reria eliminado disror<;:oes sem criar preju
dicados. Uma esrimariva pela rama do beneffcio da redu
<;:ao de disror<;:oes sugere urn resulrado superior a I ,4% do 
PIB (vera Nora Tecnica). 

EFICIIONClA X SEQOENCLAMENTO TATICO. Do ponro de 
visra da efrciencia, o seqUenciamenro arimo ralvez seja 
poliricameme inviavel. Por exemplo, considera<;:oes peni
nemes a eficiencia diram 0 esrabelecimemo de urn orgao 
regulador esravel ames da privariza<;:ao das relecomunica
<;:6es. Esse seqUenciamenro reduz o risco inereme a compra, 
elevando assim o pre<;:o de venda da empresa. A Argentina, 
porem, nao adorou essa seqUencia. Em vez disso, vendeu o 
monopolio relef6nico nacional urn ano ames da cria<;:ao do 
6rgao regulador. Essa esrraregia foi adorada para acelerar a 
privariza<;:ao e evirar a oposi<;:ao a reforma. E possivel que as 
incenezas quamo a regulamenta<;:ao renham reduzido 0 

pre<;:o da venda, mas a viabilidade polirica da reforma foi 
grandememe favorecida. E, como acima se observou, os 
ganhos em eficiencia induzidos pelo programa geral de pri
variza<;:ao foram significarivos (Tabela 9.2). Alem disso, os 
paises que, por razoes polfricas, opram pela reversao de urn 
seqUenciamenro mais eficieme poderao mirigar as desvan-

ragens de urn pre<;:o de venda inicial mais baixo mediante a 
venda de a<;:oes por erapas, a medida que aumema a credi
bilidade da reforma. 

COMBINA<;:OES E PACOTES DE REFORMAS. A inrrodu<;:ao 
de urn adequado conjunro de reformas pode habilirar as 
principais diemelas a equilibrar os seus beneffcios e preju
fzos, reduzindo assim o cusro polirico da reforma (ver o 
Quadro 9 .I ). Essa esrraregia foi ad orad a pelo governo rra
balhisra da Nova Zelandia nos anos 80. 0 Minisrro das 
Finan<;:as, Roger Douglas, persuadiu grupos de produrores 
agrfcolas de que a perda dos seus subsfdios era essencial 
para o pacore roral de reformas, que beneficiava os agricu l
rores eliminando rarifas, reduzindo a inAa<;:ao e corrigindo 
o vies desfavoravel as expona<;:oes. Similarmenre, na Bol i
via, o pacore geral de reformas imroduzido em 1985 pelo 
governo de Vfcror Paz Esrenssoro num eli rna de hiperinfla
<;:ao Jogrou comornar a oposi<;:ao sindical, que verara pianos 
de reforma ameriores. Embora o apoio dos dois panidos 
pollricos principa is renha ajudado, a rapidez e a abrangen
cia da reforma impediram que se organizassem grupos de 
pressao para descarrilha-la. 

Quando ha necessidade de corrigir pronunciados de
sequilibrios macroecon6micos, a prepara<;:ao de pacores de 
reformas pode aumenrar a sua viabilidade polfrica. Por 
exemplo, em muiros casos, a liberaliza<;:ao do comercio e 
mais facil de implememar em combina<;:ao com urn pro
grama de ajusre, ja que os ganhos decorremes de uma me
lhoria da polfrica macroecon6mica (na forma de menor 
infla<;:ao e crescimenro posirivo) podem compensar os efei
ros disrriburivos da Jiberaliza<;:ao (ver o Quadro 9.1). As 
reformas amplas podem rambem melhorar a credibilidade. 
Em 1990, o governo polones Jiberou 90% dos pre<;:os, eli
minou a maioria das barreiras ao comercio, aboliu mono
polios esrarais de comercio exrerior e rornou conversivel a 
sua moeda para rransa<;:6es em coma correme. Apos urn 
declfn io inicial do produro em 1990-91, a economia polo
nesa rem regisrrado vigoroso crescimemo. 

Compensafiio 
PACOTES DE INDENIZA<;:AO. 0 ajusre do papel do Esrado a 
sua capacidade e a melhoria dessa capacidade requerem nao 
apenas urn plano e seqUenciamenro rarico, como rambem a 
compensa<;:ao de grupos adversamenre aferados pela 
reforrria, a fim de assegurar o seu apoio. Nem sempre esses 
grupos sao os mais pobres da sociedade. Podem, por exem
plo, induir funcionarios publicos cujos cargos esrejam sendo 
eliminados, adminisrradores de empresas esrarais privariza
das e empresarios acosrumados a operar a sombra de alros 
nfveis de prore<;:ao comercial. Em bora possa ser economica
meme dispendiosa a cuno prazo, a compensa<;:ao acabara 
sendo rerribufda a Iongo prazo, na med ida em que dilua a 
oposi<;:ao a reforma. Urn receme escudo de programas de 
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reesrrurura~o revelou que, em media, os beneficios associa
dos em rermos de aumenro de produrividade e economias 
na folha salariaJ neurralizam o cusro da compensa~1o depois 
de apenas 1,7 anos. Tres farares mosrram por que os paga
menros a rirulo de compensac;:ao rem grande imporrancia 
para o exira da reforma. Primeiro, a viabilidade pollrica 
pode exigir que a reesrrurura~o seja efetuada volunraria
mente. Segundo, mesmo na ausencia de farares de lim ira~o 
polfrica, a lei poderia impedir a demissao volundria, como 
no caso do Banco Cenrral do Equador. E, rerceiro, a maio
ria dos paises em desenvolvimenro nao disp6e de pianos de 
seguro-desemprego, caso em que a inden iza~o por despe
dida passa a ser urn subsrirura aproximado. 

A formulac;:ao de pianos de demissao de pessoal que 
levem em conra as caracrerfsricas gerais dos trabaJhadores 
pode ajudar a reduzir os custos e a deftnir melhor os gru
pos alvos de uma reesrrutura~o poliricamenre viavel. Urn 
desses mecanismos e a ftxac;:ao de numeros miximos de 
demiss6es por nivel de aptidao. Na Argentina, por exem
plo, os proftssionais formados pelo Insrirura NacionaJ de 
Agriculrura foram considerados inelegiveis para os esque
mas de aposenradoria volunraria. Tambem e imporranre, 
ao preparar programas de reesrrururac;:ao, esrabelecer meca
nismos intrfnsecos que impec;:am a reconrratac;:ao, que frus
rraria o seu prop6sira. 

INCENTIVOS ACIONAruOS. Em cerros casos, a compensa
c;:ao vai alem de generosas indenizac;:oes por despedida: os 
rrabalhadores, os gerenres ou o publico em geral podem 
receber uma parcela do capital da empresa privarizada. 0 
programa de capiralizac;:ao da Bolivia represenra uma abor
dagem muiro inovadora. Pelo menos rres caracrerfsticas do 
programa melhoraram a sua aceirac;:ao polirica sem com
promerer ganhos de eftciencia: 

• Ao disrribuir ac;:oes a empregados e pensionisras, o pro
grama conrornou a resisrencia a privarizac;:ao, que e 
comum quando o parrimonio e inreiramenre vendido a 
empresas esrrange•ras. 

• Os cidadaos recebem beneficios tangiveis ja ao in icio do 
processo. A parrir de maio de 1997, cada pessoa maior 
de 65 anos recebera do programa de capiralizac;:ao uma 
anuidade esrimada em US$200 a US$225. Para compa
rac;:ao, a renda per capita da Bolivia foi de US$770 em 
1994. 

• A preocupa~o, muiras vezes expressa pelos adversaries 
da privarizac;:ao, de que esra abra caminho para a corrup
c;:ao, e parcialmenre neurral izada (com ou sem razao) 
porque o Esrado nao recebe fu ndos. 

As experiencias da Bolivia e da Republica T checa mos
rram como urn programa de privarizac;:ao cuidadosamenre 
preparado pode melhorar a viabilidade polfrica e obrer ga-

nhos susrenra.veis de eftciencia e como, por outro lado, o 
tiro pode sair pela culatra se as versoes dessas estrategias 
forem inadequadamenre preparadas. 

Formariio de consenso 
A reforma do Estado requer coopera~o de rodos os gran
des grupos sociais. Diferenc;:as arraigadas e suspeiras muruas 
podem rerardar ou frusrrar a reforma. Nao ha remedios ins
ranraneos para reverter anrigas animosidades, mas os pacros 
sociais podem ajudar. Num pacro social, os empresarios, 
trabalhadores e produrores negociam os termos de urn con
traro com llderes do governo, esrabelecendo responsabilida
des claramenre defin idas para cada grupo. Essa abordagem 
logrou exira em paises consideravelmenre diferenres, como 
a Espanha e o Benin. Na Espanha, urn governo minori ra
rio conseguiu impor a conrenc;:ao salarial levando rados os 
parridos politicos a mesa das negociac;:oes e desenvolvendo 
urn programa comum, nos acordos que vieram a ser conhe
cidos como Pacros de Moncloa (Quadro 9.4). No Benin, o 
segundo governo democraricamenre eleira, ao romar posse 
em maio de 1996, organizou uma consulta com os parridos 
politicos e a sociedade civi l. Essa Conferencia Economica 
Nacional criou varios grupos de rrabalho seroriais e formu
lou recomendac;:oes espedficas sobre o papel do Estado. 
Resra ver se a iniciariva se rraduzira num consenso em 
rarno de urn programa economico. 

Lideran'Ya e visao 

Nao exisre uma receira universal para a reforma. Conrudo, 
quase rodos os epis6dios de reforma bern sucedidos nas 
economias em desenvolvimenro tem-se caracrerizado por 
urn rrac;:o comum: a sua preparac;:ao por lideres dinamicos, 
que guiaram o avanc;:o das mudanc;:as no aciden tado rerreno 
politico. Esses lideres, alem de aproveirarem as oporrunida
des que aparecem, rambem sao capazes de cria-las, idenrifi
cando e procurando alcanc;:a r possiveis beneficiaries, refor
mando insriru ic;:oes e arriculando uma visao convincenre e 
viavel do fururo. A lideranc;:a polirica e parricularmenre 
imporranre nos paises onde falram confianc;:a e coesao enrre 
diferenres grupos sociais. Quando o empresario nao confia 
no burocrara, o rrabalhador desconfta do gerenre e o pro
durar suspeira de rado mundo, as reformas sensaras podem 
marcar passo. Cabe aos lfderes insrilar urn senrido de pro
p6sira comum capaz de mini mizar a polarizac;:ao. 

0 prop6siro da reforma e melhorar 0 bem-esrar econo
mico. Muitas vezes, para verificar as conseql.iencias da 
reforma, urilizam-se esraloes quanrifidveis, como a renda 
nacional , as exporrac;:6es ou a inflac;:ao. Mas urn aspecra 
igualmenre imporrante da reforma e saber se ela e capaz de 
reformular valores e normas do Esrado e o relacionamenro 
entre esre e a economia. E essa rransformac;:ao que, em 
ultima analise, legirima as reformas aos olhos do publico. 
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Quadro 9.4 Espanha: os Pactos de Moncloa 

Em julho de 1976, ao inlcio da transi~o para a demo
cracia ap6s a morte do Generalfssimo Francisco Franco 
em novembro de 1975, o Rei Juan Carlos I nomeou 
Adolfo Suarez para a chefia do governo. Suarez come
<;:ou por instituir reformas politicas: reconheceu o sindi
calismo livre e o direito de greve, legalizou todos os 
partidos politicos (inclusive o Partido Comunista), pro
clamou uma anistia politica e promulgou uma nova lei 
eleiroral. As primeiras clei<;:6es livres desde a guerra 
civil espanhola realizaram-se em 15 de junho de 1977. 
Suarez ganhou as elei<;:6es, mas o seu partido, a Uniao 
Demonatica Cenrrista, recem-criado, obteve apenas 
47% das cadeiras parlamenrares. 

As clei<;:oes coincidiram com urn momenta de crise 
economica. A infla<;:ao eo desemprego estavam aumen
tando e a balan<;:a externa se deteriorava rapidamente. 
Cclmo parte da sua campanha anriinflacionaria e da sua 
polftica de liberaliza<;:ao exrerna, o governo Suarez pro
curou reduzir o crescimenro dos salarios. Mas, em vez 
de enrrar em choque com o movimenro trabalhisra e os 
sindicaros, Suarez adotou uma abordagem de consenso 
para a politica de renda. No segundo semesrre de 1997, 
as principais enridades empresariais e sindicais foram 
reunidas para forjar uma posi<;:ao comum, mas as pro
fundas divis6es entre empregadores e empregados frus
traram a renrativa. Os trabalhadores, por exemplo, esta
vam representados par dirigenres de pelo menos quatro 
diferenres tendencias politicas. Ninguem queria apare
cer como responsavel pelas concess6es. 

Assim, Suarez mudou de estraregia e procurou urn 
consenso ja nao entre lideres classistas, mas entre parti-

Porranro, devem os lideres politicos oferecer uma visao 
convincenre, que transcenda as aridas realidades da eficien
cia econ6mica, da dire<;:ao para a qual ruma a sociedade. 
Essa visao pode motivar e angariar apoio as reformas. 

Para ci tar o exemplo de algumas economias em transi<;:ao 
- como a Republica Tcheca, a Hungria e a Pol6nia - ,a 
reforma foi ajudada pela perspectiva de ingresso na Uniao 
Europeia. 0 mesmo inrenro morivou as reformas na 
Espanha e em Porrugal, no come<;:o dos anos 80. Em ourros 
casas, nao se apresenra facilmenre uma visao igualmenre 
clara. Na Venezuela, as reformas do governo de Carlos 
Andres Perez resultaram em malogro politico porque nao 
exisria uma visao coerenre para ajudar a vender as reformas 
(Quadro 9.5). Em conrraste, na Malasia, as iniciarivas poli
ticas adotadas pelo Primeiro-Ministro Mahathir Mohamad 
nesta decada foram incluidas na sua "Visao 2020", cuja 

dos. Os acordos resultanres, alcan<;:ados em outubro de 
1977, passaram a ser conhecidos como Pacros deMon
cloa. Urn acordo entre os partidos politicos revelou-se 
mais facil de alcan<;:ar porque as lideres partidarios eram 
mais moderados do que os grupos de interesse que 
representavam e par ter sido possivel excluir a extrema 
esquerda (que nao tinha representa<;:ao parlamenrar) . 

Os pacros passaram muito alem da conren<;:ao sala
rial, abrangendo tambem disposi<;:6es sobre politica 
moneraria e fiscal e reforma estrutural e prometendo 
"urn novo contexro para as rela<;:6es trabalhistas", com 
maior Hexibilidade no mercado de rrabalho, um sistema 
fiscal mais progressive e a racionaliza<;:ao e descenrraliza
<;:ao das empresas publicas. Os pacros incluiam medidas 
muiro importanres para compensar parcialmenre as 
trabalhadores pelos custos que o ajuste lhes imporia. 
Citem-se enrre as medidas de compensa<;:ao o aumento 
dos gastos esratais em gera<;:ao de emprego e seguro
desemprcgo, a progressiva extensao desse seguro a todos 
as desempregados e alguns comroles de pre<;:os. Dado 
que a Espanha ja acusava o maior nivel de conflitos rra
balhistas de roda a Europa, conseguir a concordancia 
dos trabalhadores com reformas fundamenrais sem 
aquelas concess6es foi uma grande fa<;:anha. 

Embora nem todas as promessas feiras nos Pacros 
de Moncloa renham sido cumpridas (especialmente 
nas areas da reforma do mercado de rrabalho e das 
empresas publicas), os pactos aringiram as suas metas 
basicas. A infla<;:ao de pre<;:os e salarios foi agudamente 
reduzida depois de 1977 e o deficit em coma correnre 
foi eliminado. 

atrativa meta e elevar 0 padrao de vida malaio ao nivel dos 
paises indusrriais ate o ana 2020. 

Opfi:oes estrategicas: encontrando o caminho 
da reforma 

Maquiavel estava cerro ao reconhecer que as confliros de 
disrribui<;:ao sao a fonre das dificuldades na reforma do 
Esrado. Conrudo, nem esses confliros nem as li mita<;:6es 
inerenres as institui<;:6es estatais capazes de exacerba-los sao 
imutaveis. A mudan<;:a vi ra quando as incenrivos para des
canar amigas politicas e arranjos institucionais tornarem-se 
mais fortes do que OS incenrivos para conserva-los. Uma 
crise economica au uma amea<;:a exrerna pode dar impero 
ao inicio de reformas, mas o seu momenta exaro pode-se 
prolongar se aqueles que conrrolam o poder do Estado se 
aferrarem a politicas obsoleras par interesse proprio (au dos 
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Quadro 9.5 0 programa de reformas da Venezuela (1989) e a sua reversao 

No fim dos anos 80, a economia da Venezuela esrava 
em profunda crise, com desequilfbrios inrernos e exter
nos gerados pelo excesso de expansao do Esrado e pela 
ma gesrao economica. Em 1989, Carlos Andres Perez, 
que ja ocupara a presidencia nos anos 70, foi reeleiro. 
Seu plano de esrabilizar;:ao de 1989 incluia uma dd.s
tica desvalorizar;:ao do bolfvar e uma suspensiio dos 
conrroles dos prer;:os e juros. 0 plano resraurou o equi
librio inrerno e exrerno e foi acompanhado de refor
mas esrrururais como a liberalizar;:ao do comercio, a 
privarizar;:Jo e o aumenro da auronomia conferida ao 
banco central. 

Essas reformas foram facilitadas pelos amplos pode
res execurivos da presidencia da Venezuela, mas o con
senso que as cercava nao durou muiro. Em fevereiro de 
1994, ap6s urn periodo de insrabilidade polirica, Rafael 
Caldera foi eleiro como lider de urn governo de coalizao. 
0 novo governo comer;:ou por repudiar algumas das 
reformas, eliminar o imposro sobre o valor agregado e 
resrabelecer os controles dos prer;:os e juros. A aurono
mia do banco central rambem foi comprometida, o que 
levou o seu presidenre a se demirir. 0 respeiro a acordos 
inrernacionais impediu que o governo reverresse a libe
ralizar;:Jo do comercio, recorrendo, em vez disso, a pro
ter;:Jo nao rarifaria. A falra de coerencia do programa 

seus aliados). Em cerros casos, as demoras podem ser dolo
rosamenre longas, como no Haiti dos Duvaliers ou no 
Zai re de hoje. 

Mosrramos nesre capirulo que e possivel abrir as janelas 
da oporrunidade e que e imporranre aproveira-las para pro
mover a mudanr;:a - por meio de uma compensar;:ao aos 
possiveis prejudicados, da acerrada escolha de raricas e da 
formar;:ao de consenso. Como remos salienrado ao Iongo 
desre Relar6rio, embora seja imporranre levar em conra a 
capacidade do Esrado no desenho da reforma, os reforma
dores nao se podem dar 0 luxo de parar ai: eles precisam 
rambem dispor de uma esrraregia para melhorar essa capa
cidade. Urn Esrado mais capacirado pode ampliar o ambito 
das opc;6es polfricas e melhorar significarivamenre o desem
penho economico. 0 seqlienciamenro esrraregico e mesmo 
uma bern imaginada abordagem por p61os consriruem um 
born passo inicial e sao compariveis com, enrre ourras, as 

abalou a confianr;:a dos invesridores inrernacionais. A 
corar;:ao dos bonus da Venezuela caiu 20 ponros percen
ruais em relar;:ao ao seu nivel de 1991. Em 1994, o PIB 
real caiu 3% e a inAar;:Jo salrou para 71 %. No segundo 
rrimesrre de 1996, o governo passou a adorar poliricas 
economicas mais orrodoxas, apoiado por urn acordo 
com o FMI. Are agora, a sua implemenrar;:ao rem rido 
cerro exiro. Resra ver are onde vao a abrangencia e a sus
renrabilidade do programa. 

A experiencia da Venezuela poe em relevo cerros 
aspectos ligados a susrenrabilidade das reformas. A 
reforma economica e mais suscetivel a revers6es quando 
apoiada por apenas alguns tecnocraras, sem o apoio de 
partidos politicos ou ourros grupos. As reformas ligadas 
a estabilizar;:ao sao mais faceis de implementar do que as 
refonnas esrrururais que requerem aprovar;:ao legislariva. 
Alem disso, as reformas economicas sao mais dificeis de 
implemenrar num ambienre sujeiro a risco polfrico. A 
introdur;:ao de novos imposros e dubia num ambienre 
em que o conrrole esraral dos recursos narurais (nesre 
caso, o petr6leo) reveste os servir;:os publicos de uma 
aparencia de graruidade. Talvez seja suficienre uma crise 
para criar condir;:oes para o inicio de reformas, mas a 
susrcnrar;:ao desras exige muiro mais. 0 desempenho a 
Iongo prazo requer visao e unidade de prop6siro. 

limirar;:oes orr;:amenrarias enfrenradas por muiros paises em 
desenvolvimenro. Ja no principia, porem, os paises devem 
preparar uma esrraregia para ir mais alem da reforma de 
alguns 6rgaos e assi m safar-se da armadilha dos p61os. Isso 
requer a definir;:ao de regras claras para rrazer ao programa 
de reforma os 6rgaos exceruados do polo original. As regras 
e as ra.ricas, porem, nao subsriruem o compromisso e a lide
ranc;a polirica. 

Lideranr;:a nao e rudo: apesar da sua dedicac;ao e visao, 
nem sempre os lideres podem descarrar o oneroso legado 
de anos e mesmo decadas de mau desempenho. A opr;:ao 
por reformas nessas ci rcunsrancias envolve geralmenre urn 
salro no escuro, urn pulo que pode ser rao temivel para os 
que acabarao ganhando como e para OS prejud icados. Nes
sas circunsrancias, a presenr;:a de alguem que possa conven
cer o publico de que vale a pena renrar esse salto e cerra
menre uma poderosa arma de reforma. 
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enorme influencia sobre o desenvolvimenro econ6-
mico e social de urn pais e a susrenrabilidade desse desen
volvimenro. 0 porencial do Esrado como facilirador, pro
mowr e mediador na mudanc;:a e na busca do bern colerivo 
e iniguahivel. Onde essa capacidade foi bern usada, as eco
nomias floresceram. Mas onde nao foi o desenvolvimenro 
esrancou. 

0 processo nao e irrevogavel: exemplos ao Iongo da his
r6ria e em wdo o mundo rem demonsrrado que os pafses 
podem mudar de curso, reformando polfricas e insriruic;:6es 
a fim de melhorar a eferividade do Esrado e avanc;:ar no de
senvolvimenro. Por que, enrao, ramos desses esforc;:os nao 
logram aringir as suas meras? E, ainda mais imponanre, 
por que ranros Esrados em siruac;:6es desesperadoras nem 
sequer renram aplid-los? A resposra reside em grande pane 
na polfrica. Mas nao se rrara simplesmenre de uma quesrao 
de democracia ou auwrirarismo. E preciso ir mais alem 
desses conceiws amplos de organizayao polfrica para com
preender os incenrivos que inspiram organizac;:6es esrarais 
a funcionar melhor. E preciso enrender melhor como e 
quando os inreresses econ6micos e politicos que favorecem 
o desenvolvimenro podem ser mobilizados para produzir as 
mudanc;:as insriwcionais necessarias para que esse desenvol
vimenro ocorra. 

As iniciativas para restauratiW do desenvolvimmto 
em paises com Estados pouco efetivos devem comerar 
com disposiroes institucionais que fommtem a capa
cidade de resposta, a responsabilidade e o primado 
da lei. 

Habilirar o Esrado a agir melhor no campo econ6mico 
e social significa gerar confianc;:a; o povo deve confiar nas 
regras basicas que governam a sociedade e na auwridade 
publica que as susrenra. Por duas raz6es, a rarefa e diffcil. 

Em primeiro Iugar, requer paciencia. E preciso tempo 
para que os judiciarios conven<;:am as empresas e os cida
daos de que as suas decisoes sao imparciais. E preciso 
tempo para que os legislarivos nacionais e esraduais, titula
res de cargos politicos, jufzes e servidores publicos, conse
lhos deliberarivos publico-privados, observadores indepen
denres e organizac;:oes nao-governamenrais - congregados 
num singular relacionamenro muruo e~ diferenres socie
dades - aprendam a respeirar os respecrivos limires de 
auwridade e a trabalhar junros. E preciso rempo para lan
<;:ar as bases de uma burocracia profissional e normarizada. 
Ainda assim, e possfvel ordenar as reformas numa seqUen
cia capaz de produzir algumas recompensas a menor prazo. 
As primeiras medidas podem incluir o fonalecimento da 
capacidade do governo cenrral , o aumenro da faixa supe
rior da escala salarial a fim de arrair pessoal capacirado, a 
busca de maiores achegas para a formulayao de polfticas e 
para wrnar o processo del iberarivo mais abeno, a separac;:ao 
de arividades suscerfveis de comperic;:ao e facilmenre espe
cificadas para a parricipac;:ao do sewr privado e a procura de 
maior feedback dos clienres. Em geral, porem, sao poucas as 
soluc;:6es de improviso. 

Em segundo Iugar, a ra refa e diffci! porque as mesmas 
insrituic;:oes capazes de promover a credibilidade e a res
ponsabilidade rambem podem lim ira-las. As mesmas regras 
que impedem o abuso da auwridade do Esrado tambem 
podem reduzir a sua capacidade de usa-la apropriada
menre. 0 desafio consisre em elaborar disposic;:oes insriru
cionais que proporcionem flexibilidade denrro de urn 
apropriado quadro de limirac;:6es. 

Em ulrima anilise, cum pre a cada pais esrabelecer o seu 
proprio equil fbrio . Os paises com s6lidos anrecedenres de 
cumprimenw de compromissos e cujas insriruic;:6es esrarais 
esrao profundamenre arraigadas na sociedade provavel
menre disp6em de campo para experiencias e de flexibili
dade para responder a eventos imprevisws, sem maior 



perda de credibilidade. Contudo, para os palses que emer
gem de longos perfodos de governo arbitrario e disfuncio
naJ, raJvez seja melhor abrir mao dos benefic ios da flexibi
lidade a cuno prazo em favor da mera de consrru~ao de 
instirui~6es confiaveis e sustenraveis a Iongo prazo. 

Nos casos em que sao boas as perspectivas para a 
reforma, esre Relar6rio sugeriu uma abordagem dicor6-
mica para melhorar a eferividade do Estado: 

• Equiparar o papel do Esrado a sua capacidade; e 
• Refor~ar a capacidade do Esrado, sujeitando-o a maior 

numero de regras e resrri~6es e a press6es comperitivas 
mais fortes e rornando-o mais rransparenre e abeno. 

A focalizafiiO da limitada capacidade do Estado nas 
suas fonfoes bdsicas e urn passo iniciaf aftamente 
necessdrio para uma amp/a gama de pafses - espe
cialmente na Africa, na CEJ e em partes da America 
Latina, do Oriente Medio e do sui tla Asia. 

A primeira coisa a fazer e ajusrar o papel do Esrado a sua 
capacidade. Em muiras panes do mundo, o Estado nem 
sequer desempenha as suas fun~6es basicas: salvaguardar a 
lei e a ordem, proreger os direiros de propriedade, adminis
rrar a macroeconomia, presrar servi~os sociais basicos e 
proteger os desamparados. 

Em cenos casos, o Esrado regula excessivamenre a eco
nomia, ainda que care~a de capacidade para impor sisrema
ricamenre a observancia dos regulamenros. Uma das con
seqUencias e o aJasrramenro da corrup~ao, o que corr6i 
ainda mais a capacidade do Esrado - rornando-o por 
vezes incapaz sequer de prestar servi~os basicos. Fun~6es 
publicas que fu ncionavam razoavelmenre bern viram-se 
enfraquecidas com o passar dos anos e necessiram agora de 
consideravel reorganiza~ao . E essenciaJ desregulamenrar 
essas econom1as. 

Programas apoiados pelo Banco MundiaJ e por ourras 
organiza~6es internacionais tern procurado ajudar OS paises 
a preparar reformas desrinadas a ajusrar o papel do Esrado 
a sua capacidade. De uns dez anos para ca, muiras reformas 
procuraram reduzir o papel do Esrado em cen as areas da 
economia e reorienrar os recursos ass im liberados para 
fun~6es essenciais. E uma boa maneira de come~ar, mas e 
necessaria fazer mais. 

T odavia, como ficou demonsuado nesre Relar6rio, ajus
rar 0 papel a capacidade nao consisre simplesmenre em redu
zir o papel do Esrado. T rara-se nao simplesmenre do que 
fazer, mas rambem de como faze-lo: como administrar o 
seror financeiro, como regulamenrar a arividade econ6mica, 
como proteger o meio ambieme- decis6es que dependem 
criricamenre da capacidade insrirucionaJ do Esrado. 

Os esfor~os para uma concenrra~ao mais eferiva da 
capacidade disponlvel do Esrado devem ser complemenra-
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dos por reformas que melhorem a sua capacidade mediante 
o forralecimemo das insritui~6es publicas. Em muiras 
areas, o Esrado s6 podera melhorar a sua eferividade se for
mar novas parcerias com ourras organ iza~6es da sociedade 
civil. Em ourros casos, s6 se rornara mais eferivo seas suas 
decis6es e a~6es puderem ser submeridas a comperi~ao -
se o publico e as empresas riverem op~6es e se o monop6-
lio do Esrado for rompido. 

A melhoria tla capacitlade do Estado e algo mais do 
que urn simples aumento da assistencia tecnica. Hd 
necessitlade de incentivos acertados. 

A receira exara para melhorar a capacidade do Esrado 
varia de pals a pals, porque grande pane das reformas em 
quesrao rem cararer insrirucional e a mudan~a das insrirui
~6es depende do rumo adorado. Examinamos ad ianre algu
mas das principais oponunidades e desaflos que se abrem 
aos Esrados em cada regiao em desenvolvimemo. Con
rudo, as sugesr6es parrem do pressuposto de que pelo 
menos ex.is ra urn Estado a reformar. Sao cada vez mais 
numerosos os casos em que nao se pode aplicar sequer esse 
pre-requisiro basico para melhorar os resultados do desen
volvimenro. Abordaremos iniciaJmenre esses casos mais 
exrremos de maJogro insrirucional, em que, duranre urn 
cerro periodo, o proprio Estado como ordem legirima e 
funciona.l deixa ex.isrir. 

Quando ocorre o colapso do Estado 

Nos ultimos anos, cresceu o numero de palses que sofre
ram o vinuaJ colapso de rodas as fun~6es e insrirui~6es de 
governo, muiras vezes no conrexro de uma guerra civi l. 
Quando o Esrado deixa de exercer mesmo as suas fu n~6es 
mais basicas, a crise conseqUenre pode ser prolongada e 
severa. As esrrururas capazes de abrandar normaJmen te o 
impacro da crise e servir de vefculo para uma evenruaJ recu
pera~ao freqUememenre sao desrru ldas, rornando de cena 
forma inaplicaveis as receiras mais genericas para o fonaJe
cimenro da capacidade do Estado. 

As causas do colapso do Estado 
0 colapso do Estado nao e urn fen6meno novo. Conrudo, 
parece ter-se rornado mais com urn nos anos 80 e 90 do que 
nos primeiros anos do ap6s-guerra e e materia de grande 
preocupa~ao para ourros esrados, ind ividual e coleriva
meme. Os esrados arruinados, como o Afeganisrao, o Cam
boja, a Liberia, a Ruanda e a Somalia, fo ram cenarios de 
algumas das maiores carasrrofes humanas dos ulrimos anos. 
Muiras vezes, os seus efeiros esrendem-se a paises vizinhos 
na forma de violencia, bandirismo e levas de refugiados. 
Tambem levam OS palses a insolvencia, desrroem bens eco
n6micos e a infra-esrrurura, exigem vulrosos monranres de 
assisrencia inrernacional - e, e claro, cusram inconrave.l 
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numero de vidas. E possivel identificar tres parologias gerais 
e superpostas que levam o Estado ao colapso: 

• Estados que perderam (ou nao conseguiram esrabelecer) 
legitimidade aos olhos da maioria da popula<;:ao suposra
menre sujeira a sua auroridade e que sao, porranro, inca
pazes de exerce-la 

• Esrados que foram desrruidos por lideres e auroridades 
que sao corruptos, negligenres ou incomperenres, senao 
tudo isso 

• Estados fragmentados pela guerra civil e onde nenhum 
partido rem condis;oes para restabelecer a auroridade 
central. 

Comum a rodos esses Estados e a perda fundamental da 
capacidade institucional. Como se observou no Capitulo 1 
(Tabela 1.1 ), o Esrado deve desempenhar, no minimo, as 
fun<;:oes mais basicas de manutens;ao da lei e da ordem, pro
visao da defesa nacional e estabelecimento de uma esrrurura 
para a gesrao das rransa<;:oes economicas. Assim, um Estado 
em colapso nao e aquele que deixa de agir acerradamenre, 
mas sim o que se rorna incapaz de fazer muira coisa de 
maneira eferiva- inclusive a man uten<;:ao de uma ordem 
repressiva. Um Esrado em colapso nao e o mesmo do que 
urn Estado derrorado na guerra ou entao dividido em dois 
ou mais Estados, onde, apesar de certa incapacidade, os sis
temas continuam a funcionar mais ou menos bern. E um 
Esrado em colapso nao e rampouco o mesmo do que urn 
Esrado "predador" ou repressivo. 0 exiro da repressao de 
toda uma populas;ao pode exigi r consideravel capacidade 
organizacional. Tais aros podem provocar a subsritui<;:ao da 
esrrutura ou do regime de Esrado por ourro, como no 
Camboja e em Ruanda, mas nao provocam necessaria
mente - nem mesmo provavelmente - o seu colapso. 

Fatores que perpetuam o conjlito 
Na maioria dos paises onde o Estado entrou em colapso, 
exisrem for<;:as interessadas na perpetuas;ao de uma situas;ao 
de anarquia e cuja busca desenfreada de riqueza ou poder 
seria conrida por urn Esrado capaz de legislar, arrecadar 
recei ra e aplicar a lei. Essas fors;as predominam nas situa
<;:6es mais inquietantes e espinhosas de Estados em colapso. 
Por exemplo, em Angola, na Liberia e na Somalia, proje
tou-se uma economia auro-suftciente baseada na violencia 
armada, no saque, nas organizas;oes de protes;ao, no trafico 
de drogas, na lavagem de dinheiro e na extra<;:ao de recur
sos brutos tais como pedras preciosas, minerios e madeira 
tropical (Quadro 10.1). A guerra civil nesses paises nasceu 
de rivalidade poliricas ou ernicas, mas pouco a pouco 
mudou de cararer e concentra-se agora no conrrole de 
bens econ6micos, que servem de fonte de flnanciamenro 
da guerra e do en riquecimenro privado. 

Nesses paises, a guerra entre facs;oes e o principal sis
tema de aloca<;:ao de recursos e a violencia e a fonte do 

poder. Tais economias operam independentemente de 
quaisquer institui<;:oes do Esrado e de faro seriam provavel
mente estorvadas por elas. Assim, poderosas for<;:as econ6-
micas agem no sen tido de perpetuar o conflito. 0 papel de 
farores econ6micos como causa motivadora de guerras foi 
especialmenre pronunciado no caso da Liberia (Quadro 
I 0.2), mas tambem pode explicar o prolongamenro da 
guerra em Angola e Serra Leoa. 0 cidadao comum paga 
alto pre<;:o pela sua vulneravel proximidade desses sistemas, 
que interrompem e muitas vezes corrompem a normali
dade das transa<;:oes econ6micas internacionais. 

Em bora a rentabil idade cada ve-t menor do confliro e da 
ex tra<;:ao de recursos implique que as guerras acabarao por 
se extinguir sem intervens;ao internacional , esse ponto so e 
alcan<;:ado depois que quase rodo o parrimonio de urn pais 
foi desrruido. Isso deixa outros Estados e organizas;oes 
internacionais a bra<;:os com duas questoes prementes: 
como prevenir o colapso do Estado? E como se pode resga
tar urn Esrado operanre das cinzas de urn colapso? 

Evitando o colapso do Estado 
Face ao imenso peso de Esrados desrruidos, a aren<;:ao val
rou-se naruralmente para a preven<;:ao como o melhor 
caminho a seguir e porencialmenre o menos dispendioso. 
Mas nao existem atalhos. Em ultima anal ise, a prevens;ao 
do colapso do Estado envolve toda a gama de insriru is;oes 
e politicas que afetam as relas;oes sociais, poliricas e econ6-
micas numa sociedade. Nao obstante, duas abordagens 
relacionadas entre si emergiram como insrrumentos para 
reduzir a probabilidade de que o conflito pol itico entre em 
espiral, provocando o colapso geral do Esrado. 

A primeira esrraregia enfatiza o forralecimenro da socie
dade civil como meio de aumenrar a elasricidade de insri
ru is;oes sociais que possam ser capazes de recha<;:a r a anar
quia, mesmo que o Esrado seja muito fraco. A rique?..a da 
vida associativa pode habilitar as comunidades a manter a 
lei e a ordem local, apoiar uma rede de segurans;a e resistir 
a corrup<;:ao ou exploras;ao oficial. A segunda abordagem, 
exrraida da experiencia do leste asiarico, assinala a necessi
dade de formar esrruturas burocraticas isoladas da interfe
rencia politica e de incorporar limiras;oes apropriadas ao 
processo decis6rio na fun<;:ao publica. Nesse aspecro, a inte
gridade eo profissionalismo do servi<;:o publico sao um ele
mento imporranre. 

Uma sociedade civil ativa e uma burocracia compe
tente e profzssional siio os dois pilares de um relacio
namento construtivo entre o Estado e a sociedade. 
Quando h!t perigo de colapso geral do Estado, esses 
dois pilares podem reduzir o risco. 

0 desafio da reconstrurdo 
0 rapido resgate de urn Estado perdido e ainda mais difi
cil - senao impassive\. Na sua maLOrta, os Estados em 
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Quadro 10.1 0 colapso do Estado na Somalia e suas consequ€mcias 

Do ponro de vista emico, a Somalia e urn dos paises 
mais homogeneos da Africa. Um dos farores mais 
comuns no colapso do Esrado - os confliros entre 
ernias - nao comribuiu para a sua ocorrencia. Em v~ 
disso, a dinamica do colapso da Somalia foi arivada 
durame o Iongo periodo ( 1969-91) de regime dirarorial 
e pessima gesrao economica de Mohamed Siad Barre, 
seguido de uma lura feroz pelo poder apos a sua depo
si~ao pela for~a. Siad Barre armou um cen:irio de con
fromo entre as superporencias da guerra fria. 0 seu 
apoio exrerno, inicialmente da Uniao Sovierica e depois 
dos Esrados Unidos, desequilibrou a fragil ecologia 
social dos clas politicos da Somalia e resulrou em consi
deravel acumula~ao de armas lerais. Urn confliro norte
sui herdado da era anterior a independencia, uma 
guerra sem treguas para caprurar a regiao etiope de 
Ogaden, habirada por somalis, e a suspensao da ajuda 
economica e milirar em 1989 combinaram-se para ero
dir a capacidade do Esrado. 

Desde 1991, uma continua guerra civil entre clas e 
fac~6es rivais complerou a destrui~ao da economia for
mal e deixou a Somalia privada de qualquer insrirui~ao 
esraral ou administra~o publica. A infra-estrutura fisica 
e os bens economicos foram desrruidos, empresas foram 
saqueadas e a produ~ao agropecuaria reduziu-se drasrica
mente. 0 pessoal de niveluniversiririo, os remocraras e 
os servidores publicos fugiram. A imerven~ao internacio
nal para por fim a grande fome induzida pda guerra 

colapso esrao mergulhados em encarni~ados confl iros 
internos ou acabam de emergir deles. Muiras v~es, a sus
peira e a cumplicidade dominam a polfrica; a desconfian~a 
e generalizada. A coopera~o entre antigos rivais e dificil de 
alcan~ar eo desejo de jusri~a da pane de alguns pode pare
cer uma vingan~a aos olhos de ourros. Pode exisrir pouca 
confian~a na susrema~o da paz ou na manuren~ao de poli
ricas e, em muiros casos, o capital social e humano fo i seve
ramente prejudicado. 

Os arores exrernos enfrenram dificuldades incomuns 
quando decidem envolver-se com urn pais que nao rem urn 
Esrado funcionaJ. lsso suscira uma pergunra basica: como 
e com quem rrabalhar? Uma esrraregia seria escolher enrre 
fac~oes ou lideres locais e renrar fonalecer a posi~o do par
ceiro escolhido. Isso e arriscado. E possivel que o aliado 
escolhido nao seja confiavel ou que abuse da sua posi~ao 
de lideran~. Tambem exisre o risco de que outra for~a 
exrerna opre por urn vencedor diferenre, prolongando o 
conAiro, como ocorreu em Mo~mbique e Angola. Alrer
narivamenre, os arores exrernos podem preferir rrabalhar 

-- -- - ----------~ 

rrouxe algum alivio e certa reconstru~ao, de fins de 1992 
are o come~o de 1995, mas, com a reri rada das for~as da 
ONU, esses ganhos foram reverridos e a anarquia voltou. 

Alguns elementos do mercado privado informal rem 
demonstrado extraordin:iria elasricidade, ainda que as 
vezes pervertida, face ao caos e a violencia que os 
rodeiam. Os comerciantes e empresarios so podem ope
car com a prore~ao de clas; os beneficiarios dessa prore
~ao e do controle que os clas exercem sobre patrimonios 
economicos como portos, depositos de minerios e rerras 
agricolas, financiam as suas milicias. A falra de regula
memos ou conrroles governamenrais, os pre~os dos bens 
e das divisas fluruam livremenre. Os cusros transacionais 
sao alros, mas os mercados operam com eficiencia. 0 
xelim da Somalia rem valor apesar da ausencia de urn 
banco central, mas as noras bancirias estao-se esfare
lando. As remessas do exterior sao rap ida e correramente 
processadas arraves das redes de chis. 

A Somalia exempli fica hoje uma economia posterior 
ao Esrado. A capacidade de produ~ao, o invesrimenro 
privado e o emprego sao extremamenre baixos. Os cis
cos sao altos e a violencia e o meio normal de comperi
~ao e solu~ao de dispuras economicas. Se um Esrado 
funcional, com insriru i~oes legfrimas, lograsse resraurar 
a lei e a ordem sem reverter a malversa~ao economica 
auroriraria do regime de Siad Barre, o seror privado ja 
demonstrou que poderia suportar o alto risco e respon
der aos desafios do mercado. 

com as auroridades e insrirui~6es locais, que em muiros 
casos rerem a sua legirimidade e capacidade muiro depois 
do colapso das i nsrirui~6es cenrrais. Essa esrraregia pode 
aj udar a reconstruir a confian~a e a forralecer a capacidade 
do processo decisorio local. Mas rambem pode prolongar o 
periodo de fragmenta~ao do Esrado se nao for combinada 
com uma esrraregia de reconsrru~ao da auroridade de urn 
governo central. Um exemplo e a Somalia. 

Em muiros casos, os arores exrernos concenrram-se na 
miriga~ao do cusro humano do colapso do Esrado me
dianre programas de socorro e reabil ira~ao, em vez de inter
vir direramenre na reconsrrw,:ao civil ou polirica. Contudo, 
a experiencia receme indica que, depois de cerro tempo, 
esses progra mas podem resulrar em dependencia 
da parte da popula~ao e minar mesmo a reconsrru~o da 
capacidade do Esrado, ao desviar a aren~o das suas fun
~6es minimas. Em comrasre, uma abordagem de paz mais 
abrangenre, como a adorada em Ango.la, no Camboja e em 
Mo~ambique, deposita nas maos de organ iza~6es inrerna
cionais uma auroridade formal de Iongo alcance para 
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Quadro 10.2 Os fundamentos economicos do conflito: o caso da liberia 

De inicio, a guerra na Liberia deveu-se principalmenre 
a raz6es sociais e poliricas, tendo como objerivo essen
cia( o conrrole do governo central. 0 financiamenro 
exrerno ajudou a desencadear a guerra. Pouco a pouco, 
o conrrole dos ricos recursos narurais e de ouuas rique
zas do pais, alem de consrituirem urn insrrumenro de 
obren<;ao de fundos para a guerra, passou a scr urn fim 
em si mesmo para as fao;6es em lura. 

Essas facs:oes dependem de um suprimenro cons
tame de renda gerada pela exporta<;ao de borracha, 
madeira, minerio de ferro, ouro e diamanres. Durante 
periodos de conflito inrenso, grande parte da renda e 
urilizada para a compra de armas e munis:oes. Quando 
nao ha combare, cria-se urn "excedenre" de renda que 
serve para o enriquecimenro pessoal dos lideres e para as 
recompensas que manrem a lealdade dos membros da 
facs:ao. Isto, junramente com as incertezas que os mem
bros da facs:ao enfrentam em rela<;ao as suas perspecti
vas economicas ap6s a guerra, gera nas fileiras inferiores 
fortes press6es pela participa<;ao nas sobras. Conrudo, 
os combaremes de baixa hierarquia rarameme recebem 

supervisionar acordos de paz, presrar servis:os publicos e 
facilirar a reparria<;ao de refugiados. T udo isso com vistas a 
devolver o poder a uma autoridade nacional ap6s a realiza
s:ao de eleic;:6es. As operac;:6es inrernacionais no Camboja e 
em Moc;:ambique sao geralmenre consideradas como bem
suced idas nesse aspecto. Ambas, porem, foram exrrema
menre dispendiosas, e nao se pode nem se deve esperar que 
cubram indefinidamenre a fal ta de capacidade do Estado. 

Para os atores externos, a escolha da esrrategia diferira 
de acordo com a patologia particular do colapso do Estado 
em quesrao. Como sugerem as consideras:oes do Capitulo 
8, e cada vez maior a consciencia do papel que os doadores 
e organismos externos deveriam talvez desempenhar no 
futuro para facilitar o Iongo processo de reconsrruc;:ao e rea
bilitac;:ao. Mencionam-se adiante alguns dos desafios 
enfrenrados pelos atores externos. 

R£5TABELEC£NDO A S£GURAt'I<;:A. 0 fim da guerra civil 
nao leva automaticamente ao fim da inseguranc;:a. Na vet
dade, o temor de violencia pessoal ou roubo pode aumen
tar ap6s a guerra e, sem medidas que aumentem para os 
combatemes individuais o cusro de oporrunidade das ac;:6es 
bel icas, o fim da guerra seria talvez o prenuncio de maiores 
oportunidades de atividade criminosa. Programas de des
mobilizac;:ao bern formulados, como o de Uganda, garan
tindo aos ex-combatentes a reinregrac;:ao na sociedade civil 
ap6s a guerra e dando-lhes assim e uma estrategia legitima 

pagamento direto, recorrcndo ao saque e a pilhagem 
como meio de vida. 

Como a lura rcalmenre esgota o "excedenre", 
enquanro conrinuarem altas as perspectivas de cnrique
cimenro privado, as facs:oes ficarao altamenre morivadas 
a manter o equilibrio entre situas:oes "nem de guerra 
nem de paz". Isso ajuda a explicar as dificuldades de 
obten<;ao de um acordo de paz duradoura na Liberia. 

Assim, uma inrerven<;ao no scnrido de restaurar a 
paz teni que incluir as:oes que reduzam a zero ou tor
nem negarivo o "excedenre" acumulado pelas organiza
s:oes em lura, eliminando ao mesmo tempo a renda 
individual gerada pelos atos de pilhagem dos combaten
res, ou tornando maior o risco associado a essa a<;ao. 
Tais iniciativas vao da imposic;:ao de sans:6es economi
cas sobre a exporta<;ao de madeira e de borracha a ado
s:ao de acordos imernacionais que elevam o cusro dos 
armamenros. Alem disso, cum pre remover os incentives 
para que os combarenres permanec;:am em guerra, 
mediante a combinas:ao de uma desmobilizas:ao cuida
dosameme plancjada e da aplicas:ao das leis criminais. 

de saida, constiruem conseqi.ienremente uma prioridade. 
Tam bern serao essenciais as medidas de fortalecimento de 
corpos policiais locais e de maior rigor na aplicac;:ao de leis 
penais e ourras medidas, a fi m de reduzir os riscos de ban
dirismo e arividade criminosa. Conrudo, a resposta a Iongo 
prazo deve consisrir na abordagem das causas socioecono
micas fundamenrais do confliro. 

R.ECUPERA<;:AO £CO NOM I CA. Em bora os elementos de 
urn programa de estabilizac;:ao e recuperas:ao ap6s o confliro 
possam nao divergir muiro de programas aplicados em 
ourras areas, ha raz6es para agir com cautela e para urn 
exame dos componenres do pacore basico de poliricas a luz 
das condic;:6es e disrorc;:6es peculia res ao ambience posterior 
ao conflito. A guerra civil desgasra o capital social que ins
pita confians:a e facilita o investimenro. Em conseqi.iencia, 
para a reviralizas:ao do investimenro, o medo ralvez seja 
urn obstaculo maior do que os danos sofridos pela infra
esrrurura. Porranro, as poliricas desrinadas a esrimular a 
recuperas:ao do seror privado devem evitar aumenros rribu
tarios excessivamenre agressivos e incentivar o seqUencia
memo antecipado das reformas sensiveis aos investimen
ros, induindo a preservac;:ao de urn baixo indice de 
inflac;:ao, a venda ou resriruis:ao de bens desapropriados e a 
contenc;:ao na arrecadac;:iio de renda. Conrudo, evitar uma 
agressiva arrecadas:ao de renda nao significa oferecer 
generosos incentives fisca is ao invesrimenro esrrange1ro 



privado. Como agora demonsua a experiencia do Cam
boja, isso pode ser conrraproducenre, privando o governo 
de subsrancial receira por muiros anos e desviando-o ainda 
mais da rarefa alramenre imporrante de revitalizar os inves
rimenros internos. 

PROMOVENDO A RECONCIUAC,:AO SOClOPOLiTICA FUN

DAMENTAL A polfrica econ6mica e os projeros seroriais 
devem ser moldados de forma a levar em coma os proble
mas especiais de populac;:6es e sociedades rraumarizadas, 
com urn capital social consideravelmenre dan iflcado. Tam
bern cumpre moldar o sequenciamenro da reforma basica 
da polfrica econ6mica e das medidas do governo, para evi
rar ameac;:as a susrenrabilidade dos acordos de paz e levar 
em considerac;:ao as disrorc;:6es tipicamenre severas da situa
c;:ao econ6mica. 

FORTALECENDO A CAPACIDADE. No cerne dos esforc;:os 
para susrenrar a recuperas:ao e a reconsrruc;:ao em muac;:6es 
de pos-conAiro, o problema e a falra de capacidade. Mas, 
ainda que tenham sido adotadas eferivas reformas macroe
con6micas e poliricas, muiras vezes ha consideravel arraso 
na melhoria da capacidade burocrarica (Uganda e urn 
exemplo). Diferenres opc;:6es rem sido renradas para dar 
parrida ao processo de formac;:ao de capacidade, inclusive o 
aproveiramenro de uma evasao de profissionais para ocupar 
posic;:6es no novo governo (como ocorreu no Camboja, no 
Libano e no Haiti) e a provisao de periros esrrangeiros para 
assessorar especialisras locais. Como esra impliciro na esrra
regia de forralecimenro da capacidade do Estado, rara
menre a assisrencia recnica convencional e eferiva em 
ambienres onde falram sequer regras mfnimas e resrric;:6es a 
ac;:ao arbirraria. A ausencia dessas regras e uma das caracre
rfsricas que definem urn Esrado falho. Assim, e essencial 
que a assisrencia recnica imporrada seja acompanhada de 
esforc;:os para implemenrar e apl icar no ambito do governo 
as regras mais bas icas de responsabilidade e conrenc;:ao e 
comec;:ar assim a recuperar a credibilidade perdida. 

0 colapso do Esrado e urn fen6meno exuemo, com 
aspectos peculiares em cada caso. Segue-se que nao exisrem 
generalizac;:6es simples quanro as suas causas e efeiros. Cada 
urn gera os seus pr6prios desaflos para o pais afligido e para 
o sistema inrernacional. Conrudo, as consequencias recaem 
quase uniformemenre nos om bros do povo, ilusrrando uma 
vez mais a imporrancia cririca de urn Esrado eficien re e sen
sivel para a boa saude e a riqueza da sociedade a Iongo prazo. 

Alguns passos - e tropec;os - regionais 

lneviraveJmente, OS elementoS de quaJquer estrategia para 
melhorar a eferividade do Esrado diferirao muiro de urn 
pais a outro, de acordo como ambienre insritucional e poll
rico. Resumem-se a seguir as caracrerisricas e os desaflos 
principais que se abrem aos esrados em diferenres regi6es. 
As generalizac;:6es sao necessariamenre amplas: cada regiao 
inclui varios pafses com si tuac;:6es inreiramenre diversas. 
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A dereriorac;:ao da eferividade do Esrado rem sido mais 
severa na Africa Subsaariana- em resulrado da erosao dos 
saJarios do funcionalismo, da alra dependencia de ajuda e 
da polfrica de clienrelismo. A Borsuana e uma das raras 
excec;:6es. Conrudo, urn recente relarorio encomendado 
por um grupo de minisrros das fl nanc;:as da Africa, fazendo 
eco a remas suscitados nos capfrulos anreriores desre Rela
torio, concluiu que a capacidade da maioria dos pafses da 
Africa Subsaariana (incluindo a capacidade do Esrado) e 
hoje menor do que na epoca da sua independencia. Em 
consequencia, muiros esrao presos num circulo vicioso de 
declfnio da capacidade do Esrado e consequente diminui
s:ao da sua credibi lidade aos olhos dos seus cidadaos. 

Existe uma crise de Estado em grande parte da 
Africa - uma crise de capacidade e legitimidade. 

A primeira pane da dupla esuategia recomendada por 
este Relar6rio e ralvez a mais urgenremenre necessirada na 
Africa Subsaariana. E premenre a necessidade de uma refo
calizac;:ao radical das prioridades do Estado. Esse novo 
enfoque ja ocorreu em alguns casas, mas somenre depois 
de uma crise prolongada. Tipicamenre, desvaneceu-se o 
alcance e a eferividade do Esrado, forc;:ando de faro a sua 
rerirada. Infelizmenre, como essa refocalizac;:ao nao foi 
manejada com cuidado, o Esrado rambem se enfraqueceu 
ou se rerirou de areas nas quais rem func;:oes legirimas. For
mou-se em muiras panes da Africa Subsaariana urn vazio 
insrirucional de significarivas proporc;:oes, resulrando em 
aumenro da criminalidade e ausencia de seguranc;:a, e afe
rando os invesrimenros e o crescimenro. 

Nao sera facil chegar a uma recuperas:ao da eferividade 
do Esrado, porque as raizes do malogro sao numerosas e 
complexas. Entre elas, desraca-se urn continuo choque 
enrre formas uadicionais de governas:ao e organizac;:ao social 
(baseadas muiras vezes em rribos, linhagens e grupos idio
maricos e de parenresco) e as modernas formas de governo. 
Ourros obsraculos imporranres sao (na ausencia de ourros 
disposirivos de conrrole) as vulrosas despesas com as forc;:as 
armadas e o comporramenro disfuncional dos mi lirares. 
Esses aspectos muiras vezes reduziram a transparencia e res
ponsabilizac;:ao das insriruic;:oes publicas, chegando ao ponro 
de os governos se senrirem desobrigados de explicar e jusri
ficar as suas ac;:oes a populac;:ao do pais. 

A prioridade urgente na Africa e reconstruir a capa
cidade do Estado mediante a reforma das institui
roes publicas e a adoriio de limitaroes criveis ao 
abu.so do poder estatal. 

Na maioria dos paises africanos, e clara a necessidade de 
uma complera reforma da maquina do Esrado, para que 
esre possa presrar servic;:os publicos de qualidade e facilirar 
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a arividade privada, em vez de servir de obsd.culo nos dois 
casos. Como acenruamos nesre Relar6rio, a segunda pane 
da esrraregia- a reconsrruyao da capacidade- ram bern 
deve ser iniciada com urgencia. Para isso e essencial come
yar com cerras areas priorirarias. 0 forralecimenro do pri
mado da lei deve ser urn primeiro passo essencial. Ourro 
seria forralecer a capacidade de supervisao do legislarivo 
sobre o executivo. Mas o forralecimento do execurivo -
particularmenre da capacidade de formular a polirica 
macroeconomica e a esrraregia do governo central e dos 
seus incentivos para a eftcienre presta<;:ao de servi<;:os publi
cos basicos- tambem e uma prioridade essencial. Lamen
tavelmenre, salvo algumas exce<;:6es prometedoras (a Bot
suana e, mais recenrememe, Uganda), a melhoria da 
efetividade do Esrado na Africa ftcou geralmenre limitada 
a a<;:6es marginais e a promulga<;:ao de reformas no papel. 
Ha, porem, indicios de que essas quesr6es estao agora 
sendo levadas a serio. Recenres programas de reforma dis
pensam aren<;:ao muiro maior ao forralecimento insrirucio
nal, e a gestao macroeconomica est<\ melhorando numa 
ampla faixa de economias africanas. 

Na Africa, urn imporranre fator de limirayao de uma 
reforma insritucional sistemica do Estado eo seu cusro; mas 
e possivel enconrrar recursos se as prioridades forem claras. 
Para a maioria dos pafses, sera necessario reorienrar recursos 
exisrenres e mal alocados a ftm de aumenrar os salarios 
publicos reais (mais do que proporcionalmenre a quaisquer 
economias de uma reorgani?..a<;:ao maior), aumentar os gas
tos em servi<;:os sociais e realizar vulrosos invesrimentos em 
adminisrra<;:ao, readapta<;:ao e responsabiliza<;:ao do pessoal. 
Essa importanre reconstruyao da capacidade do Esrado nao 
pode ocorrer sem assisrencia inrernacional. Contudo, urn 
grau excepcional de cooperayao entre governos e organis
mos exrernos acabou por gerar urn padrao de dependencia 
exrerna. Tambem e necessario reexaminar os tipos de assis
rencia e os incenrivos gerados por essa coopera<;:ao, para 
assegurar que ral assisrencia ap6ie polfricas coerenres e bern 
disputadas e forraleya a estrurura geral dos incenrivos den
rro e fora do Esrado. f. necessaria estabelecer prioridades e 
mesmo p61os esrrategicos para dar infcio ao processo de 
reforma, mas isso deve fazer pane de urn plano muiro bern 
elaborado para dar amplirude e profundidade as reformas. 

A melhoria da prestariio de serviros publicos e coleti
vos exigird parcerias mais estreitas entre o setor pri
vado e a sociedade civil. Essas parcerias devem ser 
estimuladas, especialmente quando siio sttbdesenvol
vidos os laros entre o Estado e a sociedade civil. 

Urn acontecimento recente e promeredor e a crescente 
serie de iniciativas comunitarias de auto-ajuda, parricular
mente em educayao elementar, aren<;:ao basica de saude e 
servi<;:os locais como a disposi<;:ao de lixo. Em muiros casos, 

sao inlCiativas que nasceram da propria ineflciencia do 
Esrado como provedor desses servi<;:os. Embora quase 
nunca possam substiruir inreiramente uma boa administra
<;:ao governamental, elas oferecem uma safda parcial para a 
inayao oftcial. Oito isso, e dificil imaginar como seria pos
sivel realizar uma reforma do papel do Esrado e melhorar a 
sua capacidade na maioria dos paises africanos sem os 
incentivos mais forres tambem recomendados neste Rela
t6rio: maiores press6es competmvas, maior voz e rranspa
rencia, e regras e limita<;:6es, entre as quais 0 primado da lei. 

Na Asia, a situa<;:ao e diferenre. Nos paises recem-indus
trializados da Asia oriental. o Estado e geralmente conside
rado eftciente e arua como produrivo parceiro do seror pri
vado. Com poucas exce<;:6es, o papel e a capacidade do 
Esrado estao muiro bern ajusrados, o que promove a sua 
eficiencia. Ao passo que esrados auroritarios e ineftcientes 
foram diretamente responsaveis pelo declinio economico 
na Africa, muiros paises do lesre asiarico regisrraram nora
vel crescimenro (com cerra melhoria de eqi.iidade) sob regi
mes auroritarios. No capirulo anterior, ftcou impliciro que 
os nexos entre aurorirarismo e declinio economico, tao evi 
denres na Africa, nao operaram nos paises asiaticos, devido 
em grande parte ao seu decidido compromisso para como 
rapido desenvolvimenro economico, a sua solida capaci
dade administrariva e aos la<;:os que mantem com inreressa
dos diretOS, entre OS quais a empresa privada, bern COmO a 
sua capacidade de susrenrar os fundamenros economicos e 
sociais: boa gestao da economia, educa<;:ao, saude e infra
esrrutura basica. 

Na Asia oriental, a capacidade de adaptariio do 
Estado em resposta a novos e importantes desafios 
sera critica para a continuariio do seu exito econ6-
mico. Tambhn seriio essenciais as iniciativas para 
modernizar a administrariio publicae alcanrar uma 
efetiva descentralizariio. 

Todavia, em rodo o lesre asiarico, exisrem novos e gran
des desaftos ao papel e ao funcionamento do Estado. A 
China e o Vietna, as economias em rransi<;:ao da regiao, 
enfrenram a necessidade de redeftnir o papel do Estado nos 
serores das empresas e das ftnan<;:as. Ambos os pafses com
binaram o crescimenro rapido com a manuren<;:ao de gran
des setores empresariais publicos, mas estes parecem cada 
vez mais frageis financeiramenre. Nessas economias, tra
vam-se tambem continuos debares sobre o papel potencial 
de uma polirica indusrrial ativista na orienta<;:ao dos inves
timenros. Conrudo, as condi<;:6es que estas duas economias 
enfrenram parecem ser muiro diferentes das que prevale
ciam nos primeiros estagios de indusrrializa<;:ao do Japao e 
da Republica da Coreia (Capitulo 4). 

Em toda a regiao, enquanto os aproveitadores conri
nuam obrendo substanciais ganhos economicos (origina-



rios de monopolios ou resrw;:oes legais ou do trafico de 
inAuencia e da corrup<;:ao), verifica-se rambem urn grande 
dinamismo e uma forte presen<;:a inrernacional no seror pri
vado. E provavel que a rolerancia para com esses aproveita
dores esreja diminuindo - recordem-se as campanhas de 
combate a corrup<;:ao desencadeadas na China, na Coreia e 
no Vierna. E a intensifica<;:ao da concorrencia inrernacional 
pode significar que setores ineficientes e protegidos nao 
poderao mais ser sustentados pelos que sao dinamicos e efi
cientes, quer no Japao e na Coreia, quer nas novas econo
mlas emergentes. 

lsro indica que uma grande parte da Asia oriental neces
sitara de reformas profundas e modernizadoras para robus
tecer as esrrururas de apoio a competi<;:ao e, nas areas de 
continua a<;:ao governamenral, de mecanismos que assegu
rem maior transparencia e mais alto grau de responsabili
dade. Panicularmenre essenciais para as perspectivas de 
desenvolvimento a Iongo prazo desses paises serao urn 
financiamenro mais eficienre de obras de infra-estrutura e 
a sua realiza<;:ao em parceria com o setor privado. Embora 
existam numerosos projeros de desraque, e preciso que a 
Asia oriental acelere o desenvolvimento de esrruturas regu
ladoras para gerar competi<;:ao, adminisrrar o processo de 
adjudica<;:ii.o e regulamentar monopolios. 

Ao mesmo tempo, e provavel que muitas sociedades 
do leste asi;hico identifiquem novas areas que exigem me
lhoria da a<;:ao do Esrado. Estas provavelmente incluirao 
mecanismos formais como pianos de seguro social e de 
saude, para ajudar a fazer face aos novos riscos enfrentados 
por individuos e familias em sociedades cada vez mais 
urbanizadas e maduras, bern como esfor<;:os mais decidi
dos para proreger o meio ambienre. Tambem sera exigida 
a<;:ao publica para dar cobertura aos marginalizados pelo 
rapido desenvolvimento, como as popula<;:6es rurais de 
cerras provincias in teriores da China, a popula<;:ao relari
vamente mais pobre do leste da Indonesia e, em cerros 
paises, as minorias ernicas. Talvez sejam igualmenre neces
sarios novos mecanismos para atender as crescentes desi
gualdades, como vern ocorrendo na China, na Malasia e na 
Tailandia. 

Finalmente, muiros paises da regiao enfrenram a neces
sidade de melhorar a eficiencia de instirui<;:6es posicionadas 
no cemro do governo (nos rermos da agenda esbo<;:ada no 
Capitulo 5) e de aracar o problema da corrup<;:ao (Capi
tulo 6). 0 fonalecimento institucional e uma alta priori
dade para OS paises onde a fun<;:ao publica e relativamente 
debil (como a Indonesia) e onde a capacidade rradicional 
do Esrado sofreu cena erosao (como nas Fi lipinas e na Tai
landia) . Tambem sao urgentemente necessarias medidas de 
refor<;:o da capacidade burocrarica nos niveis inferiores de 
governo em paises como a China, as Filipinas, a Indonesia 
e o Vierna, onde a descenrral iza<;:ao de certas fun <;:6es do 
governo coloca o poder nas maos de fu ncionarios mal qua-
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lificados e aumenra os riscos de captura do governo (ver o 
Capitulo 7) . 

A situafiiO e diferente na Asia meridional, onde a 
ineficiencia do Estado e a corrupfiiO tern coexistido, 
em muitos paises, com um servifO publico rel.ativa
mente competente e eficiente, mas cuja qualidade 
tem decaido consideravelmente. 

A Asia meridional rambem padece da inadapta<;:ao do 
papel do Esrado a sua capacidade. Nao se rrara, aqui, de 
uma hisrorica fraqueza da capacidade do Esrado, como eo 
caso da Africa. De faro, o Esrado, sem ser fraco, adotou 
uma agenda excessivamenre ativisra , que ia muiro alem da 
sua capacidade. Resultado: o desenvolvimenro sofreu e, 
com o tempo, a capacidade do Esrado tambem declinou. 
Agora, a agenda consisre em dar novo enfoque ao papel do 
Estado, de modo a corresponder a sua capacidade atual , 
comer o seu declinio e melhorar a sua capacidade. 

0 grande problema na Asia meridional e a excessiva 
regulamenra<;:ao e distensao do Esrado - causa e efeiro de 
uma fun<;:ao publica inchada e receita certa para a corrup
<;:ao. No Capitulo 4, observamos que a simplifica<;:ao de 
regulamentos e a reforma da empresa publica, com a resul
tante contra<;:ao do papel do Estado, serao exercicios com
plexos e politicamenre dificeis. Conrudo, tais medidas sao 
val idas para fomenrar a eficiencia econ6mica, intensificar as 
press6es competivivas, reduzir a corrup<;:ao e produzir subs
tanciais poupan<;:as fiscais. Ourro imperarivo consiste em 
formar parcerias mais solidas com as empresas e a sociedade 
civile ouvi r os seus ponros de vista , a fim de melhorar a rea
limenra<;:ao e complementar a capacidade do Esrado. 

Uma inrerferencia polirica difusiva e ourro obsraculo 
imponanre a eficiencia do Esrado em muitos paises da 
regiao. No Capitulo 5, vimos que a capacidade da burocra
cia da India sofre nao apenas com o legendario volume do 
papel6rio exigido, mas rambem pelo faro de, na pratica, ser 
severamente circunscrita a auronomia dos seus servidores 
publicos alramenre qualificados (embora a lei proteja as 
suas a<;:6es contra inrerferencias) em vi rrude de freqi.ienres 
rransferencias de pessoal e de ourras decis6es muiras vezes 
poliricamenre morivadas. 

No Paquisrao, a maquina do Esrado rem sofr ido cres
cenres pressoes de poderosos grupos empresariais e inreres
ses feudalistas. Mais recentemente, o resu ltanre desgaste da 
auroridade e da eferividade do Esrado deu ensejo uma ten
tativa de reforma do proprio aparelho do Esrado. Tambem 
neste particular, urn fu ncionalismo comperenre, al iado a 
urn judiciario arivista, abre perspectivas orimisras nao so de 
que a reforma seja possivel como de que ocorra. Em Ban
gladesh, recentes aconrecimenros politicos tambem cria
ram condi<;:6es para que se come<;:asse a considerar o declf
nio da auroridade e efe tividade do Esrado, tendo por 
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susrenraculos urn decidido compromisso politico de alto 
nivel, a panicipa~ao popular e a descenrraliza~ao, fortale
cida por profissionais comperemes no servi~o publico. Em 
ourras panes da regiao, estao emergindo possibilidades 
semelhames de melhorar o governo e simplificar a admi
nisrra~ao publica. 

Como ja se indicou, em todas as regioes exisrem dife
ren~s subsranciais emre paises; e as generaliza~6es regio
nais so sao ureis numa abordagem inicial. lsso se aplica 
especialmenre ao paises da Europa Cemral e Oriemal 
(ECO) e da Comunidade de Estados lndependentes (CEI), 
agora em processo de rransi~ao do planejamemo cenrrali
zado. Tambem ha amplas diferen~ enrre os paises da 
ECO como grupo e os da CEJ. Embora rodos enfrenrem 
urn desafio comum de rransforma~ao econ6mica e polirica 
- e, porramo, de urn reenfoque fundamemal das arivida
des do Esrado - , os paises da CEI (excero a Russia) 
enfremam o formidavel e duplo desafio, hisroricameme 
inediro, de rransformar a economia e de consrruir o 
Esrado: are onde e possivel lembrar, eles nao dispunham de 
governo cemral, nem consriruiram duranre seculos (e 
nunca, em sua maioria) enridades poliricas independenres 
denrro das suas fronreiras aruais. 

0 desafio de dorar essas economias em rransi~ao de urn 
governo mais eferivo e, em cenos aspecros, mais f<kil e, em 
ourros, mais dificil - mas cenamenre muiro di ferenre -
do que na maioria dos paises em desenvolvimenro. A pri
meira pane da dupla esrraregia, ou seja, 0 ajustamenro do 
papel e da capacidade do Esrado, alem de cririca, e especial
menre dific il numa sirua~ao em que ramo o papel como a 
capacidade esrao mudando rapidamenre. 0 grau de dere
riora~o da capacidade varia imensamenre, com ilhas de 
excelencia em meio a urn mar de eferividade em declinio e 
de grandes problemas de governan~a basica. Nesse con
rexro, ajusrar o papel a capacidade nao consisre apenas em 
Focalizar os aspectos fundamenrais. Nao que esres nao 
sejam criricos, pois, sem eles, o caminho rumo a urn sis
tema econ6mico baseado no mercado sera acidenrado. 
Nesses paises, porem, o desafio esra em prover rais funda
menros, manrendo ao mesmo rempo os cenrros de excelen
cia que se formaram com o passar do rempo, e em oferecer 
a popufa~ao OS mecanisrnOS de prore~aO sociaJ a que esra 
acosrumada. Dada a capacidade inerenre a uma popula~ao 
alramenre educada e socialmenre conscienre, a rarefa de 
reconsrrus;ao da capacidade do Esrado - a segunda parre 
da esrraregia - consisre, nesre caso, mais do que em qual
quer ourro, em mudar os incenrivos e a culrura da burocra
cia. A rapidez com que essa reorienras;ao seja adminisrrada 
dererminara com que rapidez sed. concluido o processo de 
rransis;ao. 

A tarefa de reorientar o Estado para a fimriio de 
"nortear sem forrar " estd Ionge de ser concfuida na 

Europa Central e Orienta~ mas a maioria dos pai
ses progrediu no reenfoque do papef do Estado e estd 
a caminho da melhoria da capacidade e da respon
sabilidade. 

Assim, nao e de surpreender que as melhorias da eft
ciencia do Esrado renham sido mais notaveis na ECO, 
especialmenre em paises como a Hungria, a Pol6nia e a 
Republica Tcheca. lsso se deve em grande pane a urn reen
foque imediaro do papel do Esrado- o primeiro dos dois 
elemenros da esrraregia. Em geral, porem, o progresso no 
sudesre da Europa foi muiro menos significarivo, ramo em 
rermos de reforma polirica como na esfera da ad minisrra
s;ao publica. 

Em particular, varios paises da ECO avans;aram rumo a 
implanras;ao de sistemas comperirivos de presras;ao de ser
vi~os e a uma dependencia muiro maior do seror privado 
(inclusive, em pane, a educas;ao e a aren~o de saude). 
Associa~6es profissionais aur6nomas rambem esrao come
s;ando a deirar raizes nesses paises, com urn sadio potencial 
de repercuss6es na capacidade insri rucional fora do governo 
(capacidade que e necessaria para ajudar a implemenrar as 
reformas) e na reconsrru~o do capital social . E, com o 
apoio da Uniao Europeia, foram subsrancialmenre refor
mados e simplificados os regimes reguladores. 0 progresso 
dessas areas no sudesre da Europa rambem tende a ser 
muiro mais Iento. A dificuldade esra menos numa falra de 
consenso sobre a conveniencia das reformas do que numa 
severa falra de capacidade no cenrro do governo para for
mular e orienrar essas reformas - o que e agravado em cer
ros paises pela instabilidade da siruas;ao polirica. 

Nas ex-reptiblicas sovieticas, a baixa capacidade do 
Estado e urn grave e crescente obstdculo a novos pro
gressos na maio ria das areas da politic a economic a e 
social 

Na CEI, o processo de reorienras;ao do Esrado, ainda 
em fase inicial, veio a ser assolado por uma serie de graves 
problemas. Ao conrrario da ECO, nao e clara em muiros 
casos a defini~o do novo papel do Esrado nos paises da 
CEI. E, mesmo que seja clara em seus principios, na pra
rica a falra de capacidade cenrral rornou exrremamenre 
dificil rraduzir rais principios em realidade. Na maioria dos 
casos, as esrrururas insrirucionais basicas para urn Esrado 
eficienre sao fracas. 0 primeiro problema fundamenral e a 
pouca responsabilidade do execurivo em face do legislarivo 
na maioria dos paises da CEI. Bern ao inicio dos anos 90, 
os parlamenros da maioria dos novos paises eram o unico 
repositorio da legirimidade polirica porvenrura exisrenre 
apos o colapso da Uniao Sovierica. Houve mesmo casos de 
inrerferencia do legislarivo nas funs;oes ordinarias do exe
curivo (que conrinua a ser urn problema na Ucrania). Mas 



a situac;:ao atual na maioria dos paises e de urn execurivo 
dominante e de fraca supervisao legislativa. 

Alem da questao do aumenro da responsabilidade do 
executivo, os paises da CEI enfrenram m~s problemas adi
cionais que nao s6 provocam imensos custos economicos, 
como tambem dao ensejo a corrupc;:ao generalizada. A 
corrupc;:ao, denunciada em praricamenre toda a regiao, e 
conflrmada nos resultados da pesquisa do setor privado 
encomendada para este Relatorio. Em primeiro Iugar, a 
debilidade e a lenridao dos sistemas judiciaries prejudica 
seriamenre a reforma e a arividade economica. Como bern 
se sabe, a debilidade na imposic;:ao da lei e nos processos 
judiciais permitiu urn crescimento sem precedentes do 
crime organizado. Em segundo Iugar, a indeflnic;:ao das 
fronreiras entre os direitos de propriedade publicos e priva
dos gerou macic;:a procura de enriquecimento ilfcito, com 
autoridades a explorar o parrimonio publ ico, inclusive ode 
empresas estatais, em proveiw proprio. Em terceiro Iugar, 
a opacidade de esrruturas reguladoras ainda altamenre 
complexas tern incenrivado a corrupc;:ao em todo o espec
rro de inrerac;:6es entre o seror publico e o privado. 

A assistencia e o encorajamenro externo - infundir 
maior responsabi lidade dos execurivos peranre os legislati
vos, forralecer a capacidade geral de supervisao legislariva, 
simpliflcar e refon;ar os sistemas judiciaries, esclarecer 
direitos de propriedade e injetar responsabilidade na gesrao 
e supervisao da coisa publica, derivar rapidamente para a 
lei e abandonar o arbirrarismo, bern como, e igualmenre 
importante, coorrolar as atividades criminosas e corrar os 
seus nexos com o seror publ ico - sao claramente essen
ciais para melhorar o fun cionamento do Esrado e promo
ver a recuperac;:ao economica em toda a regiao. 

A ausencia de uma reforma adminisrrariva genuina que 
vise a melhoria da capacidade burocr;\rica e 0 que mais 
chama arenc;:ao na maioria dos paises da CEI. A dotac;:ao de 
pessoal dos governos centrais tende a ser baixa e, embora 
haja muiros servidores alramen te educados e tecnicamente 
preparados, faltam-lhes as aptid6es necessarias para a admi
nisrrac;:ao numa economia descenrralizada. Alem disso, eles 
esrao privados dos elementos e recursos basicos e sao mal 
remunerados. Nao e de surpreender que, no primeiro esra
gio da transformac;:ao ecooomica, a atenc;:ao e os recursos 
financeiros se tenham voltado para as urgentes rarefas da 
privarizac;:ao, da reforma dos sistemas de d.mbio e de pre
c;:os e do esrabelecimenw de cerro grau de conrrole fiscal e 
monetario. Mas rampouco e de surpreender que o esragio 
seguinre da transformac;:ao, a erapa dedicada a reformas que 
exigem uma ac;:ao adminisrrariva clara e decisiva, esreja 
sendo severamente entravado pela ausencia dos mecaois
mos, do pessoal e dos recursos do governo necessaries para 
implemenra-la. 

Na America Latina e no Caribe, o papel do Estado 
sofreu profundas mudanc;:as na ultima decada, provocadas 
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por crises flsca is e pelas crescenres expecrarivas surgidas 
com o retorno a democracia e a emergencia da sociedade 
civil. Para os governos, as press6es comperirivas exercidas 
pela globalizac;:ao tornaram cada vez mais urgente a privati
zac;:ao ou a terceirizac;:ao de arividades em que nao rem van
tagens comparativas, bern como a melhoria da sua eficien
cia e eferividade na produc;:ao de bens publicos. 

Mas, ao passo que as reformas de primeira gerac;:ao 
foram implementadas com exito em diversos paises da 
regiao, houve atraso no progresso das reformas de segunda 
gerac;:ao, em que e essencial reformar as instituic;:6es. Por 
exemplo, as reformas sociais e da func;:ao publica estao 
seodo refreadas por redeas poliricas e por interesses arraiga
dos. Essas reformas (recentemente iniciadas na Argentina e 
alguns ourros paises) nao podem ser inrroduzidas isolada
menre, devendo, antes, fazer pane de uma descentralizac;:ao 
mais ampla da administrac;:ao polftica e da gestao fl nan
ceira, ja em andamento em muitos pafses. 

Os governos da Ambica Latina estiio reconside
rando as suas abordagens do alivio da pobreza, par
ticularmente importantes numa regiiio onde a distri
buiriio da rend.! e altamente assimetrica. 

Diversos pafses larino-americanos, apos lanc;:arem impor
tanres reformas economicas e esrruturais, passaram agora a 
criar fundos de investimenro social para os serores mais 
pobres da sociedade. Num plano mais geral, os governos da 
regiao defronravam-se com a falencia de sistemas esrarais de 
aposenradoria e pens6es al tamente desiguais, fi nanciados 
pela receita de contribuic;:6es correnres. 0 Chile privariw u o 
seu sistema em 1981, limitando o governo ao papel de regu
lador; ourros paises (a Argentina e a Colombia, por exem
plo) adotaram sistemas duplices. Urn terceiro grupo de pai
ses esta comec;:ando agora a estudar os rumos de uma 
reforma do sistema previdenciario. Mas, para que a America 
Larina possa competir com a Asia oriental, sera necessaria 
uma ac;:ao mais agressiva sobre os fu ndamen tos sociais, com
plemenrando a reforma dos fundamenros economicos. 

Na America Latina, a prioridade consiste em revigorar a 
capacidade instirucional do Estado, campo no qual ha 
diversas e importanres iniciativas em andameoto. Os esta
dos ramo unirarios como federativos optaram pela descen
rralizac;:ao, principalmente para melhorar a prestac;:ao de 
servic;:os. Houve rransferencias de autoridade e responsabili
dade, embora a prindpio freqi.ientemente desiguais. 0 for
ralecimenro da capacidade insrirucional nos niveis estadual 
e local e urn imporranre desaflo em paises com sistemas 
federarivos, como a Argentina e o Bras il , com o seu legado 
de governos locais al tamente endividados e bancos esrarais 
ou esraduais frageis. Nao obsranre, abundam os exemplos 
de reformas bern sucedidas de governos locais (por meio, 
por exemplo, de parcerias publico-privadas) surgidas em 
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rempos de crise, nos lugares onde lideres locais dinamicos 
conseguiram promove-las numa escala exeqi.iivel. 

Combinada com a democratizariio, a descentraliza
fiiO do poder e da despesa tran.sformou consideravel
mente o cendrio politico local na America Latina, no 
que muitos tern chamado de "resoluriio silenciosa'~ 
Estd surgindo na regiiio um novo modelo de gover
nanra. 

Os primeiros esragros de reforma local na America 
Larina, abrangendo aproximadamenre o perfodo 1983-90, 
geraram urn ambienre insrirucional que veio nurrir uma 
nova gera<;:ao de candidaros a cargos publicos, de menrali
dade mais profissional e reformisra do que seus anrecesso
res. Em dezenas de cidades, os lideres deixaram-se arrair 
pela l6gica irresisrivel da parricipa<;:ao popular como meio 
natural de expressao dos desejos dos eleirores. A mesma 
16gica resulrou no forralecimenro do nexo fiscal enrre o 
governo e os governados, rornando mais 6bvia a conexao 
enrre, por urn !ado, as obras publicas e a melhoria de ser
vi<;:os que os moradores de bairros declaram preferir, e, por 
ourro, os encargos de pagamenro com que, segundo as 
auroridades, os moradores devem arcar para eferivar a 
recupera<;:ao de cusros. Por exemplo, muiros governos 
locais vinculam os melhoramenros ao pagamenro de raxas 
de uso ou conrribui<;:6es de melhoria; ou enrao recorrem a 
plebisciros. Os modelos rradicionais de governo conside
ram essa permura- o pagamenro por bens e servi<;:os pres
rados - como urn axioma. Enrreranro, quarro decadas de 
sis rem as cenrralizados na America Larina e no Caribe rom
peram esse acordo raciro enrre cavalheiros, faro que rem 
duas das suas conseqi.iencias na inadequada recupera<;:ao de 
cusros e na baixa receira fisca l. A caracrerisrica marcanre do 
novo esrilo de governa<;:ao e uma brilhanre perspecriva para 
o fururo e a resraura<;:ao daquele cririco nexo fiscal no 
nivellocal. 

Os governos rambem esrao parrindo para a cria<;:ao de 
adminisrra<;:6es mais aberras, reflerindo o surgimenro de 
uma sociedade civil mais decidida (midia, cenrros de refle
xao parriculares, organiza<;:6es nao-governamenrais), que, 
mediante carras de cidadania, exige maior acesso ao poder 
decis6rio, parricularmenre na Comunidade do Caribe (na 
Jamaica, por exemplo). Enrre ourros paises, a Colombia 
esd. preparando indicadores de desempenho (economia, 
eferividade, eficiencia, qualidade dos servi<;:os e comporra
menro financeiro) que conferirao mais responsabilidade 
aos poliricos e gesrores do seror publico. 

Na maioria dos paises larino-americanos, os sisremas 
judiciais padecem de grandes deficiencias, corrup<;:ao gene
ralizada e injun<;:6es polfricas. Para que as novas esrrururas 
legislarivas e insrirucionais operem com eficiencia, e neces
saria que o sisrema judicial arue com proficiencia e jusri<;:a. 

As necessarias reformas, ja em andamenro em varios paises 
(Bolivia, Equador, Trinidad e Tobago e Venezuela), 
induem forma<;:ao juridica, aperfei<;:oamenro da adminis
rra<;:ao dos rribunais e da rramira<;:ao de casos, e reforma 
processual, abrangendo o desenvolvimen ro de sisremas 
alrernarivos para a solu<;:ao exrrajudicial de lirigios. Ade
mais, fazem-se necessarios esfor<;:os para forralecer o sisrema 
de jusri<;:a criminal, para fazer face ao crescenre problema 
do crime e da violencia, relacionado em parre como rrafico 
de drogas na regiao. 

No Oriente Medio e na Africa do Norte, o desem
prego e, por farga margem, 0 maior tfe todos OS pro
blemas economicos e sociai.s e torna especialmente 
dificil a reduriio do tamanho do governo. 

Nos anos 60 e 70, os paises do Oriente Medio e Aftica do 
Norte delegaram grandes responsabil idades economicas ao 
Esrado. Mais recenremenre, os governos reduziram os seus 
papeis are cerro ponro, mas ainda resra muiro a fazer, ranro 
no seu ambiro como no das empresas esrarais. Nao houve, 
rampouco, uma redu<;:ao proporcional dos volumosos servi
<;:os publicos formados naqueles primeiros anos. Com pou
cas exce<;:6es (como ada Tunisia), a regu lamenra<;:ao e exces
siva, como rambem o e o envolvimenro do Esrado na 
arividade economica, e a presra<;:ao de servi<;:os publicos e 
ineficienre. 

E freqLienre a fal ra de servidores qual ificados e a presra
<;:ao de servi<;:os publicos muiras vezes e inadequada. 0 
excesso de regulamenra<;:ao inflou os quadros de pessoal, 
gerou uma inrerferencia geral na arividade economica pri
vada e deu asas a corrup<;:iio. Pouco se rem feiro para moder
nizar as reparri<;:6es e melhorar a eficiencia do Esrado. E 
com o passar do rempo, a capacidade de mudar do sisrema 
foi-se arrofiando pouco a pouco. Confliros regionais ram
bern desviaram a aren<;:ao da reforma do Esrado, mas o rer
mino da Guerra Fria, o fim da Guerra do Golfo Persico e a 
mudan<;:a de arirudes causada pelo processo de paz .levou os 
governos da regiao a dar maior aren<;:Jo ao problema. 

Para a maioria dos pafses da regiao, a primeira coisa a 
fazer e prevenir qualquer crescimenro adicional do 
emprego no governo cenrral e liberal izar a economia. Essas 
medidas ja riveram in icio em cerros casos. Como as dificul
dades poliricas e sociais, embora consideraveis, nao sao 
inrransponiveis, uma abordagem poderia sera descenrral i
za<;:ao de dererminados servi<;:os a fim de melhorar a capa
cidade de resposra e a responsabiliza<;:ao e concenrrar a 
reforma em dererminadas empresas esrarais, preparando o 
rerreno ao mesmo rempo para uma reforma mais abran
genre do Esrado. 

Os pafses da Organizariio de Cooperar;iio e Desenvolvi
mento Economico (OCDE), onde e al ra a capacidade gera\ 
do Esrado, esrao procurando melhorar a sua eferividade. 



lmpulsionadas em parte pela globaliza<yao e pela tecnolo
gia, estao ocorrendo mudan<yas que, para os governos de 
muiws paises da OCDE, abrirao oporcunidades para a for
ma<yao de parcerias com o sewr privado e a sociedade civil, 
especialmente na area da seguridade e assistencia sociaJ. 

Algumas das reformas mais abrangentes do Estado no 
ambiw global ocorreram em paises da OCDE, impulsio
nadas principalmente pelo crescente cusw do governo e 
pela demanda do publico de maior valor por aquilo que 
paga. Ainda e muiw cedo para emitir urn julgamento defl
nitivo sobre esses esfor<yos, mas o grau de insatisfa<yao com 
a efetividade do Estado nesses paises indica que a busca de 
maior eflciencia governamenral e de melhores servi<;os 
publicos ao menor custo global para a sociedade vai e deve 
continuar. 

Ate mesmo pequenas medidas podem fazer grande 
diferenfa para a efetividade do Estado, resultando 
em melhores padroes de vida e abrindo oportunida
des para outras reformas. 0 desafio estd em dar esses 
pequenos passos, capazes de abrir caminho para um 
ciclo de progresso. 

A dupla esrrategia esbo<;ada neste Relatorio vale apenas 
como orienta<yao geral para as muitas diferentes agendas de 
reforma que estao sendo adoradas em wdo o mundo. Da 
mesma forma, a assistencia internacional a reforma do 
Estado deve ir alem de uma abordagem universalmente 
aplid.vel ou da que se baseia mais nas preferencias dos doa
dores do que nas necessidades dos beneflciarios. A assisten
cia deve basear-se no claro diagnostico do caso em pau ta e 
na melhor forma de adapta<;ao das reformas as mudan<yas 
politicas e sociais mais amplas que ocorrem em cada pais. 

Urn imponame componente das reformas discutidas 
nesre Relarorio rem carater instirucional, ratiio por que elas 
levarao tempo. Nos ulrimos 20 anos, tentaram-se solu<;oes 
improvisadas para o forcalecimenro de capacidades, mas o 
seu impacro foi Jimirado. Esses esfor<yos concemraram-se 
em grande parte no rreinamenro, na forma<;ao de apridoes 
e em sistemas recnicos imporcados. Nao se concenrraram 
nos incentivos que sao gerados por pressoes competitivas, 
pelas parcerias e pel a rransparencia, bern como por sistemas 
normatizados. As reformas promovidas com demasiada 
rapidez rambem podem susci rar novos riscos: elas podem 
ser bloqueadas pelos provaveis prejudicados pela mudan<ya, 
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e ha sempre o perigo de que as reformas resultem em frag
menra<yao e criayao de urn vazio insti tucional. 

A coopera<;ao imernacional e a descentralizayao repre
senram uma tendencia potencialmenre posiriva, ja que 
criam a oporrunidade de melhorar a a<;J.o coleriva imerna
cional e a provisao de bens publicos locais. De faro, as duas 
tendencias refor<;am-se mutuamenre. Mas so havera ga
nhos seas ciladas forem evitadas. A coopera<;ao imernacio
naJ so produzira ganhos se os paises acreditarem que obte
rao beneficios com a inregra<yao inrernacional. lsso s6 
podera ocorrer se os riscos e incenezas da global iza<yao -
para familias, rrabalhadores, os pobres e os vulneraveis 
forem habilidosameme manipulados. A descenrraliza<;ao 
tambem necessi tara de uma gestao cuidadosa, a flm de 
assegurar que os custos, como a perda de conrrole macroe
conomico e 0 agravamento de desigualdades regionais, nao 
sejam maiores do que os beneficios. 

Houve tempo em que parecia evidente que adiar a 
reforma era simplesmente diferi r o crescimento, e que o 
custo da perda de uma oporcunidade de reforma seria, 
quando muito, a continuidade da estagna<yao. Conrudo, 
uma compreensao mais profunda da forma em que os 
declinios da eflciencia e da credibilidade do Estado - e a 
resistencia a reforma - podem aumenta r com o tempo, 
somada a exemplos de colapso do Estado no flm dessas 
espirais descendenres, indica que os custos sao muiro ma io
res. Se os governos nao puderem enfrentar com decisao a 
exasperante tarefa de melhorar a sua eflcacia e revigorar as 
institui<;6es publ icas, as perspectivas de uma signiflcativa 
melhoria do bem-estar economico e social em cercos paises 
poderao ser extremamente sombrias. 

A aproxima<;ao do seculo XXI traz uma imensa pro
messa de mudan<;a e urn a ratio para ter esperan<ya. N urn 
mundo de verriginosas mudan<yas nos mercados, nas socie
dades civis e nas for<;as gl.obais, o Estado esta sendo pressio
nado a se rornar rna is efetivo. Mas ainda nao esta mudando 
com rapidez suflciente para acompanha-las. Nao existe urn 
modelo unico para a mudan<ya, e em muiros casos as refor
mas serao lenras, porque envolvem altera<yoes fundamen
tais no papel das institu i<;oes e na inrera<yao entre o cidadao 
e o governo. Este Relat6rio demonsrrou que a reforma do 
Esrado e uma rarefa demorada, dificil e politicameme deli
cada. Conrudo, se temos hoje uma percepyao melhor das 
dimensoes do desaflo, rambem estamos agora muito mais 
consciemes do que custaria deixar as coisas como estao. 
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Panorama Geral 
Os dados na Figura 1 sao prec;:os correnres nacionais. Os 
dados para OS pafses da OCDE sao de Tanzi e Schuknecht 
1995, com arualizac;:6es de OCED, varios anos. Sao in
cluidos os seguinres paises: Alemanha, Austria, Belgica, 
Espanha, Esrados Unidos, Franc;:a, Iralia, Japao, Noruega, 
Paises Baixos, Reino Unido, Suecia e Sufc;:a. Os dados para 
OS pafses em desenvolvimenro provem de FMI, varios anos 
(b). Os pafses em desenvolvimenro compreendem paises de 
baixa e media renda, segundo deflnic;:ao do Banco Mun
dial; os pafses incluidos variam ao Iongo do periodo. 

Os indices regionais no grafico a esquerda do Quadro 2 
vern das medias de indices de credibilidade para OS pafses 
da regiao. Sobre inrerpretayao de credibilidade, ver adiante 
"A pesquisa do setor privado" e os documenros bisicos de 
Brunetti, J(jsunko e Weder. 

Os ourros dois graficos do Quadro 2 baseiam-se em 
regress6es indicadas na Tabela NT!. A regressao do Cresci
mento do PIB segue a merodologia da variavel instrumen
tal (IV), urilizando o fndice de Direitos Politicos de Free
dom House (Freedom House, varios nt.'tmeros) como 
instrumenro para aferir o nfvel de credibilidade. A regres
sao da parricipac;:ao dos investimenros no PIB informa 
resultados ordinarios de minimos quadrados (OLS). 0 
indice de credibilidade e extraido do documento basico de 
Brunetti, Kisunko e Weder (a) . 0 fndice e normalizado 
para igualar a 1 o indice para os pafses de alta renda da 
OCDE. A fonte das variaveis resranres e o documento 
bisico de Commander, Davoodi e Lee. 

A merodologia urilizada para gerar os dois graficos do 
!ado di reiro do Quadro 2 e ordinariamenre empregada em 
anilises de regressao mulripla e usada ao Iongo deste Rela
r6rio, salvo indicac;:ao em contrario. A altura da barra ver
tical associada a categoria media e 0 valor da variavel 
dependenre obtido pela aval iayao da regressao estimada na 
media das amostras de todos OS termos a direita (por exem-

plo, o rermo constance, a credibilidade, a renda inicial, o 
grau de insrruc;:ao inicial e a disrorc;:ao resulranre de poliri
cas na Tabela NT 1 ). As alturas das duas ourras barras sao 
os valores da variavel dependence obridos pela avaliac;:ao da 
regressao estimada na media das amosrras de todas as varia
veis a direira, exceto a variave.l juros (credibilidade na 
Tabela NT!), que e avaliada a urn desvio padrao superior 
a media das amosrras para a caregoria alta e a urn desvio 
padrao inferior a media das amosrras para a categoria baixa. 

Nas figuras em que urn diagrama de barras se baseia 
numa correlac;:ao simples (por exemplo, no graflco superior 
esquerdo da Figura 3 do Panorama Geral), uriliza-se, salvo 
indicac;:ao em conmirio, a metodologia adianre descrira. Os 
pafses da amosrra sao classiflcados de acordo com os seus 
valores para as variaveis do eixo horizontal. Os pafses das 
caregorias baixa, media e alta sao entao definidos da 
seguinte maneira: a caregoria media inclui pafses denrro de 
urn desvio padrao da media das amosrras e a altura da barra 
e a media para tais pafses; OS demais pafses nos ramos supe
rior e inferior da distribuiyao conformam em seguida as 
caregorias alra e baixa, respectivamente, e a altura da barra 
e, mais uma vez, a media dos pafses na caregoria. 

0 grafico superior esquerdo da Figura 3 baseia-se numa 
correlac;:ao simples entre urn indice de disroryao devida a 
polfricas (medias para 1984-93) e urn fndice de corrupyao 
(dados de 1996). 0 coeficienre de correlayao e de 0,53, 
com urn tesratfsrico de 3,79. 0 indice de disrorc;:ao devida 
a poliricas e tornado do documenro bisico de Commander, 
Davoodi e Lee. Os valores mais al tos do indice denoram 
distorc;:6es maiores. 0 indice de corrupyao e extraido da 
pesquisa do setor privado realizada para este Relat6rio (ver 
adiante). Sobre a consrruc;:ao do fndice de disrorc;:ao devida 
a poliricas, ver a nora recnica correspondenre a Figura 5. 

0 grafico superior direito da Figura 3 baseia-se na regres
sao, indicada na Tabela NT2, de urn indice de corrupc;:ao 
sobre urn indice de previsibilidade do judiciario (os valores 



Tabela NT1 Regressoes de crescimento e 
investimento sobre o nivel de credibilidade e 
outras variaveis 

Coeficiente de regressio 

Crescimento Racio 
do PIB investimentol 

Variavel per capita PIB 
independente (metodo lVI lmetodo OLSI 

Constante -9,550** -36,841 *** 
(4,14) (9,03) 

Nivel de credibilidade 13,44** 17,54** 
(O=pior, 1=melhor) (6,34) (7,53) 

Log do PIB per capita -0,048 5,025** 
inicial (0.77) (1,43) 

Log da media -0,255 -1,109 
inicial de anos (0.85) (1,85) 
de freqiiencia 
escolar 

Distor<;:ao devida -0.256 0,628 
a politicas (0,64) (1,51) 

R 2 ajustado 0,264 0,674 
N.2 de 

observa<;:iies 33 33 

• • • Significante ao nivel de 1%. 
• • Significante ao nivel de 5%. 

Nota: Os numeros entre parenteses sao erros padrao. 

mais alros denoram maior previsibilidade), aplicando-se 
conrroles para o PIB per capita inicial e o grau de insrrw;:ao 
(dados exrraidos da base de dados do Banco Mundial). Os 
dados sobre o nfvel de corrup~ao e a previsibilidade do judi
ciario foram exrraidos da pesquisa do seror privado (ver 
adianre) . A merodologia esrarfsrica para a gera~ao das barras 
e descrira na nora recnica correspondenre ao Quadro 2. 

0 griflco inferior esquerdo da Figura 3 provem de uma 
regressao enconrrada em Evans e Rauch 1996. A variavel 
dependenre e a corrup~o , para a qual se exrrairam dados de 
diversos numeros de International Country Risk Guide, 
publica~ao de Political Risk Services, compilados pelo IRlS 
Cenrer, Universidade de Maryland (ver rambem Keefer e 
Knack 1995), e regraduados de modo a que os valores mais 
alros sejam indicarivos de maior corrup~o. A regressao 
inclui um rermo consranre e, como variaveis independenres, 
o PIB real per capita eo indice de seb;:ao baseada no meriro. 
Os valores mais alros desse indice indicaram que uma pro
por<;:ao maior de funcionarios de alro nivel nos 6rgaos eco
n6micos essenciais que nao ingressaram na fun~ao publica 
por concurso rem nfvel universirario ou p6s-graduado. A 
merodologia esrarisrica para a gera~o das barras e descrira 
na nora recnica correspondenre ao Quadro 2. 

0 gra.flco inferior direiro da Figura 3 mosrra a re la~ao 
enrre, de urn !ado, os salarios do funcionalismo e da indus-

NOTA TECNI C A 179 

Tabela NT2 Regressao do nivel de corrup~ao 
sobre a previslbilidade do judlciario, o crime e 
o roubo 

Variavel independente 

Con stante 

Previsibilidade do judiciario 

Log do PIB per capita 
inicial em 1990 

Log das matriculas no 
nivel secundario em 1990 

R2 ajustado 
N.2 de observa<;:iies 

•• • Significante ao nivel de 1%. 

Coeficiente de 
regressio 

- 7 ,63*** 
(0.703) 
-0,59*** 
(0,10) 
-0,51 *** 
(0,162) 
0,39 
(0,185)** 

0,603 
59 

Nota: Os numeros entre parenteses sao erros padrao. Estima
tiva pelo metodo OLS. 

tria e, do ourro, o indice de corrup~o exrraido de Interna
tional Country Risk Guide. 0 coeficienre de correla~ao geral 
foi de 0,65 para urn tesrarfsrico de 3,61. Os dados sao ex
rraidos do documenro basico de Van Rijckeghem e Weder. 

0 coeficienre de correla~ao para os dados na Figura 4 e 
de - 0,35, com urn tesrarfsrico de -3,65. 

A Figura 5 provem do documenro bisico de Comman
der, Davoodi e Lee e se baseia na regressao IV, com o rermo 
inrera~ao indicado na Tabela NT3. Os dados sao de fonres 
do Banco Mundial e das tabelas mundiais de Summers
Heston (National Bureau of Economic Research 1997). fu 
variaveis estatais sao o logaritmo do PIB per capita inicial a 
pre<;:os inrernacionais de 1985, o grau de i nsrru~o (medido 
pelo logaritmo do numero medio de anos de insrru~ao 
escolar da popula~ao em idade de trabalho), o indice de 
crescimenro demograftco eo logaritmo da parcela do inves
timento no PIB a pre~os inrernacionais de 1985. fu varia
veis de conrrole incluem o logaritmo da parcela do con
sumo do governo no PIB (tamanho do governo) a pre~os 

inrernacionais de 1985, urn indice de disror~ao devida a 
politicas, uma medida da qualidade da fun~o publica ou 
da capacidade insritucional, a varia~ao percenrual media 
das rela~6es de troca e as variaveis simuladas perrinenres a 
decada e a regiao. A regressao como termo i nrera~o esrima 
o efeito combinado do tamanho do governo e da fun~ao 
publica sobre o crescimenro do PIB per capita. 

A variavel capacidade institucional e urn indice agre
gado de med i~6es de qualidade de governos e utiliza dados 
de Knack e Keefer 1995 e de Mauro 1995, entre outros. 
Essa avalia~o e monrada a partir de uma serie de respostas 
de investidores esrrangeiros, concenrrando-se nos tramites 
a seguir em qualquer transa<;:ao, no ambienre regulador e 
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no grau de auronomia face a press6es polfticas. Embora as 
respostas dos invesridores estrangeiros provavelmenre 
sejam tendenciosas, esta serie representa a Ltnica avalia<;ao 
em grande escala atualmenre disponfvel do funcionamenro 
das burocracias govemamenrais de diferenres paises. Todas 
as respostas foram regraduadas para oscilar na faixa de zero 
a urn: as notas mais alras indicam burocracias melhores. 0 
fndice de distor<;ao devida a polfticas e obtido mediante a 
analise do componenre principal de tres indicadores cha
ves: o grau de aberrura de uma economia (medido pela par
ticipa<;Jo do comercio no PIB), o grau de sobrevaloriza<;ao 
da moeda do pais (medida pelo agio do mercado negro 

sobre a taxa de cambia) e 0 grau de discrepancia entre OS 

pre<;os locais e os pre<;os inrernacionais. No indice, os vale
res mais alros indicam maior distor<;ao devida a polfticas. 

Os dados para a Figura 5 foram combinadas de modo 
a explorar a informa<;ao por medias decenais referenres aos 
periodos 1964-73, 1974-83 e 1984-93. As regress6es 
OLS e IV estao indicadas na Tabela NT3. As estimativas 
OLS e IV sao muiro aproximadas; a discussao concenrra-se 
na ultima. Os insrrumenros para medir o fndice de diswr
<;6es devidas a polfricas e a parcela do investimenro no PlB 
sao os seus pr6prios valores defasados dos cinco anos anre
riores. 0 instrumenro para a variavel ramanho do governo 

Tabela NT3 Regressoes OLS e IV tomando o crescimento do PIB per capita como variavel dependente 

Metodo OLS Metodo IV 

Semtenno Comtenno Sem tenno Com tenno 
Variavel independente intera~o intera~ao inter~io inter~o 

Constante 0,171*** 0,161 *** 0,167* •• 0,136*** 
(0.022) (0,024) (0,027) (0,038) 

Variavel simulada para 1974-83 -0,015**"' -0,015*** -0,015*** -0,014*** 
(0.003) (0,003) (0,004) (0,004) 

Variavel simulada para 1984-93 -0.017*** -0,016*** -0,017*** -0,016*** 
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 

PIB per capita inicial -0,019*** -0.019*** -0,021*** -0,021*** 
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

Freqi.iencia escolar inicial 0 .003 0,003 0,003 0.003 
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

Crescimento demografico -0,184 - 0,209 -0,260 -0,304 
(0,192) (0,192) (0,204) (0,203) 

Racio investimento/ PIB 0,009* ** 0,009* ** 0,008** 0,007** 
(0,003) (0,003) (0,003) (0,003) 

Tamanho do governo -0,016** * -0,022*** -0,023*** -0,038*** 
(0,004) (0,008) (0,008) (0,015) 

Capacidade institucional 0,017* 0.041 0,027*** 0.085* 
(O=pior, 1=melhor) (0,009) (0,027) (0,010) (0,044) 

Tamanho do governo x 0 .014 0.033 
capacidade institucional (0,014) (0,024) 

Diston;ao devida a pollticas -0,006*** - 0 ,006*** -0,005*** - 0,005** * 
(0,002) (0,002) (0,002) (0,002) 

Variar;oes nas relar;oes 0,034 0,034 0,042 0,044 
de troca (0.040) (0.040) (0,042) (0,042) 

Variavel simulada para a America Latina -0,017*** -0,017*** - 0 ,015*** -0,015*** 
(0,004) (0,004) (0,004) (0,004) 

Variavel simulada para a Africa -0,030*** -0,030*** -0,028*** -0,028*** 
Subsaariana (0,006) (0,006) (0,006) (0,006) 

Variavel simulada para o regime -0,008 -0,008 -0,013* * -0,013* * 
socialista (0,006) (0,006) (0,005) (0,005) 

N.2 de observar;oes 271 271 258 258 
R2 0,5196 0,5213 

••• Significante ao nivel de 1% 
• • Significante ao nivel de 5% 

* Significante ao nivel de 10% 
Nota: Crescimento do PIB per capita em 1985 a pre~os internacionais. Os erros padrao, com heterogeneidade corrigida, estao entre 
pan9nteses. 
a. A R 2 nao e uma medida apropriada de bom ajustamento com regressoes da variavel instrumental. 



e a previsao da regressao IV para o ramanho do governo 
indicada no documenro basico de Commander, Davoodi e 
Lee. T odas as demais variaveis da regressao foram rraradas 
como ex6genas. 

T odas as variaveis esrarais conrem os sin a is previsros. 0 
coeficienre do rermo renda inicial indica urn lndice de con
vergencia condicional de 2,1 % ao ano, que se aproxima dos 
2,6% indicados por Barro e Sala-i-Martin 1995. A forma~ao 
de capital humano, dada pelos anos de frequencia escolar, 
afera posirivamente o crescimenro, mas o efeiro nao rem 
valor esrarisrico. Por outro lado, o lndice de invesrimenro 
afera muiro signifi.carivamenre o crescimenro. 0 cresci
menro demografico exerce efeiro negarivo sobre o cresci
menro do PIB per capita, ao passo que a varia vel rela~6es de 
troca rem efeiro posirivo. Ambos, porem, sao insignificanres. 
Os gasros de consumo do governo rem urn efeiro claramenre 
negarivo e esrarisricamenre significanre. Urn aumenro igual 
a 1 no desvio padrao do consumo do governo correlaciona
se com urn declfnio percenrual anual de 0,65 ponro, que 
esra proximo do decllnio percenrual de 0,7 ponro indicado 
por Barro e Sala-i-Marrin 1995. Tam bern se veri fica urn 
claro efeiro das disror~6es devidas a poHricas sobre o cresci
menro, significanre ao nfvel de 1%. lsso indica que rais dis
ror~6es, medidas pelo lndice aqui urilizado, rerao efeiro pre
visivelmenre negarivo sobre o crescimenro. Conrudo, nao e 
grande a extensao desse efeiro, dada pela aplica<;ao do coefi
cienre ao rermo pollricas (e com conrrole de ourras varia
veis), pelo menos em rela<;ao a variavel ramanho do governo 
(0,5 ponro percenrual por ano). Em conrrasre, a variavel 
capacidade insrirucional rem efeiro posirivo consideravel e 
signifi.canre sobre o crescimenro. Da mesma forma, a inre
ra<;ao do rermo consumo do governo com a vard.vel capaci
dade instirucional - uma renrariva de foryar o apareci
menro das implicac;:6es dos alros valores das duas variaveis 
que ocorrem simulraneamenre - da urn coeficienre posi
rivo. Na avalia<;ao das conseqi.iencias do governo para o cres
cimenro, a relevancia nao se limira simplesmenre ao seu 
ramanho. Mas poliricas, represenradas por moedas sobreva
lorizadas e resrri~6es difusivas ao comercio, enrravam o cres
cimenro de urn pais, ao passo que a qualidade de governo 
pode exercer efeiro posirivo sobre o desempenho. E, por 
cerro, os paises e regi6es em pior sirua~ao rendem a registrar 
o pior desempen.ho nesses rres indicadores. 0 imporranre 
parece ser a combina<;ao enrre o ramanho do governo e a 
qualidade das poliricas e insrirui~6es. 

Capitulo 2 

Na Figura 2.2, sao usadas as esrimarivas da IV baseadas na 
regressao de crescimenro indicada no documemo basico de 
Commander, Davoodi e Lee para decompor as fonres de 
crescimenro na Africa Subsaariana e na Asia oriental no 
pedodo 1964-93. Essas fonres (explicadas e nao explica
das) sao adicionadas seqi.iencialmenre ao PIB per capita na 
Africa Subsaariana em 1964. 
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Tabela NT4 Regressao das taxas de 
rentabilidade de projetos financiados pelo 
Banco Mundial sobre o nivel de credibilidade 
e outras variaveis 

Variavel independente 

Constante 

Nivel de credibilidade 
(O=pior, 1=melhor) 

Varia.;:6es nas rela.;:oes de troca, 
1984-93 

Distor.;:6es devidas a politicas, 1984-93 

R2 ajustado 
N.2 de observa.;:oes 

• • Estatisticamente significante ao nfvel de 5% 

Coeficiente 
de regressio 

- 7.080 
(12,87) 
35,55** 

(16,18) 
8,078 

(31,07) 
2.481 

(2.76) 

0 ,088 
30 

Nota: Os numeros entre parenteses sao erros padrao. Estima
tiva pelo metodo OLS. 

Ver deralhes referenres aos dois graficos superiores da 
Figura 2.4 na nora recnica ao Quadro 2. 0 grifico inferior 
da Figura 2.4 deriva-se da regressao ind icada na Tabela 
NT4. A variavel dependenre e ados indices de renrabilidade 
media por pals numa amostra de 312 projeros de desenvol
vimento fi nanciados pelo Banco Mundial. Foi complerada 
a avalia<;ao dos projeros selecionados. Os dados provem da 
base de dados da Oivisao de Opera~6es e Avalia~6es (OED) 
do Banco Mundial. As variaveis independenres sao a varia
~ao das rela~6es de rroca no pedodo 1984-93, o fndice de 
disror~6es devidas a poliricas para 1984-93 e urn indice do 
nivel de credibilidade do governo. As variaveis re la~6es de 
rroca d.mbio e d isror~ao devida a poliricas (ver a nora a 
Figura 5, acima) sao do documenro basico de Commander, 
Davoodi e Lee. Os dados sobre o nfvel de credibilidade sao 
da pesquisa do seror privado realizada para esre Relar6rio 
(ver "A pesquisa do seror privado", adianre). A regressao 
rambem incluiu urn rermo consranre. 

Capitulo 3 

Os dados da Figura 3.8 sao medias simples da parcela do 
PIB correspondenre a gasros com pens6es, beneficios de de
semprego e ajuda familiar em 22 pafses da OCDE. A serie 
para o periodo 1965- 79 e organizada com dados de OIT, 
varios anos. Os dados de 1980- 93 sao de OCDE 1996. 

Capitulo 5 

Na Figura 5, a variavel dependenre, urn fndice de capaci
dade burocrarica, e a variavel de classifica~ao qual idade da 
fun~ao publica indicada em International Country Risk 
Guide, varios numeros, regraduada para que OS valores 
mais altos denorem melhor qualidade. As variaveis inde-
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Tabela NTS Regressao da parcela do 
investimento bruto no PIB sobre o nivel e a 
previsibllidade de corrup~ao e outras variaveis 

Variavel independente 

Constanta 

Nivel de corru~><;ao 

Previsibilidade de corru~><;ao 

Log das matriculas no ensino 
secundario em 1990 

Log do PIB per capita 
inicial em 1990 

Diston;:6es devidas a politicas 

R2 ajustado 
N.2 de observac;6es 

• • Significante ao nivel de 5% 

Coeficiente de regressio 

19,523 
{13.49) 
-5,814** 
{2,23) 
6 ,309** 

(2,62) 
1,987 

{2,18) 
-1,149 
(1,87) 
- 1,959 
{1.46) 

0,24 
39 

Nota: Os numeros entre parenteses sao erros padrao. Estima
tiva pelo metodo OLS. 

pendences sao o PIB per capita inicial e urn fndice de meri
rocracia. A regressao rambem inclui urn rermo consranre. 

0 coeficience de correla<yiio para os dados da Figura 5.7 
e de - 0.37. com urn t esrarfsrico de - I 0, 14. Esrao represen
rados os seguinces paises: Borsuana, Burquina Faso, Cama
r6es, Chade, Egiro, Gabao, Gambia, Madagascar, Malavi, 
Marrocos, Maurirania, Mauricio, Nigeria, Quenia, Ruanda, 
Senegal, Somalia, Sudao e Togo. A amosrra abrange varia
<;:6es cronologicas de pagamenco e emprego em diferences 
pafses. A variavel salario e o salario medio real no governo 
cencral em rela<yao ao PIB real per capita, ambos expressos 
em moeda local; a variavel emprego refere-se ao emprego no 
governo cencral em rela<yao a popula<yao coral. 0 emprego e 
os salarios nominais sao de Kraay eVan Rijckeghem 1995. 
0 salario medio real e dererminado mediance a defla<;:ao dos 
salarios nominais corais pelo produco do fndice de pre<;:os ao 
consumidor e do emprego. A popula<yao, o fndice de pre<;:os 
ao consumidor e o PIB real per capita sao rom ados da base 
de dados do Banco Mundial. 

Capitulo 6 

A Figura 61 baseia-se nos resulrados de uma regressao de 
pafses apresencada na Tabela NTS. Para os pafses inclufdos 
e para as defini<;:6es de corrup<;:ao, ver "A pesquisa do secor 
privado", adianre. A variavel dependence, o racio invesri
menro/PIB, e uma media simples da parcela do invesri
menro no PIB no periodo 1990-94. A previsibilidade de 
corrup<;:ao e uma combina<yiio enrre previsibilidade de resul
rados e o monranre do a pagar "por fora." A regressao con
nola o nfvel inicial de insrru<;:ao (medido como o logarirmo 

das marriculas na escola secundaria em 1990), a renda ini
cial (logarirmo do PIB per capita de 1990 medido em rer
mos de PPP) e a discor<;:ao exisrenre devida a poliricas. A 
variavel discor<;:ao devida a polfricas foi comada do docu
menro basico de Commander, Davoori e Lee (ver a nora 
recnica a Figura 5). Os dados sobre invesrimenco, educa<;:ao 
e renda inicial foram obridos de fonres do Banco Mundial. 
A mecodologia esrarfsrica para a consrru<;:ao da figura e a 
mesma usada para a Figura 5. 0 nfvel e a previsibi lidade de 
corrup<yiio sao facores imporranres para dererminar a par
cela do invesrimenco e sao significances ao nfvel de 5%. 

Capitulo 7 

0 fndice de democracia na Figura 7. 1 baseia-se nos dados 
de Poliry lll desenvolvidos por Jaggers e Gurr 1996; os 
agrupamencos regionais seguem o padrao de classifica<;:6es 
do Banco Mundial. 0 ind ice e derivado de indicadores de 
"democracia insrirucionalizada" e "aucocracia insriruciona
lizada" para cada ano do periodo de 1800 a 1994, para 
codos os esrados independences com popula<;:ao superior a 
500.000 habiranres no come<;:o dos anos 90 (ao codo, 177 
paises) . 0 fndice e calculado subrraindo-se 0 ulrimo indi
cador do primeiro. Cada indicador e formado por cinco 
componenres: comperirividade da parricipa<;:ao polirica, 
regulamenra<;:ao da parricipa<yiio polfric~. comperirividade 
da sele<;:ao de execurivos, aberrura da sele<yiio de execurivos 
e limira<;:6es imposras ao chefe do execurivo. Arri bui-se 
uma nora a cada componenre, de acordo com Jaggers e 
Gurr 1995 (p. 472). Os dois indicadores sao adirivos numa 
escalade 11 ponros, de 0 a 10. A vanragem do uso da dife
ren<;:a encre os dois indicadores e a de mosrrar urn ripo de 
regime ao Iongo de urn conrfnuo polfrico, cujos dois exrre
mos sao a democracia (+ 10) e a aucocracia (- 10). 0 fndice 
de democracia rem alra correla<;:ao com o fndice de direicos 
poliricos e civis de Freedom House (Freedom House, varios 
numeros), com coeficiences de correla<;:ao de 0,92 e 0,87, 
respecrivamenre, para o periodo 1973- 94. 

As figuras no Quadro 7.3 baseiam-se em correla<;:6es sim
ples e nao conrrolam ourras caracrerisricas das aldeias. Con
rudo, as rela<;:6es ainda perduram quando se conrrolam esses 
aspeccos. Os dados sobre capiral social sao exrraidos da Pes
quisa de Capiral Social e Pobreza (PCSP), realizada em 
areas rurais da Tanzania em abril e maio de 1995, denrro de 
urn exercicio mais amplo do Banco Mundial para avaliar a 
parricipa<;:ao dos pobres. Os dados sobre despesas provem 
da mesma fonce, embora essa pan e da pesquisa so renha 
abrangido fam ilias de 53 dos 87 agrupamencos. 0 indice de 
capiral social no nivel de aldeia e 0 numero medio de gru
pos (p. ex., remplos, associa<;:6es femininas, associa<;:6es de 
agriculcores) aos quais perrenciam os respondences, mulri
plicado por urn fndice das caracrerisricas medias de cada urn 
desses grupos, visros por rres dimens6es: hererogeneidade 
do parenresco, hererogeneidade da renda e funcionamenro 



do grupo. Os dados sobre qualidade escolar sao da Pesquisa 
de Desenvolvimenro de Recursos Humanos (PDRH) reali
zada na Tanzania em 1993, que podem ser ajusrados, no 
nfvel de aglomerados, aos dados dos 87 agrupamenros da 
PCSP. 0 indice de qualidade escolar e uma media ao nivel 
de aglomerados derivada das resposras as pergunras sobre a 
imporrancia relativa de cinco atriburos das escolas e da ava
lia<;:ao pelos respondenres da qualidade das suas escolas 
locais, consoame as mesmas cinco dimens6es. A PDRH foi 
urn levantamemo nacional represenrativo de 5.000 familias 
da Tanzania. A pesquisa, que represemou uma iniciativa 
conjunra do Departamento de Economia da Universidade 
de Dar es Salaam, do Governo da Tanzania e do Banco 
Mundial, foi custeada pelo Banco Mundial, pelo Governo 
do Japao e pela Agencia Briranica de Desenvolvimemo 
Ultramarino. Ver Ferreira e Griffen 1995. 

Capitulo 9 

A Figura !J.2 baseia-se na regressao dos minimos quadrados 
generalizados (GLS) indicada na Tabela NT6. A regressao 
capta os efeitos de condi~6es iniciais e de variaveis institucio
nais, demogrif!cas e econ6micas sobre os gasros assistenciais. 

A variavel dependeme e a despesa do governo com pen
soes, desemprego e assistencia familiar como parcela do PIB 
(vera nota tecnica a Figura 3.8). As condi~6es iniciais sao 
capradas pelo fndice de Gini inicial para a disrribui~ao da 
renda (Deininger e Squire 1996) e pelo rempo decorrido 
desde o inicio do programa de previdencia social em cada 
pais (U.S. Deparrmenr of Health and Human Services 
1994). As variaveis insrirucionais incluem urn indicador de 
eficiencia burocrarica (capacidade insrirucional, de Com
mander, Davoodi e Lee, documento basico) e tres indica
dares do ambieme politico. As noras mais altas denotam 
maior eficiencia. Em bora seja mais provavel que as burocra
cias eficiemes coibam a fraude eo abuso, rambem e prova
vel que favore~m a todos os beneficiaries elegfveis. Assim, 
o sinal do coeficienre na variavel eficiencia burocratica 
depende da imporrancia relativa desses dois efeiros. Urn 
coeficienre posirivo indica que os governos mais eficientes 
oferecem maior coberrura social. Os indicadores politicos 
sao a esuurura constitucional, o tipo de governo e a orien
ta~ao ideoJogica do [egisJativo (os dados para OS dois ulti
ffiOS indicadores sao de Alesina e Peroni 1995). A estrutura 
constirucional e medida como o poder de vero concedido 
pela constitui~o a minorias e grupos de interesse para blo
quear a legis la~o social . Os valores mais altos do fndice 
implicam menor capacidade de obstru~ao. Urn coeficiente 
positivo implica que paises com baixo poder de veto tern 
mais probabilidade de favorecer a expansao do bem-esrar 
social. 0 governo e classificado em seis tipos, do monopar
tidarismo a minoria multiparridaria. A orienta~ao ideol6-
gica e classificada como de direita, centro-direita, centro, 
centro-esquerda e esquerda. Urn coeficiente positivo para o 
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Tabela NT6 Regressao dos gastos socials 
sobre a estrutura constltuclonal e outras 
varlaveis 

Variavel independente 

Constante 
Estrutura constitucional 
Envelhecimento 
indice de desemprego 
Tipo de governo 
Eficiencia da funr;ao publica 
PIB per capita x 104 

ldeologia do governo 
Taxa de inflar;ao 
N.2 de crianr;as x 108 

Ano inicial do programa 
indice de Gini 

R2 
N. Q de observar;oes 

*** Significante ao nivel de 1% 
• * Significante ao nivel de 5% 

• Significante ao nivel de 10% 

Coeficiente de 
regressio 

--6,37 
4,40 
0,583 
0 ,361 
0,227 
1,76 
0,94 

-0,04 
0,01 
2,37 

-0,006 
-0,004 

0 ,63 
365 

EITO 
padrao 

4,229 
2,189** 
0,082*** 
0,029*** 
0,063*** 
0,521 * ** 
0,495* 
0.045 
0 ,017 
4.09 
0 ,039 
0,109 

Nota: Estimativa pelo metoda dos minimos quadrados 
generalizados. em que a f?2 nao tem todas as propriedades da 
R2 do metoda OLS. 

tipo de governo implica que os governos monopanidarios 
sao menos inclinados a politicas expansionistas; quan to a 
orienra~o ideol6gica, implica que os governos de esquerda 
tendem mais para aquelas polfricas. A percemagem da 
popula~ao maior de 65 anos (envelhecimemo), o numero 
de menores de 14 anos, o indice de desemprego, o PIB real 
per capita e a infla~ao sao romados da base de dados dos 
Indicadores Sociais do Banco Mundial , OCDE, varios 
anos, OIT 1986 e 1994, FMI, varios anos (b), e da Base de 
Dados Sociais e Econ6micos do Banco Mundial. Espera-se 
urn coeficiente posirivo para as variaveis envelhecimenro e 
indice de desemprego. Finalmeme, quanro mais rico for o 
pais, maior sera a coma assistencial. Esse efeiro e captado 
por urn coeficienre positivo para o PIB real per capita. 

Uma nova variavel, a "despesa social media residual", e 
definida subtraindo-se da media de amostras da despesa 
social o termo constanre da regressao e o termo seguime: 
(coeficienre X media da amostra de variaveis independen
tes nao significantes ao nivel de 10% ou menos). A contri
bui~ao de cada variavel para a despesa assistencial e obtida 
multiplicando-se o coeficiente estimado em cada variavel 
pela media da amostra dessa variavel e dividindo-se o resul
tado pela despesa social media residual. A decomposi~ao da 
despesa assistencial indicada e simplificada, a fim de reter 
somente as variaveis da regressao que eram sign ifican tes ao 
nivel de 10% ou mais. 



184 RELATORID SOSRE 0 DESENVOLVIMENTO MUNDIAL 1 99? 

0 cakulo "no lapis" para redw;:ao das disror~6es resul
tantes da reforma fiscal no Paquistao baseia-se no chamado 
triangulo de Harbeger. A equa~ao da perda de peso morro 
(PPM) e assim formulada: 

PPM = (0,5) X (t 2) X (I - t}-1 X e
1 

X RT 

em que: 
t = alfquota fiscal 

e 
1 

= elasticidade da demanda compensada 
RT = renda tributavel. 

A aliquota fiscal antes da reforma era de 60% e a aliquota 
apos a teforma e de 30%. Utiliza-se uma elasticidade da 
demanda compensada de 0,5, identica a de Feldstein 1995. 
0 racio relevante, renda triburavei/PIB, e de 7,22%. Com 
base nessas cifras, a redu~o da perda de peso morro (pre
reforma menos pos-reforma) associada a uma reforma neu
rra em rela~ao a receira e estimada a 1,4% do PIB. 

A pesquisa do setor privado 

A que se dcve essa pesquisa? 
N umerosas informa~6es incidentais documenram o pre
juiw que as incerrezas em materia de leis, polfticas e regu
lamenros causam ao desenvolvimenro do seror privado. 
Assim o exemplificam o rrabalho de De Soro 1989, sobre 
os problemas das empresas informais no Peru, a descri~ao 
das incertezas da atividade empresarial na Guine Equaro
rial, de K.litgaard 1990, e a analise das incerrezas instirucio
nais na Nicaragua, de Borner, Brunetti e Weder 1995. 

Contudo, a disponibilidade de dados adequados para 
uma analise desse ripo continua escassa. A pesquisa do 
setor privado realizada para este Relarorio procurou preen
cher a lacuna mediante a gera~ao de urn conjunro de dados 
internacionalmenre comparaveis, para uma ampla varie
dade de paises, sobre diferenres aspecros das incerrezas ins
rirucionais, na forma em que sao percebidas pelos empre
sarios privados. 

0 question/trio da pesquisa 
lnicialmenre, o quesrionario solicira informa~o sobre 
alguns aspecros gerais da firma respondenre. Sao considera
das cinco dimens6es: tamanho (menos de 50, enrre 50 e 200 
ou mais de 200 empregados); o ramo de negocios da firma 
(i ndustria, servi~os ou agricultura); a localiza~ao da sua sede 
(capital, grandes cidades, pequenas cidades ou areas rurais); 
a presen~ ou nao de capital esrrangeiro; e a ex.isrencia ou 
nao de atividades de exporra~ao dos seus produros. 

A pane principal do questionario consisre de 22 per
gunras com multiplas possibilidades de resposta, agrupadas 
em cinco se~6es, cada qual com urn enfoque proprio. 0 
questionario divide-se nas cinco se~6es seguintes: 

• Previsibilidade das leis e politicas. As perguntas procuram 
aferir as incerrezas geradas pelo processo legislativo. 

• fnstabilidade politica e seguranfa da propriedade. Per
gunta-se sobre as incerrezas que emanam de rransferen
cias regulares e irregulares do poder do governo. 

• Vinculos entre govemo e empresa. 0 questionario rela
ciona 15 areas em que a firma se defronra com a a~ao do 
governo e solicita que esta avalie are que ponro essas 
areas criam obstaculos a atividade empresarial. 

• !mposifii.O da lei e dificuldades burocrdticas. As pergunras 
focal izam o grau de corrup~ao e se exisre urn cusro rran
sacional previsfvel ou uma fonre de incerreza. Urn pro
blema na analise das resposras e, por cerro, a relurancia 
das firmas em admitir abertamente o pagamento de pro
pinas. Alem disso, o questionario pergunra direramenre 
se as incerrezas nas rransa~6es com o Esrado prejudica
ram 0 plano de investimenro equal e a percenragem do 
tempo dos execurivos gasta no atendimento de exigen
cias legais. 

• lncertezas criadas pela ineficiencia do govemo na provisiio 
de servifOS. Essas pergunras concenrram-se no grau de 
eficiencia com que o governo, enquanro provedor, 
presra cerros servi~os basicos como correio, aren~o de 
saude, telefone e estradas. 

lmpfementafii.O e resultados 
0 quesrionario foi originariamente preparado em ingles. 
Todavia, a sua disrribui~o mundial exigiu que fosse rradu
zido a varios idiomas imporrantes: alemao, espanhol, fran
ces, porrugues e russo. Com o rempo, conrudo, rornou-se 
necessaria preparar tradu~6es espedficas por pafs, o que foi 
feiro nos casos da Albania, Bulgaria, Hungria, lralia, Pol6-
nia, Republica Eslovaca, Republica Tcheca e Turquia. 

A pesquisa foi realizada enrre agosro de 1996 e janeiro 
de 1997. A sua conclusao, dela haviam parricipado 69 paf
ses, a saber: paises industriais: AJemanha, Austria, Canada, 
Espanha, Estados Unidos, Fran~a, lrlanda, ltalia, Porrugal, 
Reino Unido e Suf~a; Sul e Sudcste da Asia: Fiji, India e 
Malasia; Oriente Medio e Africa do Norte: Cisjordania, 
Gaza, Jordania e Marrocos; Europa Central e Oriental: 
Albania, Bulgaria, Esronia, Hungria, Ler6nia, Liruania, 
Macedonia, Polonia, Republica Eslovaca, Republica 
Tcheca e T urquia; America Latina e Caribe: Bolfvia, 
Colombia, Cosra Rica, Equador, Jamaica, Mexico, Para
guai, Peru e Venezuela; Africa Subsaariana: Africa do Sui, 
Benin, Camar6es, Chade, Costa do Marfim, Congo, 
Gana, Guine, Guine-Bissau, Madagascar, Malavi, Mali, 
Mauricio, Mo~ambique, Nigeria, Quenia, Senegal, Tanza
nia, Togo, Uganda, Zambia e Zimbabue; Comunidade de 
Estados !ndependentes: Armenia, Azerbaijao, Bielo-Russia, 
Cazaquisrao, Georgia, Moldova, Quirguizia, Russia, Ucra
nia e Uzbequistao. 
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Tabela NT7 Respostas a pesquisa do setor privado, por regiao 

N.~ de paises N.R de finnas 
N.~ de questionarios devolvidos 

Regiiio ou grupo pesquisados pesquisadas Media Mediana Minimo Maximo 

Paises industrializados 11 254 
Sui e Sudeste da Asia 3 139 
Oriente Media e Norte da Africa 3 109 
ECO 11 771 
America Latina e Caribe 9 474 
Africa Subsaariana 22 1.288 
CEI 10 650 

Todos os paises em 
desenvolvimento 58 3.431 

Todos os paises 69 3.685 

A selec;Jo de empresas abrangeu roda a gama de rama
nhos, localizac;Jo geografica no paise ripos de arividade, e as 
empresas come sem panicipac;Jo de capiral esuangeiro esri
veram bern represenradas. Quando possfvel, os ques riona
rios foram enviados pelo correio, mas rambem foram emre
gues em maos em cenos paises com servi<;o posral pouco 
confiavel. A Tabela NT7 fornece deralhes sobre os indices 
de resposra. Considerando ourra experiencia com pesquisas 
por via posral, e digno de nora 0 alro fndice geral de respos
ras ao quesrionario enviado pelo correio nos paises em de
senvolvimenro (30%). lsso pode ser arribufdo a dois farores: 
o faro de a pesquisa haver incluido pergunras de grande in re
resse para os empresarios locais e o faro de rer sido parroci
nada por uma organizac;Jo inrernacional com nome consi
deravelmenre reconhecido nos pafses em desenvolvimenro. 

Oevido a limira<;6es de rempo e or<;amenro, em cenos 
paises as firmas respondenres nao represenraram uma amos
rra alear6ria das que haviam recebido ques rionarios. Em 
ourros paises, condi<;6es poliricas e econ6micas s6 possibili
raram uma limirada cobenura geografica. Em media, porem, 
a pesquisa alcan<;ou a sua mera de 50 resposras por pais. 

Q uase merade das firmas eram pequenas (menos de 50 
empregados); as resranres dividiram-se mais ou menos 
igualmenre enrre medias e grandes. A pesquisa foi formu
lada de modo a que as firmas da amosrra represenrassem 
diversas localiza<;6es geograficas em cada pais. As empresas 
siruadas em capirais perf1zeram quase a merade dos respon
denres. Conrudo, e animador o faro de as dire<;6es de quase 
urn quano delas esrarem localizadas em cidades pequenas 
ou em areas rurais. 

Todavia, os resulrados agregados oculram consideraveis 
varia<;6es denrro dos pafses. A propor<;ao de firmas sediadas 
nas capirais varia enrre I 00% e zero, varia<;ao que pode ser 
explicada pela disrribui<;ao das empresas privadas no rerri
r6rio nacional. Em algumas republicas da anriga Uniao 
Sovierica, mais de merade das firmas regis rradas esrao 

23 20 14 56 
46 45 41 53 
36 42 15 52 
70 70 46 114 
53 47 17 87 
59 48 13 124 
65 62 31 91 

59 51 13 124 
53 50 13 124 

sediadas nas capi ra is. Em ourros paises, a sirua<;ao socioe
con6mica e polfrica dificulrou a disrribui<;ao do quesriona
rio a areas mais remoras. Em cerros pafses, a pouca confia
bilidade dos correios rornou inexeqlifvel a disrribui<;ao do 
quesrionario a lugares remoras e a sua oporruna devolu<;ao. 

Os servi<;os e a manufarura esriveram represenrados quase 
igualmenre enrre os respondenres, mas as resposras das 
empresas agrfcolas foram relarivamenre poucas. Esse vies 
pode ser explicado pela geografia: mais de rres quanos das fir
mas pesquisadas rinham sedes nas capirais ou em ourras cida
des grandes, onde se local i.?..am poucas empresas agricolas. 

As firmas es riveram igualmenre disrribufdas em rermos 
de parricipa<;ao de capiral esrrangeiro e acesso a mercados 
exrernos. Oois rer<;os das empresas pesquisadas nao men
cionaram panicipa<;ao de capiral esrrangeiro. Assim, os 
resulrados conrrasram com os de ourras renrarivas anrerio
res de aferi<;ao subjeriva do clima de invesrimenros nos paf
ses, que se concenrravam inreiramenre nas percep<;6es de 
empresas mulrinacionais. 

ConstrufiiO do indicador de credibiLidade 
0 indicador de credibilidade foi planejado como medida 
geral da confiabilidade da esrrurura insrirucional percebida 
pelos empresarios privados. Abrange varias e diferenres 
fonres de incerreza na inrera<;ao do governo com o seror 
privado e resume-as em urn s6 indicador global. 0 fndice 
de credibilidade e consrruido como 0 a media simples das 
resposras medias a cinco subindicadores, que sao depois 
normalizados para igualar a I o fndice para os paises de alra 
renda da OCDE: 

• PrevisibiLidade do processo normativo, ou seja, o grau em 
que os empresarios devem fazer face a mudan<;as inespe
radas de normas e poliricas, se esperam que o governo 
adira as poliricas principais anunciadas, o grau em que 
sao geralmenre informados sobre imporranres mudan<;as 
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nas regras e se rem oporrunidade de expressar as suas 
preocupa<;:6es quando as mudan~as planejadas aferam as 
suas arividades. 

• Percepriio subjetiva de instabilidade politica, ou seja, se 
exisre a percep<;:ao de que as mudan<;:as de governo (cons
rirucionais ou nao) serao acompanhadas de surpresas 
poliricas de grande repercussao, capazes de exercer pro
fundos efeiros no seror privado. 

• Seguranra pessoal e patrimoniaL, ou seja, se os empresarios 
confiam em que eles e o seu parrim6nio serao proregidos 

pelas auroridades contra aros criminosos, e se o roubo e 
ourros crimes represenram graves problemas para as 
empresas. 

• Previsibilidade da imposiriio judicial da lei, ou seja, o grau 
de inceneza provocado pela arbirrariedade na aplica<;:ao 
de normas pelo judiciario, e se essa imprevisibilidade e 
urn problema para a arividade empresarial. 

• CorruPfiio, ou seja, see comum que os empresarios pri
vados renham de eferuar pagamenros adicionais "por 
fora" para realizar o que prerendem. 
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sentadas em ordem alfaberica por auror ou organiza<;ao, em 
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para esre Relar6rio e uma bibliografia selecionada. Os 
documentos basicos, alguns dos quais serao publicados na 
serie Policy Research Working Papers, enquanro outros 
podem ser obridos junto ao escrir6rio do World Develop
ment Report, sintetizam trabalhos relevantes e documentos 
do Banco. As opinioes neles expressadas nao sao necessaria
mente as do Banco Mundial ou desre Relar6rio. 

Alem das fonres principais indicadas, muitas pessoas, 
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assessoria e orienra<;J.o. Devemos um agradecimenro espe
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de Sri-Ram Aiyer, Mark Baird, Shahid Javed Burki, Uri 
Dadush, Partha Dasgupta, Gloria Davis, Shanra Devara
jan, Mamadou Dia, Jessica Einhorn, Gunnar Eskeland, 
Francisco Ferreira, Cesar Gaviria, Roger Grawe, Jeffrey 
Hammer, Ricardo Hausmann, Enrique Iglesias, Edmundo 
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pas. Agradecemos as contribui<;6es espedficas nas notas 
sobre cada capfrulo, mais adianre. 

A pesquisa de empresas do setor privado feita especial
mente para este Relat6rio foi possfvel gra<;as a assistencia e 
coopera<;ao de muiros integrantes do complexo operacio
nal do Banco Mundial. Agradecemos parricularmenre aos 
coordenadores da pesquisa nas vice-presidencias regionais, 
bern como aos represenrantes e funcionarios das missoes 
nos paises partic1panres. 

Jnumeras consulras foram realizadas para esre Relar6rio. 
Queremos agradecer em particular as seguintes organiza<;6es 
por rerem programado as reunioes de consulra: Research 
Insrirure for Development Assisrance, Overseas Economic 
Cooperarion Fund, Toquio; Ministerio da Coopera<;ao, 
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zaki, Yoshio Okubo, Toru Shinorsuka, Masaki Shirarori, 
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McGurk, Dina Merocto, Mick Moore, Peter Mounrfield, 
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Wallman, Jon Wilmsbursr e Geoffrey Wood; em Estocolmo, 
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Jean Coussy, Maximin Emagna, Benedicre Erien, Ulrich 
Hiemenz, Etienne Le Roy, Turkia Ould-Daddah, Michel 
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Colchester, Harrier Goodman, Andrew Gray, Caroline 
Harper, Rob Lake, Christine Lippai, Brendan Marrin, 
Anhur Neame, Henry Norrhover, Helen O'Connell, 
Robin Poulton, Mohammed Sulliman, Sabjir Tohal, Kirry 
Warnock, Alex Wilks, Christian Wisskirchen e Jessica 
Woodroffe; na Comissao Europiia, Roderick Abbott, Chris
toph Bail , Chris Boyd, Gunther Burghardt, Carlos 
Camino, Jim Cloos, Robert Coleman, Carlos Costa, Pierre 
Defraigne, Xavier de Larnaudie-Eiffel, Joly Dixon, Michael 
Green, Alexander Iralianer, Horst Krenzler, Ed Kronen
burg, Fran<;:ois Lamoureux, Rene Leray, Jean-Fran<;:ois 
Marchiponr, Stefano Micossi, Agne Panrelouri , Bernard 
Petit, Juan Prar, Giovanni Ravasio, Alexander Schaub, 
Steffen Smidt, Michel van den Abeele, Robert Verrue, 
Jerome Vignon, Heinrich von Molrke e Jorg Wenzel; na 
Universidade Georgetown, Washington, Daniel Brumberg, 
Marsha Darling, Bruce Douglas, Steven King, Carol Lan
caster, Marilyn McMorrow, Dennis McNamara, Gwen
dolyn Mikell, Howard Schaeffer e Dan Unger; no Washing
ton College of Law, American University, Claudia Marrin e 
Roc has Prank; numa reuniiio com representantes de ONG no 
Banco Mundia~ Perer Bachrach, Deborah Brautigam, Jim 
Cox, George Devendorf, Jack Downey, J usrin Forsyth, Jo 
Marie Griesgi·aber, Wendy Grzywacz, Kari Hamerschlag, 
Carola Kaps, Meg Kinghorn, Michael Kronrhal, Carolyn 
Long, Claudia Marrin, Carmen Monico, Joe Muwonge, 
Gabriel Negaru, Michal Nehrbass, Carolyn Reynolds, Mil
dred Robbins Leer, Bruce Robinson, Berra Romero, James 
Rosen, Frances Seymour, Gmakahn Sherman, Carla 
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Nick Vanedwaild e Chuck Woolery; no Cairo, Ismail Sabry 
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Gbtz Lin k, Thea Sommer e Carl-Dieter Spranger; na Orga
nizarao fntemacional do Trabalho, Katherine Hagen e Stan
ley Taylor; na Confederarao !nternacional de Sindicatos 
Livres, Gemma Adaba; no Canada, Isabella Bakker, Man
fred Bienefeld, Jim Carru thers, G. Shabbir Cheema, Roy 
Culpeper, Nasir Islam, Devesh Kapur, Bah man Kia, Perer 
Larson, Caroline Pesrieau e Alison Van Rooy; em Adis
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Por esse processo de consulta, queremos agradecer em 
particular a Patricia Dufour, Tomoko Hi rai, Mika Iwasaki, 
Ali Khadr, GeoFF Lamb, S. Miyamura, Fayez Omar, Su
darshan Gooptu, Claudia Von Monbarr e Spiros Voyadzis, 
assim como a varios Direwres Executivos do Banco Mun
dial e seus assisremes em Washington. 

Capitulo 1 
Uma visao panoram ica da evoluc;:ao do Esrado nos ulrimos 
mil anos encontra-se em Tilly 1990. Os texws classicos 
sobre o Esrado e sua gestao incluem 0 Principe, de Maquia
vel, e Arthashastra, de Kauriliya (ver Kangle 1965) . Helm 
1989 analisa as aJrerac;:6es ocorridas nas fromeiras do Esrado 
a partir de 1945 . Diaz Alejandro 1988 considera as diversas 
modalidades de desenvolvimenro no contexto latino
americano. Tanzi e Schuknecht 1995 oferecem uma avalia
c;:ao receme da eficiencia do Estado. Banco Mundial 1991 b 
comem urn resumo geral dos paradigmas de desenvolvi
memo e dos diversos papeis atribuidos ao Estado. T eranishi 
e Kosai 1993 apresenram urn amplo estudo das poliricas 
econ6micas japonesas. Em FMI 1996 encomra-se um 
exame das quest6es de politica fiscal enfremadas pelos paises. 
Urn amplo exame dos argumenws a favor da inrervenyao do 
Estado encomra-se em Stiglitz 1994. Ver uma abordagem 
alrernativa em Mueller 1989. 0 Quadro 1.1 foi adaptado de 
Sills 1968, Gould e Kolb 1964 e Kuper e Kuper 1996. 0 
Quadro 1.2 foi resumido de Stiglitz 1996. 0 Quadro 1.3 
baseia-se muna nota de Swaminathan Aiyar. Emma Roth
schild comribuiu para a sec;:ao hisrorica, que tam bem se 
baseia no documemo basico de Aron, Elbadawi e Ndulu. 0 
Quadro 1.4 foi resumido de Sriglirz 1986. Para a Tabela 1.1, 
recebemos insumos valiosos de Jeffrey Hammer. 

Capitulo 2 
Peter Knight contribuiu para o Quadro 2.1. A Figura 2.1 
baseia-se em AlstOn 1996. Sobre a medida do Estado, ver 
Gemmell 1993 e Lindauer 1988. A referencia padrao sobre 
paridade do poder aquisitivo e o rrabalho de Summers e 
Hesron 1991 . 0 trabalho empirico desre capitulo baseia-se 
no documenta basico de Commander, Davoodi e Lee. 
Existem muitas obras sobre os fatores que determi nam o 
tamanho do governo: ver, entre outras, Borcherding 1985, 
Buchanan 1977, Courakis, Moura-Roque e Tridimas 
1993, Lybeck 1986, Meltzer e Richard 1981, Oxley 1994, 
Peacock e Wiseman 1961, Ram 1987 e Rodri k 1996. 
Quanro aos efeiros do tamanho do governo sobre o cresci
memo e ouuos ind icadores de bem-esrar, ver Alesina e 
Peroni 1995, Anand e Ravall ion 1993, Barro e Sala-i
Manin 1995, Bosworth, Collins e Chen 1995, Devarajan, 
Swaroop e Zou 1996, Kormendi e Meguire 1985, Landau 
1986, Ram 1986 e Slemrod 1995. Knack e Keefer 1995 
examinam expliciramente o papel das insriruic;:6es. Mauro 
1995 aborda as conseqi.iencias da corrupc;:ao para o cresci
memo. As considerac;:oes sobre credibilidade baseiam-se em 

NOTA 818L I OGRAFI CA 1 89 

Borner, Brunetti e \XIeder 1995, e os resultados apresenra
dos baseiam-se na pesquisa de credibilidade realizada para 
este Relat6rio, descrita em detalhes nos documenros basicos 
de Brunetti, Kisunko e Weder. 0 exame geral das institui
c;:6es baseia-se em Nonh 1990, Olson 1996 e Dia 1996. A 
parte referenre a evoluc;:ao do pensamenta dos economisras 
sobre crescimenta baseia-se em Barro e Sala-i-Marrin 1995, 
Solow 1956, Dasgupta 1995 e Dreze e Sen 1989. 

Capitulo 3 
Para este capitulo recebemos valiosas contribuic;:oes e suges
t6es de Richard Ball , Jean ine Braithwaite, Lionel Demery, 
Jeffrey Hammer, Estelle James, Emmanuel Jimenez, Mau
reen Lewis, Geoffrey Shepherd, Carlos Silva, Kalan idhi 
Subbarao e Dominique van de Walle. 

A parte sobre crescimenta compartilhado baseia-se em 
Aoki, Murdoch e Okuno-Fujiwara 1995 e Ishikawa 1990. 
0 Quadro 3.2 baseia-se em Guerrero 1996. As considera
c;:6es sobre minerac;:ao em Nevada baseiam-se em Libecap 
1996. 0 material sobre legalizac;:ao da propriedade fo i for
necido por Klaus Deininger, com informac;:oes ad icionais de 
Feder e Nishio 1996. Berry e Levy 1994 descrevem padr6es 
de comercializac;:ao das exporrac;:oes de firmas da Indonesia. 
0 Quadro 3.3 baseia-se em Stone, Levy e Paredes 1996. 

A sec;:ao sobre o conjunta de politicas baseia-se em 
Banco Mundial 1994a na pane referente a diswrc;:6es dos 
prec;:os na agriculrura africana. A sec;:ao sobre mudanc;:as na 
maneira como os paises em desenvolvimenro arrecadam 
receita tribud.ria baseia-se em informac;:6es fornecidas por 
Vinaya Swaroop. A sec;:ao sobre mecanismos para esrabele
cer credibi lidade fiscal e moneraria inspirou-se nos docu
memos basicos de Alesina e Ball. 

0 exame dos padroes de despesa publica baseia-se em 
Hammer 1997, Pradhan 1996 e Banco Mundial 1994c. A 
sec;:ao sobre incidencia do gasto pub.lico nos beneficios 
baseia-se em comribuic;:6es de Lionel Demery e em van de 
Walle e Nead 1995. A discussao do papel hisr6rico do sewr 
privado vern de Psacharopoulos e Nguyen 1997 e van der 
Gaag 1995. 0 Quadro 3.6 baseia-se em van der Gaag 1995. 

0 Q uadro 3.7 baseia-se em Coloma 1996. 0 Quadro 
3.8 Foi fo rnecido por Nisha Agrawal. 

Capitulo 4 
Jean Aden, Gerard Caprio, Cheryl Gray, Lu is Guasch, 
Roberr Hahn, Gordon H ughes, Pablo Spiller e Andrew 
Swne deram contribuic;:6es val iosas a esre capitulo. 0 Qua
dro 4.1 foi preparado por Andrew Stone. 

A sec;:ao sobre privarizac;:ao e liberalizac;:ao baseia-se em 
Galal e ourros 1994, Banco Mundial 1995c e no docu
menta basico de Guasch e Hahn. Lau e Song 1992 
esboc;:am a evoluc;:ao da propriedade publ ica-privada na 
Republica da Coreia e em Taiwan (China) . 

As estrururas para o esrudo dos regulamenros financei
ros, ambientais e de servic;:os publicos baseiam-se, respecri-
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vamenre, em Caprio 1996, Levy e Spiller 1994 e Afsah, 
Laplanre e Wheeler 1996. A set;:ao sobre supervisao band
ria baseia-se em Polizarro 1992. 0 Quadro 4.3 foi exrraido 
de Sheng 1992. 0 escudo do Banco Mundial sobre epis6-
dios de insolvencia bancaria eo crabalho Caprio e Klinge
biel 1996. A descrit;:ao da regulamenrat;:ao dos pret;:os no 
Reino Unido baseia-se em Spiller e Vogelsang 1996. As 
informat;:6es sobre regulamentos ambienrais nos paises 
induscriais provem de Lovei e Weiss 1996 e Rose
Ackerman 1995. As deficiencias da regulamenrat;:ao am
biencal vertical sao examinadas em Margulis 1996. 

Sriglirz e Uy 1996 examinam algumas escraregias adota
das no lesre asia.rico para manrer a solvencia dos bancos e 
Saunders e Wilson 1995 oferecem urn resumo hist6rico 
sobre a responsabilidade contingence dos bancos no 
mundo ocidenral. A se<;ao sobre regulamenrat;:ao das rele
comunicat;:6es na Jamaica e nas Filipinas baseou-se em 
Spiller e Sampson 1996 e Esfahani 1996. A pane reference 
a experiencia da Indonesia com regulamenrayao ambienral 
foi adaptada de Afsah, Laplanre e Makarim 1996. 0 Qua
dro 4.5 baseia-se em Merropolitan Environmenr Improve
menr Program 1996. 

A set;:ao sobre polirica induscrial baseia-se em Aoki, 
Murdoch e Okuno-Fujiwara 1995, Ohno 1996, Banco 
Mundial 1993, Levy e ourros 1994 e Humphrey e Schmitz 
1995. 0 Quadro 4.6 foi adaprado de Okazaki 1997. A 
experiencia das Filipinas com projeros de uso inrensivo de 
capiral enconrra-se resumida em Banco Mundial 1987. 0 
documenro basico de Lee apresenra a experiencia com 
infra-esuurura na regiao de Cholla, Republica da Coreia. 
Tendler 1997 examina as aquisit;:6es publicas no Esrado do 
Ceara, Brasil. 

Capitulo 5 
Para esre capitulo, recebemos conrribuit;:6es, sugest6es e 
comenrarios valiosos de Lad ipo Adamolekun, Ed Campos, 
Migara da Silva, Giulio de Tommaso, Roger Grawe, Jeffrey 
Hammer, Malcolm Holmes, Arruro Israel, Klaus Konig, 
Alexander Korchegura, Parricia Langan, Nicholas Man
ning, Ernesro May, Julie McLaughlin, Amitabha Mukher
jee, Vikram Nehru, Chetana Neerchal, Barbara Nunberg, 
Gary Reid, Susan Rose-Ackerman, George Russell, Claude 
Salem, Salvarore Schiavo-Campo, Mary Shirley, Mike Ste
vens, Roger Sullivan, Jim Wesberry e David Wood. 

0 capitulo baseia-se no documenro basico de Campos 
e Pradhan, no documenro basico de Schiavo-Campo, de 
Tommaso e Mukherjee e nas noras de Nicholas Manning 
e Gary Reid. Mike Stevens preparou o Quadro 5.1. 0 
Quadro 5.2 foi excraido de Campos e Pradhan 1996. 0 
exame da formulat;:ao de polfricas na Polonia e Hungria 
inspira-se em Nunberg, a sair. 

A seyao sobre prestat;:ao de servit;:os baseia-se em infor
mat;:6es proporcionadas por Nicholas Manning e em Israel 

1997.0 Quadro 5.3 provem de Banco Mundial1996b. 0 
Quadro 5.4 baseia-se em van der Gaag 1995 e Heyneman, 
a sair. 0 Quadro 5.5 e de van der Gaag 1995. 0 estudo 
sobre concraros de desempenho com empresas publicas eo 
rrabalho do Banco Mundial1995c. A comparayao enrre os 
sisremas de irrigayao da fndia e da Coreia baseia-se em 
Wade 1994. A seyao sobre conrroles financeiros e adminis
trarivos baseia-se em informat;:oes de Gary Reid, Chetana 
Neerchal. George Russell e Jim Wesberry. 

A set;:ao sobre a format;:ao de quadros de pessoal capaci
rado e motivado recebeu consideraveis conrribuit;:6es de 
Barbara Nunberg. A set;:ao sobre selet;:ao e promot;:ao de 
pessoal com base no meri to vern de Evans 1995 e Campos 
e Roor 1996. 0 Quadro 5.6 e de Nunberg 1995 . A pane 
sobre salario e emprego, inclusive o estudo da descompres
sao salarial na Africa, baseia-se em Lindauer e Nunberg 
1994; a analise do declfnio dos salarios do seror publico 
inspirou-se em Hague e Sahay 1996. 0 escudo dos esfor
t;:os de reforma da funt;:ao publica em 1981-91 e descrito 
em Banco Mundiall99 1a. 0 Quadro 5.7 foi excrafdo de 
Tendler 1997. 

Capitulo 6 
Para este capitulo, recebemos conrribuit;:oes, sugesroes e 
comenrarios valiosos de Ladipo Adamolekun, Roben 
Bates, Ed Campos, Maria Dakol ias, Marthew McCub
bins, Elena Panaritis, Andres Rigo Sureda, Susan Rose
Ackerman, Kenneth Shepsle, Mike Stevens, Andrew Stone 
e Douglas Webb. 

A seyao sobre o judiciario baseia-se no documenro 
basico de Webb. 0 escudo sobre direiros de propriedade e 
estabilidade do regime e Clague e OUtrOS 1996. 0 Quadro 
6.1 foi fornecido por Elena Panaritis. A seyao sobre corrup
t;:ao baseia-se no documenro basico de Rose-Ackerman. A 
an:ilise da previsibilidade da corrupt;:ao inclu i comenrarios 
de Ed Campos. Os Quadros 6.2, 6.3 e 6.4 foram prepara
dos por Susan Rose-Ackerman, com base em Brett 1993 e 
Ruzindana 1995 (Quadro 6.3) e Manion 1996 e Quah 
1993 (Quadro 6.4). Existem muitos rrabalhos sobre 
corru pt;:ao, inclu indo Klirgaard 1988, Mauro 1995, Rose
Ackerman 1978 e Shleifer e Vishny 1993. 

Capitulo 7 
Para esre capitulo, recebemos conrribuit;:oes e comencarios 
valiosos de Junaid K. Ahmad, Dan Aronson, Katherine 
Bain, Ela Bharr, Richard Bird, Tim Campbell, John Clark, 
Peter Evans, Marianne Fay, Deon Filmer, Ashraf Ghani, 
Jim Hicks, Michael Laver, Deepa Narayan, Vikram 
Nehru, Samuel Paul, Lanr Pritchett, Lesrer Salamon, 
David Sewell, Anwar Shah, Jerry Silverman, Albrecht 
Srockmayer e David Wildasin. 

A set;:ao sobre voz e panicipat;:ao baseia-se amplamenre 
nas ideias desenvolvidas em Evans 1996a e 199Gb, 



Hirschman 1970 e Momgomery 1988. 0 Quadro 7. 1 
baseia-se em Linz, Lipser e Pool s.d., Weaver e Dickens 
1995, e em pesguisas realiz.adas por Europinion, Bru:xelas, 
e India Today 1996. A referencia ao processo eleiroral nos 
sisremas parlamenrares e a represenrar,:ao poJfrica da mulher 
provem de Lijpharr 1995. A sec;:Jo sobre diversidade e 
represenrac;:Jo baseia-se no documemo basico de Braurigam 
e num anigo de Jalali. As disrin<;oes enrre ONG de servi
<;:os, organiz.a<;:oes inrermediarias e associa<;:oes primarias 
inspirou-se em Fisher 1993 e Carroll, Schmidr e Bebbing
wn 1996. A referencia a Umu-Irodo, Nigeria, vern de 
Francis e ourros 1996. 0 Quadro 7.3 baseia-se em Pur
nam, Leonardi e Nanerri 1993 e Narayan e Prircherr 1997. 
A pane sobre o papel do capiral social na melhoria da gua
lidade da a<;ao publica baseou-se em Evans 199Ga e 199Gb. 

A discussao dos mecanismos de parricipac;:Jo inspirou-se 
em Campos e Roor 1996, Paul 1994, Picciono 1995 e 
Holmes e Krishna 1996. A referencia a avaliac;:Jo do abasre
cimenro de agua feira pelos usuarios em Baku, Azerbaijao, 
vern de Banco Mundial 1995a. 0 Quadro 7.4 baseia-se 
em marerial fornecido por Parricia Langan. 0 Quadro 7.5 
baseia-se em Narayan 1995 e rrabalho empfrico subsegueme 
de Isham, Narayan e Prirchen 1995. 0 exemplo do Recife, 
Brasil, vern de Orsuom 1996, e a pane sobre as implica<;:6es 
para OS orgaos publicos e ambieme propicio baseia-se em 
Banco Mundial 1996c e Banco Mundial 1996e. 

A sec;:Jo sobre descemraliz.a<;:ao baseia-se no rrabalho de 
Bennen 1990, Campbell e Fuhr, a sair, Oares 1972, 
Scharpf 1994, Shah 1994, Sriglirz 1977 e 1996, Tanzi 
1995a, Wallich 1994a, e em pesquisa do Banco Mundial 
dirigida por Hans Binswanger e Anwar Shah. A Tabela 7.2 
baseia-se em conrribui<;:oes de Jeffrey Hammer. 0 Quadro 
7.6 foi preparado por Bill Dillinger e Vikram Nehru, eo 
Quadro 7.7 por Anwar Shah. A Tabela 7.4 foi preparada 
por Anwar Shah. Os exemplos de iniciarivas de descemra
lizac;:Jo em varios paises baseiam-se em Barzelay 1991 , 
Kamer 1995, Villadsen e Lubanga 1996, e informa<;:6es 
proporcionadas por Tim Campbell, Florence Eid, Armin 
Fidler, Vikram Nehru, Alcyone Saliba, Klaus Simon e 
Markus Sreinich. 

CapituLo 8 
Esre capfrulo fez grande uso do rrabalho emuwral realiz.ado 
por Sriglirz 1995. Os prindpios da cooperac;:Jo volumaria 
provem de Lawrence, Bressam e Iro 1996. As considera<;:6es 
sobre coopera<;:ao mais eficaz baseiam-se em Shihara 1996. 
Hoekman 1995 proporciona dados ureis sobre a abenura 
dos mercados mundiais. 0 Quadro 8.1 baseia-se em Hoek
man 1995 e FinanciaL Times 1996. A se<;:ao sobre pesquisa 
basica uriliz.a os resulrados apresenrados em Ad Hoc Com
minee on Healrh Research Relaring ro Furure lnrervemion 
Oprions 1996. 0 Quadro 8.2 baseia-se em Pardey e ourros 
1996. A sec;:Jo sobre acordos imernacionais sobre o meio 
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ambieme baseia-se em marerial fornecido por Laurence 
Boisson des Chassournes; os exemplos de guesroes ambien
rais globais foram obridos de Flavin 1996. 0 Quadro 8.3 
foi preparado por Caner Brandon e Charles Feinsrein. 0 
Quadro 8.5 baseia-se em Landau 1993 e Knighr, Loayza e 
Villanueva 1995. A pane sobre refugiados e o papel do 
Esrado baseia-se no documenro basico de Suhrke e 
Newland. As indica<;oes da eferividade da ajuda foram obri
das de Burnside e Dollar 1996. 

CapituLo 9 
Para esre capfrulo, recebemos conrribui<;:6es escriras de 
Dani Rodrik e Gary Reid e sugesroes e comenrarios de 
Barry Ames, Juan Cariaga, Anronio Esrache, Sue Gold
mark, Jorge Gorrio, Ravi Kanbur, Ocravio Amorim Nero, 
Graham Scon, Mary Shirley e Zafiris Tz.annaros. 

As informa<;6es sobre o programa de descenrraliz.a<;ao 
do Peru provem de Graham e Kane 1996. 0 esrudo sobre 
ineficiencia do abasrecimenro de agua no Uruguai e Esra
che, Rodriguez-Pardina e Smirh 1996. 0 esrudo sobre as 
coliga<;:6es poliricas do Brasil e Alesina e Rosenrhal 1995. 
Sobre gasros de pensao no Uruguai, ver Kane 1995. 0 
Quadro 9.2 baseia-se em Lundhal 1992. 0 Quadro 9.3 
baseia-se em Lewis 1961. A se<;:ao sobre relecomunica<;:oes 
em Sri Lanka baseia-se em Banco Mundial I996g. 0 Qua
dro 9.4 baseia-se em Bermeo e Garda-Duran 1994. 0 
Quadro 9.5 baseia-se em Navarro 1996. 

CapituLo 10 
A pane refereme a desimegra<;:ao do Esrado baseia-se no 
documemo basico de Suhrke e Newland, bern como em 
debares com Mamadou Dia e Sreven Holrzman e em Tall
rorh 1997.0Quadro 10.1 baseia-seemMubaraki996.0 
Quadro 10.2 baseia-se em Tallrorh 1997. As considera<;:6es 
sobre a agenda regional foram preparada com a ajuda de 
Malcolm Rowar, Rino Schiavo-Campo e Michael Walron. 
Shahrokh Fardousr, Alan Gelb, Cosras Michalopoulos, 
Marcelo Selowsky, Shekhar Shah, Roger Sullivan e John 
Williamson rambem proporcionaram comemarios val iosos. 
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Aiyar, Swaminarhan. "Evolurion of rhe Role of rhe Srare in India". 
Alesina, Albeno. "Poli rics, Procedures, and Budger Oeflcirs" . 
Aron, Janine, Ibrah im Elbadawi e Benno Ndulu. "The Srare and 

Oevelopmenr in Sub-Saharan Africa". 
Ball, Richard. "The lnsrirurional Foundarions of Monerary Com

mirmenr: A Compararive Analysis". 
Braarhen, Einar, e Harald Ekker. 'The Srare and Narional Recon

srrucrion: lnrerdependency Berween Cemral and LocaJ Level". 
Braurigam, Deborah. "The Srare and Erhnic Pluralism: Managing 

Conflicr in Mulrierhnic Socieries". 
Brunerri, Aymo, Gregory ](jsunko e Bearrice Weder. "Credibiliry of 

Rules and Economic Growrh: Evidence from a Worldwide Sur
vey of rhe Privare Secror" . (a) 
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---· "lnsrirurional Obsracles for Doing Business: Region-by
Region Resulrs from a World Wide Survey of rhe Privare Secror". 
(b) 

Campos, Ed, e Sanpy Pradhan. "Building lnsrirurions for a More 
Hfecrive Public Secror". 

Commander, Simon, Hamid Davoodi e Une ]. Lee. "The Causes 
and Consequences of Goveromenr for Growrh and Well-Being". 

De Silva, Migara. "War, Tax Revenue and rhe Rise of rhe Modern 
Publ ic Administration in Wesre rn Europe". 

Disch, Arne. "The Scandinavian 'Model': Successes and Limitations 
of rhe Acri visr Stare". 

Guasch, J. Luis, e Robert W. Hah n. "The Costs and Benefirs of Reg
ulation: Some Implications for Developing Countries". 

Jalal i, Ri ra. "Srare and Erhnicity". 
Lee, K)'l.l Sik. "Cholla Region Carches Up wirh Korea: The Role of 

Local Governments". 
Molander, Per. "Public Secror Spending Conrrol: Swedish Experi

ences". 
Ohno, Kenichi. "Creating rhe Marker Economy: The Japanese View 

on Economic Development and Sysremic T ransirion". 
OMS (Organizayao Mundial da Saude) . "Essential Public Healrh 

Functions: A New Iniriarive in Support of Healrh for All". 
___ . "Redefining rhe Scope of Public Healrh Beyond rhe Year 

2000". 
___ . "The Role of Government in Public Health Through rhe 

Ages, . 
___ . "The Role of Srare Acrion in Disease Eradication and 

Comrol". 
Rose-Ackerman, Susan. "When Is Corruption Harmful ' " 
Schiavo-Campo, Rino. "Civil Service and Economic Developmem 

- i\ Selecrive Synthesis of In rernarional Facrs and Experience". 
Schiavo-Campo, Salvarore, Giulio de Tommaso e Amirabha 

Mukherj ee. "An lmernarional Srarisrical Survey of Governmenr 
Employmenr and Wages". 

Suhrke, Asrri , e Karh leen Newland. "Srares and Refugees: Imerna
rional Cooperation on Issues of Displacemenr". 

Van Rijckeghem, Caroline, e Beatrice Weder. l996. "Corruption 
and Rare of Temprarion: Do Low Wages in rhe Civil Service 
Cause Corruption'" 

Webb, Douglas. "The Jud iciary: T he Arbirer of Rules and Resolver 
of Disputes". 
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ALGUNS INDICADORES DAS 
, 

FINAN gAs PUBLICAS 

0 S DADOS SOBRE RECEfTA E DESPESA DO GOVERJ'JO 

cenrral provem de FMI, varios anos (a) e (b), e dos 
bancos de dados do FMI. Na inForma~ao sobre as comas 
de cada pais, uriliza-se o sisrema de deflni~6es e classiflca
~6es comuns de FMI 1986. Para expl icac;:6es com pleras e 
aurorizadas de conceiros, deflni~6es e origens dos dados, 
consulrar essas Fonres. 

Tabela A.1 Receita do governo central 

A receita correnre inclui recei ras flsca is e receiras nao reem
bolsaveis (excero doa~6es) auFeridas com a venda de rerras, 
ativos i mangiveis, a~6es do governo ou ativos de capi ral 
imobilizado, ou com rransFerencias de capital de Fomes nao
governamenraiS. 

Os imposros sobre a renda, o lucro e os ganhos de capital 
incidem sobre a renda lfquida real ou presumida da pessoa 
Ffsica, os lucros das empresas e os ganhos de capital. As 
contribuiroes para a previdencia social incluem conrribui
~6es de empregadores e empregados, de rrabalhadores 
aur6nomos e de desempregados. Os imposros sobre bens e 
serviros nacionai;· incluem imposros gerais sobre vendas e 
imposros sobre volume ou valor agregado, a rribura~ao 
seleriva de bens, a tribura~ao seletiva de servi~os, imposros 
sobre o uso de bens ou propriedades e sobre lucros de 
monop6lios flscais. Os imposros sobre o comercio exterior 
incluem direiros de imporra~ao e exporra~ao, rriburos 
sobre os lucros de monop61ios de imporra~ao e exporra
~ao, sobre lucros cambiais e taxas de dmbio. Outros impos
tos incluem imposros sobre folhas de pagamenro ou sobre 
o rrabalho pagos pelos empregadores, imposros sobre a 
propriedade e imposros nao impuraveis a ourras categorias. 
A receita niio tributdria inclui receiras de conrraparrida nao 
reembolsaveis para prop6siros pC1blicos, tais como mulras, 
taxas de adminisrra~ao ou renda de empresas de proprie
dade do governo, bem como receitas nao reembolsaveis 
volumarias sem conrraparrida, excero as de Fonres governa
menrals. 

Tabela A.2 Despesa do governo central por tipo 
economico 

A despesa do governo inclui rodos OS pagamenros nao 
reembolsaveis, sejam corremes ou de capital, com ou sem 
conrraparrida. A despesa pode ser medida por tipo econo-

mico, conForme e indicado nesta tabela, ou por Fun~ao, 

como na Tabela A.3. 
A despesa com bem e serviros inclui rodos os pagamenros 

do governo a ritulo de bens e servi~os adquiridos, seja na 
Forma de vencimenros e salatios aos servidores, seja na 
Forma de outras aquisi~6es . Ordenados e sa!drios teFere-se a 
rodos os pagamenros em especie a servidores por servi~os 
presrados, ames da dedu~ao de imposros e comribui~6es 
de aposenradoria. Pagamentos de juros sao pagamenros pelo 
uso de dinheiro obtido por emprestimo de serores inrernos 
e nao residenres. Subsidios e outras transferencias correntes 
incluem rodas as rransFerencias em coma correme nao reem
bolsaveis e sem conrraparrida a empresas privadas e publicas 
eo cusro da coberrura dos deflcirs operacionais de caixa das 
vendas de empresas deparramemais ao publico. Despesa de 
capital e a aquisi~ao de ativos de capiral imobilizado, terras, 
bens imangfveis, a~6es do governo e ativos nao mili rares e 
nao flnanceiros. Tambem inclui doa~6es de capiral . 

Tabela A.3 Despesa do governo central por fun~ao 

Os dados sobre a despesa do governo cemral por Fun~ao 
sao Freqiienrememe incompleros e a sua coberrura varia de 
pais a pais, ja que as responsabilidades Funcionais se esten
dem a nfveis de governo para OS quais nao ha dados dispo
niveis. Em conseqiiencia, e possivel que OS dados apresen
rados, em particu lar OS reFerenres a educa~ao e saude, nem 
sempre sejam comparaveis emre pafses. 

Smide abrange a despesa publica com hospirais, mater
nidades e cenrros odonrol6gicos e cerras clfn icas; com pia
nos nacionais de seguro saude; e com planejamenro Fami
liar e aten~ao prevenriva. Educariio abrange a despesa com 
escolas pre-primarias, primarias e secundarias, colegios e 
universidades e institui~6es vocacionais, tecnicas e de ourra 
natureza. Previdencia e assistencia social abrange compensa
~6es por perda de renda a doenres e remporariamente inca
pacitados, pagamenros a pessoas idosas, aos permanenre
menre incapacitados e aos desempregados; abonos 
Familiares e materno-inFanris; e o cusro de servi~os assis
tenciais, como o cuidado de idosos, incapacirados e crian
~as. Deftsa abrange rodos os gasros de ministerios militares 
e nao militares com a manuten~ao de For~as milirares. 
Outras despesas incluem servi~os publicos gerais, paga
menros de juros e itens nao inclufdos em ourras rubricas. 
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Tabela A.l Receita do governo central 

Economi:as de baixa renda 
I Mo~ambique 
2 E<iopi• 
3 Ta nutnia 
4 Buru ndi 
'i Malavi 
6 C ltaue 
7 Ruanda 
8 Serra U:oa 
9 Nepal 

10 Niger 
11 BurqUtna ~aso 
!2 Madagascar 
13 Bangladesh 
14 Ug•nda 
\~ Vicml 
J6 Gui nC·13issau 
17 Hai ti 
18 M.di 
19 Nig.;ria 
20 Iemen, Rep. du 
21 C tmboja 
22 Q ui:nia 
23 Mongolia 
24 Togo 
2'i Cambia 
26 Rep. Ccmro-Afrtca na 
27 india 
28 w as, RDP do 
29 Benin 
.30 N ie1r.igua 

3 1 Cana 
32 l;mbia 
33 Angola 
34 Ce<irgia 
35 Paquc~t:io 

36 ~huricin ia 
37 AJ.crbaijao 
38 Zimbabue 
39 Guinc 
40 Hondur.a 
~~ S<t1cgal 
42 China 
43 Cam:mJcs 
44 Co>u do Marfl m 
45 Aluani:t 
46 Congo 
47 Quirguftia, Rep. da 
48 Sri Lank.1 
4'l Armtnia 
Economias de rcnda media 

Renda media baixa 
50 Lcsoto 
51 Egi<o, Rep. Arabe do 
52 Bolivia 
53 Macedonia, Rfl 
54 Moldova 
55 Uzbequistao 
56 Indonesia 
57 Filipina.< 
58 Marrocos 
59 Siria. Rep. Arabc 
GO Papm 1ov• Guinc 
Gl Bulg1t itl 
62 Ca1..aquistao 
63 Guatemala 
64 Equador 
6; Rt:ptiblica lJominicana 
66 Rorn0nia 
67 Jam.1ica 
68 Jordania 
69 Arg<'1ia 
70 El Salvador 
71 Ucrania 

Percentagem da receita corrente total 

Receita tributaria 

Renda, lucro e Contribui~iies de Bens e servi~os Comercio Outros Receita nao 
ganhos de capital previdencia social nacionais exterior impostos tributaria 

1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 

275 
28,7 
22,4 
35.0 
19,0 
/7,1 
26,0 
8,6 

17,8 
J/, 4 
9.6 
8,2 

9,9 
14.9 
12,3 
50.5 
25.8 

28,6 

33,5 
15,8 
/6, 1 
16,0 

13.5 
22,5 
33,2 

12.3 

44,8 
8.6 

24,2 

20.7 
31,2 
39.0 

13,4 

II,:! 
16,5 
3,7 

61,9 
23,6 
19,0 
26.6 
46,0 
32,4 

15,7 
'i3.9 
19.4 
18,9 
34,5 
12,0 

20, 2 

26,5 

22,6 
14,7 
22,8 

8,8 

21,5 
16,0 

22,8 

28,5 
34,8 

13,3 

19,7 

11.2 
17,7 
33,5 

14.2 

44.4 
/0,4 

3.3,5 
18,1 

8. 4 

13,2 

15,4 
20,6 
4,3 

52,2 
29.2 
22,6 
27.4 
45.0 
20,7 

19,4 
6,0 

17,1 
32,4 

11 , 1 

1:?.,2. 

2,9 

6,4 

8,2 

2,1 
0.3 
4.7 

6,4 

6,4 

9,7 

3,5 

5,7 

13. 1 
8.7 

4,7 

20,9 

4.1 
I 5,4 
4.6 

3.5 

11 ,6 

11,8 

5.6 

15,2 

10.5 
7.5 

2,0 

3,8 

25.4 

4, 1 
29,6 

22,2 
55. 0 
28,7 
32.2 
35.3 
33,6 
22.7 
38,7 

17,6 
21,0 
25,3 
3 1, I 

15,/J 
30.7 
3 1,8 

6,9 
/ 0.2 

39,9 

ll.6 
10.5 
20,8 
37,8 

43,8 
28,2 
4 J ,2 

33 .0 

29,0 
/6,6 
25.9 
26.0 
17,6 
15, I 

38,5 

16,8 
I 1.4 
37,5 

16,9 
36,3 
39,4 
20,6 
12,8 
20,0 

39,4 
20.8 
18,4 
32,6 
38,0 
13,8 

39,9 

25.7 

33.1 
35,2 
35,4 
39,1 

24,6 

10.8 

47,5 
24.3 

3R.O 

32,9 

45, 1 
57,1 
42,5 

32.0 

26.3 
25.1 

29,2 
18,4 

39.6 

49,6 

15.9 
12.8 
38,5 

28,0 
26,7 
39,9 
34.0 
)0,8 
21 ,1 

42,4 
24,9 
25, 1 
22,7 

20,6 

49,8 

20,2 
9,6 

24,0 
19.0 
27,5 
26, / 
4 1,2 
29,2 

35,8 
45.9 
32,2 
58,6 

.~J .5 
23.8 
21 ,5 
12, 1 
16.8 

20,1 

3 1,2 
65.4 
39,8 
26,2 

13,2 
37,2 
17.8 

31,7 

14,7 
47.0 
42.·f 
35.6 
13,8 
19,7 

32,6 

59,7 
15,7 
I 2,5 

5,2 
24, I 
17,2 
7,9 

23,9 
1,8 

21,2 
20,2 

33.7 
0,5 
1.7 

34.0 

25,8 

/8,5 

15,3 
31,4 
37,7 
28,0 

46,7 

19,1 

12,4 
13,1 

42,•1 

23,3 

I 9,4 
:11,2 
18,5 

26,5 

19,0 
46,1 

17.7 
16,9 

/4,0 

22,1 

55,1 
10 ,4 
6,6 

5.4 
28.1 
/8,0 
11.5 
23,8 
6,9 

20 , 1 
I I ,G 
44,2 

4,0 

31.6 

17,0 

0,7 
1,3 
2.3 
0,5 
6,6 
3,3 
1,2 
0.2 

5, 1 
0,7 
1,5 
0,1 

8,8 
6,2 

11 ,0 
0,2 
4.5 

0,9 

0 ,2 
0,8 
,.4 
0, / 

2,1 
0,1 
1,2 

0,0 

0,8 
0,4 
/ .0 
2,1 

2,9 

0 ,4 
6,4 
3,8 

0,5 
2,1 
3,9 
G. I 
1.8 
1,2 

7.5 
1.1 
1,4 

11 ,1 
8,7 
5.6 

0,8 

1,7 

5,2 
3.8 
0,3 

2,0 
0,4 

2,7 

1,0 
0,4 

0.4 

0,2 

5,3 

0.1 

0.8 
0,8 

0.8 
3,6 

0,4 

0, 1 
9,0 
0,5 

0,5 
3,6 
1, 4 
G,O 
1.9 
4,l 

3,5 
1.0 
O, .J 
2,5 

5,3 

0.2 

27,5 
4,6 

/0,8 
13.3 
9.5 

13,0 
8,8 

17,2 

13,7 
19,6 
29.5 
3,1 

36,6 
/1 ,5 
I J ,2 
50,6 
42,6 

10,6 

13,2 
7.4 
9,1 

19,5 

9,5 
12,1 
6,4 

22.8 

10,4 
27.4 
5.7 
7, 1 

37,4 
15,0 

12.7 

11,9 
35,9 
29.2 

14,1 
13,1 
13,5 
36,7 
15,5 
23,7 

14,8 
2,5 

12 . .J 
68,3 

4.8 
30.0 

8,3 

23.4 

21 .8 
11,2 
3,8 

19.3 

25.0 
I I.J 

42,9 

10,6 
16,0 

5,9 

23,8 

6,6 
14.0 
5. 1 

26.8 

9.3 
17,6 

I 9,4 
33 .4 

21,5 

11,1 

!3.4 
36,0 
33,9 

II ,5 
12,2 
12.0 
19,9 

18,4 
21 ,6 

13,7 
5,) 

8,6 
8,8 

26,9 

7,1 

2 Paraguai 12,7 9,8 13,1 22,6 27.7 14,6 14.8 ! 2,7 11,9 16.7 ."lO.O 

Nora: : posslvc:l que." a soma dos componcnu:s n;io corresponda ~ J OU%, dcvido a ajusL.uncnws na r~ei ra corrcme cferuados pelos palses informanu:s. As cifra.s em grifo 
re ferem~!le a anos difcrentes dos espcci tlcados. 
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Pen:entagem da receita corrente total 

Receita tributaria 

Renda, lucro e Contribui~iies de Bens e servi~os Comercio Outros Recelta nao 
ganhos de capital previdencia social nacionais exterior impostos tributaria 

1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 
73 Tunrsia 
74 Li lU3ni<t 
75 Colombia 
76 Namibia 
77 Biela-Russia 

78 Fedcra ao Russa 
79 Lct6nia 
80 P<ru 
8 1 Cosra Rica 
82 Ubano 

13,7 

24,6 
34.9 

14,6 
12,3 

83 Tail:ind ia 20.3 
84 Panama 20,7 
85 Turquia 44 ,4 
86 Pol6nia 25.8 
87 lsronia 

88 Republica E.slovaca 
89 Borsuana 35,6 
90 Venezuela 60,0 

Renda media alta 
91 frica do Sui 5 l.4 
92 ro;lcia 
93 Mexico 27,9 
94 Mauricio 12.8 
95 Gabao 40.2 
96 Brasi l 17,4 
97 Trinidad c Tobago 62.3 
98 Rept>bl ica Tcheu 
99 Malasia 34,8 

100 H un ria 16.9 
10 1 Chile 13,5 
102 Oma 24.3 
I 03 Uruguai 7,4 
I 04 Arabia Saud ira 
I 05 Argcnr ina 4,9 

I 06 E.slovenia 
107 Grecia 18,S 

Ecooomias de alta renda 
I 08 Corcia. Rep. da 27 , I 
I 09 Porrugal 2 1.6 
I I 0 E.spanba 25,6 
Il l Nova Zela ndia 59.7 
112 lrlanda 33.9 
I 13 t lsrod 38,2 
114 j· Kuwair 1,7 
11 5 t Emirados Arabcs Unidos 
11 6 Reina Unido 39,2 
117 Ausrdl ia 61.) 

1 I 8 ld lia 36.3 
I 19 Canada 50.3 
120 Finlandia 30,5 
121 t Hong Kong 
122 Succia 16,9 

123 Parsc:s Baixos 26,0 
124 Belgica 37,2 
125 Franqa 17,6 
126 t Cingapura 27,2 
127 ArntTia 19.6 
12R E.srados Unidos 5 1,4 
I 29 Akmanha 17 .3 
130 Oinamarca .l6, 7 
131 Noru<ga 2 1.4 
l .l2 )apia 67,8 
IJ3 ~u ic;a 14,9 

13,6 
20.7 
39.3 
26,2 
11.9 

J./,2 
11,5 
12.5 
9.8 

/0,3 
18,4 
18.0 
37,0 
27,6 
20.5 

29.7 
50,6 

50 ,9 
10,7 
34,2 
12,5 
27,6 
16,3 

16.6 
34,3 

18,1 
19.9 
7.3 

2.6 

3 1,6 
24,7 
3 1,2 
58,2 
38,6 

37,4 

35,2 
63.9 
36.6 
49,3 
29.0 

8,9 

28,7 
33,6 
17,7 
28,0 
19,9 
50,9 
15.5 
38.3 
16,0 
38,7 
14,7 

9,0 

10.3 

7. 4 
26.2 

0.2 
22,4 

24.0 

3,9 

I .5 

12.9 
4,4 
0.9 

24,8 

0,6 
22,8 

8,4 

26, 1 

26.4 

31 ,7 

2,2 
25,0 
4 1,5 

8.4 

2.5 
16 ,9 

3.l,7 
13,6 
9,5 

3 1.5 
39,0 
33.4 
42.1 

36,3 
32,4 
53.9 

3.9 
22,7 

48,7 

12,3 
29,8 

32.2 
33,6 
349 
12,3 
27,7 

1,1 
20.5 

24,7 
3J .6 

5,5 

1,8 
36,9 
17.9 
5. 1 
0.8 

30,1 

38,0 
1,0 

6 .7 

30,1 

·f5, 9 

1, 1 

6.9 
25.0 
38,2 

14,7 

7 .7 

2. 1 
16,9 

2'!.2 
! 8,4 
1! ,4 

36,0 

38 .5 
35,4 
44.1 

37,5 
J4.-
47 ,7 

3 .9 
24.0 
25,6 
52.6 

l i.O 

28,2 
21.9 

49,8 
26.0 

46,5 
15,5 
28,0 
30.0 

1,3 
5.5 

31,0 

55.3 
19,2 
10,8 

2 1.0 
11,0 

17.8 
34, 

41.8 
0,7 

42,2 

331 

37.8 

40,9 
35,1 
19.9 
21.5 

1,2 

28,8 
0,6 

24.1 
29,7 
22,R 
25,6 
!9,2 
46,7 

2R.G 
20,6 
23.5 
29.4 
15.3 

23. 
38,2 
37,2 
26,6 
39,9 

32.7 
40,0 
49,3 
32,2 

6.8 
40,7 
16,8 
35,4 
28,0 

8.8 

3,0 
10,4 

)4,9 
38, I 
50,2 
23,9 
23,7 
19.2 

31.9 
22,0 

45,2 
1,0 

32.4 

26.6 

66,5 

33.6 
35,2 
21.5 
27,4 
30,9 

35.~ 

26,0 
32.3 
20.4 
28,8 
I 8,2 
44,2 

31.(, 

21.6 
24 ,7 
27.5 
18.3 
21,6 
3.9 

25,2 
39,6 
36.7 
13.9 
16,9 

27,4 

17.0 
29,3 

20.8 
25.5 

21,3 
9.9 
6,9 
6,6 

20.4 
12.6 

4,4 

10, I 
49,2 
17,4 
2,7 
8,0 

20.5 
6.2 

8,7 
2,5 

11.4 

13,8 

0,9 

14,2 
3,4 
3,3 
3.4 
8,2 

3.9 
1,6 

0, 1 
4.8 
0,0 
4 ,4 
1, 1 

0 ,6 

0 ,0 
0.0 
3,7 
1.4 
I ,5 
0,0 
0 ,1 
0,5 
1,7 
8.4 

28,4 
3,7 
9.7 

33,6 
4.5 

12,1 
3,6 
9,8 

1(\, 1 

35.5 
17,6 
10,5 
4, 1 
8.1 
1.8 

18,6 
9.1 

2.9 
8,3 
7,1 

4 1,0 
17.4 

l.9 

3.9 
14,1 

9,6 
3,2 
5.6 

7,9 

0. 1 

6,9 
0,2 
0,6 
2, 1 
5.9 
1,2 

0, 1 
3.3 

0.0 
2,6 
0,9 

0,8 

0,0 
0,0 
1,7 
1.4 
1.5 

0,1 
0,6 
1,2 
6,4 

2,6 

6.2 
0,3 

8,0 
1,2 

0,7 
1,7 
3,7 
6.4 

1.1 

1,4 

l,O 
0,4 
1,8 

4,5 
0,6 

I ,8 
3 ,5 
6.3 
0,5 
4,9 

6,0 

4.7 

2.7 
5,5 
0,3 
1,1 
1,4 

3,5 

1,0 
0 ,5 
1.4 
0,0 
0.3 

5,1 

0,•• 
0, / 

1.2 
5,4 
li.S 

0.0 

0.7 
0. 1 
3,6 

2.9 
0.3 
0,7 
0 ,4 
8,7 

/ ,4 
0.1 
7,3 
0,7 
6. 7 
0,8 
1.7 
2.3 
/,I 
0,5 

13 

I,J 
0.5 
2,4 
0.7 
0,9 
5,2 

I ,7 

3.5 

3.7 
0,7 
8,4 

4,6 

3.9 

r-.o 
2.8 

!.4 
1,5 

3.1 

0 .1 
I ,5 
1.2 

0.3 

3,0 

u.9 

2,0 
8 .9 
G.'i 
0,0 

1,4 
0.0 
1,6 

2 ,4 

14,4 
12,9 

9.1 
10,6 

9 . .l 
25,6 
15,6 
5.3 

42.5 
18, 

8.7 

10,7 
10,9 
29,2 

29,5 
17,7 

24, I 
U.2 
21 ,1 
7 1,9 

6,4 

11,9 

9,7 

II ,4 
8,3 
7,9 

13.4 
10,0 

16,7 
96.0 
77,3 
10,7 
10.1 

4,0 
12.5 
8,4 

14,5 
12,0 
3.7 
7,7 

40, I 
8,3 
9,2 
6 .2 

13,2 
I 6.4 
5.2 
6,0 

17,8 
6,5 

13.2 
12.7 
2.0 

6.4 
9,8 
8,6 

\3,1 
30,5 

9.1 
31 ,1 
20,1 
10,4 
4,6 

6,5 
5, I 
9.0 

11,1 
29.3 
27,2 

7 ,5 
24 ,6 

16.7 
74,9 

5,9 

9.1 

12,1 
11,8 
8,1 

10.1 
6.4 

13,7 

7 1,9 
8,5 

10,9 

2,9 
ll,4 
11 ,6 

I 5,8 

8,0 
3,8 
6 ,8 

36.5 
8 ,6 
8,1 
6.2 

14,8 
2 1.9 
15,4 
6,6 

+ Economias em dcscnvolvirncmo. confonue dassifiLd\do d:H Na<;6e Unidas ou a.ssim considc.:radas por suas alHoridadcs. A partJr de 1° de julho d llJ97, I long- Kong (;tz 
parte da C hina. 



208 RELATORIO SOBRE 0 DESENVOLVIMENTD MUNDIAL 1997 

Tabela A.2 Despesa do governo central por tipo economico 
Percentagem da despesa total 

Economias de bai'\':a n::nda 

Mov •mbiqut 
Eti6pia 
Tamiini:l 
Burundi 
1J.J.wi 

6 C:harlc 
7 Ru>nd' 
S Serra Ll'OJ 

~ 'cpal 
10 i or 

I I Burqu111.1 J~:tso 

l 2 M~d~gascar 
J 3 Baugl.d,·sh 
14 UgJnd:< 
1 ~ Vicm;i 
10 Cuint- 13is~Ju 

17 H.•iti 
18 Mali 
l9 Nig(..:ria 
20 kmen, Rep. do 
21 Can1bo1a 
22 Qucnia 
23 Mong6li.1 
24 Togo 
2'i G>mhia 
26 Rep. CnHro-Arric.m:-~ 
27 fndia 
28 L1os, RD P do 
29 Beni n 
30 NiCJdguJ 
31 Gana 
32 lambiJ 
33 Angola 
.14 Gc<)rgi.l 
35 PaquiStao 
3G M.Luril.inia 
37 Az.c·rbai jiio 
38 Zimb;buc 
39 Guine 
40 Honduras 

I Scnq~~ l 
-4 2 China 
43 C:anur6cs 
~H CnC\ra do M:ufim 
rl) AJb:mia 
-16 Congo 
47 Q uirguizio, Rep. d,, 
i8 Sri L:mb 
49 ;\rmt nia 
Economias de rend<& m&li .. 

Rend<& mCdia baixa 
50 l.e<oto 
5 1 Egito, Rep. Arabe do 
52 Boli"i" 
53 M . ..cdonia, RFl 
54 MoldoV> 
"5 Uzbcquisl.io 
5Ci lndonCsia 
57 h lipinas 
')8 Marroco~ 

'i9 ~irio . Re , Arohe 
60 Papua Nova Guin~ 
61 Bulg;ria 
62 C:tt.aquisr3o 
63 Guatemala 
64 Equ.Hior 
6S Rcplibbca Dominican;] 
66 Rom<niJ 
67 Jarnaic.• 
(,8 JorJj nia 
G<J Argc1ia 

l O El Salvador 
71 Ucrj nia 
72 P:tr.-guai 

Bens e 
servi~os 

1981-90 1991-95 

78,0 
52.1 
39.4 
47.9 

34.1 
47.9 
54,1 

63,8 
37.5 

22,9 
70.5 
37,1 
16.2 
6-1.2 

53.2 

48,1 
49,9 
67.0 
27,2 

59.9 
55.5 
47,3 

50,0 

48,6 
36,3 

52.4 

47,3 

26,3 

43.8 
42.4 
62,6 

23,5 
52,0 
47,3 

61,9 
34,0 

52,8 
32,0 

7,1 
25,9 
4.f, l 
53.9 

61,2 

55,9 

74.6 

10,9 
60,2 
36.4 

46,0 
32, 1 

49,8 
32,1 

22,8 

47.9 
47 .4 
37.6 

45.7 

55, I 
39.4 

59.0 

26,3 

34,4 

51,8 
33,6 
58,U 

2).4 
42.5 
50,6 

57,0 
26,6 

50,2 
46,1 

35,9 
33.4 

57,9 

51.J 

53.7 

Orden ados 
e salarios• 

1981-90 1991-95 

35.0 
19.0 
25.5 
18.2 
21.3 
..?9,3 
27,0 

53.0 
26,0 

13,<J 

25,8 
9,5 

55.0 

3 1.4 

26,2 
.25,3 

53.6 
12,3 

14.6 
32,1 
26,2 

30,4 
17,2 

] 6,3 

30,0 

14.2 

23.5 
20,3 
41, 6 

14.3 
29.0 
34, 1 

35.2 
2.8 

37.3 
28.9 
34,8 

5,9 
18,4 
48,9 

51 ,0 

35.3 

4 ,9 

23.~ 

27 . .> 
18,H 

F.8 
20.9 

'i8.4 

3 1.1 
8,2 

10,0 

27.9 
3 1.1 
19,6 

38, 0 
22,0 

47,8 

11,8 

18,4 

29,.i 
17,8 
32,8 

16,0 
28,0 
,r.3 

28.7 
5.7 

34.4 
42.2. 
22,9 
15.8 

43,4 

4 1 ,') 

42.4 

Pagamentos 
de juros 

1981-90 1991-95 

4.9 
8.9 
1,9 

17.0 
u 
5.3 

15.6 

5.8 
10,8 

Iii 
3,4 
2.4 

31,8 
11.4 

15,7 

12.7 
8,0 

/ ,2 
17. 1 

4,0 
ll,7 
9.9 

io.~ 

12,5 
5,8 

7 5 

3.0 

16.7 

9,0 
9.2 
G,6 

9.9 
23, 1 
14,6 

9,5 
6,9 

9.7 
178 
4,1 
1,8 

30,7 
9,0 

8,3 

6,2 

7.2 

2,8 
8,9 

23,7 

8.3 
21,9 

10,0 

26,3 
2 ,5 

25,6 

10,7 
13.8 
18,4 

23,7 

15,5 
7 ' 

8, I 

-, r, 

2 1,8 

7,1 
18.9 

8,3 

11,3 
29,8 
17.9 

9,2 
24,6 

I 1,4 
22.7 
6, 1 
I ,8 

12.4 

13.2 

7,0 

Subsidios e outras Despesa de 
transferencias comntes capital 

1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 

7.2 
13.1 

6.8 
6,5 
..?.5 

1-1,7 

6.8 

12.8 
8,1 

4.0 
15,2 
6,5 

12.3 
6,5 

14,8 

13.0 
!D..f 

16.0 
42.6 

14.6 
14.8 
19,0 

18.9 

30,6 
5.8 

IG,)I 

11.9 

19,6 

4, 9 
33,0 
18,9 

19.6 
6,8 

12,5 

I~ . I 
54.2 

14,0 
26.5 
U .3 
.'lo .z 
/0,5 
12,4 

14,0 

20,9 

14.9 

2.7 
7.1 

19.4 

/1,6 
7,1 

8,2 

40.1 

19,2 
20,7 
16 ,9 

13.7 

18,2 
1.4 

14,4 

2 1,6 

6.0 
21 ,2 
13.5 

14. 1 
9,9 
9,1 

22.5 
46.0 

15,5 
I 1,2 
10,2 
53,9 

10,5 

17.4 

20,'; 
28,6 
45.5 
28.6 
61.-
32.9 
24.3 

I 5.3 
39.9 

16.9 

62,1 
10,8 
3.3 

38.5 
3.1.4 

I 6.3 

28.5 
30.9 

G.O 
13,1 

17.2 
16 . .! 
19.7 

14.2 

8.2 
52,1 

16.9 

37.9 

·15.G 

37,4 

42,3 
16,1 
11.8 

47,0 
18,1 
25,7 
}0,1 

9.6 
4.!} 

25 ,6 
19,2 
.JII.2 
39,0 
14,7 
26.0 

10.6 

13,1 

60.3 
3!.6 
30.0 

J~.o 

35,4 

13,6 

15.4 
17,7 

30.7 

I I .5 

22. 1 
18,1 
26.0 

16,8 

11,1 
48.9 

16.0 

11.8 

22.2 

33,2 
22.3 
20,2 

4R.6 
17,8 
22.5 
J1,'l 
1 1 .. 3 
2,9 

25.6 
16,7 
41!.-
10, 

19.6 

1(>.8 

16,8 

Nora: l: posslvcl que a ~oma do~ componcntcs nJ.o correS[JOnda a 100%, devido a aj usu mcncos na despa a WlJI c!Ewados ptlos paiscs in o rm;Mr • . s c1fras tm g;ri.fo 
f(fcrem-st..· a a nos difcrcnrcs dos ~..::spccificados. 



73 T unisia 
74 Litu3nil 
75 ColornbiJ 
76 Namibia 
77 Dielo~ Rl'ts~ia 

7S l'cdera<;au Rus<,, 
79 ! .ct6ni:1 
80 Peru 
8 1 Co,ta Rica 
82 Libano 

83 Tailimdia 
84 PJnand 
85 Turquia 
86 Polonia 
R7 F_nQnia 

H, Republic" Eslovaca 
81} Botsuana 
90 Vcne-1ucla 
Renda m<dia alta 
9 1 Africa do Sui 
9.2 Cro:kia 
93 M6: i~..o 

94 Mauricio 
95 Gabao 
% Ilr:,s.l 
97 r rinidad c Tobago 
98 Republica Tchcca 
99 M•l.isia 

I 00 Hungri.1 

101 Chile 
102 Om.i 
I 03 llruguai 
I 04 t\r:ibia Saudi"' 
105 Arg<mina 

106 l:.slovcni.t 
107 Grccia 
Economias de aha renda 

Bens e 
servi~os 

1981-90 1991-95 
35.3 

28,1 
515 

46.0 
49.4 

59.9 
57.3 
39.9 
18,2 

·18.8 
.37.4 

49,6 

23 .7 
43, 1 
.!5.8 

16.5 
40,6 

30,0 
7 1,4 
3~ .9 

2H.4 

39.2 

35.9 
3 1,5 
25.2 
'"72.5 
36.1 
39.6 
36.8 
29.7 
50,5 
52, 9 

5H. 
5.\0 
46.3 
26,1 
25.1 

53.0 
'10,9 

47.4 
57.5 
32.6 
46. 1 

15, I 

19.6 
47,9 

28.'1 
72. 1 
30.3 

29,3 

.1 1,4 

Ordenados 
e salarios' 

1981-90 1991-95 
26,9 

19.3 
2 1,8 

18, i 
38,9 

30.8 
37,6 
25 .3 

25,7 
29,S 

21.5 

17,9 
34 ,1 
23.0 

9.4 
54,8 

31, I 
7,0 
l~ .. l 
16,5 
24,9 

19.8 

24.8 

19.2 
11,8 
16.2 

2. 1 

13,7 
18,6 
I ) ,6 

.i8,0 
J7,0 

2, 1 
40.1 
34 .5 
J<i. I 
~.8 

27.9 
24.4 

31,9 
21.3 
23.4 
35.1 
2 ~. 1 

M,7 

8.6 
30,7 

1. .6 
22.4 
15.8 

.22.2 

22.1 

Percentagem da despesa total 

Pagamentos 
de juros 

1981-90 1991-95 
7 ,5 

7.3 
5.8 

21.6 
9.2 

u .s 
15.S 
I 1.8 

0.5 

3.3 
12,4 

11.8 

40,6 
17,7 

'i, s 
3~ .7 

6.2 

19.8 
.1.6 

5.9 
3.9 
6.5 

11.G 

11,1 

J(),j 

0,7 
10,0 

1, 1 

1.8 

.9. 7 
2.4 

19.3 
I 5.2 
26.6 
5.5 
9,7 

14.4 
10.3 
0.2 

2, I 
J7 ,4 

15,2 
3,1 

22,7 
11.6 

44.) 

3.7 
16.5 

6.3 
5.2 
5.9 

!0. 2 

25,8 

Subsidios e outras 
transferencias correntes 

1981-90 1991-95 
10.9 

45.7 
25.1 

15,8 
29.2 

8,0 
18.9 
28,1 
,'""4. 5 

26,0 
29.8 

27,8 

19,2 
2.4.6 

6,2 

4 ,7 
30.2 

14,6 
67,9 
54.0 
4,7 

46,4 

38.6 

32,9 
55.8 
42.7 
10,9 
46.3 
49, ·1 
56,6 
35.7 
23.9 

7,5 
28.9 
27 ,9 
60,1 
~2.8 

27,0 
34,7 

29,0 
.13.2 
29.9 
23.5 

{,8 

47.5 

66,1 
16.6 

50.9 
6.~ 

57,5 

32.:l 
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Despesa de 
capital 

1981-90 1991-95 
27,0 

20,7 
16,9 

16.6 
15,3 

18,4 
7,') 

20.2 
6.9 

21 ,8 
19.2 

10.7 

5.) 
23.0 

20,9 
8.9 

10,1 
20,0 
7,2 

95 

11 ,6 

20.9 
12.2 
22.1 

15.5 
15,5 
•/,6 

-1.2 
15.3 
I 0.5 
20.5 

28.6 
8.3 

11,4 
3.5 
7, 5 

17.9 
15.4 

8.4 
6.2 

1).1 

18,7 
45.6 
3.2 

10,6 
19,6 

14.4 
16,2 
6,3 

2.8 

10.4 

108 Coreia.Rcpda 39.9 ) 1.7 14.2 13.1 u.3 .M 39.0 • 9.5 14,8 15.5 
12.6 109 Portugal 3 1,7 38.2 22,0 28.5 16.6 15.8 40,0 33.4 10,5 

110 Espan ha 29,0 20.5 2 1,6 14.9 6,6 10.2 53.5 61.7 10,7 
I 11 Nova Zd andia 25.2 43.6 16. 1 I 0.5 I 5,2 13.6 54,5 39,4 5. 1 3.4 

~~~1~2~~J~rl~an~d~a--------------------~~18~,~~ ----~1~8~.5~----~172.~8----~1~3~.2~----~1-~.9-----7J G~.~0----~5~6~.9~--~'8~,~1 ______ ~7~,1~--~7'.~4-
113 t Israel .38. '14,3 11,6 13.5 22.6 15,2 J).O 39.6 3.9 11. 1 
114 t l\:uwait 46.9 4 1,9 24,8 1').7 24 .1 47, 29.0 10.3 
11 5 t Emirados Arabes Unidos 88,6 88.1 .30,6 34.0 8,8 8,2 1,4 3.8 
l lG Rei no Unido 30,6 29.8 12.8 I 0.4 I 0,0 7.2 5·1.1 56.4 5.3 G.6 
117 Aus~t .i1 i a 22.2 23,' II , ! 10,0 8..'1 5.5 63.1 65.7 6.4 ) .2 

118 lt31b 16,0 15.J II,"' 11 ,7 17,1 21.8 )6,0 56.5 9, 5 6,0 
119 Canada 20,6 IR.9 9.8 9,2 17,2 J7,j 60.4 60,9 1.8 1.4 
120 fin litndia 20,3 1- ,9 10,4 7.8 3,6 6.3 67.0 7 1,1 9,0 4,7 
12 1 tHon Kong 
122 Su6.: i~ 

12.3 PJises Baixos 
124 BClg,ica 
125 ha;,,, 
126 t C i ngapu ra 
127 Ausrri.1 
128 E.stados UniJos 
129 Alemanha 
130 Di n:un~rca 

131 Noruc!;.l 
132 Japao 
1.33 Sui .1 

1~.4 

14.9 
19,9 
27.4 
·19.2 
2'\.9 

30, 1 
33.7 
20,4 
18,8 
13.4 
293 

14, 

14.5 
18.0 
~ <!,9 

54 .1 
24.9 
2),'1 

30.1 
19,8 
19.7 

30,4 

(d 
9. 1 

14.2 
17.8 
26.3 
10.2 
I 0,5 
8.6 

12.6 
9.0 

6.5 

5.8 

8.:-
14,.! 
16.:l 
28.2 
9.7 
9.3 
7 .() 

I I .4 
.o 

5.0 

13.7 

7.5 
17,1 
1.2 

1 .7 
., - -~ 

14 . .3 
q,9 

l'i.l 
7.0 

18.7 
2.5 

11 7 

9.1 
20,1 
6.0 

10,2 
9.5 

I ,u 
63 

13.6 
5.6 

2.8 

69.9 
56.6 
G3.8 
7A 

58,0 
50.u 
56.0 
60.3 
70.8 
) ,'1,0 
(>2. 1 

7 1.9 
57,4 
64 ,3 
13.0 
57.7 
55,7 
58.4 
6:\,0 
69.4 

62,0 

3.2 
7,~ 

6.4 
4,6 

28,6 
8.8 

5.1 
).3 
4,2 
3.4 

14.9 
0,2 

2.5 
'1. 5 
4.6 
4,9 

22,7 

7.9 
4.4 
5.2 
3,> 
5.2 

-l ,R 

a. lncluido~ em Bt: n~ t" savil)os. t Fconorl'Ua~ em Jc ... c:nvolvirnt'nro, cunrormC" cla.tii fic:u,du J.b' a.;c)e~ U nid.1s ou :1.5-.im con:,idcrada:; por suas aumridadcs. A parrir d l: I fl 
de julho de 1997, Hong-Kong b t pan e da China. 
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Tabela A.3 Despesa do governo central por fun~ao 
Percentagem da despesa total 

Previdencia e 
SaUde Educ~o assistencia social Defesa Outras 

1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 
Economias de baixa rcnda 

I Mo<;ambiquc 
2 £1i6pia 3,5 4,2 10,7 12,4 5,2 5.8 32.8 30.2 47,7 47,5 
3 Tanzania 5,5 11,8 0,5 13,3 68,8 
4 Burundi 
5 Mala vi 6,5 11 ,9 0,8 6,4 74.3 

6 Chadc 
7 Ruanda 
8 Serra Leoa 7,8 14,8 1,9 6,1 69.4 
9 Nepal 4,6 3,8 10,8 12,5 0,6 5,9 5,7 78,4 78,0 

10 Nfcr 
II Burqutna t-=aso 6, 1 6,9 17.3 17,3 5,5 19, 1 14,0 53,2 6 1,8 
12 Madagascar 5,6 5,3 11,3 13,5 2,3 1,6 7,2 5,9 73,0 73,7 
13 Bangladesh 5, I 9,1 3.4 10,8 71,6 
14 Uganda 3,7 12,6 1,5 20, 1 62,0 
15 Victni 

16 Guine~Bissau G. I 8,0 4,0 7,2 75,4 
17 Haiti 
18 Mali 2,6 10,0 4,2 8,3 74 ,8 
19 Nigeria 1,7 6,1 0,3 7,5 84,5 
20 Iemen, Rce. do 4, I 4,4 17,4 19,7 29,5 30,3 49,0 4\6 
2 1 Camboja 
22 Quenia 6,4 5,6 20,6 20,3 0,1 0,1 10,7 7,6 62, 1 66,4 
23 Mongolia 2,4 3,6 22,2 J 1,3 60,5 
24 Togo 5, I 18,5 7,8 8,0 60,6 
2S Gambia 7,4 11,8 2, 5 4.3 74,0 
26 Rep. Cen(ro·Africana 5, 1 17,6 6,2 9,1 6 1,4 
27 india 2,0 1,7 2,2 2,0 19,2 15, I 76,7 81 ,3 
28 Laos, RDP do 
29 Benin 
30 Nicarci.~ua 13,3 13.4 13,1 15,4 8,3 16,3 28,5 7,6 36,2 47,3 

3 1 Gana 8,5 7,8 21,9 23,0 6 ,0 7,0 5,4 ,7 58,2 57.6 
32 Zambia 6,5 9,9 11 ,6 12,8 1,8 2,9 80,1 74 ,4 
33 Angola 
34 Gc6rgia 
35 Pa uistao 

36 Maurit.inia 
37 Azerbaij3o 
38 Zimbabue 6,8 21,5 4,5 17,1 50,1 
39 GuinC 
40 Honduras 

41 Senegal 4,3 18,0 5,5 10,0 62,3 
42 Ch ina 0,4 0,4 2,1 2.4 0,1 0, 1 15.1 16,3 82,0 80,8 
43 Camar6cs 3,8 4,8 ll ,8 18,0 4,6 1,0 7,5 9,4 72,3 66,8 
44 CoS<a do Marnm 
45 Albania 5,6 2.3 21,7 7,1 63,3 
46 Congo 10,3 4,2 88,;! 
47 Qui rgui2ia, Rep. da 
48 Sci Lanka 4,7 5,5 8,6 10,2 10,8 16,9 5,4 11 ,8 70,5 55,6 
49 Arml:nia 
Economias de renda media 

Renda media baixa 
50 Lesoto 8,9 12,1 15,7 21,3 1,7 1,3 7,4 6.1 66,3 59,2 
51 Egito, Rep. Arabe do 2,6 2,4 11,2 12,0 II ,9 10,4 15,4 9,4 58,9 65 ,8 
52 Bolivia 5,5 6,3 20,4 18,0 17,4 15,3 13,6 9.5 43,2 50,8 
53 Macedonia, RFJ 
54 Moldova 
55 Uzbcquist;io 
56 Indonesia 2,2 2,8 9,2 9,8 5.3 9,7 6,6 78,9 79,5 
57 Filipinas 5,0 3,8 17,6 15,7 1,6 2,7 12,7 10,5 63 ,0 67,3 
58 Marrocos 2,9 3,0 17,4 17,8 5,8 6,1 14,6 14,3 59,3 58,8 
'i9 Sfria, Rep. Arabe 1,4 2,3 8,8 9,0 4 ,2 2,0 36,3 35,2 49.3 51.5 

60 Papua Nova Guin~ 9,3 8,3 17,4 16,2 0,5 0,8 4,6 3,9 68, I 70,8 
61 Bulgaria 1,7 3,2 2,8 3,7 21,8 30,7 8,8 7,0 65,0 55.4 
62 Cazaquis(ao 
63 Guatemala 7,7 10,1 14, I 16,8 3,5 1,1 14, I 13,9 60,9 58,2 
64 E uador 9,0 24,9 1,4 12,2 52,6 

65 RepUblica Dominicana 10, 1 11 ,0 12,4 10, 1 6,4 3,7 7 ,2 4,9 63,8 70,4 
66 RomCnia 3, 1 8,1 3,4 9,7 21,4 27,0 7,1 8,1 65,0 47, 1 
67 Jamaic;1 
68 Jorditnia 4,4 6,5 12.4 14,8 I 1,4 14.6 25,8 22,6 46, 1 41.5 
69 Ar tlia 
70 El Salvador 7,5 8,0 16,7 13,4 3,3 4,5 21,7 14,0 50,8 60, 1 
7 1 Ucr3ni:~ 

72 Paraguaj 4.3 6.3 II ,9 17,6 24,6 15.6 11 ,9 12,1 47,3 48.5 

NO[ a: t. posslvd que a soma dos componentcs nao corresponda a I OOo/o, dcvido ao arrcdondamc:mo das cifras. As c i(ras em grifo referem·se a a nos diferenres dos 
cspecific.1dos. 
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Percentagem da despesa total 

Previdencia e 
Saude Educa~ao assistencia social Defesa Outras 

1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 1981-90 1991-95 
73 Tunisia 6.3 6.5 I 5, I I 7,5 10,7 14.1 7,7 5,5 60.2 56, q 
74 li1U3nia 6,0 6,9 35,8 2,4 48,9 
75 Colombia 4,6 5,4 21.1 18,3 16,7 8,3 8,0 8,0 49,5 60,1 
76 Namibia 
77 Bielo-Russia 2.5 11.6 36.5 4.1 39.3 
n Fedcra,ao Russa 1,6 2,7 28, I 14,3 53.3 
79 Lcr6nia 6. 1 13,8 39,0 3,0 37,9 
80 Peru 5,7 16,9 20,1 57 ,2 
81 Costa Rica 25,0 26,7 19,6 21,0 13,2 14,4 2,5 39,9 38,0 
82 Ubano 
83 Tailandia 5,7 7,6 19,7 21 .3 3,2 .:1 ,6 19 ,1 15,6 52,4 51,8 
84 Panama 17, 1 20,5 16,0 18,4 14,5 22,4 7, 2 5,2 49.4 33.5 
85 Tmquia 2,3 3,0 13,6 16, 1 1,2 3, I 12,2 10,0 70,8 67,8 
86 Po\6nia 
87 £ S[()nia 13, 1 8,2 34.9 2.6 41,9 

88 RepubliC! Es\ova 
89 13orsuana 5,5 5, I 19, 1 21,3 2,3 2, I 9,3 12, 1 63,9 59,4 
90 Venc:wela 8,6 18,3 6,7 6,3 60,2 

I Renda media aha 
9 1 Africa do Sui 
92 Cro:.icia 15,3 6,2 32,2 18,7 27,6 
93 Mexico 1,4 3,0 I J ,9 23,7 10,0 21,0 2,2 3,8 74,5 48,6 
94 Mauricio 7,9 8,8 14,5 15,5 J 5,8 15,9 1,1 1,5 60,7 58.3 
95 Gabao 
96 Brasil 7 ,1 5,9 3,9 3,5 26.8 30,6 3.9 2,8 58.3 57,3 
97 Trinidad~ Tobago 
98 Republica Tcheca 17,2 11 ,2 27,8 6,1 37,7 
99 Malisia 4,9 5,6 18,7 20,4 4,0 5.9 }0,7 II ,7 61,8 56,3 

100 Hun ria .'1.4 2,0 24,3 4,5 65.8 
101 Chile 7,5 11,4 U,2 13,5 37,7 33,5 I 1 ,4 ~.2 30.3 32.3 
102 Om a 4,2 6,0 8,9 12, I 3,0 3,6 44 ,4 35.4 4 1,6 42,9 
103 Uruguai 4, 1 5,4 7,2 6,7 50,6 58,4 10,8 6,5 27,4 23,0 
104 AJ-:Ibia Saud ita 
105 Ar,gcnrina 2,0 2,2 7,9 7,0 35.7 47.5 7.9 6.8 46.8 3 6.4 
lOG Eslovenia 
107 GrCcia I 0.5 7,7 9,6 8,2 30,6 14,2 10,8 8,6 38.4 61,3 

Economias de aha reoda 
108 CorCia, Rep. da 1,7 1, 1 18,9 18,8 6,9 10,0 29,0 20,0 43,5 50,1 
109 Porcugal 8,7 9,9 24,2 6,0 51,3 
I 10 Espanha 8,2 6,2 5.9 4,4 47,0 39,0 4,9 3,7 34,0 46,7 
I l l Nova Zd india 12,8 13,5 11 ,8 14.4 29.4 37,7 4,9 3,8 4 1, 1 30,7 
11 2 lrlanda 13.0 14. 1 11.7 12.8 25.4 27.5 3, 1 3.1 46.9 42,6 

11 3 t Israel 3,7 5,4 8,5 12,0 17, 1 23,5 27.8 20,3 43,0 38,8 
11 4 t Kuwai[ 6,7 4,5 I I ,9 8,8 10,6 13,7 14,5 36,8 56,3 36,1 
I I 5 t Emirados Arabcs Unidos 6,8 7,1 II ,4 16,2 3. I 3,4 43,3 37.5 35,5 35.8 
11 6 Rcino Unido 13,6 14,0 2,7 4,2 30,0 30,5 13,0 9.2 40,7 42,2 
11 7 Ausrd lia 9,8 12,9 7,4 7,4 27,7 32,5 9, 1 7,7 46,0 39,5 
I 18 Iealia II ,0 8,2 32.8 3.4 14,6 
11 9 Ca nada 5,8 4,9 3,3 2,8 34,7 40.6 7,8 6,5 48,5 45,1 
120 Finhi ndia 10,7 2,9 14,1 12,2 32,2 45,3 5, 1 4,2 37,9 35.4 
12 1 tHong Kong 
122 Suecia 1,3 0,5 9,2 7.3 46.1 50. 1 6.8 5.6 36.6 3(,.4 

123 Pals~s Balxos I I ,2 13,9 11,0 10,5 36.6 37,4 5,2 4,3 35,9 33,9 
124 Belgica 1.9 I 2,9 40,3 5,0 39,9 
125 Fran., 16. 1 17,8 7,5 7,0 43,0 42,9 6,6 5.7 26,8 26,6 
126 t Cingapura 5,5 6,8 19, 1 2 1,0 I .5 3,3 20,6 26,5 53,2 42,3 
127 Au.~tr)a 12.4 13,3 9,6 g. 'i 4'i,5 45,4 2,9 2,3 29,6 29,6 
128 Escados Unidos I 1.7 16,9 1,9 1,8 29,9 28,5 24 .2 19,3 32.3 33,6 
129 Alemanha 18,6 16,8 0,7 0,8 48,9 15.3 8,8 6,4 23, 1 30,7 
130 Ojoamarca 1,2 1,0 9.4 9,8 38.7 4 1.1 5,4 4 ,5 45,2 43,6 
13 1 Noruega 9,0 3,5 7,9 6,3 35.2 36,7 8,2 7,0 39,7 46,5 
132 Japao I ,5 6,2 37,5 4,4 50,3 
133 Sui ·3 13,0 20,7 3,2 2,7 19.1 46,0 10,4 7, 1 21.3 23.4 

t Economias e::m desenvo\vimc:nto, con orme classific1yj.O dJs NJ)6es Unidas ou ass im considcradas por suas autoridades. A partir de 1° de julho do 1997, Hong-Kong F.n 
pane da China. 





Grupos de Economias 

Para este mapa, as economias sao classif"ICadas por grupos de renda, tal como nas tabelas que se seguem. 
As economias de baixa renda sao aquelas com PNB per capita igual ou inferior a US$765 em 1995; 
renda media, US$766-9.385; alta renda, US$9.386 ou mais. Cinco economias de renda media-Fiji, Kiribati, 
Samoa Americana (EUA), Samoa Ocidental e Tongit---ilma economia de renda media-Polinesia Francesa (FR)
e Tuvalu, de que nao ha dados disponiveis, nao aparecem no mapa devido a limita~iles de espa~o. 
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Economias de baixa renda 

Economias de renda media 

Economias de alta renda 

0 Dados nao disponiveis 
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-CDNVEN~OES E 

-DOCUMENTAii=AD DOS 
, 

DAD OS PRIMARIDS 

A TABELA ABAIXO APRESENTA UM INDICE DOS PAJSES 

incluidos nos lndicadores Selecionados do Desen-
volvimenro Mundial e informac;:6es adicionais sobre as 
fontes, tratamento e vigencia dos principais indicadores 
demograf(cos, economicos e ambientais para OS 133 paises 
incluidos nas principais tabelas estatisticas. 

0 Banco Mundial nao e uma entidade de coleta de 
outros dados primarios que nao as pesquisas sobre padr6es 
de vida e divida para a maioria das areas. Conrudo, como 
imponante usuario de dados socioeconomicos, o Banco 
atribui particular enfase a documenrac;:ao dos dados para 
informar aos que fazem uso desses dados em analise econo
mica e na formulac;:ao de politicas. As diferenc;:as nos mero
dos e convenc;:6es utilizadas pelos compiladores de dados 
primarios - geralmenre os institutos nacionais de estatis
rica, bancos cenrrais e servic;:os alfandegarios - podem dar 
origem a discrepancias significativas ao Iongo do tempo 
entre paises e denrro de cada pais. Para uma abordagem 
mais completa da documenrac;:ao dos dados primarios, ver 
os World Development Indicators 1997. 

Em rodas as tabelas estatisticas dos Indicadotes Selecio
nados do Desenvolvimenro Mundial, as economias estao 

f'osiriio nas 
tabe!ds pelo Ultimo Ultima pesquisa 
PNB per censo domiciliar ou 

Economia capita demogrtifico demogrtifica 

Africa do Sui 91 1991 EAPV, 1993 
Albania 45 1989 
Alemanha 129 
Angola 33 1970 
Arabia Saudira 104 1992 Saude mar.-inf. 

1993 

Argel ia 69 1987 PADESJ, 1992 
Argenrina 105 1991 
Armenia 49 1989 
Ausrr;ilia 11 7 1991 
Ausrria 127 1991 

relacionadas dentro dos respectivos grupos na ordem 
crescenre do PNB per capita. A classificac;:ao pelo PNB, 
abaixo, indica, portanto, a ordem em que as economias 
aparecem nas tabelas. 

Nas faixas em cor de rodas as rabelas, os numeros 
correspondem a indicadores sinreticos para grupos de eco
nomias. A lerra w significa media ponderada; m, valor 
media no; e t , total. 

Salvo indicac;:ao em contrario nas Notas Tecnicas, as 
taxas de crescimenro referenres a dados economicos sao 
expressas em termos rea1s. 

A data-limite para os dados foi o dia I de fevereiro de 
1997. 

0 simbolo . . significa nao disponivel. 
Urn espac;:o em branco denota informac;:ao nao aplicavel. 
Os numeros 0 e 0,0 significam zero ou menos da 

metade da unidade indicada. 
Os numeros em grifo indicam que os dados referem-se 

a anos ou periodos diferenres dos especificados. 
0 simbolo t indica economias em desenvolvimenro, 

assim classificadas pelas Nac;:6es Unidas ou consideradas 
por suas auroridades. 

Conceito 
Encerra-

Contas nacionais 
de coma-

Ultimos dados mento do bilidade 
Registro sobre captariio c--xercicio a no avaliariio finance ira 
completo de dgua fiscal base dos preros do governo 

1990 31/3 1990 VAB c 
j 1970 31/ 12 1993 VAC 
j 1991 3 111 2 1990 VAC c 

1987 31/ 12 1970 VAC 

/ 1975 a no 1970 VAC 
maomer. 

1990 31/ 12 1980 VAB 
1976 31/12 1986 VAC c 

j 1989 31112 1993 VAB 
j 1985 30/6 1989 VAC c 
j 1991 3!11 2 1990 VAC c 
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distinguir diversos estagros de desenvolvimento econ6-
mico. Os paises sao rradicionalmenre classificados em tres 
categorias, segundo a sua renda. Utilizamos nesta edi<;ao 
dos lnd icadores Selecionados do Desenvolvimenro Mun
dial os seguinres niveis do PNB per capita: ate US$765 em 
1995 (49 economias), baixa renda; de US$766 a 9.385 (58 
economias), renda media; US$9.386 ou mais (26 econo
mias), renda alta. Outra divisao, entre renda media bai.xa e 
renda media alta, e feita ao nivel do PNB per capita de 
US$3.035. As economias tambem sao classificadas por 
regiao. Veja-se a lista das economias em cada grupo e 
regiao, inclusive aquelas cuja popula<;ao e inferior a 1 mi
lhao de habitanres, na tabela de Classifica<;ao das Econo
mias, no final dos Indicadores Selecionados do Desenvol
vimento Mundial. 

Fontes dos dados e metodologia 

Os dados socioecon6micos aqui apresentados foram ex
traidos de varias fontes: dados diretamenre coligidos pelo 
Banco Mundial, publica<;6es de estatisticas dos paises 
membros, institutos de pesquisa como o World Resources 
Institute, e organiza<;6es inrernacionais como as Na<;6es 
U nidas e seus organismos especializados, o Fun do Mone
tario lnternacional e a Organizayao de Coopera<;ao e De
senvolvimento Econ6mico. (Ver uma lista completa nas 
Fontes dos Dados, no final das Notas Tecnicas). Embora 
os padr6es internacionais de cobertura, defini<;ao e classifi
ca<;ao se apliquem a maioria das estatisticas fornecidas 
pelos paises e organismos inrernacionais, inevitavelmenre 
ocorrem diferen<;as de coberrura, de corre<;ao e de dedica
yao de capacidade e recursos a coleta e compilayao de 
dados basicos. Em alguns casos, os tecnicos do Banco 
Mundial tern que examinar fo ntes de dados divergenres 
para assegurar que os lndicadores contem os dados mais 
fidedignos. Em certos casos, quando sao considerados 
extremamente fracas para fornecer medidas e tendencias 
confiaveis, ou nao seguem adequadamenre os padr6es 
internacionais, OS dados disponiveis nao sao mostrados. 

Os dados apresenrados nestas tabelas sao compativeis 
com os dos World Development Indicators 1997. As dife
ren<;as entre os dados desta ed iyao e os de outras edi<;6es 
devem-se nao so a atual iza<;6es, mas tambem a revis6es das 
series hist6ricas e modifica<;oes da merodologia. Assim, 
dados correspondentes a periodos de tempo diferemes 
podem ser incluidos em diferentes edi<;6es das publica<;6es 
do Banco Mundial . Recomendamos aos leitores niio fazer 
compararoes entre series de dados de diforentes publicaroes. 0 
World Development Indicators 1997 CD-ROM apresenta 
series cronol6gicas consisrenres. 

Fizemos rodo o passive! para padronizar os dados, mas 
nao se pode assegurar total conzparabilidade; assim, deve-se 
tomar muito cuidado na interpreta(ii.O dos indicadores. Por 
exemplo, os indicadores da Tabela 5, Distribui<;ao da 
renda ou consume, nao sao estritamenre comparaveis entre 

paises, porque as pesquisas domici liares diferem quanro ao 
merodo e tipo de dados coligidos. 

Salvo indica<;ao em contrario, rodas as cifras em d61ares 
sao expressas em d61ares correnres dos Estados Unidos. As 
Notas Tecnicas descrevem OS varios metodos utilizados na 
conversao das cifras em moedas nacionais. 

lndicadores sinteticos 

Os indicadores sinreticos das faixas em cor de todas as tabe
las sao totais (designados pela leua t), medias ponderadas 
(w) ou valores medianos (m), calculados para grupos de 
economias. lncluem implicitamente os paises cujos dados 
nao aparecem nas tabelas principais, na suposi<;ao de que 
seguem a tendencia das outras economias durante os mes
mos periodos. Os paises excluidos das principais tabelas 
(apresenrados na Tabela 1 a. lndicadores basi cos do desen
volvimento de outras economias) foram incluidos nos ind i
cadores sinteticos quando havia dados ou, nao havendo 
dados disponiveis, tambem foram implicitamenre inclui
dos, na suposi<;ao de que seguem a tendencia dos paises 
informantes. lsso da uma medida agregada mais consis
tenre, pela padronizayao da cobertura dos paises para cada 
periodo indicado. Quando, porem, os dados ausenres 
representam urn ter<;o ou mais da estimativa global, indica
se que a medida do grupo nao esta disponivel. As noras tec
nicas de cada tabela mosrram as pondera<;6es utilizadas na 
computa<;ao dos indicadores sinteticos. 

Terminologia e cobertura dos dados 

Nestas notas e tabelas, o uso da palavra "pais" nao denota 
independencia polirica, podendo refet·ir-se a qualquer terri
t6rio sobre o qual as suas au toridades forne<;am dados esta
tisticos sociais ou econ6micos em separado. 

Os dados referem-se aos paises e economias em 1995 e 
os dados hist6ricos foram revisados para reAeti r a situa<;ao 
politica atual. Qualq uer exw;.ao a cobertura dos dados e 
explicada numa nota ao final da tabela. 

Os dados referemes a China nao incluem Taiwan 
(China), salvo indica<;ao em conrrario. Em 1 de julho de 
1997, Hong Kong passou a fazer parte da China. 

Sempre que possivel, mostramos dados separados sobre 
a Republica Eslovaca e a Republica T checa, paises forma
dos no territ6rio da antiga Tchecoslovaquia. 

Sempre que passive!, mostramos dados separados sobre 
a Erirreia; mas os dados anreriores a 1992, na maioria dos 
casas, foram incluidos nos da Eti6pia. 

Os dados sobre a Alemanha referem-se a Alemanha uni
ficada, salvo indica<;ao em conm\rio. 

Os dados sobre a Jordan ia nao incluem a Cisjordania, 
salvo indica<;ao em contrario. 

Em 1991, a Uniao das Republ icas Socialistas Sovieticas 
foi oficialmenre dividida em 15 paises: Armenia, Azerbai
jao, Bielo-Russia, Cazaquistao, Estonia, Georgia, Let6nia, 
Lituania, Moldova, Q ui rguizia, Russia, Tadj iquistao, 
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T urcomenia, Ucrania e Uzbequistao. Sempre que possf
vel, mosuamos dados separados para cada urn desses 
paises. 

Os dados sobre a Republica do lemen referem-se a esse 
pais a partir de 1990; os dados dos anos anreriores referem
se a ex-Republica Democratica Popular do Iemen e ex
Republica Arabe do Iemen, salvo indicas:ao em conrrario. 

Sempre que possivel, mosuamos dados separados para 
os paises da anriga IugosLivia: Bosnia-Herzegovina, Croa
cia, ex-Republica lugoslava da Macedonia, Eslovenia e 
Republica Federal da Jugoslavia (Servia e Montenegro). 

Formato das tabelas 

0 formaro das tabelas nesta edis:ao geralmenre segue o dos 
anos ameriores. Em cada grupo, as economias sao relacio
nadas na ordem crescenre do PNB per capita em rodas as 
tabelas, excero na Tabela Ia. No grupo de renda alta, as 
economias assinaladas com o simbolo t sao as dassiflcadas 
como economias em desenvolvimenro pelas Nas:oes Uni
das ou assim consideradas por suas auroridades. A;; econo
mias com menos de I milhao de hab.itames ou com dados 
esparsos nao sao indicadas separadamenre nas tabelas prin
cipais, mas foram indufdas nos agregados. Os indicadores 
bas.icos dessas economias enconuam-se na Tabela Ia. A 
lista em ordem alfabetica que flgura nas convens:oes e 
documenras:ao dos dados primaries da 0 numero de refe
rencia de cada economia. 

Notas tecnicas 

Ao utilizar os dados, o leiror deve sempre consulrar as notas 
tecnicas, as convens:oes e documenras:J.o dos dados prima
ries, as tabelas de dassiflcas:ao dos paises e as notas ao pe 
das tabeJas. Essas noras mosuam os merodos, conceiros, 
definis:oes e fonres de dados utiJizadas na preparas:ao das 
tabelas. Para uma documenras:J.o ma.is ampla, ver World 
Development Indicators 1997 Ao flm das Notas Tecnicas, 
a ses:J.o Fonres dos Dados relaciona fonres que conrem 
deflnis:oes e descris:oes dos conceiros utilizados. 

Para mais informas:oes sobre os Indicadores Seleciona
dos do Desenvolvimenro Mundial e ouuas publicas:oes 
estadsticas do Banco Mundial, enrre em comato com: 

Information Cenrer, Development Data Group 
The World Bank, 1818 H Street, N.W. 
Washington, D.C. 20433 
Linha direta: (800) 590-1906 ou (202) 473-1155 
Fax: (202) 522-1498 
Correio eJetr6nico: info@worldbank.org 
World Wide Web: hup:!/www.worldbank.org ou 

hrrp://www.worldbank.org/wdi. 

Para receber as publicas:oes do Banco MundiaJ, envie o 
seu pedido por correio eleu6nico para books@world
bank.org, escreva para World Bank Publications no ende
res:o acima ou ligue para (703) 661-1580. 
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-INTRODU'i=AD ADS INDICADORES 

SELECIDNADDS DO 

DESENVDLVIMENTD MUNDIAL 

0 S !N D!CADORES SELEC!ONA DOS DO DESENVOLVI 

menro Mundial proporcionam urn conjunro basico 
de dados sobre rres remas do desenvolvimenro: genre, meio 
ambienre e economia. Manrendo a rradi<;:ao das edi<;:oes 
anreriores do Relat6rio sobre o Desenvolvimento Mundial, as 
17 rabelas apresenram dados socioeconomicos comparari
vos sobre mais de 130 economias, referenres ao ano ou 
periodo mais recenre do qual exisrem dados disponiveis e 
urn ano ou periodo anrerior. Uma rabela adicional apre
senra indicadores basicos de 76 economias com dados 
esparsos ou menos de urn milhao de habiranres. 

A maioria dos indicadores aqui apresenrados foi selecio
nada demre os mais de 500 incluidos no novo World Devel
opment i ndicators 1997. Publ icado anualmenre, World 
Development Indicators, que e a principal publica<;:Jo esra
dsrica do Banco Mundial, adora urn enfoque mais amplo e 
inregrado para a apresenra<;:ao das esrarisricas sobre o de
senvolvimenro. Em suas cinco se<;:6es, reconhece a inre
ra<;:ao de uma ampla gama de aspecros: desenvolvimenro do 
capiral humano, susrenrabilidade ambienral, desempenho 
macroeconomico, desenvolvimento do seror privado e os 
vinculos globais que influenciam as condi<;:6es exrernas do 
desenvolvimenro. Tambem apresenra, pela primeira vez, 
uma ampla documenra<;:ao dos dados para desracar as pos
siveis ciladas das compara<;:6es enrre paises e epocas diferen
res. World Development lndicatorse suplemenrado por uma 
nova base de dados em CD-RO M, conrendo mais de 
1.000 rabelas e 500 indicadores de series cronol6gicas 
sobre 209 economias. 

lndicadores Selecionados do Desenvolvimento 
Mundial 

As T abel as 1 a 3, Resumo dos indicadores de desenvolvimento 
socioeconomico, oferecem um panorama geral de algumas 
quesr6es imporranres: qual a riqueza ou pobreza da popu
la<;:ao? Qual a esperan<;:a media de vida dos recem-nascidos? 
Qual a percenragem de adulros anal faberos? Como se com-

ponaram as economias em rermos de crescimenro e infla
<;:ao? Que ripo de ambienre econ6mico exrerno os paises 
enfrenram? 

As Tabelas 4 a 7, Recursos humanos, mosrram o rirmo de 
progresso do desenvolvimenro social na ulrima decada. 
Foram incluidos dados sobre crescimenro demogd.fico, par
ricipa<;:ao na for<;:a de rrabalho e disrribui<;:ao da renda. Apre
senram-se rambem medidas de bem-esrar, como desnu rri
<;:ao e acesso a servi<;:os de sat'1de, raxas de marrfcula escolar e 
diferen<;:as por sexo na raxa de analfaberismo enrre adulros. 

As Tabelas 8 a 10, Sustentabi!idade ambiental, incluem 
medidas dos impacros humanos sobre o meio ambienre -
desmaramenro, mudan<;:as nos padr6es de uso do solo, cap
ra<;:Jo de agua e emiss6es de bi6xido de carbo no - e algumas 
arividades que provocam esses impacros, como o 
consumo de energia e a urbaniza<;:ao. Tambem incluem 
informa<;:6es sobre a exrensao das areas proregidas que pre
servam os habirars narurais e, ponanro, a biodiversidade. 

As T abelas 11 a 17, Desempenho economico, apresenram 
informa<;:6es sobre a esrrurura e o crescimenro das econo
mias, bern como informa<;:6es sobre invesrimenro esrran
geiro, divida exrerna e grau de inregra<;:ao na economia 
mundial. 

Como a principal arividade do Banco Mundial e 
proporcionar empresrimos e assessoramenro aos paises 
membros de renda baixa e media, as quesr6es abordadas 
focalizam principal menre essas economias. A rirulo compa
rarivo, rambem apresenramos, quando disponiveis, infor
ma<;:6es sobre as economias de renda al ra. Para obrer mais 
informa<;:6es sobre as economias de renda alta, os leirores 
devem consulrar as publica<;:oes esradsricas naciooais ou as 
publ ica<;:oes da O rganiza<;:ao de Coopera<;:Jo Econ6mica e 
Desenvolvimenro e da Uniao Europeia. 

Classifica~ao das economias 

Assim como no proprio Relar6rio, o PNB per capita foi o 
principal crirerio urilizado para classificar as economias e 
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Conceito 
Posirao nas Encerra-

Comas nacionair 
de coma-

tabelas pelo Ultimo Ultima pesquisa Ultimos dodos men to do bilidade 
PNB per censo domiciliar ou Registro sobre capta(iio exercicio a no avalia(iio finance ira 

Economia wpita cb-mog>-d(ico demogrdfica completo de dgua fiscal baH dos preros do govemo 

Azerbaijao 37 1989 j 1989 3!112 1987 VAC 
Bangladesh 13 199 1 PDS, 1994 1987 30/6 1985 VAC 
Belgica 124 1991 / 1980 31112 1985 VAC c 
Benin 29 1992 EMF. 1981 1994 3!112 1985 VAC 
Bielo-Russia 77 1989 j 1989 31/12 1990 VA B c 
Bolivia 52 1992 PDS, 1994 1987 31/12 1980 VAC c 
Borsuana 89 1991 PDS, 1988 1992 31/3 1986 VAC B 
Bras il 96 199 1 PDS, 199 1 1990 31112 1980 VAB c 
Bulga ria 61 1992 j 1988 31/12 1990 VAC c 
Burquina Faso 11 1985 DSA, 1995 1992 3111 2 1985 VAB c 
Burundi 4 1990 1987 31/12 1980 VAB 
Camar6es 43 1987 PDS, 1991 1987 30/6 1980 VAC c 
Camboja 21 1962 1987 31112 1960 VAC 
Canada 119 1991 j 1991 31/3 1986 VAB c 
Cazaquisrao 62 1989 j 1989 31/12 1994 VA B 

Chade 6 1993 1987 31/ 12 1977 VAB c 
Chile 101 1992 1975 3!1 12 1986 VAC c 
China 42 1990 Populac;:ao, 1995 1980 31112 1990 VAC B 

t Cingapura 126 1990 / 1975 31/3 1985 VAC c 
Colombia 75 1993 PDS, 1995 1987 3111 2 1975 VAC c 
Congo 46 1984 1987 31112 1978 VAC 
Coreia, Rep. da 108 1995 1992 31112 1990 VAC c 
Cosra do Marflm 44 1988 PDS, 1994 1986 31112 1986 VAB c 
Cosra Rica 81 1984 CDC, 1993 j 1970 31112 1987 VAC c 
Croacia 92 1991 j 31/J 2 1994 VAB c 
Dinamarca 130 199 1 1990 31/12 1980 VA B c 
Egiro, Rep. Arabe do 51 1986 PDS, 1995 j 1992 30/6 1987 VA B c 
El Sa lvador 70 1992 CDC, 1994 1975 31 112 1962 VAC B 
Equador 64 1990 PDS, 1994 1987 31112 1975 VAC B 
£slovenia 106 199 1 / 31112 1992 V B 

Espanha 110 1991 / 1991 31112 1996 VAC c 
Esr6ni a 87 1989 j 1989 31112 1993 VAB c 
Eriopia 2 1994 Fa m. e Fecund., 1990 1987 Jul. 7 1981 VAB B 
Esrados Unidos 128 1990 Pop. Arual., 1994 j 1990 30/9 1985 VAC c 
Federac;:ao Russa 78 1989 EAPV, 1994 / 199 1 31/12 1993 VAB c 
Filipinas 57 1990 PDS, 1993 1975 31/12 1985 VAC B 
Finlandia 120 1990 j 1991 31/J 2 1990 VA B c 
Franc;:a 125 1990 Renda, 1989 j 1990 31/12 1980 VAC c 
Gabao 95 1993 3!112 1989 VAC B 
Gambia 25 1993 1982 30/6 1976 VAB B 

Gana 31 1984 PDS, 1993 1970 31/12 1975 VAC c 
Georgia 34 1989 j 1989 31/12 1987 VAB 
Grecia 107 1991 j 1980 3 !112 1970 VAB c 
Guaremala 63 1994 PDS, 1995 1970 31/12 1958 VAC B 
Guine 39 1991 DSA, 1991 1991 31/12 1986 VAC 

Guine-Bissau 16 1983 DSA, 1994- 95 1987 31/ 12 1989 VAC c 
Hairi 17 1982 PDS, 1994-95 1987 30/9 1976 VAC 
Honduras 40 1988 PDS, 1994 1992 31112 1978 VAB 

t Hong Kong 121 199 1 j 31/12 1990 VAB 
Hungria 100 1990 Renda, 1995 / 1991 31/12 199 1 VAB c 
Iemen, Rep. do 20 1994 PDS, 1991-92 1987 31/12 1990 VAB c 
fndia 27 1991 Saude fam., 1975 31/3 1980 VAB c 

1992-93 
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Conceito 
Posirdo nas Encerra-

Contas nacionais 
de conta-

tabelas pelo Ultimo Ultima pesquisa Ultimos dados mento do bilidade 
!'NB per censo domiciliar ou Registro sobre capta(dO exercfcio a no avaliardo finance ira 

Economia capita demogrdfico ckmogrdfica completo de dgua fiscal base d"s preros do govemo 

Indonesia 56 1990 PDS, 1994 1987 31/3 1993 VAC c 
lrlanda I 12 1996 j 1980 31/12 1985 VAB c 

t Israel 113 1983 j 1989 31/1 2 1990 VAB c 
halia 118 1991 j 1990 31112 1985 VAC c 
Jamaica 67 1991 EAPV, 1994 j 1975 3LI12 1986 VAC 

japao 132 1990 j 1990 31/3 1985 VAC c 
Jordania 68 1994 PDS, 1990 1975 31112 1990 VAB B 

t Kuwair 114 1995 j 1974 30/6 1984 VAC c 
Laos, RDP do 28 1985 1987 31/12 1990 VAC 
Lesoro 50 1986 PDS, 1991 1987 31/3 1980 VAB c 
Leronia 79 1989 j 1989 31/12 1993 VAB c 
Libano 82 1970 1975 3LI12 1990 VAB 
Liruania 74 1989 j 1989 3LI 1 2 1993 VAB c 
Macedonia, ERI 53 1994 j 31/12 1990 VAC 
Madagascar 12 1993 DSA, 1993 1984 31/1 2 1984 VAB c 
Mahisia 99 1991 / 1975 31112 1978 VAC c 
Malavi 5 1987 PDS, 1992 1994 3113 1978 VAB B 
Mali 18 1987 PDS, 1987 1987 31112 1987 VAB 
Marrocos 58 1994 PDS, 1995 1992 31112 1980 VAC c 
Mauricio 94 1990 CDC, 1991 j 1974 30/6 1992 VAB c 
Maurirania 36 1988 PADES!, 1990 1985 31/12 1985 VAB 
Mexico 93 1990 PDS, 1987 1991 31/12 1980 VAC c 
Mo~ambique 1 1980 1992 31/12 1987 VAB 
Moldova 54 1989 j 1989 31/12 1993 VAB 
Mongolia 23 1989 1987 3LI12 1986 VAB c 
Namibia 76 1991 PDS, 1992 1991 31/3 1990 VAB c 
Nepal 9 1991 1987 14/7 1985 VAB c 
Nicaragua 30 1995 EAPV, 1993 1975 31112 1980 VAC c 
Niger 10 1988 Or~. e consumo fam., 31/12 1987 VAC 

1993 
Nigeria 19 1991 Desp. consumo, 1987 31112 1987 VAB 

1992 
Noruega 131 1990 j 1985 31/12 1990 VAC c 
Nova Zelimdia Ill 1991 j 1991 30/6 1982 VAC B 
Om a 102 1993 Saude inf., 1989 1975 31/12 1978 VAC B 
Pa ises Baixos 123 1971 j 1991 31/12 1990 VAC c 
Panama 84 1990 1975 311!2 1992 VAB c 
Papua Nova Guine GO 1990 1987 31/12 1983 VAC B 
Paquisrao 35 1981 EAPV, 1991 1975 30/6 1981 VAB c 
Paraguai 72 1992 CDC, 1992 1987 3LI12 1982 VAC c 
Peru 80 1993 EAPV, 1994 1987 3l/12 1979 VAC c 
Polonia 86 1988 j 1991 31/12 1990 VAC c 
Porrugal 109 1991 j 1990 31/12 1985 VAC c 
Quenia 22 1989 PDS, 1993 1990 30/6 1982 VAB B 
Quirguizia, Rep. da 47 1989 EAPV, 1994 j 1989 3LI12 1993 VAB 
Reino Unido 116 1991 j 1991 31/12 1990 VAB c 
Republica 

Cenrro-Africana 26 1988 PDS, 1994-95 1987 31/12 1987 VAB 

Republica Dominicana 65 1993 PDS, 1991 1987 31/12 1970 VAC c 
Republica Eslovaca 88 1991 j 1991 31112 1993 VAC 
Republica Tcheca 98 1991 CDC, 1993 j 1991 31/12 1984 VAC c 
Romenia 66 1992 EAPV, 1995 / 1994 31/12 1993 VAB c 
Ruanda 7 1991 PDS, 1992 1993 31/12 1985 VAB c 
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Conceito 
Posirao nas Encerra-

Comas nacionais 
d-e coma-

tabela.s peLo ULtimo ULtima pesquisa Uitimos dados memo do biLidade 
PNB per censo domiciLiar ou Registro sobre capta(iio exercicio a no avaLiarao financeira 

Economia capita demogrdfico demogrdfica compLeto de dgua fiscaL base dos preros do governo 

Senegal 41 1988 PDS. 1992-93 1987 31/12 1987 VAC 
Serra Leoa 8 1985 PDAEF, 1989-90 1987 30/G 1985 VAB B 
Sfria, Rep. habe 59 1994 1976 31 /12 1985 VAC c 
Sri Lanka 48 198 1 PDS, 1993 j 1970 31112 1982 VAB c 
Suecia 122 1990 j 1991 30/G 1990 VAB c 
Suf<;:a 133 1990 j 199 1 31/12 1990 VAC c 
Tailandia 83 1990 PDS, 1987 1987 30/9 1988 VAC c 
Tanzania 3 1988 EAPV, 1993 1994 30/G 1992 VAB 
Togo 24 1981 PDS. 1988 1987 31112 1978 VAC 
Trinidad e Tobago 97 1990 PDS. 1987 j 1975 31/12 1985 VAB 

Tunfsia 73 1994 1990 31/12 1990 VAC c 
Turquia 85 1990 Pop. e saude, 1983 1991 31/12 1994 VAB c 
Ucritnia 71 1989 j 1989 311!2 1990 VAB 
Uganda 14 1991 PDS. 1995 1970 30/G 1991 VAB 

t Uniao dos Emirados 
Arabes 115 1980 1980 31/12 1985 VAB B 

Uruguai 103 1985 1965 3 I / 12 1983 VAC c 
Uzbequisrao 55 1989 / 1989 31/ 12 1987 VAB 
Venezuela 90 1990 EAPV, 1993 1970 3111 2 1984 VAC c 
Vierna 15 1989 Dem. inrerc., 1992 31/12 1989 VAC 

1995 
Zambia 32 1990 DSA, 1993 1994 3111 2 1977 VAC c 
Zimbabue 38 1992 PDS, 1994 1987 30/G 1980 VAB c 

Nota: 
• 0 ttftimo censo demogrdfico mosrra o ultimo ano em que houve recenseamento. 
• A tiltima pesquisa domiciliar ou demogrdfica apresenta info rma<yao sobre as pesqu isas uriliz.adas na coleta dos dados domicilia res e 

demograficos. PADESI = Projero Pan-Arabe de Desenvolvimento lnfantil; PDS = pesquisa demografica e de saude; EMF = escudo 
mundial de fecundidade; EAPV = escudo de ava liac;:ao dos padr6es de vida; DSA = dimens6es sociais do ajusre; CDC = Centro de 
Comrole e Preven <yao de Doen<yas; PDAEF = pesquisa dom iciliar de despesas e arividades econ6micas. 

• 0 registro comp!eto identifica os pafses que, na opiniao da Divisao de Esrarfsrica do Departamento de lnfo rma<y6es Sociais e Econ6mi
cas da ONU, d isp6em de esratfsricas virais compleras (j) e foram inclufdos nos Relarorios de Esratfsricas Demograficas. Os pafses 
com regisrro complero de esratfsricas virais podem rer ind icadores demograficos mais exaros e arualiz.ados. 

• A ultima pesquisa sobre captartio de dgua refere-se ao a no rna is recenre para o qual fo ram compilados dados de varias fonres. 
• 0 encerramemo do exercicio fiscal e a dara do encerramenro do a no fiscal do governo central. Os exercfcios fiscais de ourros nfveis de 

governo e os anos das pesquisas esradsricas podem ser diferemes, mas, para urn pals indicado na col una seguinre como tendo norifl
cado no exercicio fiscal. a data indicada eo encerramenro do perfodo das comas nacionais. 

• 0 ano-base das contas nacionais e o ano uriliz.ado como perfodo-ba.se para os calculos a prec;:os consranres no agregado das contas 
nacionais. Os Indices de prec;:os derivados dos agregados das conras nacionais, como o deflator do PIB, expressam o nfvel dos prec;:os 
em relac;:ao aos prec;:os do ano-base. Os pre<yos consranres comun icados ao Banco Mundial sao parcial menre reajusrados ao ano-base 
de 1987. 

• A avaliariio dos preros de conta nacionais mosrra se o valor agregado nas conras nacionais e indicado a prec;:os basicos ou de produ <yao 
(VAB) ou a prec;:os de compra (VAC). Os pre<;:os de compra incluem o valor dos imposros lanc;:ados sobre o valor agregado e cobra
dos do consumidor, rendendo por isso a superesrimar o verdadeiro valor agregado na produc;:ao. 

• 0 conceito de contabilidade financeira do governo descreve a base conrabil da apresenra.;ao de dados fi nanceiros do governo centra l. Na 
maioria dos pafses, os dados fi nanceiros do governo fo ram consolidados (C) num con junto de contas que incluem codas as arividades 
fiscais do governo central. As conras orc;:amenrarias do governo central (B) excluem as unidades do governo cenrral. 
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Tabela 1. lndicadores basicos 
Estimativas do PNB 

PNB per capita• per capita pela PPAb % de pessoas Esperan~a 
Popula~o Crescimento S que vivem com de vida 
lmilhiies) Area medio inter. menos de 1 dolar ao nascer 
meados (milhares DOiares anual(%) US= 100 corr. por dia IPPAI (anos) 
de 1995 de km2) 1995 1985-95 1987 1995 1995 1981-95 1995 

Economias de baixa rcnda 3.179,9 I 40.606 t 430 w 3,8 w 63 w 

Exce1o C hina e india I.OS0,-1 1 27.758 1 290 w -1.4 w 56 w 

Mo.;.mbique 16,2 802 80 3,6 2,5 3,0 8 1 0" 47 
Fri<ipia 56,4 1.097 I 00 - 0 .. 3 2,0 I ,7 450 33,8 49 
Tm7.;lni:~ d 29,6 945 120 l ,0 2,6 2.4 640 I 6,4 51 

4 Burundi 6 ,3 28 160 - I ,3 3,2 2,3 630' 49 
5 Mahvi 9,8 I 18 170 -{),7 3, I 2,8 750 4) 

6 dade 6,4 l.2 4 180 U,6 2.5 2,6 t OO' 48 
7 Ruanda 6,4 26 I HO - ),4 3,8 2.0 540 45.7 46 
8 Serra Leo• 4.2 72 ISO - 3,6 3.2 2.2 'i80 40 
9 Ncp:~l 21.5 141 200 2,4 4,0 4,3 1. 17()' 53, 1 'iS 

10 Niger 9,0 1.267 220 3.6 2.8 750' 61,5 7 
II Burquina Faso I 0, 274 230 -0,2 3.3 2,9 780' -i9 
12 M"dag.rscar 13,7 587 230 - ·2,2 3,1 2,4 640 72,3 52 
13 BangbJesh I 19.8 144 240 2, I 4,8 5. I 1.380 58 
14 Uganda 19,2 236 240 2,7 4,7 5,5 1.470' 50.0 42 
I ) Vit.:rna 73,5 332 240 68 
16 GuinC-Bis.\au 1, 1 36 :!50 2,0 2,8 2.9 790~ 87,0 38 
17 Hai1i 7,2 28 250 - 5.2 ),8 3,4 9 1 O· 57 
18 Mali 9.8 1.240 250 0,8 2.:1 2,0 550 50 
19 Ni~<'ria 111.3 924 260 1.2 4.4 4,5 1.220 28.9 5:! 
20 l<,;,cn. Rep. Jo I 5.3 528 260 53 
2 1 C1mboja I 0.0 181 270 53 
22 Q uenia 26,7 580 280 0. I 5.7 5.1 1.380 50,2 58 
23 Mon~;olia 2.5 1.567 3 10 - 3,8 10,6 7.2 1.950 65 
24 Togo 4,1 57 3 10 2,7 5,5 4,2 1.130' 56 
25 G.inrbia I, I I ! 20 4.' 3,5 930 46 
26 Rep. ( :cmro-Afrrc.rna 3 .. 1 623 .340 - 2.4 5,0 4,0 1.070' 48 
27 india 929,4 3 288 340 3,2' 4,4 5.2 1.400 52.5 62 
2H Lim. RDP do 4,9 237 350 2,7 52 
29 fle11in 5.5 11 3 370 -0,3 6,9 6.5 1.760 50 
30 Nicat.i~;ua 4,4 130 380 5,4 II ,8 7.•\ 2.000' 4J,8 68 
3 1 C. ana 17, I 2.39 390 I ,4 7,1 7.4 1.990' 59 
32 z :unbia 9.0 753 400 - 0,8 4,2 3,5 930 84 ,6 46 
.33 r\nola 10,8 1.247 410 - 6,1 8 ,9 4,9 1.3 10 47 
_14 Gc6rgia f 5,4 70 440 -17,0 28. 1 5.5 1.470 73 

Analfa
betismo 

de adultos 
(%) 

1995 

34 w 

46 w 

60 
65 
32 
65 
44 
52 
40 

73 
86 
HI 

62 
38 

(, 

45 
55 
69 
43 

35 
22 

48 
61 
40 
48 
43 
63 
34 

22 

3~ l'a~uistao 129,0 7% 460 1.2 8,4 8,3 2.230 11.6 60 62 
~36~~~~~~,,·~rr~i r:~in~i.--------------~~2~.~3----~~~.0~2~G----~47Go~----~0.~5----~6.~0---7)~.7~~,~5~4~0~'--------~J71 ,~4--------~571 ------~~--

37 i\mbaij;.u ' 7.5 87 480 - 16,3 2 1.8 5, 1.460 70 
.18 Zirnh.ihttc I I ,0 39 1 540 - 0,6 8,6 7.5 2.030 41 ,0 '\7 
.19 Guinc 6,(, 246 550 I ,4 26,3 44 
40 HonJuras 5,9 11 2 GOO 0. 1 7,9 - .o I .900 46.5 67 
4 I Senegal 8,5 197 600 7,j 6,6 I .780 54,0 50 
42 Chitta 1.200,2 9.56 1 620 8 .. 3 6.3 10.8 2.920 29,4 69 
43 CJm.rrik> 13.3 475 650 -6,6 15, I 7.8 2.ll0 57 
44 l.o>CJ do \I Jrfim 14,0 322 660 8,2 5,9 I 580 17.7 55 
4'i Albonia .3 29 670 7 3 
4(o Congo 2,6 342 680 - 3,2 11.5 7,6 2.050 5 1 
-i7 Q uirgtt i7.ia. Rep. d/ 4,5 199 700 - 6,9 13,6 6.7 1.800 18,9 68 
•18 Sri Lmka 18 ,1 66 700 2,6 10,6 12,1 3.250 4.0 72 
49 rmCnia1 3,8 30 730 - 15, 1 2S.4 8,4 2.260 7 1 
Economias de rem!. media 1.590,9 1 60.838 1 2.390 w -0,7 w 68 w 

Renda media haha 1.1 52.6 1 40.323 1 1.670 w - 1,3 w 67 w 

50 l .csoro 2.0 30 n o I ,2 6,1 6,6 1.780' 50, 61 
51 E!;iw. Rcp. Arabcdo 57.8 1.001 790 1.1 14 ,3 14,2 3.820 7.6 63 
52 Bolivia 7,4 l.099 800 1,8 9, I 9,4 2.540 7, I 60 
5.1 M•.:cdon ia, ERI 2, I 26 860 73 
54 Moldova r 4,3 34 920 6.8 69 
55 zbequ"t:io 22.8 4ft? 970 - 3.9 12,6 8,8 2 370 70 
56 lndonc>ia 193.5 1.905 980 6,0 9,8 14, 1 3.800 14,5 64 
57 Fil ipinas 68.6 300 1.050 I ,5 10,3 10,6 2.850 27,5 66 
58 Mw ocos 26,6 447 Ill 0 0.9 13.2 12,4 3.340 I, I 65 
59 Siria. Rep. t\r.1bc 14. 1 185 1.1 20 0,9 IR.5 19,7 5.320 C>R 
(oO ['apua N ova C ui nc 4.3 463 I luU 2.3 8,5 ~.0 2.420' 57 
6 1 Buk ;iria 8,1, I l l 1.330 -2,6 23,4 16,6 4.480 2,6 7 1 
62 C:~Z:.,Iui;<1o ' l lo.(o 2.71 1.330 -8.6 24 .2 11 ,2 3.0 10 69 
63 Cum·mJb 10,6 109 1.340 0,3 13,2 12.4 3.340 53,3 66 
(,~ Equador I I, 5 284 1.390 0.8 15.8 15.6 4.220 30.4 69 
65 Rcpt'rbl ic.l Domin ic, n.r 7,R ·I~ 1.460 2, 1 13,7 1·\,3 3.870 19,9 7 1 
66 Romi·nia 22,7 238 1.480 -3.8 22.2 16,2 4.360 17,7 70 
67 Jamaica 2,5 1J 1.510 3,6 11.3 13,1 3.540 4,7 
68 Jordfi nia 4,2 89 1.5 10 --4,5 23,8 15, 1 4.060' 2,5 
(,9 rgclia 28.0 2.3~2 J.GOO - 2.4 26,5 19,6 'i . ~OO I .C> 
70 I] ~alvador 5.6 21 1.610 2,8 8.2 9,7 2.6 I 0 
71 51 ,6 604 1 630 - 9,2 20,7 8,9 2400 
72 4.8 407 1 690 J ,2 13.3 13,5 3.650 

74 
0 

70 
67 
69 
68 

Nor.1: co nomias na T abda Ia. Sob le L·ompar.tb ilidJ.dc c c.::o bc:-rtura dos dados, vcr as no ras tCcnica...; . Os nUmcros em gr,fo dcsignam anos ditercntcs dos 

15 

27 

67 
19 
37 
GO 

25 

10 

!Sw 

29 
49 
17 

16 
5 

56 

28 

44 
10 
18 

15 
13 
38 
29 



IND I CADDRES SELEC I DNADDS D O DE SE NVOLVIM E NTO M U ND I AL 225 

Estimativas do PNB 
PNB per capita' per capita pela PPA• % de pessoas Esperan~a An aHa-

Popula~ao Crescimento s que vivem com de vida betismo 
(milhiies) Area medio 

US=100 
inter. menos de 1 dolar ao nascer de adultos 

meados (milhares DOiares anual (%) corr. por dia IPPA) (a nos I (%) 
de 1995 de km21 1995 1985-95 1987 1995 1995 1981-95 1995 1995 

73 T unisia 9,0 164 1.820 1,9 18,.l 18,5 ) .000 3,9 69 33 
74 Litujniaf 3,7 65 1.900 -11 ,7 25.2 15.3 4. 120 2,1 69 
75 Colombia 36,8 1.139 1.910 2,6 20,7 22,7 G U O 7 ,4 70 9 
76 i\am ibia I ,5 824 2.000 2,9 I 'i ,R 15,4 4. 150' 59 
'7 llid o-RUssia f 10,3 208 2.070 5.2 26.3 15.6 4 .220 70 

78 FcderJ~~o Russ.'l 1 14~ .2 17 075 2.240 - 'i, l 30,9 16,6 4 .480 I, I <>5 
79 Lcr0ni31 2,5 65 2 270 -6,6 24,5 12.5 3 370 69 
80 Pe ru 23,8 1285 2.310 -1 ,6 17,9 14.0 r 7o 49,4 66 I I 
81 Cosra Rica 3.4 5 I 2.6 10 2,8 19,8 21 ,7 5 8 50 18,9 77 5 
82 Lib a no 4 ,0 10 2.660 68 

83 T,. ilinJia 5 .2 5U 2.740 8.4 1<>,2 28,0 7 540 0 ,1 69 6 
84 Panama 2,6 76 2.750 - 0.4 26, I 22,2 5.980 25.6 73 9 
85 Turquia 61. 1 779 2.780 2,2 20,4 20,7 5.580 67 IS 
86 PoiOnia 38,6 313 2790 I ,2 21 ,5 20,0 5.400 6,8 70 
87 EstOnia ! l.S 4 'i 2.860 --4.3 25,5 15,6 4 .220 6,0 70 

88 Rep. F.,lova<J 5.4 49 2 950 - 2,8 17,0 13,4 3.61 0 12,8 72 
89 BOl.)uana 1,5 582 J020 6. 1 15,3 20 ,7 5.580 34 ,7 68 30 
<)0 V cnezuel;t 2 1.7 9 12 J.020 0 ,5 33,0 29,3 7 900 11,8 7 1 9 

Renda media alta 438,3 I 20.514 I 4.260 w 0.2 w 69 w 14 w 

9 1 Afnca do Sui 4 1,5 1.22 1 3160 -1 ,1 22.4 18,6 5.030' 23,7 64 18 
92 Cro:icia 4,8 57 3.250 74 
93 Mtxito 9 1,8 I .958 3 320 0 ,1 27,8 23.7 6 .400 14.9 72 10 
94 Maurfcio 1, 1 2 3380 5,4 39,0 49,0 13.21 0 7 1 17 

~5 Gabao 1,1 268 3490 -8,2 5'i r 
96 Brasil I 59.2 8.5 12 3 .640 -0,8 24,2 20,0 5.400 28,7 67 17 
97 Trinidad c Tobago 1,3 5 3.770 -1.7 38,1 3 1.9 8 .6 10' 72 2 
98 Rep. Tchcca 10.3 79 3 .870 -1 ,8 44.9 36. 2 9.770 3 ,1 73 
99 Mal~sia 20, 1 330 3.890 5,7 22,9 33 .4 9.020 5.6 7 1 17 

100 H ungria 10.2 93 4 120 - 1.0 2R,0 23.8 6.410 0,7 70 

101 Chile 11,2 757 4. 160 6,1 24,6 3"U 9.520 15,0 72 
102 O m a 2 ,2 2 12 4 .820 0 ,3 33,2 30 .2 8. 140' 70 

103 Uruguai 3,2 177 5 170 3, I 23,6 24 ,6 6 630 73 3 
104 :ibia Saudi 1a 19,0 2. 1 so 7.040 -1 ,9 43,0 70 37 
105 rgc:nt inJ 14,7 2.767 R030 1,8 3 1,6 30.8 8.3 10 7.l 

106 Eslovt:nia 2 ,0 ~0 8.200 7 
107 G recia 10,5 132 8 .2 10 1,3 44,2 43,4 11.7 10 78 
Renda baixa e media 4.770,8 I 101.444 I 1.090 w 0,4 w 65 \V 30w 

Africa Subsaariana 583,3 I 24.271 t 490 w - l.lw 52w 43 w 
Leste da Asia e Pacifico 1.706,4 t 16.249 I 800 w 7,2w 68w 17 \Y 

Sui da A.sia 1.243,0 I 5. 133 I 350w 2,9 w 6 1 w 51 w 
Europa e Asia Central 487,6 I 24.355 I 2.120 w - 3,5w 68 w 
Oriente ~ICdio e Norte 

da Africa 272,4 I 11.021 t 1.780 w 0 ,3 w 66 w 39 w 
AmCrica Larina e Caribe 477,9 I 20.4 14 t 3.320 w 0 ,3 w 69 \V 13w 

902,2 I 32.039 I 24.930 w 1,9 , ... , 77 w 
108 44,9 99 9.700 7.7 27,3 2,4 I 1.450 72 h 
109 9,9 92 9 .740 3,6 41.6 47,0 12.670 75 
Ito 39,2 505 13.580 2,6 50.5 53,8 14.520 77 
Ill 3.6 27 1 14.340 0 ,8 63,3 60,6 16 .360 76 h 
11 2 3,6 70 14.7 10 5.2 44.2 'iR. I I 'i.680 77 h 
11 3 t lsrad 5,5 2 1 15.920 2,5 56,3 6 1, 1 16.490 77 
114 t Kuwair 1,7 18 17 .. 390 1, 1 86,3 88 .2 23790' 76 2 1 
115 t Emirodos Arabcs Unido> 2, 5 84 17 .400 - 2,8 84,4 6 1, I 16 .470 75 2 1 
11 6 Reino llnido 58 .5 2 18.700 I ,4 72,0 1,4 19.260 77 h 
117 AliS[dlia 18. 1 7.7 13 18 720 1,4 70, 1 70 ,2 18 .940 77 h 
118 Jwlil 57 ,2 301 19.020 I . 7 2,5 73.7 19.870 78 h 
119 Canada 29,6 9.976 19 .380 0 ,4 84.6 78,3 21 .130 78 h 
120 Finlandia 5, I 338 20 580 - 0,2 72,9 1>5 ,8 17 .760 76 h 
121 tHo ng Ko ng 6 .2 1 22.990~ 4 ,8 70,7 85,1 22.9'i0> 79 8 
I ll Suecia 8,8 150 23 .750 - 0 .1 77,7 68,7 18 .'i40 79 h 
123 Pa.se. .. B~uxos 15.5 37 24.000 1,9 70,5 73,9 19.950 7 h 
124 BCibic1 10, 1 3 1 24 .7 10 2 ,2 76,3 80,3 2 1.660 77 h 
125 Frano;:a 58, I 552 24 .990 I ,5 77,6 78,0 2 1.030 78 h 
126 t C ingapura 3,0 26.730 6.2 56,1 84,4 22.770' 76 9 
127 Aust rit~ 8 . 1 ~4 26 890 1,9 75,0 78 .8 2 1.250 n h 
128 Esta<lus Unidos 263, 1 9.3M 26. ~80 I , j 100,0 I uO.O 2<>.980 77 h 
129 Alcmanha 81.9 357 275 10 74,4 20 .070 76 h 
130 Oinamarca 5.2 ·i3 29.890 1.5 78,7 78,7 2 1.230 75 
13 1 Norw.:ga 4 ,4 324 3 1.250 1,7 78,6 8 1,3 2 1.940 78 
132 j apao 125.2 378 39.640 2.9 75,3 8 2,0 22 .110 so 
133 Suio;a 7 ,0 41 40.630 0,1 10 ,4 95,9 25.860 78 

Mundo 5 .673 ,0 I 133.48 3 t 4 .880 w 0,8 w 67 \Y 

t Economias em de~~nvolvimen. ro, assim cla~s ifi cacbs pcl.:t) Na<;Ocs Un idJs o u cunsider.adas pa r suas au m ridadcs. a. Merodo do Alia;; vcr as noras rtcnicas. b. P>ridade do 
poder aquisirivo; ver as nora:> rtcoicas. c. E.s:rim;u iva baseada ('111 rcgrcs.sao: our ras cifr.1s cxtrapoladas de est imarivls do Ulti mo Programa de Compara<;J.o Int<:rnJLionaL 
d . Em rodas as rabelas , os dados do PID c do PNB cobrcm J fJena~ a pane:: conrincnral da T3ncinia. c. Revisaram ~'it: as ra.xas de cr~"·imcnto do PIS depois que a.s est.u isricas 
dcst:l public:1~o haviam sido fin:dizadas. (.As csrimarivJ.s rdCrenrcs 3s e:conomias da amiga Uni5.o Soviecica s5.o prd iminarcs; Sll a d:1~s:i fica<;ao conrinuar:i sob revis:io. g. Os 
dados rcltrcm-sc ao PIB. h . Segundo a UN ESC O , o analfabcli>mo <' inferior a 5%. 
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Tabela 2. lndicadores macroeconomicos 

Economias de baixa renda 
Exceto China e India 
I Mo.;ambique 
2 E<i6pia 
3 Ta.rn3nia 
4 Burundi 
5 Malavi 
6 Clude 
7 Ruanda 
8 Serra Leoa 
9 Nepal 

10 Niger 
II Burquina Faso 
12 Madagascar 
13 Bangladesh 
14 Uganda 
IS Vietna 
l G umC-Bissau 
17 Hairi 
18 Mali 
19 Nigeria 
20 kmt n, Re . do 
21 Camboja 
22 Quenia 
23 Mongolia 
24 Togo 
25 Gambia 
26 Rep. Cenrro-Africana 
27 fndia 
28 Laos, RDP do 
29 !lenin 
30 icaraglll 
3 1 Gana 
32 Zambia 
33 Angob 
34 Ge6rgia 
35 Paquistao 
36 Maurir5nia 
37 Azerbaijan 
38 Zimbibue 
39 Guine 
40 Honduras 
4 1 Senegal 
42 China 
43 Camar6es 
44 CoS<a do Marfim 
4 Albania 
46 Congo 
47 Quirgul, ia, Rep. da 
48 Sri Lanka 
49 ArmC:nia 
Economias de renda media 

Renda media baixa 
50 Lesoro 
5 1 Egiro, Rep. Arabe do 
52 Bolivia 
53 Macedonia, ERI 
54 Moldova 
55 u,bcquiS<ao 
56 Indonesia 
57 Filipinas 
58 Marrocos 
59 i ria, Rep. Arabc 
60 Papua Nova Guine 
6 1 Bulgaria 
62 Cazaquisdo 
63 G uatemala 
64 Equador 
65 Republica Dom1nicana 
66 Romenia 
67 Jamaica 
68 Jordania 
69 Argclia 
70 El Salvador 
71 Ucrclnia 
72 Paraguai 

Deficit/ 
superavit 

em c. 
corrente do 

Moeda e quase-moeda 

Media 
Taxa em 

med. an. circul. 
gov. central' de cresc. como% 

do PIB 1% do PNBI nom. (%1 

Taxas nominais de 
juros dos bancos 
(% media anuall 

Sobre 
dep6sitos 

Sobre 
emprestimos 

1980 1995 1985-95 1980 1995 1980 1995 1980 1995 

- J.7b 
-1,3 

1.9 
1, 1 

3.5 
-4.4 -3.3 

5.0 
2,0 

-2,8 

-2,2 

-3.2 
-1,4 

- 13,4 

2,5 -0.3 
8,6 

1,8 
6.7 7,4 

- 2, 1 
0,0 - 1,6 

- 1,5 3, I 
- 2,9 - 0,9 
- 8, I 3,4 

I ,8 0,3 

- 9,0 

1,8 

5,8 0.2 
3,8 

-4,7 

-4,5 -1 ,5 

1.3 18.0 
9.0 6.5 

- 1,2 

9,6 9,9 
4, 1 2,0 
0,5 

- 3.5 7, / 
-6,2 -4, I 

-4,1 

2, 1 0,8 
0.9 3 
2,9 8.3 

15.5 2,2 

2, 5 

-0.4 0,8 

3.3 3.0 

23,6 
- 0,6 

7 ,3 
5 I ,4 

1. 1 
9,3 

24,2 
14, 1 
69,0 

!6,9 
6,5 

2 1,3 

0,5 
\4,4 
6, 1 

16,8 

10,1 
836,2 

38,4 
75. I 

15,6 
7,5 

22, 1 

18,6 

3,9 
28,3 
- 2,9 

2.2 

1,1 

17,0 

13,9 
19.0 
43, I 

20,7 
13, 1 

22,7 
55.3 
3 1.9 
5 1,3 
33.4 
10,2 
14,8 
21,2 

36.5 

2J.6b 42, 1 
40,7 30,7 4,0 
13,5 I 9.9 2,5 
18,0 I 5,2 7,9 
20,0 13,7 s.s 
13,6 I 5,5 6,3 
19,4 9.~ 9,2 
21,9 33,7 4,0 
13.3 14,2 6 ,2 

13.8 22,3 6,2 
18,2 17,9 
18,4 35,6 8.3 
12,7 10 ,1 6,8 

13,8 
24,0 42,9 \0,0 
17,9 20,2 6 ,2 
23,8 25.1 5.3 

47 ,0 
7,7 

29,8 37,6 5.8 
25,7 

29,0 28,9 6 ,2 
21 ,1 23, 1 5,0 
18,9 20,9 5,5 
34,7 46,0 

I 2,7 
17,1 25.1 6,2 
24,0 30 .0 
16,2 15,4 11,5 
28.4 12,6 7 ,0 

38.7 40,9 
20,5 19,3 5.5 

9,5 
29,5 26,0 3.5 

8,8 
21,1 25,2 10,6 
26,6 20 ,0 6,2 
33.2 92,4 5,4 
20,6 16,2 7,5 
26,7 26,2 6,2 

47.5 
14,8 14,7 G,S 

28.4 3 1,8 14,5 

39,7 28,9 9,6 
52.2 96.8 8,3 
16,2 44.9 18,0 

11 .5 

13.2 6,0 
22,0 45,4 12,3 
38,5 65,2 4.9 
40.9 63, 2 5.0 
32,9 30,2 6,9 

20,5 23,5 9 .0 
2 1,2 2G,6 
17,8 24,4 
33.4 19.9 
32,8 44,0 9,5 

104,5 
)3,3 38,8 
28,0 36, I 

0,0 
19 ,8 26,4 

II ,5 
24,6 

7.3 

s.s 
5,0 
7,0 

6 ,0 
7,6 

26,5 

13.5 

8.7 
13,6 
60.1 

12.5 

5.5 

14,0 

II . I 
28,7 

25,9 
17,5 
12,0 

11.0 
5.5 

15,3 
5.5 

16, 1 

13,3 
10,9 
18,9 

8.4 

5,1 

7,9 
43.3 

23,2 
3,3 

14,4 
70 ,3 
21.2 

I 5, I 
II ,5 42,8 
12.0 I 5.3 
16,7 47.3 
11,0 16,0 
13,5 15,0 
11,0 28,8 
14,0 
14,5 

14.5 

II ,3 14,0 
10,8 20,2 

32,9 

14,5 
8,4 20,2 

18,7 
10,6 28,8 

11 4,9 
14.5 
I 5,0 2 ,0 
10,5 16,0 
16,5 16.3 

25,7 
14 .5 

19,9 
19,0 
9,5 113,3 

12,0 
162,5 

17,5 34,7 
21,5 

16,5 27.0 
14,5 
5,0 12,1 

13.0 16,0 
14,5 

19,7 
11.0 16,0 

19,0 14,7 

11 .o 16,4 
13,3 16.5 
28,0 5 1,0 

17, 1 
14,0 14,7 
7,0 10.0 

I 1.2 9.2 

11.0 21,2 
9,0 55,7 

15,6 43.6 
9,0 

19,1 
122,7 

3 1,0 

tnfla~ao 
anual 

media 1%1 
(deflator 
do PIBI 

1985-95 

52,2 

13,0 
5 1.6 

9,0 
3,8 
9,8 

22.6 

96 1,6 
28,6 
9 1,5 

169,5 
310,0 

9.2 
6,9 

20,9 

14.3 
3,7 
9,3 
2,0 
4,0 

27,3 
2,2 

11.8 
183, 1 

13,4 
15.7 
18,4 

8,8 
9.8 
4,8 

16,0 
4, ) 

45,9 

18,6 
45,5 
26,1 
68,7 
28,3 

22,9 
14,9 

24,9 

Saldo 
em c. 

corrente 
(%do PIBI 

1980 1995 

-1 8, 1 
-4, / b - 1,9 
-7,1 -17,5 

--0,6 
-21.0 - 35.0 

1,2 -4,/ 
-4, 2 -6.5 

- 14,2 -/0,1 
-4,8 - 8,9 

- 10,9 --8,2 
- 2.9 0,8 

- 13,8 - 8,6 
-6,5 - :l.S 
-6,6 -7,6 

-9,9 
8,0 - 16,1 

-6,9 -.3,3 
-8,0 -8,9 

5,6 - 1,9 
3,0 

-6.7 
-12, 1 -4,4 
- 34.7 4.5 

-8,4 - 5.8 
-37.2 - 1.1 

- 5.4 -2,8 
- 1.7 - 1.8 

-1 2,7 
- 2,5 2,4 

- \9,2 -36,9 
0.7 -6,5 

-13.3 
- 18.1 

-4,8 - 3.8 
- 18,8 - 2,6 

- 10,9 
- 2,8 - 7.3 

- 5,3 
-12.3 - 5.1 

-12.8 0, / 
2,8 0,2 

- 10,1 - 2,2 
-1 8,0 -2,7 

-0. 
-9.8 - 26.4 

- 9.5 
- 16,3 -4.7 

- 13,6 

15,3 12,2 
-1 ,9 -2,0 
-0,2 -4.0 

-1.7 
0,0 

- 0,6 -3.5 
- 5,9 -2.7 
- 7.5 -4,7 

1.9 2.6 
- 11,3 13,8 

4 ,8 2,7 
-2.4 

-2,1 -3,9 
- 5.5 -4,6 

- 10,9 - 1,1 
-3.8 

- 5,1 -5,6 
- 9.0 

0,6 - 5,6 

0,9 - 0,7 
- 1,4 

- 13,5 - 19.0 

Nota: Sabre comparabi lidade c coberrura dos dJ.dos, ver as notas tecnicas. Os nU.mcros em gnjO des ignam a nos d iftrenres dos especificados. 

Reservas 
cambiais 

brulas 
(meses de 
importa~ol 

1980 1995 

4,0b 
0,2 

] ,4 

1,7 
6 ,7 
0,7 
8,9 
1,6 

I ,5 
0.1 
I ,5 
0 . 1 

0,6 
0,6 
5,8 

2, 1 

1,4 
0.4 
2.2 
8 ,0 

0,4 
0 ,9 

3.1 
1,2 

3, 1 

3,6 

2,7 

1.5 
0 .2 

/ 0,5 
1,1 
0 ,1 

0,9 

I ,5 

1,3 
3, 1 
6 ,0 

2.9 
4,6 
1,7 
2,2 

3 .5 

4,3 
4,1 
I ,5 
2,1 
0,8 
6 ,3 
5 .8 
3,6 

6.7 

7 ,0 
1.5 
8,7 
I ,5 
4,2 
4 ,7 
2,7 
4,9 
2,6 
7, 1 
1,1 
4,2 
3 ,8 
0 ,0 
2,5 
1,6 
4,0 
1.5 
2.5 
0 ,8 
1,2 
3,4 
3,6 
5.3 

9.0 
5.2 
I ,8 
3.2 
1.2 

4,3 

2,1 

1.7 

1.0 
1.5 
1,9 
6 ,3 
0. 1 
1,5 
3.7 
0,4 

4 ,2 

5,4 
11 ,8 
6,7 
1,7 
2,9 

3,0 
2,6 
3,6 

I ,3 

2,8 
2.4 
3,4 
0,7 
2.9 
2,0 
5,3 
5,0 

3 ,2 
0 ,7 

Valor alual 
liquido 

da divida 
extern a 

[% do PNBJ 

1995 

333 
61 

148 
so 
65 
:l8 
40 

137 
26 
53 
27 
98 
32 
43 

13R 
235 

25 
73 

132 
I 28 

52 
72 
39 
75 
59 
52 
23 
43 
46 

520 
61 

139 
260 

44 
38 

16<> 
8 

65 
59 

101 

54 
16 
97 

185 
32 

325 
IS 
44 
14 

26 
56 
67 
57 
16 
7 

54 
49 
62 

11 8 

45 
87 
22 
19 
7(, 

33 
18 

123 
108 
64 

22 
10 
27 
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DeficiV 
supenivit 

Moeda e quase-moeda 

Media 
Taxa em 

Taxas nominais de 
juros dos bancos 
(% media anuall 

em c. 
commte do 
gov. central' 
(%do PNBJ 

med. an. 
de cresc. 
nom.(%) 

cin:ul. 
como % 
do PIB 

5obre 
depOsitos 

Sobre 
emprestimos 

1980 1995 1985-95 1980 1995 1980 1995 1980 1995 
73 T uniSia 9.2 
74 Litu3 nia 0.7 
75 Colombia 1.5 2.8 
76 Namibia 0,7 
77 Bielo-Russia 
78 f·edera<;<~o Russa - 5,6 
79 L<tonia -2,5 
80 Peru 2,0 0,5 

~.8 

31.6 

37,6 44 .3 
22.6 

17,1 19,5 
38,7 
10,5 

11.6 
25,0 

388,5 16,5 17,2 

2,5 
8,4 

32,3 
10,8 

100,8 

102,0 
14,8 
16,0 

7.3 
27, I 
42,7 
J 8,5 

J 75,0 

81 Cosra Rica - 3.5 -0.4 23 .6 38,8 32,2 }8.3 23,9 

31 9,5 
34,6 
36,6 

25,0 36.7 
16,8 24,7 82 l.thano - 11.2 63.4 11 7,6 }2,9 16,3 

83 T ai landia - 0,1 8, 1 19,7 34 ,5 73,8 12,0 11.6 18,0 14.4 
84 Pl nama 0,4 2.8 11 .3 32,8 67,9 7,2 11 ,1 
85 T urquia 2,6 -2,4 73,9 14,2 24 ,8 8,0 76,1 
86 Polon ia - 0,8 87,2 57,0 31,8 
87 F.stilnia 22.'i 

88 Rep. E.slovaca 62.9 

26,8 
8,7 

9,0 

8,0 33.5 
16,0 

15,6 
89 Botsuana 10,8 2 1.1 

7.4 2,6 
19,2 28,2 25,9 5.0 10,0 8,5 14,2 

90 Vcna.uela 36.3 28.9 23, l 

Renda media aha 
91 Africa do Sui 4.4 -4,2 14,5 
92 Croacia 2,1 
93 Mexico 3,8 2,4 46, I 
94 Mauricio - 1,9 I ,9 20,3 
95 Gabao u 
96 Brasil 4,1 -13,3 995,5 
97 Trinidad c Tobago 24 , I 4,3 
98 Rep. Tcheca 4,0 
99 Malisia 7, 1 7.3 15,5 

I 00 Hungria 4.7 
101 C hile 6,7 5,3 25.5 
102 Oma 7,9 --4.3 5,7 
103 Uruguai 2,1 0,6 71,3 
I 04 Arabia Saudita 5, I 
105 Argentina - 2,6 257.9 

106 Slovenia 
107 Grc'cia 
Renda baixa e media 

Africa Subsaariana 
Le.te da Asia e Pacifico 
Sui da Asia 
Europa e Asia Central 
Oriente M&lio e Norte 

da Africa 
Am~rica Latina e Caribe 

Economiu de renda alta 

- 0,4 ~14. 4 

I 08 Corcia. Republica da 2,8 6,0 
I 09 Portugal -2,7 -3,4 
II 0 E.spanha 0,4 -4.9 
Il l Nova Zd iindia - 1,6 3,8 
11 2 lrlanda - 5,7 - 1,8 

I 13 t Israel - I 6,9 - 2.4 
11 4 t Kuwait 70,5 
I 15 t Emirados Arabes Unidos - I I ,0 -8,8 
J 16 Rei no Unido - I ,2 - 3,4 
117 Aumalia 0,6 - 1,9 

118 ld lia -6.4 -l/,1 
I 19 Canada - 2,4 
120 Finllndia 2,0 -9,0 
121 tHong Kong 
122 Su&:ia - 2,5 - '\.9 
123 Plises Baixos I ,2 - 2,3 
124 llclgica - 2,9 -2,6 
125 Frano;a 2,2 - 3.8 
126 t Cingapura 9,8 15,0 
I 27 Austria 0.6 - 1, 'i 

128 Estados Un ido, - 0,5 - 1,4 
129 Alcmanha - 0,2 
130 Dinamarc.1 - 1,2 - 1,2 
131 Norucga 4,0 1.0 
132 Japao - 3.2 
133 Suio;a 0.8 - 3.4 
Mundo 

18.5 
15.5 
11,2 
19,2 
11 ,4 
22, I 
3,2 
4,6 

II ,9 

8,9 
6,6 

5,6 
!3,0 
3,7 

14 ,3 
7,0 

3,9 
8,1 
4,4 
5,9 
5.9 
4,6 

50, 1 51.7 5.5 
22.1 

25,2 30,7 20,6 
40.0 73.2 9.3 
15.3 14 .6 7,<. 

II ,I 26, 1 11 5,0 
27, 1 40, 1 6.6 

81 ,0 
46, I 85.0 6,2 

43.0 3,0 

2 1.0 33.9 37.7 
13,8 31,3 
3 1,2 33,4 50,3 
13.8 50.4 
19.0 18.8 79.6 

32,5 
50,5 53,0 14,5 

29,0 40,9 19,5 
70, J 78, I 19,0 
75,4 78.6 13, I 
26,4 77,6 I } ,0 

43.8 50.1 12.0 
14,8 67,3 
33, 1 77,7 9.2 
19,0 54 ,0 9,5 

14,1 
36.4 61,3 8,6 

70,9 62,5 12,7 
45,1 59,3 12,9 
39,8 56.7 9,0 
60,7 

II ,3 

67 ,3 82.0 6,0 
45,0 80,2 7,7 
7 1,6 64,4 7,3 
57,7 82,6 9.4 
72,6 89.<. 'i,O 

60,4 59,4 l.l, I' 
62,0 7,9 

42,6 57,8 10,8 
47, I 55.6 5.0 
83,4 I 12,7 5.5 

107,4 126.3 8,8 

24.7 .12.2 

13,5 9,5 17.9 
5.5 20 ,2 

39,2 28 , I 
12,2 12.2 20,8 
5.5 12,5 16.0 

52,2 
6.9 10,0 15,2 
7,0 12,8 
5,9 7,8 7,6 

26, 1 32.6 

13.7 47,1 18,2 
6.5 9.4 

38,2 66,6 99, I 

11.9 17,8 

I 'i,3 24,8 
15,8 21,3 23, 1 

8,8 18,0 9.0 
8,4 18,8 13.8 
7,7 16,9 I 0,0 
8.5 12.6 12,2 
0.4 16.0 6.6 

14,! 176,9 20,2 
6.5 9,2 8,4 

12,1 
4, I 16,2 6,7 

10,6 

6,4 19,0 I 2,5 
7,1 14,3 8,6 
3.2 9,8 7,7 

6,2 15,2 11, 1 

4,4 13,5 7,2 
4,0 18,0 8.4 
4,5 12.5 8,1 
3.5 I 1,7 6,4 
2,2 

5,')< 15,3 8.8 
3.9 12,0 I 0,9 
3,9 17,2 10.3 
5,0 12,6 7,8 
0.7 8,3 3,4 
1.3 5.6 5.5 

lnfla~iio 

anual 
media 1%1 
(deflator 
do PIB) 

1985-95 
6,0 

25.2 
I 0.4 

148,9 
72.5 

398,5 
18.4 

5,0 
1.7 

64,6 
91,8 
77,2 
10,6 
11 ,5 
37,6 

13,9 

36,7 
8,8 
5.0 

875,3 
6,8 

12,2 
3,3 

19,9 

17.9 
-0.2 
70,7 

2,8 
2'i5,G 

15,4 

6,7 
II ,2 
6,3 
3,9 
2,5 

17, 1 
-0.5 

5, I 
3.7 
6.0 
2,9 
3,8 
8,7 
5.5 
1,7 
3,2 
2 ,8 
3,9 
3,2 

3,2 

2,8 
3,0 
1,4 
3.4 

5aldo 
em c. 

commte 
(%do PIBJ 

1980 1995 
-4,0 --4,1 

- 8,7 
- 0,6 - 5.4 

1,6 
-1 .2 

2,8 
- 0.4 

- 0,5 - 7.4 
- 13,7 - 1,5 

-45.7 
- 6.4 - 8, I 
- 9,2 -2,2 
- 5,0 - 1.4 
-6,0 -3,6 

-4 ,6 
3,7 

- 15,6 7,9 
6,8 3.0 

4,5 - 2,6 
-9,5 

- 5.3 - 0,3 
- I 0,3 - 0,6 

9,0 8, 1 

- 5.5 2,6 
5,7 5,5 

-3.1 
- 1, 1 - 5,9 
-2.3 - 5,8 

- 7.1 0,2 
15,8 -8, 1 
- 7,0 - 2,0 
26,5 -6,5 
-6.3 - 1,4 

-0,2 
- 5,5 - 3,2 

- 8,3 - I ,8 
-3 ,7 - 0.2 
-2,6 0,2 
--4.3 -6,6 

- 10,6 2 ,3 

- 3,9 -6,0 
53.4 I 5,8 

1,3 - 0,4 
- 2.8 - S,'i 

-2.3 2.4 
-0,6 - I ,5 
- 2,7 4,5 
--4,4 
- 3.4 2,0 

-0,5 4, 1 

- 0.6 1, 1 
- 13,3 18,0 
-5,0 - 2,2 

0,1 - 2, 1 
- 0.9 

- 3.3 0,8 
1,7 3.0 

-1.0 2,2 
-0,2 7.2 

3. Retcre-se ao saldo do or~ menta ordin.irio, c:xceruada~ as doa~6es. b. Inclu i a ErirrCia. c. T :LU para ccrrifia do dt: dc:p6sito. 

Reservas 
cambiais 

brutas 
(meses de 
impo~iio) 

1980 1995 
2.0 2,1 

2,5 
12,5 5,0 

I ,3 
0,9 

2,5 
3,2 

6,6 8,6 
I ,2 3,0 

14.6 

3.3 5,0 
0,2 0,9 
4.3 3,7 
0,3 4,9 

2,2 
4,4 

4,3 22,5 
9.4 6.3 

3,6 

1,4 
I ,9 
0,7 
2,3 

I 1.4 

4,6 

5.9 
3,2 

12,5 
5,0 
7,0 

3,7 

1,3 
15.2 
6,0 
0,6 
2,7 

3.6 
6,2 

2,0 
2,) 

6,4 
2.3 
1,6 

2.0 
4,4 

5,2 
3,0 
6,4 

6,2 
5.3 
1,5 
3,0 
2,8 

13.3 

1,4 
2,5 
2, I 
4,2 
0,8 

7.~ 

1,8 
6.5 
3.2 
6.7 
8,8 
2.6 
5.3 
2,7 
6,2 

2, 1 
7,0 

2,5 
6,2 
3,2 
2,4 
2,0 

2,5 
4.1 

2,4 
0,8 
2,9 

3. 1 

2,5 

I ,5 
5,7 
2,5 
2,0 
2, 1 
1,5 
5,5 
4, I 
7,7 

Valor atual 
liquido 

da divida 
extema 

1% do l't;BI 

1995 
52 

9 
27 

6 
35 

7 
52 
40 
25 

35 
98 
43 
3 1 
6 

3 1 
13 
47 

18 
67 

89 
23 
52 
36 
39 
72 

-i l 
28 
3 1 

3 1 
18 
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Tabela 3. lndicadores economicos externos 
Rela~iies Fluxos 
liquid as agregados de Fluxos liquidos 
de troca Comercio ~ursos liquidos de capital privado Ajuda extema 

11987=1001 (% do PIBI (% do PNBI (USS milhiiesl 1% do PNBI 

1985 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1994 
Economias de baixa renda Ill m 91 m 3,4 w 5,9 \V 7.368' 53.446 ' 1,9w 4J w 

Exceto China c India 112m 91 m 6,3w 7.3 w 4.769 ' 5.517' 4.1 w 12,6 w 

I Mo9ambiquc 11 3 124 61 /02 .~.9 76,8 0 67 8,4 101 ,0 
2 Eti6pia 11 9·' 74 27' 39 8,3' 12,0 26' - 42 4,7a 22,7 
3 T an7 ... 1nia 126 83 37 96 16, 4 18, I 100 137 !2.4 29,9 
4 Burundi 133 52 32 43 8, 1 24,5 -3 I 12,8 31.6 
5 Ma lavi 99 87 64 (,9 1).7 22.4 30 - L4 12,6 38,0 
6 .hade 99 103 65 46 3,3 16,2 0 7 4.9 23.9 
7 Ruanda 136 75 41 32 9,3 53.8 14 I 13,4 95.9 
8 Serra Leoa 109 89 62 40 5.2 22,7 - 7 - 28 8,0 36,0 
9 Nt·pal 98 85 30 GO 6,5 6,4 0 - 2 8,3 10,9 

10 Niger 91 !01 63 30 12,9 R.G ]99 -23 6,8 25.0 
II Burquina faso 103 /03 43 45 8,4 13,9 4 0 12,5 23,7 
12 Madagascar 124 82 43 54 8,7 8,4 13 1 4 5,8 10,2 
13 Bangladesh 126 94 24 37 13.0 3.5 I I 10 9.9 6.8 
14 Uganda 149 58 45 33 8,9 10.1 44 112 9.0 19.2 
l'i Vierna 83 4.4 0 1.487 5,9 
I G C uinC:-Rissau 91 92 52 48 108.0 26.4 18 56,6 74,j 
17 Hairi 89 52 52 17 5.2 28.0 20 7.3 37,3 
18 Mali !00 /03 51 38 12,1 13,9 10 I 16,6 24.5 
19 NigCria !67 86 48 81 0,9 0,8 694 453 0,0 0,6 
20 lemon , R<p. do 131 84 88 3.6 97 - 2 4.6 
21 Camboja 36 15,1 0 164 !4,3 
22 Qu~nia 124 98 67 72 8,8 5,6 30 1 - 42 5.6 9,7 
23 Mongolia 58 0,0 16,0 0 -4 0,0 27,6 
24 Togo 139 90 107 65 J 2,7 11,3 83 0 8.3 13,8 
2'> Gambia 137 /II 11 9 /03 35,0 9,0 21 10 24 ,4 19,8 
26 Rep. Ccnrro-Africana 109 9 1 69 46 10,7 12,5 4 3 13.9 19.4 
27 fndia 92 /50 17 27 1.4 1,0 868 3 592 1,3 0,8 
28 Laos, RDP do 53 16,1 0 88 L4 .2 
29 I3coin I l l 110 66 64 7,2 10.7 4 6,4 17,4 
30 Nicaragua Il l 95 68 76 13.R 33.3 -2{, 10.9 46, 1 
31 Garta 93 64 I 59 4,1 17,4 - 26 525 4,3 H,5 
32 Zambia 89 85 87 7 1 14,6 12,5 175 30 8.9 20,7 
33 Angola !53 86 132 21,3 38 523 11 ,0 
34 Gc:6rgia 46 66,2 0 0 7.5 
3'> Paquisli o 112 11 4 37 36 5.4 4.1 230 I .443 5.1 3.1 
36 Mauri{ania 11 0 106 104 104 29,4 17.8 27 3 26,2 27,7 
37 AzerbaijJo GG 7,9 0 110 3.8 
38 Zimb:ibuc 100 84 G4 74 4,2 7,2 23 99 3,1 10,2 
39 Guin t 120 9! 46 9,1 80 20 I 1,0 
40 Ho nduras I 18 77 80 RO 11,7 6.5 137 65 4,2 9,5 
41 Senegal 107 107 72 69 9,0 8,4 18 - 24 9,0 17.2 
42 China 109 105 13 40 1,0 7,9 1.732 44.339 0.0 0,6 
43 Camar6~.:s 113 79 54 46 10,9 2.8 409 49 4,4 10.0 
44 Cosra do Martlm 109 8/ 76 76 11,8 7.9 936 36 2,2 24 ,8 
45 Alhania 52 9,2 0 70 9, \ 

46 Congo !50 93 120 128 35.5 1,1 40 49 6,0 24,9 
47 Quirgufzia, Rep. da 58 6,\ 0 15 5.5 
48 Sri Lanka 106 88 87 83 10,6 6,0 129 140 9.8 5, I 
49 Armenia 85 7.2 0 8 9,8 
Economias de rcnda media .94m 2.8 w 4,1 w 44.334 ' 130.742' 0,6w LOw 

Renda mCdja baixa 1 .• 3 w 1.4 w 
50 Lesoro 143 138 10,5 8,4 7 32 14,9 8,9 
51 Egito, Rep. Ar.be do 147 95 73 54 14,2 1,9 1.133 294 6,5 6,4 
52 Bolivia 130 67 38 47 14, 1 12,9 203 191 5.9 10,9 
53 Macedonia, ERJ 86 3,0 0 0 
4 Moldova 78 4,9 0 79 l, 'i 

55 Uzbequ israo 125 2..3 0 23; 0,1 
56 Indonesia 145 79 53 53 2,5 6,8 987 I 1.648 1.3 1,0 
57 Filipinas 99 1/4 52 80 3.9 5,2 840 4605 0,9 1,6 
58 Marrocos 99 90 45 62 8,6 2,9 731 572 4,9 2.2 
59 Sfria, Rep. Arabc 138 78 54 19.7 1.9 42 43 13,0 5,3 
60 Papua Novo C. uine 94 90 97 106 16,8 10,8 106 578 13,1 (>,4 

61 Bulga ria 95 !06 66 94 1.7 3.7 339 489 0,0 1,6 
62 Ca1..aquisr:io 69 4,7 0 500 0,2 
6J Guatemala I 14 93 47 47 2,8 1,7 91 8'i 0,9 1.7 
G4 E uador 143 71 51 56 7.4 4.8 'i94 561 0.4 1.4 

65 RepUblica Dominie1na 11 5 123 48 55 7,1 l .'i !50 237 1.9 0,7 
66 RomCnia 66 Ill 75 60 4.4 1.360 687 0.5 
67 Jamaica 89 !05 102 145 12,3 5,5 9 188 5.1 2,9 
68 Jordania 127 128 / 2/ 35,0 8,4 28 -143 6.5 
(,9 Argclia 17.1 83 65 57 3,1 2,6 897 129 0,4 1.0 
70 El Salvador 122 89 67 55 3,2 I.G - 17 2.8 3.9 
71 Ucrinia 0,9 0 247 0,3 
72 Para uai 110 !OJ 44 82 3,6 4.3 12 1 174 0,7 1.3 

Nora: Sobrc comparabilidade e cobcrrura dos dados, vcr ;1 nmas cecnicas. Os m'i meros em grifo designam anos d ifcrentcs dos cspecificJdos. 
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7 f'uni:sia 
74 Lituania 
75 ol6mbia 
76 Namibia 
77 Bido-RUssiJ 

78 1-edcra~o Russa 
79 Lctonia 
80 Peru 
81 Costa Rica 
82 Libano 

83 T ail3ndin 
84 Panama 
85 Turquia 
SG Polonia 
87 ~[Qnia 

88 Rep. Eslovaca 
89 Borsuana 
'JO c:nctuda 

Renda media alta 
9 1 Africa do Sui 
92 Cro:icia 
93 Mexico 
94 Mauricio 
95 Gabao 
% Brasil 
97 T rinidad c Tobago 
98 Rep. Tchcca 
99 Malasia 

I 00 Hungria 
101 Chile 
102 Oma 
103 Uruguai 
104 Arabia Saud ita 
I 05 AroefHina 

106 Eslovcnia 
[07 Grecia 
Renda baixa e media 

Africa Subsaariana 
Leste da Asia c Padficn 
Sui da Asia 
Europa e Asia Central 
Oriente MCdio e Norte 

da Africa 
America Latina c Ca.ribe 

Economias de renda alta 

I 08 Cor<'ia, Republica da 
109 Portugal 
II 0 Espanha 
Ill Nova Zclandia 
112 lrland" 
I 13 tlsrael 
11 4 t Kuwair 
11 5 t Emirados Arabcs Unidos 
II G Rei no Unido 
I 17 Aunr.il ia 
11 8 l1:llia 
11 9 Canada 
120 Finlandia 
12 I t Hong Kong 
122 Suecia 
123 PJiscs Baixos 
124 Bt'lgic.1 
125 Fr.~n~~ 

126 t C:ingapura 
127 Austria 
128 Estados Unidos 
129 Alcmanha 
130 Dinamarca 
131 Norucga 
J 32 Japiio 
133 Sui~a 

Mundo 

Rela~iies 
liquidas 
de trvca 

11987:100) 

1985 1995 

123 91 

124 80 

I I I 83 
J II 92 
105 95 
103 IOU 
104 86 
82 109 
95 109 

98 86 
97 152 

166 8J 
110m 

101 

145 
77 

I )4 

101 
138 
98 

114 
103 

91 
182 
91 

175 
123 

lll m 
110m 

109m 

147 01 

!Jim 

96 m 

94 
11 7 
82 
90 
% 
99 

I 65 
18 1 
104 
11 0 
$4 
99 
88 

11 8 
92 

10 1 

9G" 
89 

108 
92 

101 
84' 
91 

142 
73 

95m 
I ll 

Y2 
103 
90 

101 
86 
86 
92 
97 
~/'! 

77 
112 

92 
120 

Ill 

93m 
91 m 

.94m 

92m 
94m 
97 m 

102 
92 

I 14 
108 
90 

109 
88 
93 

102 
101 

107 
!00 
95 
87 

102 

103 
JOJ b 
lOG 
89 
8 

102 
96 

100 

95 
127 

60 

Comercio 
(% do PIB) 

1980 1995 

86 93 
108 

32 35 
142 110 

44 

9 l 
42 30 
G3 81 

70 

54 90 
79 

17 45 
59 53 

! GO 
124 

JI G lUI 
51 49 

G4 

24 
113 
9G 
20 
89 

I 13 
80 

50 
100 
36 

101 
12 

47 

74 
61 
34 
62 

108 

91 
11 3 
11 2 
52 
34 

i7 
55 
67 

18 1 
{, J 

103 
128 
44 

423 
76 

21 

GG 
81 
28 
n 

44 
93 
48 

120 
101 

15 
68 

!08 
194 
67 

54 
89 
41 
70 
16 

11 3 
57 

67 
GG 
47 
62 

136 

9 
! 04 
139 

57 
40 
49 
7 1 
68 

297 
77 

99 
143 
43 

77 
24 
46 
64 
71 
J7 
GR 

Auxos 
agregados de 

recursos liquidos 
(% do PNB) 

1980 1995 

7 ,2 5,7 

3,G 
2,9 2,7 

1.4 

0,5 
2,2 

1,8 G,4 
9,2 I ,G 

11.3 

6,5 6,1 
4, I 10, I 
3,0 0,8 
5,5 5.6 

6.5 

4,3 

20,3 2.3 
2,6 o,u 

4,8 
8,4 

- 1,9 

2 ,9 
6.3 
0,0 
8,7 

33 
8.7 
3.3 
5.3 

4.6 

2,9 w 

5,5 w 

2,9 w 
3,0w 
1.7 w 

1,9w 
4,2 w 

1,9 
8,7 
7,9 
9.6 
2,6 
6,4 
9,2 

14,7 
17.4 

4,7 
1,3 
I ,8 

4. 1 

4,0 

4,5 w 

8,3 w 

7,8 w 

1,6w 

3,8"' 

0,4 w 

4,3 w 

a. Inclui o. Eri trCia . b. lnd ui o Luxemburgo. c. Os d::tdos n:fc:rtm-!1<:: a RepUblica Fed~ral d:1 lc:manha am~ da unifica~lo. 

Fluxos liquidos 
de capital privado 

!USS milhiiesl 

1980 1995 

337 751 
0 194 

G88 3.74 1 

u 103 

2.81 7 i.llG 
0 224 

- 67 3 532 
248 384 
70 1.1 5J 

1465 9 .143 
65 228 

GGO 2.000 
2 265 5 058 

0 207 

0 653 
11 5 64 

1.825 848 

0 34G 
8. 18 1 13.068 

48 304 
- 93 -12'i 

5.656 19.097 
258 27 1 

0 5 59G 
1.913 11.924 

596 7.84 1 

2.447 4.230 
33 126 

479 21 

3.47S 7.204 

0 838 

5 1.702t 184. l88t 
7.906t 9. 128t 
7. 135 t 84. 137 t 
1.2J8 t 

26. 164 t 

- 1.040 t 
24.590 t 

).191 t 

.30.059 t 

1.4 14 t 

54.26 1 t 

Ajuda externa 
(%do PNB) 

1980 1994 

2,7 0,7 
1, 1 

0,3 0,2 
0,0 4,7 

0,') 

0 ,6 
0,9 

I ,0 0,8 
1.4 0 ,9 

2,') 

l.3 0.4 
I ,3 0,6 
1,4 0, I 
0,0 2,0 

1,1 

0,6 
11.8 2,2 
0,0 0,1 

0,1 w 

0,0 
3,0 
1,4 

0.0 
0,1 
0,0 
0,6 
0.0 
0,0 
3 ,1 
0,1 
0,0 
0.0 

0. 1 

!,Ow 

3.4 w 

0,7 w 
2.4 w 

0,4 w 

1,1 w 

0,3w 

0.2 

4, I 
0,0 
0,0 

0.0 

0.1 

0,1 w 

0.2 

0.1 
0.4 
5,6 

0,1 
0,5 
0,4 
0, I 
0.' 
0.3 
1,0 
0,5 
0.0 
0.1 

0,0 
3,3 w 

16,3 w 

l , lw 
1.9w 
0,9 w 

1,7w 

0.0 

1.6 
0,0 
0,0 

0.0 

0 ,0 



230 RELATORIIJ SIJBRE IJ DESENVIJLVIMENTD MUNDIAL 1997 

Tabela 4. Populayao e mao-de-obra 

Economias de baixa renda 
Exa1o China e India 
I Mo~ambiquc 
2 Eri6pia 
3 Tan2inia 
4 Burundi 
5 Malavi 
6 hade 
7 Ruanda 
8 Serra Leoa 
9 Nepal 

10 Ni cr 
11 Burquina Faso 
12 Madagasur 
J 3 Bangladesh 
14 Uganda 
15 Vierna 

Gume-BJSSJu 
17 Hai1i 
18 Mali 
19 Nigeria 
20 Iemen, Rep. do 
21 Camboja 
22 Quenia 
23 Mong6lia 
24 Togo 

Gambia 
26 Rep. Ccnrro-Africana 
27 India 
28 Laos, RDP do 
29 Benin 
30 Nicaragua 
3 1 Gana 
32 Z-ambia 
33 Angola 
34 Gc6rgia 
3~ Paqui<1ao 
36 !'vfaurit3nia 
37 Azerbaijao 
38 Zimbabuc 
39 Guine 
40 Honduras 
4 1 Senegal 
42 China 
43 Camar6cs 
44 Com do Marflm 
45 Albania 
46 Congo 
47 Q ui rguilia, Rep. da 
48 Sri Gnka 
49 Armenia 
Economi.., de renda media 

Renda media baixa 

SO Lcsoco 
5 1 Egiw, Rep. Arabe do 
52 Bolivia 
53 Macedonia, ERI 
4 Moldova 

55 2bcquiscao 
56 Indonesia 
57 Filipinas 
58 1Vfarrocos 
59 Siria, Rep. Arabe 
60 Papua Nova Guine 
61 Bulgaria 
62 Caz.aquiS!ao 
63 Gua~emala 
64 Equador 
65 Republica Dominicana 
66 Romenia 
67 Jamaica 
68 Jordania 
69 Argtlia 
70 El Salvador 
7 1 Ucdnia 
72 Paraguai 

Popula~iio 

Total Cn!Kimento 15-64 anos 
(rnilhiiesl mectio anual 1%1 lrnilhiiesl 

1980 1995 1986-90 199G-95 1980 1995 

2.3781 3 .1801 
7091 1.050 I 

12 16 
38 56 
19 30 
4 6 
6 10 

4 6 
5 6 
3 4 

I 5 21 
6 9 
7 10 
9 14 

87 120 
13 19 
54 73 

1 
7 

7 10 
7 1 I I I 

9 IS 
6 10 

17 27 
2 
3 
1 I 

2 J 
687 929 

3 5 
3 5 
3 4 

II I7 
6 9 
7 II 
5 5 

83 130 
2 2 
6 8 
7 II 
4 7 
4 6 
6 8 

98 1 1.200 
9 13 
8 14 
3 3 
2 3 
4 5 

15 18 
3 4 

1.236 I 1.591 I 

905 I 1.153 I 

I 2 
41 58 

5 
2 
4 

16 23 
148 193 
48 69 
19 27 
9 14 
j 

9 
15 17 

II 
II 

6 8 
22 23 
2 3 
2 4 

19 28 

5 
50 52 
3 5 

2,0 w 

2.7 w 

1,6 
3. 1 
3,2 
2,8 
3.3 

2.4 
3,0 
2, I 
2,6 

3.3 
2,6 
2.9 
2,4 
2,4 
2,1 

1,8 
1,9 
2,5 
3.0 
3.3 
2,9 
3.4 
2,9 
3,0 
3 ,6 

2.4 
2, I 
2,7 
3, 1 
2,9 

3,3 
3,0 
2,7 
0,7 
3. 1 

2,6 
I,S 
3.3 
2,5 
3.3 
2,9 
1.5 
2.8 
3.8 
2. 1 

3, 1 
1,9 
1.4 
1.4 
I ,8w 
1,7 w 
2,7 
2,5 
2,0 
0,7 
0,9 

2,5 
) ,8 
2.4 
2,2 

3.3 
2.2 

- 0 ,2 
I ,2 
2,8 
2,5 
2,2 
0,4 
1,2 

3,7 
2,9 

I ,0 
0,4 
3,0 

1,7 w 
2,4 w 

2,6 
1,9 
3,0 
2,6 
2.7 

2,5 
-1 ,7 

1.0 
2,5 
3.3 
2,8 
3 ,1 
1.6 
3,2 
2, I 
2,1 
2 .0 
2,9 
2,9 
5.0 
2,8 
2,7 
2, 1 
3,0 
3 .7 
2,2 
1,8 
3,0 
2,9 
3, 1 
2,8 
2,9 
3,1 

-0,2 
2.9 

2,5 
1,0 
2,4 
2,7 
3.0 
2,7 
1,1 
2,9 
3,1 

-0,1 

2,9 
0.5 
1,3 
1.2 
1,4 w 
1.4 w 

2, 1 
2,0 
2,4 
0,9 

-0,1 
2,1 
1,6 
2,2 
2,0 
3,0 

2,3 
-0.7 
- 0,2 

2,9 
2,2 

1,9 
-{),4 

1,0 
5,7 
2,2 

2,2· 
-0, 1 

2,7 

1.3511 1.934 I 
37 1 I 563 I 

6 9 
19 28 
9 I 5 
2 3 
3 5 
2 3 
3 4 
2 2 
8 12 
3 4 
4 5 
5 7 

44 64 
6 9 

28 43 

0 I 
3 4 
3 5 

38 58 
4 8 

3 5 
8 14 
I 
I 
0 I 

2 
394 562 

2 3 
3 

I 2 

6 9 
3 5 
4 5 
3 4 

44 70 

I 
5 
6 
3 

2 3 

3 
586 81 1 

5 7 
4 7 
2 2 
I I 
2 3 
9 12 

2 
7 17 I 981 I 

527 I 7 12 I 

I I 
23 34 
3 4 
I 

3 
9 13 

83 120 
27 40 
10 16 
4 7 
2 2 
6 6 
9 10 
4 6 
4 7 

3 5 
14 IS 

2 
2 

16 

2 3 
33 34 
2 3 

Miio-de-obra 

Cn!Se. 
Total' rOOdio anual 

lmilhiiesl 1%1 Mulheres 1%1 Agricultura 1%1 Industria 1%) 

1980 1995 1986-90 199G-95 1980 1995 1980 1990 1980 1990 

1.156 r 1.575 1 
3 17 I 467 I 

7 8 
17 25 
10 IS 
2 3 
3 5 
2 3 
3 4 
J 2 
7 10 
3 4 
4 5 
4 6 

4 1 60 
7 9 

26 37 

0 I 
3 3 
3 5 

30 44 
2 5 

3 

I 
I 
0 

13 

I 2 
300 398 

2 2 
2 
2 

8 
2 4 
3 5 
3 3 

29 46 

I 
3 
5 
3 

1 2 

3 4 
539 709 

4 5 
3 5 

I I 
2 2 
5 8 

2 

5 13 1 688t 
387 I 507 I 

I I 
14 21 
2 3 
I I 

2 
6 9 

59 89 
19 28 
7 10 
2 4 

2 

7 8 
2 4 
3 

II II 

I 

9 
2 2 

26 26 
2 

2,2 w 
2,6 w 

1,2 
2.9 
3,2 
2,6 
3.0 
2,1 
3,2 
1,8 
2,4 
3,0 

2.0 
2.5 
2,8 
2.2 
2,7 

1,J 

1.3 
2.3 
2,6 
3.7 
2,8 
3,6 
3. 1 
2,6 
3.4 
1,7 
1,9 
2,3 
2.7 
2,9 

3, 1 
3.1 
2, 1 
0,4 
2.9 
2,0 
1,0 
3.6 
2, I 
3,6 
2,6 
2,2 
2,4 
3,1 
2,6 

3. 1 
1,6 
2,3 
1,6 

2,1 w 

1,8w 

2,3 
2,5 
2,6 
1,2 
0,2 
2,2 
2,9 
2.7 
2,6 
~.0 

2,1 
- 0.4 

1, 1 
2,9 
3.5 

3,1 
- 0,2 

2, 1 
4,9 
3.7 

1.7 
-{),1 

2.9 

1,7 w 
2,5 w 

2,4 
2,3 
2,9 
2,7 
2.5 
2,5 
2,0 
2,0 
2,4 
2,9 

2,1 
3, 1 
2,1 
2,7 
1,9 

),8 

1,7 
2,7 
2,8 
4,9 
2,5 
2,7 
2,9 
2,8 
3.2 

1.8 
2,0 
2,7 
2,5 
4,0 
2,7 
2,8 
2,8 

-0,1 
3.3 
2,7 
1,7 
2,2 
2,4 
3,8 

2,7 
1,1 
3, 1 
2.3 
0,8 

2,6 
1,2 
2,0 
1,1 

1,8w 
l,7 w 

2.3 
2,7 
2.6 
1,3 
0,2 

2,8 
2,5 
2,7 
2.6 
3.5 

2.3 
- 0,6 

0.5 
3.5 
3.2 
2.6 
0, 1 
1,8 
5.3 
4, 1 

3.4 
-{),2 

2,9 

40 w 4 1 w 
40 w 41 w 

49 48 
42 41 
so 49 
so 49 
5 I 49 

43 44 
49 49 
36 36 
39 40 
45 44 

48 47 
45 45 
42 42 
48 48 
48 49 

0 40 
45 43 
47 46 
36 36 
33 29 

56 53 
46 46 
46 46 
39 40 
45 45 

48 47 
34 32 
45 47 
47 48 
28 36 

51 51 
45 45 
47 46 
49 46 
23 26 

45 44 
47 44 
44 44 
47 47 
25 30 

42 42 
43 45 
37 38 
32 33 
39 41 

43 43 
48 47 
27 35 
48 48 

36 w 38 w 
38 w 40 w 

38 37 
26 29 
33 37 
36 4 1 
50 49 
48 46 
35 40 
35 37 
34 35 
23 26 

42 42 
45 48 
48 47 
22 26 
20 26 

25 29 
46 44 
46 46 
15 21 
2 1 24 

27 34 
50 49 
27 29 

73 w 
72w 

84 
86 
86 
93 
88 
88 
93 
70 
95 
93 

92 
85 
74 
89 
73 

86 
71 
93 
55 
70 

76 
83 
40 
69 
84 

85 
70 
so 
67 
39 
6 1 
76 
76 
32 
62 

72 
35 
74 
91 
56 
8 1 
76 
73 
65 
57 

5 
34 
52 
2 1 

38 w 
41 w 

4 1 
6 1 
53 
34 
43 

38 
59 
52 
56 
39 

83 
20 
24 
54 
40 
32 
35 
3 1 
24 
36 

43 
25 
45 

69w 
67 w 

83 
80 
84 
92 
95 
81 
92 
67 
95 
9 1 

92 
84 
64 
93 
72 

85 
68 
93 
43 
~8 

74 
80 
32 
66 
82 

80 
64 
78 
62 
28 

60 
75 
75 
26 
56 

55 
31 
69 
87 
40 

76 
74 
70 
60 
55 
48 
32 
49 
17 

32 w 
36 w 
4 1 
43 
47 
22 
33 
34 
57 
45 
45 
34 

79 
14 
22 
52 
33 
25 
24 
24 
21 
26 

36 
20 
39 

13 w 15 w 
lOw 12w 

7 8 
2 2 
4 5 
2 3 
5 5 

3 
3 

14 15 
I 0 
3 4 
J 
6 
9 16 

5 
13 14 

2 2 
8 9 
2 2 
8 

13 16 

7 
G 

2 1 22 
10 10 
7 8 

3 3 
13 16 
6 6 
7 8 

24 26 

13 13 
8 9 
8 8 

27 31 
IS 20 

7 10 
28 29 
12 8 

2 
14 19 

6 7 
14 15 
8 9 
8 10 

23 23 

13 14 
29 26 
18 21 
43 4 1 

28 w 27 w 
27 w 27 w 

33 28 
17 23 
18 18 
3 1 4 1 
26 30 

25 25 
12 14 
15 15 
20 25 
28 24 

G 7 
45 50 
32 31 
19 17 
20 19 

24 29 
4 1 47 
16 23 
32 32 
27 31 
I9 21 
39 40 
20 23 

Nma: Sobre comparabilidJde c cobt:rtura dos dados, ver as noras ttcnicas. Os nUmeros em grifo dcsignam a nos diferentes dos especificados. 
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Mao-de-obra 
Popula~ao Cresc. 

T olal Crescimento Total' medio anual 
(milhOesl medio anual (%) 

15-64 anos 
(mil hOes) (milhiies) (%1 Mulheres 1%1 Agricultura 1%1 Industria (%1 

1980 1995 19B6-90 1990-95 1980 1995 1980 1995 19B6-90 1990-95 1980 1995 1980 1990 1980 1990 
7J Tunisia 
74 Liruania 
75 Colombia 
76 Namibia 
77 Bielo-Ru.sia 

78 Fcdera>;ao Russa 
79 Lcron ia 
80 Peru 
8 1 Costa Rica 
82 Libano 

83 Tailandia 
84 Panama 
85 Turquia 
86 Polon ia 
87 Estonia 

88 Rep. Eslovaca 
89 Bo<Suana 
90 Venezuela 

Renda media aha 

9 1 Africa do Sui 
92 Cro:icia 
93 Mex.ico 
94 Mauricio 

95 Gabio 

96 Brasil 
97 Trinidad e Tobago 
98 Rep. Tcheca 
99 Malisia 

100 Hungria 

101 Chile 
102 Oma 
103 Uruguai 
104 Arabia Saud ira 
I 05 Argentina 

I 06 Eslovenia 
107 Grccia 
Renda baixa e media 

Africa Subsaariana 
Les1e da Asia e Pacifico 
Sui daAsia 
Europa e Asia Central 
Oriente Medio e None 

6 

28 

10 

139 
3 

17 
2 
3 

47 
2 

44 
36 

I 

I 5 
3311 

29 
5 

67 

121 
I 

JO 
14 
II 

II 

I 
3 
9 

2R 

10 

37 
2 

10 

148 
3 

24 
3 
4 

58 
3 

6 1 

39 

I 

22 

438' 

41 
5 

92 

159 
I 

10 
20 
10 

14 

19 
35 

2 

10 

3.614 1 4.7711 
381 I 583 I 

1.3601 l-7061 
903 I 1.243 I 
437 I 488 I 

2,5 
0,9 
1,9 
2,7 

0,6 

0,6 
0.5 
2,2 
2.8 

1,7 
2, I 
2,3 
0,7 
0.6 

0.6 
3,5 
2.6 

2,0w 

2.4 
0.4 
2,3 
0,9 
3.0 

2,0 

1.3 
O,J 
2,6 

-0.3 

1.7 
3,9 
0,6 
5,2 
1.5 

0,5 
0.5 
2,0w 
3,0w 
l ,6w 
2,2w 
0,9 w 

1,9 
0,0 
1,8 
2,7 
0,2 

0,0 
- 1,2 

2,0 
2,3 
1,9 

0 ,9 
1.7 
I ,7 

0,3 
- 1,1 

0.3 
2,5 
2,3 

l ,7 w 

2,2 
0,0 
1,9 
1,3 

2.8 

I ,5 
0,8 

-0,1 
2,4 

--0,3 
1,5 
6,0 

0,6 
3,7 
1,3 

- 0, 1 
0,6 

5 
2 

16 23 
I 

6 

95 99 
2 2 

!4 
2 

2 2 

26 j 9 
I 2 

25 38 
19 26 

I 

4 
0 I 

191 I 

16 
3 

35 
I 

0 

7 1 
I 
6 

7 

17 

6 

13 

269 I 

10 1 

12 
7 

10 
2 1 

I 

7 

1,6w 2.06912.916t 
2,6 W 196 I 305 I 
1,3w 796t l-1191 
1,9 W 508 I 732 I 

0,3 W 277 I 317 I 

2 
2 

9 
0 

76 

24 
I 

19 
19 

2 

0 

16 

77 

34 
I 

28 
19 

2,7 
0,7 
3.9 
2,3 
0,5 

0,2 
0,2 
3,1 
3,8 
3.5 

2,0 
3. I 
2,9 
0, 1 
0,4 

0,9 
3,4 
3, 'i 

1261 1821 2,7w 

II 16 2,7 
2 0,3 

22 36 3,5 
0 0 2,3 
0 I 2,1 

48 7 1 3,2 
0 I 1,2 
5 6 0,2 
5 2,8 
5 --0,8 
4 

0 

II 

I 
6 

14 

l-669 I 2.263 I 
1731 257 1 
704 I 951 I 

389 t 532 I 
2191 2381 

2,7 
3,4 
1,6 

6,5 
1,3 

0,3 
I ,2 

2,2w 
2,7 w 
2,3w 
2,1 w 
0,6w 

3,0 
--0,2 

2.7 
2,5 
0,2 

0,0 
- 1,1 

3.1 
2,5 
2,9 

1,3 
2,4 
2, I 
0 ,6 
0.8 

0,7 
2,5 
3.0 

2,0w 

2,4 
0,1 
2,8 
1,8 
1.9 

1,6 
1,8 
0,4 
2,7 
0, 1 

2, I 

5,1 
1,0 
3,2 
2,0 

0, 1 
0,9 

1,7 w 
2.6 w 

1,3w 
2,1 w 
O,Sw 

29 
50 
26 
40 
50 

49 
51 
24 
21 
23 
47 
30 
35 
45 
51 

45 
50 
27 

30 
48 
37 
4 1 
49 

49 
50 
29 
30 
28 

46 
34 
35 
46 
49 

48 
46 

33 

29 w 34 w 

35 37 
40 43 
27 31 
26 32 
45 44 

28 35 
32 36 
47 47 
34 37 
43 44 

26 
7 

31 
8 

28 

46 
28 

32 
14 
40 
13 
3 1 
46 

36 

38 w 40 w 
42 w 42 w 
43 w 45 w 

34 w 33 w 

46 w 46w 

39 
28 
39 
56 
26 

16 
16 
40 
35 
13 

7 1 
29 
GO 
30 
15 

14 
64 
15 

28 
18 
25 
49 
20 

14 
16 

36 
26 
5 

64 
26 
53 
27 
14 

12 
46 
12 

31 w 21 w 

17 14 
24 15 
37 28 
27 17 
76 6 1 

37 23 
I I II 
13 II 
4 1 27 
18 15 

21 
50 
17 
45 
13 

15 
3 1 

19 
48 
14 
20 
12 

5 
23 

63 w 58 w 
72 w 68w 
73 w ?Ow 
?Ow 64 w 

27 w 23 w 

30 
38 
20 
15 
38 

4 
42 
18 
23 
26 

10 
19 
16 

38 
43 

36 
10 
28 

32 
40 
22 

15 
40 

42 
40 
18 
27 
22 

!4 
16 
18 
36 
4 1 

32 
20 
28 

29 w 27 w 

35 32 
32 32 
29 24 
28 43 
14 19 

24 23 
39 31 
56 45 
19 23 
43 38 

25 
22 
28 
16 
34 

42 
29 

25 
26 
27 
20 
32 

44 
28 

17 w 18w 
9 w 9w 

14w 15w 
13 w 16 w 

37w 36w 

daAfrica 1751 2721 3,1w 2,7 w 91t 1511 54 t 881 3,2w 3,3w 24w 26 w 48 w 36w 21 w 24w 
America latina e Caribc 358 I 478 I 2,0 w 1,7 w 201 I 293 I 130 I 197 I 3,0 w 2,3 w 27 w 33 w 34 w 25 w 25 w 24 w 

~Eco77_n_om~~~d_e~u~n_d~a~al~~~------8~16~1 --9_0~2~t----0._7_w ___ 0~,~7_w __ ~52_2~t---60~5~1---3~68~1--4~3~2_t ___ l~,2 __ w __ 0~·~9_w __ ~3~9_w __ ~4~2_w __ ~9_w __ ~5_w __ ~3~5_w __ ~3~1 _w 
I 08 Coreia, Republica da 38 45 1.2 0 .9 24 32 16 22 2,3 I ,9 39 40 37 18 27 35 
109 Ponugal 10 10 0,1 0,1 7 5 5 0,4 0.5 39 43 26 18 36 34 
I 10 Espanha 37 39 0.4 0,2 23 27 14 17 1,3 1,0 28 36 19 12 37 33 
Ill NovaZdandia 3 4 0,8 1,4 2 2 2,0 1,5 34 44 11 10 33 25 
I 12 lrlanda 4 0,3 0 ,5 Q,4 1,7 28 .31 19 14 34 29 

I 13 t Israel 6 I ,8 3,5 I 2,3 3.5 34 40 6 4 32 29 
11 4 tKuwair I 2 4,4 -4,9 I I 0 I 5,8 -1,6 13 27 2 I 32 25 
I I 5 t Emirados Arabes Unidos I 2 5.7 5.8 I I I 5, I 3.9 5 13 4 7 37 24 
I 16 Reino Unido 56 59 0,2 0,3 36 38 27 29 0,6 0,3 39 43 3 38 29 
11 7 Ausrralia 15 18 1,5 1,1 10 12 7 9 2.'1 lA 37 43 6 32 26 

11 8 lralia 56 57 o. 1 0.2 36 39 23 25 0 ,8 0.4 3:l _;s 13 9 38 32 
11 9 Canada 25 30 1,2 1,3 17 20 12 IS 1.9 1,0 40 45 3 33 25 
120 Finlandia 5 5 0,4 0,5 3 3 2 3 0,6 0,1 46 48 12 8 35 3 1 
121 tHongKong 5 6 1.2 1.6 3 3 1,6 1,3 34 37 50 37 
122 Suecia 9 0,3 0,6 5 4 1,0 0,.3 44 48 

123 Paiscs Baixos 14 IS 0,6 0,7 9 I I 6 7 2,0 0,6 3 1 40 
124 Belgica 10 10 0,1 0,4 6 7 4 0,2 0.5 34 40 
125 Franc;a 54 58 0,5 0.5 34 38 24 26 0,4 0,8 40 44 
126 t Cingapura 2 3 I ,7 2,0 I 2,3 I ,7 35 38 
127 Ausrria 8 8 0,2 0,8 3 0.5 0.5 40 41 

128 Esrados Unrdos 228 263 0.9 1,0 151 172 I 10 133 1,4 1,1 42 46 
129 Aleruanha 78 82 0,1 0.6 52 56 37 40 0.6 0,3 40 42 
130 Dinamarca 5 5 0,0 0,3 3 3 0,7 0, I 44 46 
13 1 Noruega 4 0,4 0,5 3 2 2 0,9 0,7 40 46 
132 j apao 11 7 125 0,6 0,) 79 87 57 66 l.l 0,6 38 4 1 
133 Suic;a 6 0,6 1,0 4 5 3 4 1,5 0.8 37 40 

6 
3 

10 

II 

6 

8 

3 
4 
6 
6 
7 

6 

31 26 
35 28 
35 29 
44 36 
4 1 37 

31 28 
45 38 
31 28 
29 25 
35 34 
39 35 

Mundo 4.429 1 5.673 t 1,7 W 1,5 w 2.590 t 3.521 I 2.037 I 2.695 I 2,0 w 1,6 w 38 w 40 w 53 w 49 w 20 w 20 w 

a. ApJicaram-se as r.axas de panicipa<;:ao da OIT as csrimarivas demograficas para calcular as esrimarivas da mao-de-obra. 
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Tabela 5. Distribui£io da rend a ou do consumo 
Distribui~ao percentual da renda ou do consumo 

Ano da in dice 10% 20% Segundo Terceiro Quarto 20% 10% 
pesquisa deGini inferiores inferiores quintil quintil quintil superiores superiores 

Economias de bai,;a renda 
Excc10 China e India 

Mo<;ambique 
2 £ ri6pia 
3 TamJ. nia 1993'·b 38, I 2,9 6,9 \ 0,9 15,3 2 1,5 45.4 30,2 
4 Bu rundi 
5 1Vfalavi 
G Chadc 
7 Ruanda J 983- 85'b 28,9 4,2 9,7 13,2 16,5 2 1,6 39,1 24.2 
8 Serra Lcoa 

9 Nepal 1995- 96'·" 36,7 3.2 7,6 11.5 15, I 2 1.0 44,8 29,8 
JO Ni er 1992' ·" 36.1 3,0 7.5 11,8 15.5 2 1 ,I 44. 1 29.3 
II Burquina Faso 
12 ivfadagascar 1993-•b 43,4 2.3 5.8 9.9 14,0 20.3 50,0 34,9 
13 Bangladesh J992'·b 28,3 4, I 9.4 13,5 J 7,2 22,0 37,9 23,7 
14 Uganda 1992- 93'-b 40,8 3,0 6,8 10,3 14,4 20.4 48, 1 33.4 
15 Vicma 1993'·b 35.7 3,'i 7,8 I 1.4 15.4 21 ,4 44 ,0 29,0 

16 Gui n~·Bis.\au 1991 '· 56.2 0,5 2,1 6,5 12,0 20,6 58.9 42,4 
17 Hairi 
\8 Mali 
19 Nigeria 1992- 93'·" 45 .0 1.3 4 ,0 8,9 14.4 23,4 49,3 3 1,3 
20 Iemen. Rep. do 
2 1 Camboja 
22 Q uenia 1992'·b 57,5 1,2 3,4 6,7 10 ,7 17,0 62,1 47,7 
23 MongOlia 
24 Togo 
2S G:imbia 
2G Rep. Centro-A ricana 
27 india 1992'-b 33 .8 3,7 8,5 12,1 J 5.8 2 1,1 42,6 28,4 
28 Laos, RDP do 1992'·b 30,4 4 ,2 9,6 12,9 16,3 2 1,0 40,2 26,4 
29 Benin 
30 Nic:1d gu.1 1993' ... 50,3 \,6 4,2 8,0 12,6 20,0 'i'i. 2 39.8 

31 Gana l992··· 33,9 5.4 7 ,9 12,0 16,\ 21 ,8 42,2 27,3 
32 zambia 1993' 1' 46,2 1,5 3.9 8,0 13,8 23,8 50,4 31,3 
33 Angola 
34 GeOrgia 
35 Paquistao 199 1 •. b 3 1,2 3.4 8.4 12,9 16,9 22,2 39,7 25 .2 

36 Mauriri n1a 1988' · 42 .4 0,7 3,6 10 ,6 16,2 23,0 46.5 30,4 
37 Azerbaijao 
38 Zimbabue 1990'·b 56,8 I ,8 4,0 6.3 10.0 17,4 62.3 46,9 
39 Guinc 199 1'.1' 46,8 0 ,9 3,0 8.3 14,6 23.9 50,2 31 ,7 
40 Honduras 1992' ·d 52.7 I ,5 3.8 7,4 12,0 19.4 57.4 4 1,9 

41 Senegal 199 1' 54, I 1.4 3.5 7,0 11 ,6 19.3 58,6 42,8 
42 China 1995'·" 41 .5 2,2 5.5 9,8 14,9 22,3 47,5 30,9 
43 CJm::u6es 
44 Cosra do Marfim 1988'·" 36,9 2,8 6,8 II ,2 15,8 22,2 44 , I 28,5 
45 Alhania 
4G Congo 
47 Quirguizia, Rep. d, 
48 Sri Lanka 1990'·" 30, 1 3.8 8 ,9 13 , 1 !6,9 21 ,7 39,3 2),2 
49 Armenia -
Economia~ de n:nda mc!dia 

Renda mCdia baixa 

50 L:soro 198<r-87'·' 56,0 0,9 2,8 6,5 I I ,2 19.4 60, 1 43,4 
51 Egito, Rep. Ar;~ be do l 99 i '·b 32,0 3,9 8,7 \ 2 ,5 16,3 21 ,4 41,J 26,7 
52 Bolivia J 990"" 42,0 2 ,3 5,6 9,7 14,5 22,0 48.2 31,7 
53 Macedonia, ERJ 
54 Moldova !992'·" 34.4 2.7 6,9 11 ,9 \6,7 23, I >\ i,S 25 ,8 

55 U>bequist.io 
56 Indonesia 1993'-h 3 1,7 3.9 8 ,7 12,3 16,3 22, 1 40,7 25.6 
57 Fi lipinas 1988'·b 40,7 2,8 6,) 10,1 14,4 21,2 47.8 32, 1 
58 Marrocos 1990- 9 \ '·b 39.2 2,8 6 ,6 I 0,5 15.0 21,7 46.3 30,5 
59 Siria, Rep. Arahe 
GO Papua Nova Guine 
6 1 Bulg3ria l 992'·d 30,8 3,3 8,3 13,0 17,0 22,3 39.3 24,7 
62 Caz.aquiscao 1993'·d 32,7 3, I 7,5 12,3 16,9 22.9 40,4 24,9 
63 Guaremala 1989' ·'' 59.6 0,6 2.1 5,8 10.5 \8,6 63.0 46,6 
64 !':':Juador 1994' h 46.6 2,3 5,4 8,9 13,2 19,9 52.6 '\7,6 

65 Rt:pltblica Dominicana J 989' ·J 50,) \,6 4,2 7 ,9 12,5 19 ,7 55.7 39 ,6 
66 RomCnia 1992cd 25 ,5 3,8 9,2 \4,4 18,4 23,2 34,8 20,2 
67 Jamaic.a 199 1' .1' 41, 1 2,4 5,8 \ 0,2 14,9 21 ,6 47,5 3 1,9 
68 Jord!inia 199 l '·b 43.4 2.4 5,9 9,8 13,9 20,3 50 ,1 34,7 
69 Argdia 1988' ·h 38,7 2.8 6,9 I l.O 15.1 20.9 46,1 3 1 .5 
70 Fl Salvador 
7 1 UcrJ.nia 1992'-d 25,7 4, I 9,5 14, I 18, I 22,9 35.4 20,8 
72 Para uai 

Nora: Sobr~ comparabilidadc c (..obc:rrura dos dados, vc:r as nmas rt!cnielli>. 
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Distribui~ao percentual da renda ou do consumo 

Ano da indice 10% 20% Segundo Terceiro Quarto 20% 10% 
pesquisa de Gini inferiores inferiores quintil quintil quintil superiores superiores 

73 Tunisb 1990' ·1> 40.2 2,3 5,9 I 0,4 15.3 21,1 46.3 30,7 
74 Licuania 1993'"' 33.6 .~.4 8, I 12,3 16,2 21.3 42,1 28,0 

75 Colombia 199 1 , ,d 51,3 1,3 3,6 7,6 12,6 20.4 55.8 39.5 
76 Namibia 
n Ri tlo-RU.ui:~ 1993'·d 21 ,6 4.9 11 l 15.3 18,5 22.2 .~2.9 19,4 

78 FcdcrJ\"'io Ru<Sa 1993 49.6 1,2 3.7 8,5 13,5 20,4 53,8 38.7 
79 LctOnia 1993'.\ 27,0 4,3 9,6 13.6 17,5 22,6 36,7 22, 1 
80 Peru 1994'" 44,9 1,9 4.9 9,2 14, 1 2 1,4 50,4 34.3 
8 1 Costa Rica 1989' ,, 46,1 I ,2 4,0 9.1 14.3 21.9 50.7 34 ,1 
82 Lib:mo 
83 Tailind iJ 1992'· 46,2 2,5 5,6 8,7 13,0 20,0 52.7 37, 1 
84 Panama 1989'·J 56,6 0,5 2,0 6 ,3 l l,G 20. ~ 59,8 42,2 

85 T urquia 
86 Polonia 1992' 27.2 4 ,0 9,3 13,8 17,7 22,6 36,6 22,1 
87 b t6nia 1993'·J .39.' 2.4 6,6 10,7 15.1 2 1,4 46.3 31,3 

88 Rep. E.slovaca 1992' 19.5 5.1 11 ,9 I ) ,8 18,8 22,2 3 1,4 18,2 

89 Borsuana 
90 V t:nc7ud a 1990'·d 53.8 1,4 3.6 7, 1 11."' 19 .:1 58.'1 42,7 

Renda media alta 
91 AfrJC:I do Sui 1 993~ 58,4 1.4 3.3 5,8 9,8 17,7 63.3 7 ..) 

92 Croicia 
93 M..:xico 1992' ·" 50.3 1,6 4, 1 7,8 12.5 20,2 55.3 39,2 
94 Mauricio 
')<; c~b:io 

96 B=il 1989· 63,4 0,7 2, I 4.9 8,9 16,8 67,5 5 1,3 
97 Trinidad c Tobago 
98 Rep. Tchcca 1993"'1 26,6 4,6 I 0,5 13,9 16,9 2 1,3 37.4 23,5 

99 Mal:isia 1989'·" 48,4 1,9 4.6 8,3 13.0 20,4 'i3,7 37.9 
100 H ungria 1993~·· 27,0 J!,O 9,5 14.0 17.6 21,3 '\6,(, 22,6 

101 C hile 1994'· 5u.5 l A 3.5 6,6 10,9 18, 1 61 ,0 4(>,1 

102 Om a 
103 Uruguai 
104 Arabia Saud ira 
I 05 Argcruina 
106 E.s lov~nia 1993' ·'' 28,2 4, 1 9.5 1.:\,) 17,1 21,9 37 ,9 23,R 
107 Grkia 
Renda baixa c media 
Africa Subsaariana 
Lestc da Asia e Pacifico 
Sui da Asia 
Eucopa e Asia Central 
Oriente Mcdio c Norte 

da Africa 
Ameri<;~ Latina e Caribc 

Economias de renda alta 
108 Coreia, Republica da 
109 PonugJI 
11 0 Espanha 1988'.r 8,3 13.7 18, I 23,4 3G.G 2 1.8 
Ill Nova Zdandia 198 1- 82'.1 5, 1 10,8 16,2 23,2 44,7 28,7 
11 2 l rlanda 

11 3 +Israel 1979" 6,0 12,1 17,8 24 ,'5 39.6 lJ ,) 
11 4 t K uwair 

11 5 t Emirados Arabcs Unidos 
JI G Re-i no Unido 1988'.r 4,6 10,0 16,8 24.3 44.3 27,8 
117 AusrriJia 198'5' 1 4.4 11, 1 17.5 24 ,8 42,2 2'5.8 
11 8 lrilia 1986'· u, 12.u I G,t 23 ,5 41.0 25,3 
119 Canada 198 .... 5.7 II ,8 17,7 24,6 40,2 24.1 
120 Finll ndi:t 1981 ',1 6,3 12, 1 18,4 25,5 37.6 21.7 
12 1 tHong Kong 1980..r 5,4 10.8 15,2 2 1,6 47,0 3 1.3 
122 SuCcia 198 l..r 8,0 13.2 17,4 24.5 36.~ 20,H 
123 Paise._, B:~ixo.s 1988" 8,2 13,1 1., 1 23,7 36.9 2 1,9 
124 Bclgica 1978- 79<.1 7,9 13,7 18,6 23,8 36.0 21,5 
125 fra nc;a 1989' 1 5,6 1[,8 17.2 23,5 4 1,9 26, 1 
126 t C ingapura 1982--83.£ 5, I 9,9 14,6 21,4 48,9 33.5 
127 Ausrria 
128 E.s~ados nidos 1985'.1 4,7 11 ,0 l7,4 25,0 1,9 25,0 
129 Alcmanha 1988..r 7,0 II ,8 17,1 23,9 40,3 24 .4 
130 Dinamarca 198 1'·1 5,4 12,0 18,4 25,6 38,6 22.3 
13 1 No rlH:ga 1979'·' 6,2 12,8 18.9 25,3 36,7 2 1,2 
132 japao 1979" 8,7 13,2 17,5 23, 1 37 ,5 2Z.4 
133 Suic;a 1982" 5,2 11,7 16,4 22,1 44.Cl 29,8 
Mundo 

a. Os dados referem·.se a parcebs de despesa por pc:rccnrls de pt!Ssoas. b. Dados classiflc tdos pda dcspesa prr capita. c. Os dados refercm-se a parcdas d~ rcnda por percc: nr is 
de: p..:ssoas. d. Dados classificados pd:.t rc::nda per capaa. e. Os dados rcferem-se a parcdas de renda por percenris de unidadcs fa miliares. f Dados classificados pda r~nda 
Etmili;u. 
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Tabela G. Saiide 
Taxa de Util~o 

Percentagem da popul~o com acesso a 
mortalidade Desnutriyao de Mortalidade 

infantil 
Serviyos Agua lpor mil 

I% com metodos 
Taxa de 

materna 
menos de anticon· lpor 100.000 

de saoide pot;ivel Saneamento nascidos vivosl 5 anosl cepcionais 1%1 fecundidade total nascidos vivosl 
1980 1993 1980 1994-95 1980 1994-95 1980 1995 1989-95 19~95 1980 1995 1989-95 

Economia.s de baixa renda 98w 69 w 4,3 w 3,2 w 
Exccto China e India 116w 89 w 6,3 w 5,0 w 
1 Mo<;ambique 9 28 10 23 145 11 3 6.5 6,2 1.5 12' 
2 Eti6pia 55 4 27 10 155 11 2 47 6.6 7.0 1.528' 
3 TanzJnia 72 93 49 86 104 82 28 10 6,7 5,8 748' 
4 Burundi 80 58 48 121 98 6,8 6,5 1.327' 
5 Mala vi 40 )4 63 169 133 27 13 7,6 6,6 620° 

6 Chade 26 29 32 147 117 5.9 5,9 1.594' 
7 Ruanda 128 133 28 21 8,3 6,2 1.512' 
8 Serra Lcoa 26 13 190 179 23 6,5 6,5 
9 Nepal 10 II 48 0 6 132 91 70 6,4 5,3 515' 

10 Nf ,er 30 57 15 150 11 9 7,4 7,4 593b 

II Burquina Faso 35 5 I 4 12 1 99 7,5 6,7 939' 
12 Madagascar 32 17 138 89 32 17 6,5 5,8 
13 Bangladesh 80 74 83 30 132 79 84 40 6,1 3,5 887' 
14 Uganda 42 60 11 6 98 23 15 7,2 6,7 506' 
15 Vietn3 15 38 21 57 41 45 5,0 3. 1 105d 

16 Guine~ Blssau 30 24 27 20 168 l.l6 6,0 6,0 
17 Hairi 28 24 123 72 27 18 5.9 4,4 600b 
18 Mali 20 44 44 184 123 7, 1 6,8 1.249' 
19 Nigeria 40 67 43 63 99 80 43 6 6,9 5,5 
20 Iemen, Re2. do 16 'i2 51 141 100 30 7,9 7,4 1.47 1' 

2 1 Camboja 13 201 108 4.7 4,7 
22 Quenia 49 43 72 58 23 27 7,8 4,7 
23 Mong6lia 90 82 55 10 5,4 3.4 
24 Togo 67 20 11 0 88 6,6 6,4 626' 
25 G;imbia 90 42 61 34 159 126 6,5 5.3 
26 Rep. Ct:ntro·Africana 16 11 7 98 5.8 5, I 649 
27 india 50 63 29 11 6 68 63 43 5.0 3,2 437d 
28 Laos. RDP do 4 1 30 127 90 40 6,7 6,5 
29 Benin 42 70 22 122 95 36 6,5 6,0 
30 Nicara ua 57 90 46 12 44 6.2 4. I 
) 1 Can a 25 56 29 100 73 27 20 6,5 5. 1 742' 
32 Z.imbia 47 42 90 109 27 15 7,0 5,7 
33 Angola 70 24 32 16 153 124 20 6,9 6,9 
34 Ge6rgia 25 18 2,3 2,2 55d 
35 Paguis[ao 65 85 38 GO 16 30 124 90 40 14 7,0 5,2 

36 Maurir:inia 41 64 120 96 6,3 5,2 
37 Azerbaijao 30 25 3,2 2.3 29" 
38 Zimbabue 55 74 5 58 82 55 16 6,8 3,8 
39 Guint.; 45 49 12 6 161 128 18 6,1 6,5 880" 
40 Honduras 70 68 70 45 19 47 6,5 4,6 
41 SenegaJ 40 9 1 62 20 7 6,7 5,7 
42 China 83 42 34 17 83 2,5 1,9 115' 
43 Camar6cs 20 4 1 40 94 56 14 16 6.5 5.7 
44 Costa do Marfim 20 82 17 54 108 86 11 7,4 5.3 887"' 
45 Alb3nia 100 92 100 47 30 3.6 2.6 23d 

46 Congo 60 9 89 90 6,2 6,0 822' 
47 Q uirguftia, Rep. da 75 53 43 30 4, I 3,3 sod 
48 Sri lanka 90 57 66 34 16 38 3.5 2,3 30d 
49 ArmCnia 26 16 2,3 1,8 35° 
Economias de renda mCdia 65w 39 ,_; 3,8 w 3,0 w 

Renda media baix.a 68 w 4 1 w 3,7 w 3,0w 

50 Lcsoto 18 57 12 35 108 76 21 23 5.6 4,6 598' 
51 Egiw, Rep. Arabe do /00 99 90 84 70 120 56 9 48 5, I 3,4 
52 Bolh·ia 60 44 I 18 69 13 45 5,5 4,5 373b 
53 Macedonia, ERl 54 23 2,5 2,2 12d 
54 Moldova 50 35 n 2,4 2,0 34" 

55 U£bequist.ao 18 47 30 4.8 3.7 43" 
56 lndon6 ia 63 55 90 51 39 55 4,3 2.7 390 
57 Filipinas 84 75 52 39 30 40 4,8 3,7 208b 
58 Marrocos 62 32 59 50 63 99 55 9 50 5.4 3,4 372' 
59 Sfria, Rc~. Arabe 99 7 1 87 45 78 56 32 7,4 4.8 179" 
60 Papua . ova GuinC 31 26 67 64 5.7 4,8 
6 1 Bulgaria 96 99 20 15 2,1 1,2 20" 
62 Cnaquisdo 33 27 2,9 2,3 53d 
63 Gua[emala 64 7 1 75 44 32 6,2 4,7 464' 
64 E uador 70 64 67 36 45 57 'i ,O 3 .2 
65 RepubliOl Domimcana 79 85 76 37 10 56 4,2 2,9 
66 Romtnia 17 50 49 29 23 57 2.4 1,4 48d 
67 Jamaica 70 74 2 1 13 10 55 3,7 2,4 
68 Jordl.nia 90 89 89 76 30 4 1 3 1 17 6,8 4,8 132' 
(,9 Argelia 17 98 34 9 51 6,7 3,'\ 140' 
70 El Salvador 62 73 8 1 36 22 53 5,3 3,7 
7 1 Ucdnia 97 50 49 17 15 2,0 I ,5 33" 
72 Para J..ai 30 50 4 1 4 48 4,8 4,0 180d 

Nota: Sobrc comparabilidade c cobenura dos dados, ver as notas tCc.nicas. Os nUmeros ern grifo designam a nos difercntes dos especificados. 
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73 T unisia 
74 Liwl Dia 
75 Colombia 
76 Namibia 
77 Bido-Rl,l-\!jia 

78 Fedcrao;'io Ru~<a 
79 Let6nia 
80 Peru 
8 1 Costa Rica 
82 U bano 
83 Tai landia 
84 Panami 
85 T urquia 
86 Polonia 
87 Estonia 
8 Rep. Eslovac:o 
89 Borsuana 
90 Venc'Zllela 
Renda media alta 

9 1 Africa do Sui 
92 Cro<icia 
93 Mexico 
94 Mauricio 
9'> Gahao 
96 Brasil 
97 Tri nidad e Tobago 
98 Rep. T chcca 
99 Malasia 

100 H url ri.1 

101 Chi le 
102 Oma 
103 Uruguai 
I 04 Arabia Saudira 
I 05 APlt!ntina 

I OG Eslovenia 
107 (; r cia 
Renda baixa e media 

Africa Subsaariana 
Leste da A..ia e Pacifico 
Sui da A..ia 
Europa e A..ia Central 
Orien te Media e Norte 

Percentagem da popula~ao com acesso a 

Serv~s Agua 
de saude potavel Saneamento 

Taxa de 
mortalidade 

infantil 
(por mil 

nascidos vivosl 

1980 1993 1980 1994-95 1980 1994-95 1980 1995 

95 

88 

JO 

100 

51 
100 

75 

85 

90 72 

59 

99 

88 

92 

67 
67 

89 15 

98 9/ 

86 

96 
57 

GO 
100 

81 
82 
92 

70 
88 

96 
87 

! 00 
67 
92 
82 

90 

96 
56 
83 
93 
64 

50 

50 

43 

75 

76 

72 

70 
36 

100 

47 
99 

87 
87 
94 

/ 00 

51 
55 
5 5 

46 
68 
70 

100 
76 
7.3 
56 

94 
94 
7 1 
72 
82 
86 
89 
90 
96 

71 
20 
45 
90 
16 
22 
20 
81 
20 
48 

49 
32 

109 
21 
17 

2 1 
69 
% 
57 w 
6-
2 1 
51 
32 

116 
70 
35 
16 
30 
23 
:l2 
4 1 
37 
65 

'" 15 
18 

87 w 

114 w 
56 w 

120 w 

40 w 

39 
14 
26 
62 
13 

18 
!6 
47 
13 
32 
35 
23 
48 
14 
14 
II 
56 
2.3 
35 w 
50 
16 
33 
16 
89 
44 
13 
8 

12 
II 
12 
18 
18 
2 1 
22 

7 

GO w 
92 \\' 
40 w 

75 w 

26w 

Desnutri~ao 
(% com 

menos de 
5 anosl 

1989--95 

10 

16 
2 

13 
7 

G 

18 

23 

Utiliza~ao 
de 

metodos 
anticon- Taxa de 

cepcionais l%l fecundidade total 

1989-95 1980 1995 

72 
29 

55 

75 

69 

9 

5.2 
2,0 
3,8 
5.9 
2,0 
1,9 
2,0 
4,5 
3.7 
4 ,0 
_j .') 

,1,7 
4 .3 
2,3 
2.0 
2.3 
6,7 
4. 1 
3,9 w 

4,9 
1.9 
4.5 
2.7 
4. 'i 

3,9 
3,3 
2.1 
4,2 
1.9 
2,8 
9,9 
2.7 
7,3 
3.3 
2,1 
2,2 
4, 1 w 
6,7 w 
3.1 w 

5.3 w 
2,5 w 

2,9 
1,5 
2.8 
5,0 
1,4 
1,4 
1,3 
3,1 
2,R 
2.H 
1,8 
2,7 
2,7 
1.6 
1.3 
1.5 
4.4 
3, 1 

2,9 w 

3,9 
1.5 
3.0 
2,2 
5.2 
2,4 
2, 1 
1.3 
3.4 
1.6 
2.3 
7,0 
2.2 
6.2 
2.7 
1.3 
1.4 
3,1 w 

5,7 w 
2,2 w 
3,5 w 
2,0 w 

da Africa 97 w 54 w 6,1 w 4,2 w 

America Latina e Caribe 60 w 37 w 4, I w 2,8 w 

Ecooomias de renda alta 13 w 7 w I ,9 w I ,7 w 

108 Coreia, Republica da 100 89 100 26 10 2,6 1.8 
I 09 Pon ugal 57 / 00 24 2,2 1.4 
11 0 Espanha 98 99 95 97 12 2,2 I ,2 
I l l Nova Zcli nd ia 100 87 13 7 2, l 2.1 
112 l rland 100 ll 6 60 3,2 1,9 
11.3 t Israel YY 70 15 3,2 2.4 
11 4 t Kuwait 100 100 100 27 I I 5..) 3,0 
11 5 t Emirados Arabcs Unidos 96 YO / 00 98 75 95 55 16 5.4 3.6 
11 6 Rcino Unido 100 96 12 6 1,9 1,7 
11 7 Aumali• 99 99 95 99 90 II 6 1,9 1.9 
11 8 ln\ ia 99 99 100 I' 7 1,6 1,2 
11 9 Canada 97 100 GO 85 10 G I ,7 1.7 
120 f inlandia 100 100 100 8 5 1,6 1,8 
121 t Hong Kong II 5 2,0 1,2 
122 Succi a 85 100 7 4 I ,7 1.7 
123 Pa15es Baixos 100 100 100 ! 00 9 6 I ,6 I ,6 
124 Belgica 99 /00 12 8 I ,7 I,(, 
125 Fran<;a 100 85 96 10 6 1.9 1,7 
126 tCingapura ! 00 100 /00 12 4 14 1,7 1,7 
127 Austria ! 00 85 100 l·i G 1.6 1.'> 
128 b tados Unidos 90 9 85 13 8 I ,8 2, I 
129 Alcmanha !00 12 6 1,6 1,2 
130 Dinamarca 100 100 100 100 8 G I ,5 I ,8 
131 Norucga ! 00 100 / 00 5 1,7 1,9 
132 japao 100 95 85 8 4 1.8 1,5 

Mortalidade 
materna 

(por 100.000 
nascidos vivosl 

1989-95 

138' 
16 

107' 
5 18 

2 d 

8 
220' 
200,; 

LOU 

18'' 
140" 

133 .~s~u~r~~" --------------~----~~~~~'~o~o ____ 8~5~~~~o~o--~~9~--~6~------~------~~----~~~.6~--~~~.5~-----
Mundo 80 w 55 w 3.7 w 2,9 w 

a. Esrimarivas da UNl F.F/01\IfS. b. Esrimrn ivas indirCIJS ba~cadas em pc:::squisas por amosrr.tgcm. ;:::, Com base em pesquisas por amostr.1gcm . d. EsrimatiV"dS oiic.i.:us. 
e. Com base num estudo de 30 prov[ncias. f. Com base no registro civil. 
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Tabela 7. Educayao 

Economia;dc baixa renda 
Exce1o China c india 

Moc;ambique 
2 Eri6pi.1 ... 
3 Tanz .. inia 
4 Burundi 
5 Malavi 
6 Chadc 
7 Ruanda 
8 Serra Lcoa 
9 Nepal 

10 Nfger 
I I Burquma Faso 
12 Madagascar 
13 Ba ngladcsh 
14 Uganda 
I 5 Vir: rn;i 

J6 GuinC·Di~s.lu 
17 Hairi 
18 Mali 
19 Nigeria 
20 Iemen, Rep. do 
21 ambop 
22 Qucnia 
23 Mongolia 
24 Togo 
25 Gambia 
26 Rep. Cemro·Africana 
27 india 
28 Laos, RD P do 
29 Benin 
30 Nicaragua 
31 Gana 
32 Zambia 
33 Angola 
34 Georgia 
35 PaquiStiio 
36 Mauritania 
37 Azcrbaijao 
38 Zimbabue 
39 Guinc 
10 Honduras 
4 I Senegal 
42 China 
43 c.,mar6cs 
44 Costa do Marf.m 
45 Albania 
46 Congo 
47 Quirgulzia, Rep. d.1 
48 Sci Lanka 
49 ArmCnia 

Economias de renda mCdia 
Renda media ba.W 

50 Lesoro 
51 Egiro, Rep. AJ-abc do 
52 Bolivia 
53 Macedonia, ERJ 
54 Moldova 
55 UzbcquiScJO 
56 I ndoncsia 
57 Filipinas 
58 Marrocos 
59 'iiria, Rep. Arabe 
GO P.1pua Nova Guin~ 
6 1 Bulgaria 
62 Ca1..aquiscJ.o 
63 Guatemala 
64 Equador 
65 Republica Domini<..1na 
GG Romcnia 
67 Jamaica 
68 jordania 
69 Arg<ilia 
70 El Salvador 
7 1 Ucr.inia 
72 Para uai 

Matricula escolar como % do grupo etario 

Primano Secundario 

Femin. Mascul. Femin. Mascul. Terciario 

1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 1980 1993 

81 w 
64 w 

84 
23 
86 
2 1 
48 

60 
43 
49 
18 
14 

I 33 
46 
43 

106 

43 
70 
19 

104 

I 10 
107 
9 1 
35 
51 
67 

104 
41 

102 

7 1 
83 

27 
26 

25 
99 
37 

103 
89 
63 

I l l 

100 

99 w 

97 w 
120 
6 1 
81 

100 
112 
63 
88 
5 1 
98 

65 
116 

10 1 
104 
102 
8 1 

75 

101 

98w 

51 
19 
69 
63 
77 

30 
76 

87 
21 
30 
72 

105 
83 

24 
82 

46 
91 

81 
61 

91 
92 
44 

105 
70 
99 

49 
62 
87 

114 
30 

112 

50 
116 

58 
97 

10 5 
93 

101 w 
101 w 

105 
89 

87 
77 
79 

112 

60 
99 
67 
84 
86 
78 

122 

99 
86 

108 
95 
96 
80 
87 

110 

104wll2w 
85 w 

I 14 69 
44 27 
99 71 
32 76 
72 84 

62 
66 78 
6 1 

I I 7 129 
33 .35 
23 47 

139 75 
76 128 
56 99 

Ill 
94 
82 
34 38 

135 105 

.f8 
120 92 
107 
146 122 
67 84 
92 92 
98 11 3 

123 123 
87 88 
9G 101 
89 83 
97 109 

'i I 80 
47 76 

9 1 
123 

48 61 
98 Ill 

56 67 
121 120 
107 
95 80 

116 95 

105 106 
87 

106w 105 w 
106 w 106w 

85 90 
84 105 
92 

88 
78 
80 

115 1/6 
11 3 
102 85 
I l l Il l 

66 80 
98 87 

86 
77 89 

11 9 124 

95 
102 87 
103 109 
105 94 
108 1// 
75 79 

87 
107 11 4 

26w 4 1 w 
14w 

3 G 
6 II 
2 5 
2 5 

3 

3 9 
8 
9 23 
3 4 
2 6 

14 
9 12 
3 10 

40 
2 

13 
5 6 

14 27 

16 23 
97 87 
16 12 
7 13 
7 

20 
16 19 
9 7 

45 44 
3 1 28 
11 

8 
I I 
88 
40 

10 6 
3 1 37 
7 II 

37 51 
13 
12 17 
63 

57 78 
90 

48w 62 w 
50w 6 1 w 

2 1 31 
39 69 
32 

55 
72 

92 
23 39 
69 
20 29 
35 42 

8 10 
84 70 

9 1 
17 23 
53 56 

43 
69 82 
71 70 
73 54 
26 55 
23 30 

95 
38 

42w 
25 w 

8 
II 
4 
4 
5 

20 
33 

7 

26 
7 

44 
10 
14 
12 
27 

23 
85 
5 1 
16 
21 
39 
25 
24 
'l9 

51 
22 

20 

17 

24 
29 

15 
54 
24 
27 
70 

52 

53 w 
56w 
14 
61 
42 

35 
61 
32 
57 
15 
85 

20 
53 

73 
63 
79 
40 
26 

9 
12 
6 
9 
(, 

II 

46 
9 

II 
14 
26 
17 

10 

12 
32 

28 

34 
25 

31 
17 
39 
14 

19 
89 
51 
17 
29 
21 
GO 

33 

7 1 
80 
64w 
65 w 

2 1 
8 1 

53 
67 
9G 
48 

40 
52 

15 
66 
89 
25 
51 
30 
83 
62 
52 
66 
27 
65 
36 

3 w 
3 w 
0 
0 

0 

0 

0 
3 
3 
1 
2 

I 
5 
0 

13 
2 
2 
0 

30 

25 

I 
2 
3 
8 

28 
3 

30 
21 w 
24w 

2 
16 
16 
28 
29 
30 

24 
6 

17 
L 

16 
34 

8 
35 

12 
7 

27 
6 
4 

42 
8 

0 

6 
I 

4 

3 

2 

2 

9 

q 

26 
6 

9 

2 

10 

21 
G 

19 
20w 
22 w 

2 
17 
23 
16 
35 

33 
JO 
26 
10 
18 

23 
42 

12 
6 

19 
II 
15 
46 
10 

Percentagem 
de coortes que 

chegam a 4' serie 
Femin. Mascul. 

Analfabetismo 
de adultos (%) 

Femin. Mascul. - - ------ --- - -
1980 1990 1980 1990 1995 1995 

48 
89 
83 
S'i 

74 

79 
79 

30 

67 
47 
64 
77 

85 

84 

52 
31 
73 
55 
82 

41 
86 

90 

81 
9 1 
9G 
~ ~ 

77 
83 
50 

89 
91 

95 

56 
76 

95 
I 

55 

54 
56 
90 
79 
68 
65 
76 

90 
72 
46 

60 
84 
76 

78 

82 

58 
62 

37 

45 
83 

78 

82 

~5 

82 
8 1 
<J6 
70 
9 1 

94 
100 
97 
95 

78 

42 
90 
83 
62 

73 

82 
79 

29 

7 1 
G3 
63 
73 

84 

90 

57 
31 
77 
5 I 
87 

53 
96 

93 

81 
94 
97 

91 

61 
75 
52 

90 
94 

98 

66 
78 

95 
n 
52 

GO 
56 
89 
79 
73 
74 
73 

86 
68 
44 

60 
87 
74 

76 

87 

58 
55 

49 

55 
82 

8 1 

85 

95 

75 

78 
83 
'17 

72 
93 

93 
98 
99 
9G 

79 

45 w 

55 w 

77 
75 
43 
78 
5~ 

65 
48 
82 
86 
93 
9 1 

74 
50 

9 

58 
58 
77 
53 

17 
30 

63 
75 
48 
62 
56 
74 
33 
47 
29 

76 

74 

20 
78 
27 

77 
27 
48 
70 

33 

13 

23 w 

38 
61 
24 

22 
6 

69 
44 

37 

51 
12 
18 

I I 
21 
) I 

30 

9 

24 w 

37 w 

42 
55 
2 1 
51 
28 

38 
30 
55 
59 
79 

71 

51 
26 

4 
32 
52 
61 
33 

20 
14 

33 
47 

32 
35 
31 
51 
35 
24 
14 

50 
50 

10 
50 
27 

57 
10 
25 
50 

17 

7 

I4w 

19 
36 
10 

10 
5 

43 
14 
19 

38 
8 

IS 

19 
7 

26 
27 

Nma: Sabre comparabilidade c cobenura dos d.1dos. ver as nocas {Ccnicas. Os mimcros em grifo designam a nos d ifercmes dos cspcc.:ificados. 



INDICADDRES SELECIDNADOS DO D E SENVDLV I MENTD MUND I AL 237 

73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
81 
82 

83 
84 
85 
86 
87 

Tunisia 
Liw<ln ia 
Colombia 
Namibia 
Bielo- Ri~<s ia 

Fn kray.o Russa 
Le tOnia 
Peru 
Cosra R.j ca 

Libano 

T>ilandia 
Panam:i 

Turquia 
Pol6n ia 
E.sr6ni,1 

88 Rep. - ·lovaet 
89 Bouuana 
90 Vcnczud a 

Renda m~dia aha 

9 1 Africa do ~u l 
92 Croicia 
93 Mexico 
94 Mauricio 
91 Gab;o 

96 Brasil 
97 Tri nidad c T obago 
98 Rep. T checa 
99 MaLisia 

100 Hun rio 

101 C hile 
I 02 Om a 
103 Uruguai 
I 04 Arabia Saud ica 
I 05 Argt:nt i n~l 

I OG E.s lov~n i a 

Matricula escolar como % do grupo etario 

Primario Secundario 

Femin. 

1980 1993 

88 I 13 
90 

126 120 
138 
95 

102 IU7 
82 

Il l 
104 105 

114 

97 97 
105 
90 98 
99 97 

100 

103 w 

83 

/OJ 
120 
97 

I iO 

12 1 11 0 
91 106 

136 

97 
100 94 

/00 
92 93 
97 9 '> 

108 9 
36 82 

107 108 
49 73 

106 107 

Mascul. 

1980 1993 

118 123 
95 

123 11 8 
134 
96 

102 I 07 
83 

117 
106 106 

Il l 
100 98 
108 
102 107 
100 98 

83 

106 w 

84 

/01 
1/3 
95 

Ill 

122 11 4 
94 107 

132 

101 
98 94 

99 
93 93 
96 95 

110 99 
69 87 

107 109 
74 78 

106 108 

Femin. 

1980 1993 

20 49 
79 

41 68 
61 
96 

97 91 
90 

54 
51 49 

78 
28 ) 7 
65 65 
24 48 
80 87 

20 
25 

43 w 

96 
90 
55 
4 1 

84 
86 

46 58 
49 GO 

36 
78 
88 

46 6 1 
67 82 

56 67 
6 57 

62 
23 43 

75 

90 

Mascul. Terciario 

1980 1993 1980 1993 

34 55 5 II 
76 49 39 

40 57 9 /0 
49 3 
R9 ~9 44 

95 84 46 45 
84 45 39 

63 17 40 
44 45 2 1 30 

73 0 29 

30 38 1J 19 
58 2 1 23 
44 74 5 16 
75 82 18 26 

R7 43 38 

17 
18 

43 w 

87 
49 
29 

7 1 
80 

51 57 
51 58 

31 
74 
85 

50 56 
72 79 

49 65 
19 64 
6 1 
36 54 

70 

88 

21 

P ' 
j 

29 

13 w L6w 
!j 

27 
14 I 4 

4 
3 

l 1 12 
4 8 

18 16 
4 

14 17 

12 2i 

5 
17 3U 
7 14 

22 ·II 
28 

Pen:errtagem 
de coortes que 

chegam a 4. serie 

Femin. Mascul. 

Analfabetismo 
de adultos 1%1 

Femin. Mascul. - - -- .,..-::c:----- --- --
1980 1990 1980 1990 1995 1995 

90 93 94 95 45 21 

46 

83 
84 

88 

98 

63 
97 
79 

89 

81 

99 
90 
76 

74 
64 

91 

88 
98 

94 

98 
80 

97 

99 
97 

95 

98 

42 

85 
80 

87 

91 

85 
97 
82 

83 

78 

93 
81 
7 j 

72 
65 

90 

85 
98 

92 

99 
82 

96 

98 
97 

95 

98 

17 
5 

10 

8 
10 
28 

40 
10 

9 

6 
5 
5 
4 

9 
8 

20 
8 

!4 w 12 w 
18 l 

13 
21 13 
47 26 

17 17 
3 I 

22 I I 

3 
50 29 
4 4 

107 C rccia 103 103 77 85 17 98 n 
Rcnda b~~.-m~w~i~a--------~8=7~w--~9~9~w---1~0~5-w--~li~0~,-,--~3~3-w--·~479-w--~475-u-- --~--~8~,-,--~----~----~--~--~~---3~9~,-v--1~1~w 

Africa Subsaariana 68 w 65 w 90 w 78 w 10 w 22 w 10 w 27 w I w 54 w 35 w 

Lesae da Asia c Pacifico 101 w 116 w 118 w 110 w 36 w 5 1 w 5 I w 60 w J w 5 w 24 w 9 w 
SuldaA.ia 61 w 87 w 91 w I lOw 18w :'15 w 36 w 5w 64w 37 w 
E11topa e A..ia Cenlral 97 w 97 w 90 w 81 w 3 1 w 
Orienle Medio c None 

da Africa 
America Larina e Caribe 

Economias de renda alta 
I U8 Coreia, Republica da 
I 09 Porcugal 
llO Espanha 
I I I Nova Zcland ia 
112 l rlanda 

113 t lsr:od 

74 w 91 w 

105 w 

103 w 10.'1 w 

Ill 102 
123 118 

IU9 105 
I ll 10 1 
100 103 

% 

98w IOJw 
108w 

103 w 10.~ w 

109 100 
124 122 
I IU 104 
11 1 102 
100 103 

95 

.32 w 5 1 w 

4 1 w 

98w 

74 92 
40 
89 120 
84 104 
91 110 

91 

51 w 65 w 

40w 

97 w 

82 93 
34 
85 107 
82 103 
8 ' 10 / 

84 

11 w 

14 w 

35 w 

15 
11 
23 
27 
18 

29 

31 w 

14 w 

15 w 

56 w 

48 
23 
41 
58 
34 

35 

94 

100 

lOu 

95 
99 
99 
97 

96 

92 

97 

100 

94 
98 
98 

98 

50 w 

14 w 

b 
b 

28 w 

11w 

b 
b 

11 4 t Kuwai r 100 105 76 84 II 25 18 
115 tEmiradosArabes Unidos 88 108 90 11 2 49 94 55 84 3 II 93 94 20 21 
116 Reino Unido 103 11 3 103 11 2 85 94 82 9 1 19 37 b b 
11 7 Aum al ia !1 0 107 112 108 72 86 70 8;1 25 42 97 100 94 98 b 

118 lrali:o 99 100 98 70 82 73 8 1 z- 37 b b 
119 C onada 99 104 99 106 89 103 87 104 52 103 97 98 94 95 b b 
120 Finlimdia 96 100 97 100 105 130 94 11 0 32 63 99 98 99 98 b 
121 t Hoog Kong 106 107 65 63 10 21 12 4 
122 Succia 97 100 96 100 93 IOU 81 99 3 1 3/J 100 99 b b 

123 Paises Ba1X.Os lUI 99 99 96 90 120 95 126 29 ,15 IOU 97 b b 
124 JlelgiGO 103 /00 104 99 92 104 90 /Oj 26 81 78 b 
125 Fran<;a 11 0 105 1[2 107 92 107 77 104 25 50 b 
126 t Cingapura JOG 109 59 56 8 100 100 99 100 14 4 
117 Auscria 98 103 99 103 87 104 98 109 11 97 99 92 97 b b 

128 E.«ados Unodos 100 106 l UI 107 97 98 56 81 b b 
129 AJcmanha' 98 97 100 101 36 98 99 96 97 b b 
130 Dinamarca 95 98 96 97 104 l15 105 112 28 41 b b 
13 1 Noruega 100 99 100 99 96 11 4 92 118 26 54 b b 
132 j apao 10 1 102 101 102 94 97 92 95 3 1 .30 100 100 100 100 b b 

1 3 " '"' 102 100 89 93 18 3 1 94 92 b b 
Mundo 90 w 99 w 104 w 109 w 39 w 57 w 50 w U w 

a. Os dados de 1980 incluem a Erirreia. b. Seguodo a UNESCO, o amlPabcrismo e in lcrior a 5% . .:. O s dados amcciore.' a 1990 rcferem-<c a Republica f ederal da 
A1cmanh<1 an[C:S da uniflcac;5.o. 
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Tabela 8. UtilizafaO comercial da energia 
Utiliza~iio da energia (em equivalentes em petrcileo) lmporta~o 

liquida de 

Emissiies CO,' 

Economias d~ baixa renda 
Exce1o China c India 

I Mo~ambique 

2 Eri6pia 
3 T :mtitniJ 
4 Burundi 
') M ,1I.Ivi 

6 ChaJe 
7 Ruanda 
8 Sorra U:oa 
9 Nepal 

10 Nf •er 

I I BurqUina ht.so 
12 Madaga>car 
13 Bangladesh 
14 Ug;wda 
I') Vicr na 

IG GuinC-Bissau 
17 Hai ti 
18 Mali 
19 t igCria 
20 l crr~m. Rep. do 

2 1 C:tmboja 
22 Qui'n ia 
23 MongOii :~ 

24 Togo 
25 Gamhia 
26 Rep. Ccntr<PAfrican:t 
27 india 
28 L1os, RDP do 
29 Benin 
30 Nicui gua 

3 1 GJna 
32 Zambia 
33 .An~ola 
34 Gnirgia 

5 Paquistf\0 

36 M:m ritania 
37 Azerbaijao 
38 Z imb,ibuc 
39 Guine 
40 Honduras 
4 1 Senegal 
42 China 
43 Camar6es 
44 Com do MarGm 
4 5 Alb.inia 

46 Congo 
47 Quirguizia, Rep. da 
48 Sri Lanka 
49 Armenia 
Economias de renda m~dia 

Renda ntCdia baixa 

50 l.csow 
'> I Egiw, Rep. Arabc do 
'12 Oolrvia 
'>3 Macedonia. ERI 

Moldova 

55 U>b<qubtao 
56 I ndoncsia 
57 Filipin>S 
58 Marrocos 
59 Siria, Rep. Arabc 
GO Papua OV"J Guine 
6 1 Bulgaria 
6 2 C v;;tquiscao 
63 Cuatc.:m~la 

64 F.qu•dor 
65 Republica Dominio n> 
66 Rom~n i~ 

67 jamaica 
68 jordan ia 
69 Ar~dia 

70 El Sail•;ldor 
71 Ucrania 
72 Paraguai 

Total 
(mil toneladasl 

1980 1994 

587.124 I 1.154.7 12 I 
80.087 I 137.034 I 

1123 6 19 
624 1.1 93 

1.023 975 
"8 143 

334 .170 

9J 
190 
310 
174 
210 

144 
391 

2.809 
320 

4.024 

3 1 
240 
164 

9.879 
l .JG·i 

393 
1.99 1 
1.943 

195 
53 
59 

93.907 
107 
149 
716 

1.303 
1.685 

937 

11.698 

214 
15.001 
2.797 

356 
843 
875 

413.130 
774 

1.435 
3 05 

262 

1.411 
1.071 

100 
209 
323 
582 
327 

160 
179 

7.566 
425 

7267 

3~ 
200 
205 

17.503 
1.044 

512 
2.872 
2.550 

183 
GO 
9.3 

226638 
182 
107 

1.27 

1.542 
1296 

93 1 
3.325 

32.133 
229 

IG.274 
4.722 

41 8 
1.17.\ 

803 
79 1.040 

1335 
1.406 
1.093 

R47 
2.755 
1.728 
1.441 

Per capita 
(kg) 

1980 

248 w 
114w 

93 
17 

55 
14 
54 
2 1 
37 
96 
12 
38 
21 
45 
32 
25 
75 
38 
45 
25 

139 
160 

GO 
120 

1.168 
75 
83 
20 

137 
33 
13 

270 

121 
294 
133 

142 
Jj8 

2.433 
399 

80 
230 
158 
421 

89 
175 

1.145 

I 57 

9G 
346 

1994 

369 \V 

134 w 

40 
22 
34 
23 
.\9 
i(l 

34 
n 
28 
37 

16 
36 
64 
23 

!OJ 

37 
29 
22 

162 
206 

52 
110 

1.058 
46 
56 
29 

248 
38 
20 

300 

93 
149 
89 

Gl4 
254 

103 
2.182 

438 
65 

204 
97 

G64 
103 
103 
341 

33 1 
GIG 
97 

384 
1.873.1421 2.3/J.3371 1.537 w 1.475w 
1.448.776 1 1.647.009 1 1.6.32w J.449w 

15. 176 
1.7 13 

25.028 
13.406 
4.927 
'U4J 

705 
28.476 
76 .799 

I .443 
4.209 
2.083 

G3.84G 
2.169 
1.710 

12.078 

1.000 
108 290 

))0 

34.07 1 
2.G98 
2.686 
4 .' 63 

41.825 
69.740 
2 1.1 99 
8.509 
11 .67~ 

990 
20.568 
5G664 

2 165 
6.345 
2.59 1 

39.387 
2.703 
006 

24 .R.l4 

2.032 
165.132 

1.402 

37 1 
320 

169 
2n 
254 
614 

228 
3.2 13 
5.153 

209 
529 

.l66 
2.87G 
1.01 7 

784 
647 
120 

2.164 
I 5 

GOO 
373 

1.279 
I .095 

1.1169 
366 
31 6 
327 
997 
236 

2.438 
3 371 

2 10 
5G5 
J37 

1.733 
1.083 
1.067 

906 

370 
3.180 

299 

Taxa media 
anual de 

cresc. (%1 

1980-94 

4.4 w 
2.3 w 

- 2,5 
5.2 
0.7 
6,8 
1.5 
U,u 

-0.4 
0,5 
8.7 
2, 1 
1,1 
1,7 
7,7 
1.3 
3.1 
2, 1 
1,2 
1.8 
3,8 
4, 1 
2,2 
3. 1 
2,0 
1.8 
0,9 

2,7 
G.G 
2.6 

- 3,5 
3.3 
2.5 

-2.6 
0.3 

7 .4 
n.5 

-2.7 
3.9 
1,3 
2, 1 

- 0.1 
5.0 
2,6 
u 

- 4,8 

3.7 

1,9 
1.6 

- 1,7 w 
-3,0 w 

5,7 
1.6 

8.3 
3.5 
4, 1 
6, 1 

2.4 
- 2.7 
-2,3 

3.2 
0 • • 
- · 1 

1.4 
- 3.1 

2.3 
5.2 
4,9 

1,0 
-1.4 

6.9 

PIB por kg energia como 
(US$ de 1987) % do consumo 

Total 
lmilhoes de 
toneladas) 

1980 1994 1980 1994 1980 1992 

0,9w 

1.4 

13.9 
.?.2 
G,l 
9.3 
2,3 

12,5 
12,1 
11,2 
6,7 
4,5 

3,8 
9.5 

11 ,2 
3,1 

3,1 
1,2 
GJ 
'1,'5 

16,2 
1.9 

8,3 
5,1 
3,6 
1.3 

1,8 
3,8 

1.5 

4,2 

'1.2 
0,3 

10 ,0 
6,8 
0,6 

5.7 

3.4 
4.3 

I ,G 
2.7 

2, 1 
2.4 
3, 1 
1.9 
3,9 
0.7 

5.0 
2 ,'1 

2 ,0 
0.5 
1,3 

4, 1 

4,5 

6.0 

1,1 \Y 

2,6w 

J,3 
6,9 
4.5 
8,3 
3.4 

10.9 
4,9 
2.4 
7.3 
7,3 

1G,O 
5,6 
3.1 

22,6 
7.5 
5.8 
7.9 

11.5 
2,2 

2.4 
3.3 
1,2 
6.9 
4,9 

12, 1 
1,G 
9.1 

18.0 
2,7 

4.4 
1,8 
7,0 
0.7 
l ,"i 

4,8 
0.2 
1.4 
6,1 
4.4 
6,3 
0.7 
6,9 
G,8 
2,4 

2.8 
0,9 
5.1 
1,4 

1,2 
2.1 

0,3 
1,8 
1,9 
2.9 
1,2 

'1,8 
1,0 
0,3 
4,3 
2,2 

2.5 
0,7 
1,5 
1,5 
2.6 

2.6 
0,4 
3.5 

- 15 
91 
92 
98 
70 

100 
85 

100 
9 1 
93 

100 
90 
GO 
52 
n 

100 
77 
87 

- 968 
100 
97 
95 
38 
99 

100 
7 1 
2 1 

- 12 1 
93 
83 

57 
32 

- 722 

38 

100 
1 

28 
89 
76 

100 
- 4 

- 269 
87 

0 

- 1.193 

9 1 

- 120 
- 107 

-275 
79 
87 

- 78 
89 
74 

0 
84 

- l'iG 

93 
19 
99 

100 
- 452 

63 
- I 
88 

74 
87 
8.J 
97 
'59 

100 
78 

100 
88 
83 

I 00 
83 
28 
58 

-55 

100 
93 
80 

-484 
- 16.J 

96 
83 
I 5 

/00 
100 
76 
21 

- 18 
-194 

G3 

uG 
3 1 

- 2 576 
85 
40 

100 
I 

24 
SG 
R2 

100 
-I 

-.B3 
70 

3 
1.0 13 

47 
80 
79 

- 79 
-6 1 

44 
99 

0 
-120 

7 1 
95 

- 130 
- 150 

56 
-25 

74 
- 23 1 

94 
27 

100 
96 

- 3 18 

70 
48 

- 123 

2.063 I 

223 I 

3 

2 
0 

0 
0 

17 

0 
I 

0 
68 

3 
0 
6 
7 

0 
350 

0 
0 
2 

2 
4 
5 

32 

10 

3 
1.489 

4 
5 
7 

0 

2.831 I 

1.664 t 

45 
5 

95 
37 
16 
19 

75 

13 

u 
191 

8 
5 

66 

3.8801 
443 I 

2 
0 

0 

I 

17 

22 

0 
I 
0 

97 
10 
0 
5 
9 
I 

0 
0 

769 
0 
1 
2 

4 
2 

5 
14 
72 

3 
64 
!9 

3 
2.668 

2 
6 

15 
5 

7.221 I 

5.5651 
0 

84 
7 
4 

14 

123 
185 
50 
27 

42 
2 

54 
298 

6 
19 

10 
122 

8 
II 
79 

Gil 
3 

me.: Sobrt comparabi lidaJe e cobcnura dos dados, ver :1s notas rCcnicas. Os nl1mcros em grifo dcsignam a nos difercnt dos espc:ciflcados. 

Per capita 
(toneladas) 

1980 

0,9w 
0,3 w 

0.3 
0,0 
0,1 
0,0 
0, 1 

0,0 
0,0 
0,2 
0,0 
0.1 

0. 1 
0,2 
0,1 
0, 1 
0,3 

0,2 
0,1 
0,1 
1,0 
0.4 
0,0 
0,4 
4,0 
0,2 
0,2 
0,0 
0,5 
0,1 
0, 1 
0 ,7 

0,2 
0,6 
0,8 

0.4 

0.4 

1.4 
0.2 
O.G 
0,5 
1.5 
0,4 
0,6 
2,8 

0,2 

0,2 

2,9w 
2,6w 

1, 1 
0,8 

0,0 

0.6 
0,8 
0,8 
2,2 

0,6 
8,4 

0,6 
1.7 
1, 1 
8,6 
4.0 
2,2 
3.5 
0,5 

0,5 

1992 

1,3 w 
0,5w 
0,1 
0,1 
0. 1 
0,0 
0,1 
0,0 
0, 1 
0,1 
0, 1 
0, 1 

0. 1 
0, 1 
0.2 
0,1 
0,3 

0,2 
0.1 
0,0 

0,9 
0,7 

0, 1 
0,2 
4,0 
0.2 
o.~ 

0, 1 
0.9 
0.1 
0, 1 
n,G 
0.2 
0 .. 1 
0,5 
2,5 
0.6 

1." 
~.7 
1,8 
0,2 
0 .6 

0.-1 
2.3 
0 .2 
0.5 
) ,2 

1.6 
3,4 
0 ,3 
1,1 

4.8 w 

5, /w 

0,0 
l .'i 
1,0 
2,0 
3.3 
5,7 
1.0 
0,8 
1.1 
3.3 
0,6 
6.4 

17,6 
0.6 
1.8 

1.4 
5.4 
3.3 
3.0 
3.0 
0,7 

11.7 
0,6 
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73 
74 
75 
76 
77 

78 
79 
80 
8 1 

83 
84 
85 
86 

T unisia 

Lituin ia 
Colombia 
Namlbia 
Bido·RUssia 

hderas;ao K.ussa 
Lcc6n ia 
Peru 
Costa Rica 

Lfbano 

Taili nd1:1 
Panama 
Turquia 
Po IOnia 

87 E.<t6nia 

88 Rep. Eslovaca 
89 Bmsuana 
90 Vcn<-zucla 

Renda media alta 

91 

92 
93 
94 

95 

9C> 
97 

98 
99 

100 

101 
102 
103 
104 

105 

106 

frica do Sui 
C ro.icia 
lvlexico 
M auricio 

Cabiio 
Brasil 
Trinidad e Tobago 
Rep. T checa 
Mal asia 
Hungria 

C hile 
Om a 
llruguai 
Arabia Saudi!J 
Argentina 
Eslovt nia 

107 Grcicia 
Renda ba.ixa c media 
Africa Subsaariana 
Leste da Asia e Pacifico 
Sul da Asia 
Europa e Asia Cemral 
Oricme Medio e Norte 

da Africa 
AmCrica Latina e Caribc 

Economia.t de rcnda alta 

I 08 Cor<'ia, Republica da 
109 Ponugal 
II 0 Espanha 
Il l Nova Zelandia 
11 2 lrland• 

t Israel 
t Kuwait 

Utiliza~o da energia (em equivalentes em petnileol 

Total 
(mil toneladas) 

1980 

13.972 

2.385 
750.240 

8 139 
I 292 
2.376 

12.093 

1.37u 
31.3 !<1 

124500 

35.01 I 
424.366 

384 

424.366 1 
60 .5 11 

97434 

339 
759 

72.14 1 

3 863 
29 394 

9.5:'.2 
28.322 

7.743 
1.346 
2.208 

35.496 
39 6(>9 

1994 

7'i55 
22.470 

24.772 
)')5.440 

3.997 
8 555 
1843 
3 790 

44.395 

1 597 
57.580 

9 2 537 
5.560 

17.343 

46 300 
666.328 

549 
666.328 I 
86.995 

6.667 
140 840 

431 

692 

112.795 

6935 
39 982 
3.?.4 10 
24 .450 

14 155 
5.0 18 
1. 97/ 

83.n ;: 
51.405 

5. 195 
23.560 

2.460.266 I 3.468.049 I 
94.711 1 133A71 1 

5 14.066 I 1.000.586 I 

Per capita 
(kg) 

1980 

50 I 

247 
5.397 

47 1 

566 
840 

259 

703 
705 

3.499 

2 354 
1.28 2 

4'26 

1.282 w 

2.074 

1464 

'15 1 
1.098 

595 
3.570 
2.873 

692 
2.645 

695 
1.223 

758 
3.787 

1.41 1 

1 656 

686w 
249 w 

J 78 w 

1994 

595 
2 030 

622 

2.392 

4.0 14 

1 569 
367 
558 
964 
769 
6 18 

957 
2.401 
J 709 

3.243 
387 

2. 1R6 

1.544 w 
2.14(> 

1.395 
1.561 

387 

652 

7 18 
5 -{36 
3 868 
1.699 
2 383 

1.0 12 
2.392 

622 
4.566 
1.504 

2.612 
2 260 

739 w 
237 w 
593 w 

110.?06 1 27 1.2931 113 w 222 w 
1.279.07 1 I 1.288.624 I 3.105 w 2.647 w 

143.540 I 
3 17.962 1 

3 .789.479 I 

4 1.426 
10 29 1 
68.692 

9 202 

8.4 ' 
8.6 16 
9. 500 

323.064 I 

451.011 I 

4.543.482 I 

132.538 
18.090 
96.200 
15.070 
11.200 

825 w 

888 w 
4.644 w 

1.087 
I 054 

1.837 
2.956 
2.495 

1.220w 
960w 

5.066w 

:'.982 
1.827 
2.458 
4.24 5 
1.137 

Taxa media 
anual de 

cresc. (%) 

1980-94 

3.5 

13,4 
- 2.6 

- 0,2 
3,5 
2.3 

13,4 

I ,2 
4 ,4 

-2.0 

2.3 
2,6 
2,6 

2,6 \V 

2,1 

2,6 
2,8 

- 0.4 

3.9 
2.9 

45.2 
10,0 
- 0.9 

5.0 

9. 1 
3.2 

5.5 
i.G 

3.3 

- 0,1 \\' 
l .lw 
4,8 w 

6,4 ..... 

-4,6 w 

4,8 w 

2.9 w 

I. w 
9,5 
4,7 
2.8 
4, I 
2,2 

PIB por kg 
(US$ de 19871 

1980 

2,1 

0.6 

2.5 
3. 1 

l ,H 

3,2 
1,9 

0 .5 

1.3 
2.3 
2. 1 

l,3w 
1,2 

1.3 
3,7 

5.0 

3.4 
1.5 

2,4 
0.8 

2,3 
2.9 

3.4 
2.7 
2,8 

2 ,8 

1,4 w 

2.2 w 

0.7 w 

2,0w 

3,2 w 

2,3 w 
2,9 w 

1,8 

3.5 
3,6 

3.4 
3.1 

1994 
0,8 
2, I 

0,8 
0,5 

1.2 
2,7 

.? ,4 

2,2 

},9 

I ,8 
0,1 
0,7 

0.9 

I ,2 
1,7 

4,7 

/ ,7w 

1,0 

1,2 

6,3 
),'j 

2,8 
0,7 

0 ,8 
I ,7 

1.0 

2.3 
2.4 
4,6 
1, 1 
2, 

2.2 

1,/w 
2,0w 
0,9w 
/ ,lw 

0.6 w 

/ ,7 w 

2,0 w 

3,4 w 

1.8 
2,8 
3,6 
2,8 

3.9 

3.7 
2,0 

11 3 
11 4 
11 5 
11 6 
117 

t Emirados Arabcs Unidos 8.558 
20 1.200 

70 .. 199 

14.624 
13.968 
25. 137 

2.:!22 

6.909 
8.205 
3.572 
4.792 

l.71i 
8.622 

10.531 
3.n2 
5.34 1 

4,9 
0,3 

6.3 
0.8 

2.3 

J,q 
2,7 
3,6 
2,8 
2.4 

11 8 
11 9 
120 
121 
122 

Rt ino Unido 
Austr.ilia 
I! alia 
Canada 
Finhindia 

t !long Kong 
Sul~i :t 

1 23 Paiscs Baixos 

124 Bdgica 
125 Fr:m? 
126 t Cingapura 
127 Aum ia 

128 Estados Un idos 
129 Alemanha 
130 Oi namarca 
13 1 Noru<ga 
132 j apao 
133 Sui a 

Mundo 

a. De processos indu.stri<~ is. 

139.190 
193. 170 
24 998 

5 628 
40.992 

65.106 
46.122 

190.660 
6.049 

23 .449 

1.801000 
359.170 

19.488 
18 865 

347.120 
20 .840 

220.270 
95.280 

154.600 
229.730 

30.520 
13 243 

50 .250 

70.140 
51.790 

234 160 
23 743 
26.500 

2.037.980 
336.490 

20.700 
2.3.060 

48 1.850 
25.380 

2.466 
7.~54 

5.230 
1.11 7 
4.933 

.6U I 
4.684 

3.539 
2.65 1 
.>. 1 05 

7.908 
4.587 
3.804 
4.61 1 
2.972 
3 298 

6.249.745 1 8.011.531 1 IA I9w 

2.707 
7.851 
5.997 
2.185 
5 72.3 
·1.580 
5.120 
4 042 
8 103 
3.30 1 

7.8 19 
4. 128 
3.977 
5.3 18 
3.BS6 
3 629 

/. 433 w 

I /~ 

1,5 
1,7 

6.4 
1.3 

J.j 
I ,5 
2,0 
9,9 

I.G 
l,u 

- 0. 1 
0,8 

1,6 
2.8 
1,.7 

!,Ow 

•l,8 

1,7 

2,9 

5.3 
J.4 

3,0 
2,8 
4, I 
2,2 
4,6 

2, 1 

4.4 
3.9 
5.5 
7,3 

2.3 \\' 

3.5 
2,6 

5,5 
2,0 
3,0 

5.3 
3.3 

3,7 
3,2 
4,4 
1.6 
'>,4 

2,6 

5,5 
4 ,6 
6.2 
7,4 

2,4 w 

lmporta~ao 
liquida de 

energia como 
%do consumo 

1980 1994 

70 
-99 

- 8 88 
0 -53 

90 
- 36 0 

86 67 
97 98 
96 6 1 

97 87 
45 53 

3 - 2 
39 
7l 

- 280 - 269 

32 '\5 

- 14 - 35 
43 

-4~ -48 

94 92 
- I . JO{, -2.2 12 

65 39 
-240 - 87 
-29 

- 58 7 1 
49 47 

50 68 
- 1.024 -787 

89 6i 
-1.36 1 -463 

8 - 18 

5 1 
62 

77 86 
86 88 
77 69 
39 15 
- 8 68 

')8 96 

- 739 -693 
- 996 -454 

- 10 
- 22 - 83 

86 8 1 
- 7 - 47 

72 58 
100 100 
Gl 38 

- 10 7 
83 78 
75 95 

100 100 
67 66 

14 19 

49 58 
97 28 

- 195 - 6.)8 
88 8 1 
66 57 

Total 
(milhOI!s de 
toneladasl 

1980 1992 

22 

39 6 1 

10 2 
2. 1 0.~ 

15 
24 22 
2 4 
6 II 

40 112 

4 
76 145 

460 342 
21 

37 

90 116 
1.167 1.656 

2 

I . 167 1 1.656 1 

2 13 290 
16 

260 333 
I 

6 

184 2 17 
17 2 1 

136 
28 70 
82 60 

27 35 
G 10 

6 5 
131 221 
I 07 11 7 

6 

51 4 
4.893 I 1/. /01 I 

353 I 
1.846 I 

395 I 
944 I 

500 I 

472 1 
3.3 781 

866t 
4.506 I 

84.91 
855 1 1.029 I 

9.877 I /0.246 I 

126 290 
27 47 

200 223 
18 26 
25 3 1 

2 1 42 
25 IG 

36 7 1 
588 5GG 
203 268 

372 <1 08 
430 410 

55 4 1 
I G 29 
7 1 57 

153 139 
128 10 2 
484 362 

30 50 
52 57 

·i.623 4 88 I 
1.068 878 

63 54 
40 GO 

934 I 093 
41 44 

14.770 I 2 1.347 t 

Per capita 
(toneladas) 

1980 

I ,4 

1.4 
1, 1 
2,2 
0.9 

1.9 
1.7 

12.9 
0,3 

6 ,0 

3.7 
1.1 

7,3 

3.9 
0 ,6 
6 ,9 

1.5 
15,4 

2.0 

.7 

L.4 
5.3 
2,0 

14 .0 
3,8 

5.3 

1.; \\' 
0,9w 
1,4 w 

0,4 w 

2.9w 

lAw 
12.4 w 

3.3 
2,8 

5.4 
5.7 
7.4 

5,4 
18,0 
34,8 
10 .4 
13.8 

6,6 

17,5 
11.5 

3.3 
8 ,6 

10 ,8 

13.0 
9,0 

13,2 
6.9 

20.3 
13.6 
12,3 
9,8 
8,0 

G,S 

3,6w 

1992 

5.9 
1,8 
0,0 
9,9 

14. I 

5,6 
1,0 

I ,2 

2,9 
2,0 

1,1 
2,5 

8,9 
13,5 
7,0 

5,7 
4,0 
1.6 

4,0w 
7.5 
3,4 
3,8 

1.3 
5,5 
I ,4 

16.5 
13, 1 
3.8 
).8 

2,6 

5.3 
/,6 

13, I 

3.5 

2,8 
7.2 

2,4 w 
0,9w 
2,/w 
0,7 w 
9,3 w 

J.4w 
2,3w 

11,9w 

G,G 
4,8 

5.7 
7,6 

8,7 

8,1 
11,2 

33.9 
9,8 

15.3 

7 ,2 
14,4 
8,2 

5,0 
G.G 

9,2 
10, 1 

6 ,3 
17.7 

7 .2 

19.1 
10,9 
10,4 
14, I 

8.8 
6,4 
4,0 w 
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Tabela 9. Utilizal,(ao da terra e urbanizayao 

Utiliza~o da terra (% da area total) 

Pastagens 
pennanentes 

Popula~o urbana 

Como % 
da pop. total 

Taxa media 
anualde 
ere~.(%) 

Aglomerados urbanos de 1 milhao 
ou mais como % da popula~ao 

Terra em cultivo Outros 

1980 1994 1980 1994 1980 1994 1980 1995 1986-95 

Economias de baixa renda 12 w 12 w 3 1 w 32 w 57 w 55 w 21 w 29 w 4,0 w 
Excero Chinacindia 8w 8w 32 w 32 w 60w 60w 2lw 28w 4,6w 

I Moc;ambiquc 4 56 56 40 40 13 38 8,5 
2 Etiopia II 20 69 l l 13 4,5 
3 l .tm.2nia 3 4 40 40 57 56 IS 24 6,7 
4 Burundi 46 46 39 39 I S 15 4 8 6,8 
5 Malovi 14 18 20 20 6(, 62 9 IJ 6.0 

G Chadc 3 3 36 36 62 62 19 21 3.4 
7 Ruanda 41 47 28 28 30 24 5 8 4,7 
8 Serra Leoa 7 8 3 1 31 62 62 25 39 4,9 
9 Ncp:d 17 17 14 IS 69 68 7 14 7,8 

I 0 Ni cr 3 3 8 8 90 89 13 23 7,2 
II Bu rquina f-aso I 0 13 22 22 68 65 ') 27 11,3 
12 Madag•scar 5 5 4 I 41 54 53 18 27 5.7 
13 Bangladesh 70 74 S 5 25 21 II 18 5,6 
14 Uga nda 28 34 9 9 63 57 9 12 5,2 
I 'i Viem:t 20 2 1 I 79 78 I 9 2 1 2, 7 
I G Guint'- lli" au I 0 12 38 38 51 50 17 22 3,7 
17 Haiti 32 33 18 18 49 49 24 }2 3,9 
18 Mali 2 2 25 25 74 73 19 27 5.3 
19 Nigeria 33 36 44 44 23 20 27 39 5.6 
~0 li·mcn. Rep. do 3 3 30 30 6 7 (,7 20 34 7,6 
21 u mbop 12 22 3 8 85 70 12 21 6,7 

Urbana 

1980 

31 w 
28 w 

48 
30 
30 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

46 
0 

27 
0 

55 
0 

23 
0 

22 Qucnia 8 8 37 .17 55 55 16 28 7,0 32 
23 Mongolia 1 1 79 75 2U 24 52 GO 3,6 0 
24 Togo 43 45 4 4 53 52 23 3 1 5, 1 0 
2'\ (j Jmhia 16 17 19 19 65 M 18 26 6,3 0 

26 Rep. C'..enrro- fricana 3 3 5 5 9 92 J) 39 3, I 0 
27 fndia 57 57 4 4 39 39 23 27 3, 1 25 
28 L1os. RDP do 3 4 3 3 94 93 13 22 6,3 0 
29 lk nin 16 17 4 4 80 79 32 42 5,1 0 
30 Nicaragua 10 10 40 45 '\0 44 53 62 3,9 42 

3 1 •. ma 15 19 37 37 48 44 3 1 36 4,3 30 
32 Zambia 7 7 40 40 53 53 40 45 4,0 23 
33 Angola 3 3 43 43 54 54 21 32 5,9 63 
_,4 Ce6rgio 17 I G 39 24 44 60 52 58 1.3 42 
35 Paquist'o ~G 28 6 G 67 GG 28 Vi oi ,G 39 
36 Mauritania U 0 J8 38 62 62 2~ 54 6,8 0 
37 AJ.crbaij5o 22 23 27 25 51 52 53 'iG 1,7 48 
38 Zimbabuc 7 7 44 44 49 48 22 32 5.7 0 
39 Guinc 3 3 44 44 54 53 19 30 5,8 65 
40 Ht>ndura< II) 18 13 14 1 68 36 48 5.2 0 

4 1 Senegal 12 12 30 30 58 58 36 42 q,O 49 
42 China II 10 36 43 53 47 19 30 4,2 4 1 
43 C.marik s 15 15 4 4 81 81 3 1 45 5,3 19 
44 Com do Marfl m 10 12 4 1 41 49 47 35 44 5,2 44 
45 Albania 26 26 l 'l 15 59 'i9 34 37 2.1 0 

q6 Congo 0 0 29 29 70 70 41 59 5,6 0 
47 Qu irguizia, Rep. da 8 7 47 44 45 48 38 39 1.6 0 
48 Sri Lanka 29 29 7 7 64 64 22 22 1,6 0 
49 Atmi:nia 66 69 I ,6 S I 
Economiasdercndamedia 9 w lOw 28w 23w 62w 67w 52w 60 w 2,8w 3 1w 

Rendamedia bai.xa lOw llw 18w 7 lw 48w 56w 1,8w 28w 
50 Le.'o~o 10 II 66 GG 24 24 13 23 6,5 0 
5 1 Egiro, Rep. Arabc do 2 4 0 0 98 96 44 45 2,5 52 
52 Bolivia 2 2 25 24 73 73 46 58 3,9 30 
'i3 Macedoni•. ERJ 26 25 49 53 GO 1,5 0 
54 Moldova 67 66 II 13 23 2 1 40 52 2.4 0 
55 U>.b (jli>Sioo 10 II 57 50 33 39 41 42 2,5 28 
56 Indonesia 14 17 7 7 79 77 22 34 4,8 33 
57 l'ilipinas 29 31 3 4 67 65 38 53 4.9 33 
58 Marrow> 18 2 1 47 47 35 32 4 1 49 3,3 26 
59 Siria. Rep. Ar:~bc 31 30 46 45 24 25 47 5 4, 1 GO 

60 Papua Nova Guin<' I I 0 0 ~9 99 13 16 3,6 0 
61 flulgaria 38 38 18 J6 44 46 61 7 1 0,6 20 
62 Cmquisr.io 13 13 70 70 16 17 54 GO 1,6 12 
63 Guatemala 16 18 12 24 72 58 37 42 3,6 0 
64 [ uador 9 I I I 5 18 77 7 1 47 58 3.9 29 
65 Repctblica Dom inicarn 29 31 4.3 43 27 26 5 1 u) 5,8 49 
GG Romi:n ia 46 43 19 21 35 36 49 55 1,0 18 
67 Jamaica 22 20 24 24 54 56 47 55 2,2 0 
68 Jordjnia 4 5 9 9 87 87 GO 72 5,8 49 
69 Ar Clia '> 3 I ~ 13 82 83 '13 'iG 4.5 25 
70 El Salvador 35 35 29 29 36 35 42 45 2,0 0 
7 1 Ucriinin 6 1 59 12 13 27 28 (,2 70 1,0 22 
72 Para uai 4 G ~0 'iS 56 40 42 4 4.7 0 

Nora: Sabre comparabilidadc c cobc:-nura dos dados, vcr as noras rtcnicas. Os nUrneros em grifb designJm anos difc:-rc:nres dos csp<::ciflcados. 

1995 

34 w 
3 1 w 

36 
29 
24 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

47 
0 

3 1 
0 

56 
0 

27 
0 

28 
0 
0 
0 

0 
35 

0 
0 

44 

27 
33 
64 
43 
53 
0 

44 
0 

77 
0 

55 
35 
22 
46 

0 
0 
0 
0 

'i l 
33 w 

30 w 

0 
51 
29 
0 
0 

24 
39 
25 
37 
52 

0 
23 
13 
0 

44 

5 1 
17 
0 

.19 
24 

u 
22 

0 

Total 

1980 1995 

7 w 
6w 

G 
3 
5 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
0 
5 
0 

13 
0 
G 
0 

5 
0 
0 
0 

0 
G 
0 
0 

23 

9 
9 

13 
22 
II 

0 
26 

0 
12 
0 

18 
8 
G 

15 
0 
0 
0 
0 

.34 
IGw 
13 w 

0 
23 
14 
0 
0 

I I 
7 

12 
II 
28 

0 
12 
6 
0 

14 

15 
9 
0 

29 
II 

0 
14 
0 

l Ow 
9w 

14 
4 
G 
0 
0 
u 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
9 
0 
7 

a 
18 
0 

II 
0 

8 
0 
0 
0 
0 

10 
0 
0 

27 

iU 
15 
20 
25 
18 

0 
25 
0 

23 
0 

23 
II 
10 
20 

0 
0 
0 
0 

35 
20 w 

17 w 
0 

23 
17 
0 
0 

10 
13 
14 
18 
28 

0 
\6 
8 
0 

2(, 

33 
9 
0 

28 
13 
0 

15 
0 



73 T unisia 
74 Liru~n ia 

75 Colombia 
76 'lamfbia 
77 Bido- R,;,$ia 

78 h·dcr"<;:io Russa 
79 Leronia 
80 Peru 
81 Cosra Rica 
82 Ubano 

83 Tai!;ndia 
84 Panama 
85 T urquia 
86 Pol6nia 
87 Estonia 

88 Rep. Eslovaca 
89 Bo[.<;uana 
90 Venezuela 

Renda media alta 

91 Africa do Sui 
92 Crodcia 

93 Mexico 
94 Maudcio 
95 Gahao 

96 Brasil 
97 T rinidad c Tobago 
98 Rep. Tcheca 
99 Malasia 

100 Hungria 

101 hilc 
102 Oma 
103 Uruguai 
I 04 Arabia S.llldi" 
I O'i Argenrina 

lOG Eslovi:nia 
l 07 Grecia 
Rcn a bam c media 

Africa Subsaariana 
l.cstc da Asia c Pacifico 
Sui da Asia 
Europa c Asia Ccn1ral 
Oriente MC:dio c None 

da Africa 
America Latina e Caribc 

Economias de rcnda alta 

I 08 Cor ia. RcpubliCJ da 
l 09 Portugal 
110 Espanha 
Ill Nova Zelandia 
11 2 lrbnd.r 

I I 3 t Israel 
I 14 t Kuw-Jit 
I 15 t Emimdos Arabcs Unidos 
11 6 Reino Unido 
11 7 Austral ia 

11 8 ldlia 
11 9 Canada 
120 Finlandia 
121 tHong Kong 
122. Sutcia 

123 l'alses Baixos 
124 B<'lgica 
125 Fran<;a 
126 t Cingapura 
127 Ausuia 

128 b rados Unidos 
129 Alcmanha 
130 Dinamarca 
131 Noruc.:ga 
132 Jap:io 
133 Suf~a 

Mundo 
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Utiliza~ao da terra (% da area total) 

Terra em cultivo 

1980 

30 
49 

5 

3 1 

8 
28 
3 

10 
30 
36 
7 

37 
49 
_4 

4 1 

l 
4 
7w 

II 
29 
13 
53 

2 

6 
23 
4 1 
15 
58 
6 
0 
8 

10 

30 
l O w 

6w 
II,,. 

44 w 

13w 

Sw 
7w 

12 \V 

22 

34 
4 1 
13 
tG 
20 

0 

29 
6 

42 
5 
8 
7 
7 

24 

34 
13 
20 

2 1 

36 
63 

3 
l3 
10 

II w 

1994 

32 
47 

5 

28 
3 

10 
30 
41 

9 
36 
48 

7w 

I I 
22 
13 
52 
2 
6 

24 
44 
23 
54 

6 
0 
7 

10 

14 
27 

II w 

7 w 
12 w 

45 \V 

Uw 

6w 
7w 

12w 

21 
32 
40 
14 
19 

21 
0 
0 

25 
6 

38 
5 
9 
7 
7 

28 
24 
35 
2 

18 

21 
34 
56 
3 

12 
ll 

II\\' 

Pastagens 
permanentes 

1980 

22 
8 

37 
46 
16 

12 
21 

39 

17 
I 3 
13 

13 
45 
20 

30 w 

67 
28 

39 

18 

20 
2 

13 
I 

14 

17 
5 

78 
40 
)2 

lj j 

29 w 

34 w 

30 w 
11 w 

21 w 
28 w 

25 w 

l 

9 
22 

53 
67 

6 
8 

47 
'i7 

17 
3 

2 

3'i 

23 
0 

25 

26 
17 
6 
0 

40 

l8 \\' 

1994 

20 
7 

39 
46 
14 

5 
13 
21 
46 

I 

2 
20 
16 
13 
7 

17 
45 
20 

32 w 

67 
20 

39 
3 

18 

22 

12 
I 

ll 
18 

5 
77 
56 
'i2 

25 
41 

27 w 

34 w 

34 w 

lOw 
16w 

24 w 

29 w 

24 w 

l 

II 
2 1 
50 
4'i 

7 
8 
2 

46 
'i4 

15 
3 
0 

3 1 
21 
19 
0 

24 

26 
15 
7 
0 
2 

29 

26w 

Outros 

1980 

4H 
43 
58 
53 
53 

GO 
76 
51 
69 

63 
75 
50 
38 
68 

45 
54 
76 
63 w 

22 
42 
48 
44 
RO 

74 
75 
45 
85 
28 
77 
95 
14 
60 
38 

29 

60w 
60 \Y 

59w 
45 w 

74 w 

65 w 

62w 

77 
57 
37 
34 
17 

74 
92 
97 
24 
J7 
qO 

92 
9 1 
92 
9 1 

41 

42 
R7 
56 
53 
47 
3 1 
97 
85 
49 
60 w 

1994 

48 
46 

56 
53 
'i5 

87 
59 
76 
44 
69 

58 
7 1 
48 
39 
66 

49 
5~ 

75 
60w 

23 
59 
48 
44 
so 
72 
74 
45 
76 
34 

76 
95 
15 
42 
38 
61 
n 
63w 
59 w 
54 w 

45 w 

71 w 

70w 
63w 
63w 
78 
58 
38 
35 
36 
72 
92 
97 
29 
40 
q7 
92 
91 
92 
92 
41 

55 
'i5 
98 
57 

53 
51 
37 
97 
87 
60 
6.~ \V 

Popula~ao urbana 

Como% 
da pop. total 

1980 

51 
61 
64 
23 
56 

70 
68 
65 
43 
73 
17 
50 
44 
58 
70 
52 
15 
83 
64 w 

48 
50 
66 
42 
36 

66 
63 
64 
42 
57 
81 

8 
85 
67 
83 
48 

58 
32 w 

23w 
21 w 

22 w 

58 w 

48 w 

65 w 

75 w 

57 
29 
73 
83 
55 
~9 

90 
72 
89 
86 
67 
76 
60 
92 
83 
88 
95 
73 

tOO 
55 
74 
83 
84 
7 1 
76 
57 

40 w 

1995 

57 
72 
73 
38 
7 1 

73 
3 

72 
50 
87 

20 
56 
70 
65 
i3 
59 
31 
93 
73 \Y 

51 
64 
75 
4 I 
50 
78 
68 
65 
54 
65 
86 
13 
90 
79 
88 

G 
65 
39 w 

31 \Y 

3 1 w 
26w 
65 w 

56 w 
74 \V 

75 w 

I 
.% 
77 
84 
58 

97 
84 
90 
R5 
66 
n 
63 
95 
83 

89 
97 
73 

100 
'iG 

76 
87 
85 
73 
78 
6 1 

45 w 

Taxa media 
anualde 

cresc. 1%1 

1980-95 

3,0 
I ,8 
2,7 
6,2 
2.0 
0,8 
0,5 
2,9 
3.7 
3.7 
2,6 
2,8 
5,4 
l ,2 
0.4 

I .3 
8,4 
3.3 
2.8 \Y 

2,7 
2,0 
3.1 
0.6 
5.4 
3,0 
1,7 
0,2 
4,3 
0 ,5 

2.0 
8.6 
1,0 
6,0 
1.8 

2,2 

1.4 
3,3 w 

5.0 w 

4 ,2 w 

3,'1 w 

1,6 \\' 

4,2 w 

2,8 w 

0,7w 
3,5 
l ,3 
0,6 
l ,0 
0,5 

0,9 
5,8 
0,3 
1.3 
0, 1 
1.4 
0,8 
1,5 
0.4 
0,6 
0.3 
0,5 
I ,8 
0,5 

1.2 
0,6 
0,2 
0,7 
0,6 
1.2 
2,5 \Y 

Aglomerados urbanos de 1 milhao 
ou mais como % da popula~iio 

Urbana 

1980 

34 
0 

34 
0 

24 
23 

0 
40 

59 
0 

39 
31 

0 

0 

20 

38w 

23 
0 

41 
0 

42 
0 

18 
16 
.H 
4 1 

0 
49 
28 
42 

0 
54 
32 w 

23w 
37w 
27 \\' 
24 w 

36 w 

37 w 

41 w 

65 
46 
27 

0 
0 

4 1 
67 

0 
28 
55 

39 
38 
0 

100 
20 

8 
13 
29 

106 
4~ 

49 
46 
32 

0 
44 

0 

35 w 

1995 

40 

0 
38 
0 
4 

26 
0 

44 
0 

56 
0 

35 
28 

0 
0 

2~ 

38 w 

38 
0 

37 
0 
0 

42 

18 
II 
30 
4 1 

0 
46 
27 
44 

0 
54 
33 w 
26 w 

34 w 
.}8w 

25 \V 

.36w 
38 w 

43 w 

64 
53 
23 
0 
0 

68 
0 

47 
0 

95 
2 1 

16 
II 
28 

95 
46 
51 
47 
30 

0 
48 

0 

36 w 

Total 

1980 

17 
0 

22 
0 

14 

16 
0 

26 

10 
0 

17 
18 
0 

0 

16 

24 w 

II 
0 

27 
0 
0 

27 
0 

12 
7 

19 

33 
0 

42 
19 
r 

0 
31 
lOw 
5w 
8w 
6w 

14 w 

17 w 
24w 

31 w 

37 
13 
20 
0 
0 

37 
60 
0 

29 
0 

9 1 
17 

7 
12 
21 

106 
27 

56 
38 
27 

0 
34 

0 

14 w 

1995 

23 
0 

28 
0 

17 

19 
0 

31 
0 

II 
0 

24 
18 
0 

0 

27 
28 \Y 

I 9 
0 

28 
0 
0 

33 
0 

12 
6 

20 

.16 
0 

42 
21 
39 

0 
35 
13w 
8w 
II w 
lOw 
16w 

20 w 

28 w 

33 w 

52 
19 
18 
0 
0 

35 
66 

0 
23 
58 
20 
36 

0 
90 
17 
I.; 
II 
2 1 

95 
26 

39 
41 
25 

0 
37 

0 

16w 
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Tabela 10. Recursos florestais e hidricos 
Area florestada Areas nacionais Extra~iio anual de agua doce, 1995' 

Desflorest. anual prolegidas, 1994• %do 
Area total 1980-90 

" total de Per capita (m31 
(mil knil mil % da mil da area Total recursos Resi-

1990 km2 area total kni Noim. total lkm31 hidricos dencial Outra 

Economias de bai'ta rcnda 7.916' 65,5' 0,8 w 2.001,1' 1.842' 5,2 w 
Exceto China e India 6.152' 53,3' 0 ,8w 1.276 ,9' 795' 4.9w 
I Moo;ambique 173 1,4 0,8 0,0 I 0,0 0 .6 0,4' 13 42 
2 Eri6pia 142 0,4 0 ,3 60 ,2 23 6,0 2,2 2,0 6 45 
3 Tam.Jnia 336 4,4 1,2 139,4 31 15.8 J.2 I ,3' 7 28 
4 Buru ndi 2 0,0 0,6 0,9 3 3,5 0 ,1 2,8 7 13 
5 Mala vi 35 0,5 1,4 10.6 9 I 1,3 0 ,9 5,0' 7 13 
6 Chadc 114 0,9 0,7 11 4,9 9 9, I 0 ,2 0.4' 6 29 
7 Ruanda 2 0.0 0,2 3,3 2 13.3 0 ,8 12,2 6 18 
8 Serra Leoa 19 0, 1 0,6 0,8 2 1,1 0,4 0,2 7 92 
9 Nepal 50 0,5 1,0 II , J J2 8. 1 2.7 1,6 6 144 

10 Niger 24 0.1 0 .4 84.2 5 6,6 0,5 0,9' 9 33 
11 Burqulna F:~so 44 0.3 0 .7 26,6 12 9,7 0,4 1,4 5 13 
12 J\1adag3scar 158 1,3 0,8 11 ,2 36 1,9 16 ,3 4.8' 16 1.568 
13 Bangladesh 8 0,4 4,1 1,0 8 0,7 22,5 J.O' 7 213 
14 Uganda 63 0.6 1,0 19.1 31 9,6 0,2 0,3' 7 14 
15 Vier nil 83 1,4 1.5 13 .. 1 52 4. 1 28.9 7,7 54 36 1 
16 Cuin~PBissau 20 0.2 0,8 0,0 0,0' 8 
17 Hairi 0 0,0 5.1 0, 1 0,4 0.0 0,4 5 
18 Mali 12 1 1,1 0,8 40, 1 II 3,3 1,4 1.4' 159 
19 Nigeria 156 I ,2 0 ,7 29,7 19 3.3 3,6 1,3 13 28 
20 lem<:n, Rep. do 4 1 0,0 0.0 0,0 0 0,0 3,4 136,0 17 31 8 
21 Camboja 122 1.3 1,0 30,0 20 17 ,0 0.5 0, 1 3 6 1 
22 Qut nia 12 0, 1 0,6 35,0 36 6 .2 2, 1 7,0' 14 37 
23 Mong6lia 139 1,3 0 ,9 6 1,7 15 3.9 0,6 2,2 30 243 
24 Togo 14 0.2 I ,5 6.5 II 11 ,9 0, 1 0 ,8' 17 II 
2S G,i mbia I 0.0 0 .8 0,2 5 2.3 0 .0 0.3' 2 27 
26 Rep. enrro-Africana 306 1,3 0,4 6 1,1 13 9,8 0,1 0,0 5 20 
27 India 517 3,4 0 ,6 143,4 339 4 ,8 380,0 18,2' 18 594 
28 Laos. RDP do 132 1,3 0 ,9 1,0 0,4 21 239 
29 B<::nin 49 0,7 1.3 7,8 2 7,0 0,1 0,4' 7 19 
30 Nicaragua 60 1,2 1,9 9 .0 59 7,4 0,9 0.5 92 275 

3 1 GanJ 96 I ,4 1,4 11 ,0 4,9 0,3 0,6' 12 23 
32 lambia 323 3,6 1,1 63,6 21 8,6 1,7 1.5' 54 32 
33 Angola 23 1 1.7 0,7 26.4 5 2,1 0,5 0,3 8 49 
34 Gl'6rgia 28 0,2 0.7 1.9 15 2,7 4,0 6,5 156 586 
35 P~quisrao 19 0,8 3,5 37,2 55 4,8 153 ,4 32.8' 21 2.032 

36 Maurlt nia 6 0,0 0,0 17.5 4 1,7 1,6 14,0' 59 436 
37 Az.erbaijio 10 0, 1 1,3 1,9 12 2,2 15,8 56,4' 90 2. 158 
38 Zimbabuc 89 0,6 0,7 30,7 25 7,9 1,2 6, 1' 19 117 
39 GuinC 67 0,9 I .2 1,6 3 0,7 0,7 0,3 14 126 
40 Honduras 46 1,1 2 ,2 8,6 43 7,7 I ,5 2,1 ' 12 282 
41 Senegal 75 0,5 0,7 2 1,8 9 11 ,3 I ,4 J.5' 10 19 1 
42 C hina 1.247 8,8 0,7 580,8 463 6 .2 460,0 16,4 28 433 
43 Camar6e~ 204 1,2 0,6 20,5 14 4,4 0,4 0. 1 17 20 
44 Costa do Marflm 109 I ,2 1,0 19,9 12 6,3 0,7 0,9 15 52 
45 Albania 14 0,0 0 ,0 0,3 II 1,2 0.2 0,9' G 88 
46 on go 199 0,3 0,2 11 ,8 10 3,4 0,0 0,0 12 7 
47 Quirguizia. Rep. da 7 0. 1 1,2 2,8 5 1,5 11 ,7 2<(,0 82 2.647 
48 Sri Lanka 17 0,3 1.4 8,0 56 12,3 6,3 14,6 10 493 
49 ArmCnia 3 0,2 3.9 2,1 4 7,6 3 .8 45,8' 149 9% 
Economias de renda mCdia 20.91 3 ' 114,4 ' 0,5 w 2.994,3 ( 2.662 ( 5,0w 

Renda media baixa 13.525' 65,6' 0,5 w 2.199.7 ' 1.664 ' 5,6 w 

50 Lcsow 0 0,0 0 ,0 0 ,1 I 0,2 0, 1 1,0 7 24 
5 1 Egito, Rep. Arabc do 0 0,0 0 ,0 7 ,9 12 0 ,8 56.4 97, 1' 67 889 
52 Bolivia 493 6.3 I ,2 92,3 25 8,5 I ,2 0,4 20 18 1 
53 Macedonia, ERJ 9 0,0 0, 1 2,2 16 8,5 
54 Moldova 4 - 0.2 -6,7 0.1 3 0,4 3,7 29,1' GO 79> 

55 u~bcqu isr:lo 14 1,0 5.5 2,4 10 0,6 82,2 7 .4' 165 3.956 
56 I ndont:sia 1.095 12,1 1,1 185,6 168 10,2 16.6 0,7 12 83 
57 Filipinas 78 3.2 3.4 6, 1 27 2,0 29,5 9,1 123 562 
58 Marrocos 90 -1,2 - 1,4 3,7 II 0,8 10.9 36,2 23 404 
59 Siria, Rep. Arabc 7 - 0,3 -4,3 0,0 0 n,o 3,3 9.4 30 405 
60 Papuo Nova Guine 360 1, 1 0,3 O,M 5 0,2 0 ,1 0,0 8 20 
6 1 Bulgaria 37 - 0,1 - 0,2 3,7 46 3,3 13,9 6.8' 43 1.50 1 
62 Cazaquisrao 0 0,0 0,0 9.9 20 0,4 37,9 30,2 92 2.202 
63 Guatemala 42 0 .8 1,8 13.3 18 12,3 0 ,7 0,6 13 127 
64 Equador 120 2,4 1,8 11 1.1 I 5 40.1 5.6 I ,8 41 54 1 
65 RepUblica Dominicana II 0,4 2,9 10,5 17 2 1,7 3,0 14,9 22 423 
66 Romtnia 63 0,0 0 ,0 10,7 39 4,7 26,0 12,5' 91 I 044 
67 Jamaica 2 0,3 7,8 0 ,0 I 0 ,2 0,3 3,9 II 148 
68 jordJnia 0,0 - 1,0 2,9 10 3,3 0,5 32, 1 50 123 
69 Argclia 4 1 0.3 0 ,8 11 9,2 19 <;,Q 4.5 30.4' 35 125 

70 El Salv:~dor I 0,0 2,3 0 .1 2 0 ,2 1,0 5.3 17 228 
7 1 Ucr5nia 92 - 0,2 - 0,3 4,9 19 0,8 34.7 40,0' 108 565 
72 Paraguai 129 4,0 2,8 15,0 20 3,8 0 ,4 0, I' 16 93 

Nma: Sabre comparabilidadc e cobcrnHl dos dJ.dos, vcr as nocas rCcnicas. Os nUmeros em grifo designam a nos difcremes dos cspec1ficados. 
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74 
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76 
77 

78 
79 
80 
81 
R2 

8.1 
84 
85 
86 
~7 

8 . 
89 
90 

T unfsia 
Liwfinia 
Colombia 
Namibia 
Bielo·RUssia 

Fcdcra_.,o R.ussa 
Lct6nia 
Peru 
Cosca Rica 
Ubano 

Tailandia 
Panama 
Turquia 
PoiOo ia 
EsrOnia 

Rep. b lovacJ 
B01suaoa 
Ycna .ucla 

Renda media aha 

9 1 Africa do ul 
92 Cro;icia 
93 Mexico 
94 Mau ricio 
95 Gabi o 

96 Bm il 
97 Trinidad e Tobago 
98 Rep. Tcheca 
99 Malasia 

100 H un ria 

10 1 Chile 
102 Omi 
103 Uruguai 
I 04 Arabia Saudi ~a 
I 05 Argcnr ina 

1 U6 Eslovco ia 
107 Grtcia 
Renda baixa e media 
Africa Subsaariana 
Lesre da Asia c Pacillco 
Sui da Asia 
Europa e Asia Cenrral 
Oriente MCdio e Norte 

da Africa 
Am.Crica latina e Carihe 

Economias de renda alta 

I 08 Cor6a, R<ptiblica da 
109 Pon ugal 
I 10 8 panha 
I l I Nova Zd:india 
I I 2 lrlanda 

I 13 t Jsrad 
114 t Kuwair 
11 5 i· F.mirados Arabes Unidos 
I I G Rei no Unido 
I 17 Ausrral ia 

118 ltalia 
I 19 Canada 
120 Finlaod ia 
121 t Hong Kong 
I 22 SuC:.. ia 

123 Paises Baixos 

124 B.!lg;ca 
125 Fran<;> 
126 t C ingapurJ 
127 Ausrria 

128 Esrados nido, 
I 29 Al<manha 
130 Dinamarca 
13 I NorucgJ 
I 32 Jap:.o 
133 Suf<;u 
Mundo 

IND I CADDRES SELEC I ONADDS D O D ES E NVO L V I ME NTO M UN D I AL 24 3 

Area total 
(millmt'J 

1990 

7 
20 

54 I 
126 
63 

7.68 1 
28 

679 
14 

127 
3 1 

202 
87 
19 

18 
143 
457 

7.387 ' 
45 
20 

486 

182 
5.611 

2 
26 

176 
17 

88 
41 

7 
12 

592 
10 
60 

28.828 ' 
5.322 ' 
3.986 ' 

658' 
8.630' 

446' 
9.786' 

10.766 t 

65 
31 

256 
75 
4 
I 
0 
0 

24 
I 456 

86 
4 533 

234 
0 

280 

3 
6 

135 
0 

39 
2.960 

107 

5 
96 

238 
12 

39.595 ' 

Area florestada 

Oesflorest. anual 
1980-90 

mil % da 
km 2 area total 

- 0,1 - 1.9 
0,0 0,0 
3,7 0,7 
0.4 0,3 

-0.3 -0.4 

15.5 0,2 
- 0. 1 - 0.2 

2,7 0.4 
0.5 3,0 
0,0 0.6 

5,2 3,5 
0,6 1.9 
0,0 0,0 

-O, l - 0, 1 
-0,2 - 1.2 

0,0 0, 1 
0,8 0,5 
6,0 1,2 

48.8 ' 
- 0,4 

0,0 
6.8 
0,0 
1.2 

.l6,7 
0.0 
0,0 
4,0 

- 0.1 

- 0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0 ,9 

0 ,0 
0,0 

179,8 ' 
40,7 ' 
43.5 ' 

5,5 ' 
16,6 ' 

- 1.4 ' 
74,8 ' 

-46,4 ' 
0, 1 

- 0,1 
0.0 
0,0 
0,0 

0,0 
0,0 

0,0 
- 0.2 

0,0 

o.v 
-47.1 
-0, 1 

0,0 
- 0, 1 

u,u 
0.0 

- 0. 1 
0 ,0 

- 0. 1 

3.2 
- 0,5 

0,0 
- 1,2 

0,0 
-0. 1 

133.4 ' 

U,6w 

-0.8 
0, I 

1,3 
0, 2 
0.6 

0,6 
- 2, 1 

0.0 
2, 1 

- 0, ) 

- 0, 1 
0,0 

- 0,6 
0.0 
0, 1 

0,0 
0.0 
0,(, w 

0,7 \\' 
I,Ow 
0 ,8w 
0,2 \V 

- 0,3 w 

0,7 w 

-0,5 w 

0.1 
- 0.5 

0,0 
0.0 

- 1,2 

-0,3 
0,0 
0,0 

-1 .1 
0,0 

0.0 
-u 

0,0 
-0,5 

0.0 

-0,3 
- U,3 
- 0.1 

2.3 
-0.4 

0,1 
-0.4 

0,0 
- 1,4 

0,0 
- 0,6 

O.J w 

mil 
km2 

0.4 
6,3 

93.8 
102,2 

2.7 
705 .4 

7,8 
41 ,8 

6.5 
0,0 

70,2 
13.3 
10,7 
30.7 
4. 1 

10.2 
106,6 
263.2 

794 ,6 ' 
69,7 

.3.9 
98.5 

0.0 
10,5 

321,9 
0,2 

10.7 
14.R 
), 

13' .. l 
9,9 
0,3 

62 .0 
43.7 

1,1 
2,2 

4.995,4 ' 
1.362.5 ' 

966.3 ' 
212,4 ' 
860.0 ' 

290,8' 

1.303.4 ' 
3.607,9 ' 

6 ,9 
5,8 

42,5 
60.7 

0,5 

3. I 
0.3 
0,0 

51,1 
940,8 

22,8 
823,6 

27 ,4 

29,8 
4,3 
0,8 

56,0 
0,0 

20.S 

1.302, I 
9 1,9 
13,9 
55,4 
27.6 

7.3 

8.603,2 ' 

Areas nacionais 
protegidas, 1994' 

% 
da area 

Nlim. total 

6 0,3 
76 9,6 
80 9,0 
12 I 2.4 
I I 1,3 

209 4,2 
45 12,5 
22 3 .. 3 
28 I 2.7 

I 0,4 

I ll 13,7 
14 17.8 
49 I ,4 

I ll 10,1 
38 9.7 

40 2 1.1 
9 18,8 

100 29,8 

998 ' 
238 

30 
68 

l 
6 

272 
5 

34 
51 
53 
66 
28 
8 

10 
84 

10 

21 

4.504 ' 
673' 

1.172 ' 
485 ' 
964 ' 

170 ' 
1.040 ' 

5.506' 
27 
24 

214 
182 

11 

15 
2 

0 
168 
889 

17 J 
627 

81 

197 
85 

102 

170 

1.5~5 

497 
11 4 
113 

80 
109 

10.0!0' 

3,9 w 

5.7 
7.0 
5,2 
2,0 
4,1 

.l.8 
3.1 

13.8 
4.5 
6,2 

18,3 
4,6 
0,2 
2,9 
1,6 

5.4 
1.7 

5.1 w 
5,8 w 

6.2 w 
4,4 w 

3.6 w 

.3,0 w 

6.5 w 

11.9 w 

7,0 
6.3 
8,5 

22,6 
0.7 

14,9 
1.5 
0,0 

21 ,1 

12.3 

7.7 
8,9 
9.0 

7.2 

12,6 
2,3 

10 .2 
4.9 

25 ,2 

14,2 
26,3 
32,8 
18.0 
7.3 

I 8.5 

6.7 w 

Extra~ao anual de agua doce, 1995' 

Total 
lkm31 

3, I 
4,4 
5.3 
0,2 
3,0 

117,0 
0,7 
6,1 
1.4 
0,8 

3 1,9 
l.3 

33.5 
12.3 
3,3 
1.8 
0,1 
4,1 

13.3 

77.6 
0.4 
0, I 

36,5 
0,2 
2,7 
9.4 
6,8 

16,8 
0,5 
0,7 
3,6 

27,6 

'i .O 

27,6 
7.3 

30,8 
2,0 

0 .8 

1.9 
0,5 
0,9 

II ,8 
14,6 

56,2 
45, I 

2,2 

2.9 

7,8 
9,0 

37,7 
0,2 
2.4 

467,3 
46,3 

1,2 
2,0 

90,8 
1.2 

% do 
total de 
recursos 
hidricos 

79.5' 
19,0' 
0,5 
0 .3' 
5.4' 
L ,7' 

2,2' 
15.3 

I ,4 
15,6 

17 ,8' 
0,9 

17,3' 
2 1,9' 
2 1,2 

5,8 
0,6' 
0.3' 

26,6' 

21,7 

I 6.4 
0,0 

0,5' 
2.9 
4,7 
2, 1 
5,7' 
3,6 

24,0 
0,5' 

163,6 
2.8' 

41 ,8 
I 0,5' 

27,6' 
0,6 
J .Gc 

84 , I ' 

300,0 
16,6 
4 .. 1 

33.7' 
1,6 
1,9' 

8,7' 
72.2' 
19,1' 
3 1,7 
2.6' 

18,9' 
27, 1' 

9.2' 
0 .5' 

16,6 
2.4' 

Per capita (m31 

Resi-
dencial Outra 

41 276 
83 1. 107 
71 103 

7 103 
94 200 

134 656 
II 0 152 
57 243 
3 1 749 
30 241 

24 57~ 

91 664 
140 445 
42 279 

105 1.992 

5 94 
164 2 18 

47 

54 
66 
41 

54 
40 

109 
177 
59 
98 
17 
14 

224 
94 

42 

11 7 
Ill 
94 

27 1 
37 

65 
336 

97 
4 I 

607 

138 
288 

53 

I 23 

26 
10 1 
l OG 
38 

10 1 

244 
64 
70 
98 

I 25 
40 

348 

845 
344 

16 
191 
108 
157 
592 
60 1 

1 528 
547 
227 
273 
949 

481 

5 I 5 
628 
687 
318 
196 

343 
189 
787 
164 
327 
848 

t.3 1·\ 
387 

2 1R 

492 
8 16 
559 
46 

203 

1.626 
518 
163 
390 
6 10 
133 

a. Os dados podem refcrir-se a ;1nos am C'riorcs c sao os mais rtet::ntts publictdos pclo \X!orld Conservation Moni toring Cenrer. b. Refc re~se a quJlquer anode 1970 a 1995. 
c. 0 wral de recursos hldricos inclui rios cujas :iguas flucm de O U( fOS p:1fscs. 



Z44 RELATDRIO SOBRE 0 DESEN V OLV I MENTO MUNO I AL 1997 

Tabela 11. Crescimento da economia 
Taxa media anual de crescimento 1%1 

PIB Deflator do PIB Agricultura Industria Sei'Yi'fOS' 
Export. de bens e 

servi~os 

lnvestimento 
intemo bruto 

1980-90 1996-95 1980-90 1996-95 1980-90 1996-95 1980-90 19~5 1980-90 1~5 1980-90 1996-95 1980-90 1996-95 

Economias de baixa renda 
b cc<o C hina c India 

I Mo<;ambique 
2 Eti6piab 
3 Tan-cinia 
4 Burundi 
5 Molavi 
6 Chade 

Ruanda 
Serra ~oa 
Nepal 

10 Niger 
II Bmquina Faso 
12 Madagascar 
13 Bangladesh 
14 Uganda 
15 Viema 
J6 C uinC-Bjssau 
17 Hoiti 
18 Mali 
19 Nigeria 
20 Iemen, Re . do 
21 Camboja 
22 Quenia 
23 Mongolia 
24 Togo 
25 GSmbia 
26 Rep. Ccmro-Africana 
27 fndia' 
28 Laos, RDP do 
29 Benin 
30 NicJdgua 
j I Gana 
32 Zambia 
33 Angola 
34 Gc6rgia 
35 Paquistao 
36 M~urit3n ia 

37 Azerbaijao 
38 Zimb3bue 
39 Guine 
40 Hondura1 
4 1 Senegal 
42 China 
43 Camar6es 
44 Costa do Marllm 
45 Albania 
46 Congo 
47 Quirguizia, Rep. da 
48 Sri Lanka 
49 Armenia 
Economias de renda mCdia 

Renda media baixa 
50 U:soto 
51 Egito, Rep. Arabc do 
52 Bolivia 
53 Macedonia, ERI 
54 Moldova 
55 Uzbcquisrao 
56 Indonesia 
57 fi lipinas 
58 Marrocos 
59 Siria, Rc . Arabc 
oO Papua Nova ume 
61 Bulgaria 
62 Cuaquistao 
63 G uaremala 
(,4 Eguador 
65 Rcpublio Domi nicana 
66 Romenia 
67 Jamaica 
68 Jordania 
69 Argclia 
70 El Salvador 
71 Ucr5nia 
72 Paraguai 

6,0w 
2,7 w 

--0,2 
2,3 
3,8 
4,4 
2,3 
6.3 
2,3 
1,6 
4,6 

- 1.1 

3.7 
1.3 
4,3 
3,1 

.\ ,5 
-0,2 

1.8 
1,6 

4 ,2 
5,5 
1,8 
3,4 
1,7 
5,8 

2,6 
- 2.0 

3,0 
0,8 
3,7 
0,5 
6.3 
1,7 

3.5 

2,7 

.~.1 
10,2 
3, I 
0,1 
3,0 

3,6 

4.2 
3.3 
1,9w 
2,3 w 

4,3 
5.0 
0,0 

6.1 
1,0 
4,2 
1.5 
1,9 
4,0 

0,8 
2,0 
2 ,7 
0,5 
2,0 

-1,5 
2.8 
0,2 

2,5 

6,8 w 
1,8 w 

7,1 

3.2 
- 2,3 

0.7 
1,9 

- 12,8 
-4,2 

5, I 
0 ,5 

2,6 
0,1 
4. 1 
G,G 
8,3 
3,5 

--{;,5 
2,5 
1,6 

6,4 
1,4 

-3,3 
-3,4 

1,6 

1,0 
4,6 
6,5 
4,1 
1.1 
4,3 

- 0,2 
-4.1 

- 26,9 
4,6 
4,0 

- 20,2 
1,0 
3,8 
3.5 
1,9 

12,8 
- 1,8 

0,7 
),4 

-0,6 
- 14,7 

4,8 
- 21.2 

0 ,1 w 

- 1,5 w 

7,5 

J.3 
3.8 

- 4,'1 
7,6 
2,3 
1.2 
7,4 

9,3 
-4,3 

- 11 ,9 
4,0 
3.4 
3,9 

- 1,4 
2,9 
8,2 
0.1 

6,3 
- 14,3 

3, l 

13,4 w 
28,4 w 
38,4 

3.4 
35,7 

4,4 
15,0 

1, 1 
3.9 

62.2 
11,1 
2,9 

3, 1 
16,9 
9,5 

I 25,6 
21 0,7 

56,1 
7,5 
5,3 

16,6 

9.0 
- 1.2 

4,7 
18,7 

5,6 
8,0 

37,8 
1,6 

422,6 

42.4 
42,4 

5.9 
1,9 
6,7 

8,6 

11.5 

5.7 
6,5 
5,8 
5.9 
3,4 

-1,9 
0.3 

10,8 
0,3 

64,8 w 
17,5 w 

13,6 
11,7 

3 16,7 

8,5 
14,9 
7,2 

l'i.3 
5,3 
1,2 

14,6 
36,4 

21.5 
2,5 

18,6 
7,0 
8.0 

16,4 

24.4 

62,0 w 
170,8 w 

48,6 

22,4 
8,5 

30,4 
8,9 

18,2 
39,6 
11,0 
6,5 

6,2 
23,5 

4,6 
23,7 
26,3 

49.5 
22,4 
10.1 
47, I 

56,2 
I 8,5 

126,7 
4,9 

,0 
8,5 

10,1 
10,1 
7,9 

98,1 

23,8 
107,8 
774,5 

2.280,2 
11 .2 
6 ,8 

747,6 
27,6 
10. 1 
19,2 

7,6 
12,4 
5,1 

10.4 
76,4 

7 ,8 
337,3 

10.4 
896,6 
298,8 w 

286,7 w 

11 ,0 
13,3 
10,5 

628.4 
7,6 
9,2 
3.9 
8~5 
5,7 

8 1,2 
805,5 

14,2 
37,2 
11,7 

158,4 
38.5 
4,7 

25,8 
II ,2 

1.040.5 
18,0 

3,6 w 
2,6w 

1,6 
/,4 
4,9 
3,1 
2.0 
2,7 
0,7 
4,4 
4,0 
I ,8 

3,1 
2,5 
2,7 
2,3 

6 ,7 

4,3 
3,3 

3.3 
2,9 
5,6 
0,4 
2,7 
3.1 

5,1 
-2,2 

1,0 
3,6 
0.5 
0,7 
4.3 
1,7 

2,4 

2,7 

2,8 
5,9 
2,2 

- 0,5 
2,4 

3,4 

2,2 
-3,9 

2,6 
1.5 
2,0 

3,4 
l,O 
6,7 

--0.6 
1,8 

-2, 1 

2,3 
4,4 
0 ,4 

0,6 
13,2 
4,6 

- 1,1 

3,o 

3,1 w 
1.9 w 

2,4 

4, 1 
-4 ,1 

1.7 
6,9 

- 10,8 
- 2,8 

I ,5 

4,6 
1,6 
1, 1 
3,8 
) ,2 

4,8 

3, I 
2,3 

2, 1 
-0.4 

3,3 
2.(} 
I ,5 
3.1 

4,9 
0,3 

2.4 
- 0,5 
- 1,8 

-3 1,4 
3,4 

4,9 

1,6 
4,5 
2,9 
1,3 
4,3 
2,2 
0,3 
7,6 

-0,9 
- 7,6 

2.4 
- 0,6 

0,9w 
0,5 w 

- 3,.J 
2,1 

- 0,9 
2,9 
1,6 

- 5,9 

4,7 
- 1,9 

-18.0 
2,5 
2.5 
2,5 

-0,4 
8.3 

10,2 
1,3 

1,2 
-9,7 

1,4 

7,7 w 
2,9 w 

-9.8 
1,8 
3,4 
4,5 
2.9 
8,0 
1.8 
5,7 
6,0 

- 3,3 

3,7 
0,9 
4,9 
6,0 

0,4 

2,7 
- 1,0 

3.9 
4,6 
1, 1 
6.0 

3, 1 
7, l 

2, 1 
- 1,7 

3,3 
1,0 
6,4 
1.8 
7.J 
4,9 

3.6 

3,3 

3.7 
II , I 
5,9 
4,4 
3.2 

5,2 

4.6 
5,1 

7.2 
2,6 

- 2,9 

6,9 
-0,9 

3,0 
6,6 
1,9 
5.2 

2, I 
I ,2 
2,2 

2,4 
-1.3 

2,3 
0,1 

-0.3 

11,6 w 

-2,4 

8,4 
- 5.0 

0,4 

- 9.9 
- 17.0 
-2,8 

9,3 

1,9 

5,3 
- 1,2 

11,3 
I ,5 

- 6,0 
0.4 

-4,6 
5, l 

3,5 
-4,4 

4,4 
- 1,2 

0,9 
-34,1 

5.7 
3,9 

- 3.6 
2,3 
4,9 
2,0 

18, 1 
--{;,8 

1,7 
- 15.6 

I .2 

6,5 
- 28,7 

12,3 
0.4 

--{;,7 

10, 1 
2,2 
1,7 

17 ,8 
- 7,5 
19,2 
4,2 
•1.9 
3,3 

-2. 1 
-0,5 

7,9 
- 1.1 

2,9 
- 2 1,6 

1.9 

6,9w 
2,8 w 

-0, 1 
3,1 
1.6 
5.4 
3,4 
9.9 
5,4 

- 1,1 
4,8 

- 5,2 
4,7 
0,8 
5,7 
3.0 

3.3 

- 1,7 
3,2 

4,9 

-0,3 
3,9 

-0.1 
6,7 

1,2 
-2 ,0 

6, 
0,1 
2,2 

-1 ,4 
6,8 
0,4 

2,9 

2.) 
3,0 

13,6 
2, 1 

- 1.3 
3.2 
2,5 

4,7 
4,6 
2,6w 

5.2 
8,4 

-0,1 

7.0 
2,8 
4,2 

2,0 
7,2 

2,1 
1.8 

3,7 

I ,9 
-8,2 

3,8 
0,7 

3,4 

6,4 w 

15,0 

1,7 
- 1,5 
- 1,0 

1,2 
-1 2.3 
- ),9 

7,2 

1,7 
- 0 ,6 

5,4 
8,2 

2,2 

1,2 
4,5 

8.3 
3, 1 

- 8,6 
2,5 

- 1,6 
6, 1 

3.5 
2,2 

6,5 
0,7 

- 10,8 
-22.3 

5.0 
3,2 

I ,7 
4,5 
1,3 

2,0 
10,0 
- 1,4 

0,2 
5,9 

- 2.1 

6,3 
-19,7 

3.9 w 

6, 1 
1,5 

- 6,6 
7,4 
2.7 
2,8 

4,8 
-20,7 

6,1 
4,9 
2.7 
4.5 

-2,8 
6,0 
6,2 
1.3 
9,3 

4,1 

6, 1 w 

2,5w 

-5.0 
0,3 

4,5 
2,5 
7,7 
3.5 
2,8 
1, 1 

-4.6 

- 0,6 
- 2,0 

7,7 
2,3 

- 1,7 
1.2 
5,2 

-0,3 

4,3 
3, I 
0,6 
0 ,6 

- 3,7 
5.9 

-2,7 
- 3,8 

2,5 
- 3,3 
I 3,3 

8 ,1 

3.4 

5,4 

1,1 

3.9 
11.5 
5,9 
1.9 

4,8 

6.8 

4. 1 
5,2 
3.5 

2.9 
3,5 
6.8 
3.6 
3,3 

- 3.5 

- 2, 1 
5,4 
2.8 

5.4 
5.9 
4,1 

- 3,4 

11 ,5 

Nora: Sobrc compar;.~bilidade e coben ura dos dados, vn as no ras h~cnicas. Os nUmeros em grifo dc:signam anos difcrenrcs dos cspccificados. 

II ,O w 
4,4 w 

7,2 

- 2,6 
2,3 

- 15,8 
17,8 

- 15.2 
25,8 
- 5.2 

- 1,2 
4,9 

14,2 
I I ,7 

I I ,3 
- 19,0 

5,3 
1,1 

3.0 
12,8 

-1 0,6 
- 0,8 

q, 

12.5 
5,9 
6.3 
7 .2 

6 ,7 
10,8 
2,9 

7,7 
- 1,0 

5,5 
I ,3 
0,2 

- 0,9 
15,6 
2,2 

-0,9 

4,0 

11 ,0 

[I ,4 
4,2 
6,7 

10,8 
9,4 
3,1 

13,3 
- 0,7 

4,8 
7,4 

4,6 

- 1,0 
8,2 
0 ,2 

13,6 

13,8 

6 ,2 w 
- 1,3 w 

- 2,5 
3,5 

4,5 
- 2,8 
19,0 
3,7 

--{;,5 
1,8 

-5 .9 
8,6 
4,9 
I ,4 
9,6 

5,8 
-0,6 

5.4 
- 8,6 

0,8 
1,7 
2,9 
0,8 

4,8 
6,5 

--{;,2 
- 4.7 

4,5 
-2,7 
--{;,8 

0,3 
5.9 
,I 

I ,3 

2.9 

3,9 
11 ,0 
-2,7 

- 28,8 
-0.3 

- 11,9 

0,6 
6.2 

6,9 
2,7 

- 9,9 

7.0 
-2,1 

2,5 
- 7,0 

-0,9 
2,4 

- 1.8 
- 3,8 

3,7 

- 0,1 
7,3 

- 2.3 
2,2 

- 0,8 

10,5 w 
3,6w 
8,6 

-5,0 
- 11,2 

- 2,9 
--{;,3 

-20,0 
6,3 
0,3 
5,8 

-4,5 
8,2 
7,9 

1.2 
-45,7 

6, 1 
1,2 

0.0 

-16,4 
3,0 

-8,7 
5,3 

12, 1 
4, I 

0.9 
- 10,2 

0, I 
-21 ,2 

4,0 

- 1.3 

I ,5 
0,6 

10.0 
4,7 

15,5 
-4 ,1 

138,3 
38,4 
- i ,9 

6,8 
- 17,7 

12, I 
-1.5 

4,2 

0,4 
- 7,1 

-16.7 
10,7 
5.3 
4 .~ 

- 10,0 
5,8 
6,5 

-4.7 
14,7 

2,6 
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Taxa media anual de crescimento 1%1 

PIB Deflator do PIB Agricultura Industria 
Export. de bens e 
se~ 

lnvestimento 
lntemo bnrto 

1986-90 1996-95 1986-90 1996-95 1986-90 1990-95 1980-90 1996-95 1986-90 1990-95 1986-90 1990-95 1980-90 1990-95 

73 
74 
75 
76 
77 

T unisia 
LiiU:i nia 
Colombia 
N amibia 
Bido-Russia 

3.3 3,9 7.4 5,4 
24 1,4 

23,3 
9,3 

878.8 

2,8 -2,1 3. 1 4,0 3,6 5,6 5.6 5,6 - 1,8 I ,4 
-9,7 

3,7 4,6 24,6 
13,6 

2,9 I ,4 5,0 3,0 3, I 6,4 7,5 7,2 0.5 19.0 
1,1 3.8 I ,8 6,8 -1,1 2,9 2.7 4,6 I ,5 6.9 I J,9 - 2,8 

- 9.3 - 11.2 - 10,9 - 6,9 - 17,0 

1,9 - 9.8 3.2 78 
79 
so 
8 1 
82 

Fcdcrayao Russa 
l<:tOnia 3.4 -1 3,7 

5 17,0 
149, I 
62.4 
19. 1 

2.3 -1 6,4 4,3 - 25, I 3,1 - 2, 1 3,4 - 37, I 
Peru -0,2 5.3 229,6 

23,5 
- 1,7 8.3 - 4,2 7,4 

Costa Rica 
Libano 

3.0 5, 1 3,1 3,6 2,8 5,2 3. 1 5,6 6,1 9.5 5.3 6,6 

83 TaiUndia 7,6 8.4 3,9 ,6 4,0 3. I 9,9 10,8 7.3 7,8 14,0 14,2 
4,3 
9,4 
9,4 

9,4 10,2 
84 Panama 0.3 6.3 2,4 1,8 4.4 14,9 5,5 15,3 
85 T urquia 5,3 3.2 45.3 75,6 1.3 0,9 7,8 4,2 4,4 3,3 16,9 

4,5 
5.3 2,0 

86 Polonia 1,9 2.4 53.7 .34,9 - 0.1 - 2,0 -0.9 3.7 5, 1 2,4 0,9 1.1 
87 Estonia 2, 1 - 9,2 2,4 15 1,4 - 8.9 - 14.9 - 3,8 - 13,4 
88 Rep Eslovaca 2,0 -~ .8 1,8 16,0 1,6 1.0 2.0 - 10,4 0,8 6,2 17,8 1, 1 - 7,7 
89 Botsuana 10,3 4,2 13, 1 9,2 2,2 0,7 11,4 1,4 11,0 7,7 

-R=~-~-d~a-~-·:~~~::-u~~~~----------~:~:~~w--~~~:~:-w--~l~~~~:~~w--~37;078:~~-w--~;~~7-w--~: :~~-,-v--~~~:;~w---~~3 :~:-~-. ~~~~~5 -w--~~·~.~-w--~~~:~~w---=~~:~~"-.--=7~~:~--w ~:: w 
9 1 AfricadoSul 1,3 0,6 14,8 11,5 3,0 - 0,3 - 1,1 -0,1 3, 1 0,9 1,9 2.4 -4,8 4,7 
92 Cro<icia 
93 Mexico 
94 tvburicio 
95 Gabao 
9G Brasil 
97 T rinidad c Tobago 
98 Rep. T checa 
99 MaJasia 

I 00 Hungria 

101 Chile 
102 O ma 
103 Uruguai 
104 Arabia Saud ita 
10 Argentina 

I OG Eslovenra 

1,0 
6.2 
0,5 
2,. 

- 2,5 
1,7 
5,2 
1.6 

4. 1 
8,3 
0.4 

-1 ,2 
- 0.3 

I ~ G~0 1.4 
Renda baixa e media 2,8 w 
Africa Subsaariana 1,7 w 

Leste da A.ia e Pacifico 7,6 w 

Sul da A.ia 5.7 w 

Europa e A.ia Central 2.3 w 
Oriente Medio e Norte 

1,1 
4.9 

- 2,5 
l ,7 
1,0 

- 2,6 
8.7 

- 1,0 

7,3 
6,0 
4,0 
1,7 
5,7 

1.1 
2, 1 w 
1,4 w 

!0,3 w 
4.6w 

-6,5 w 

70,4 
9.4 
1,9 

284.5 
4.1 
1.5 
1,7 
8,6 

20,9 
- 3,6 
61.3 
- 3,7 

389,0 

15,5 0,6 
6,7 2.9 

13,0 J.7 

965.3 2,8 
7,2 - 5.8 

18 ,3 
3.9 3.8 

22,3 0,6 
14,7 5,6 
- 2.9 7,9 
55,6 0,0 

I ,0 13.4 
20,5 0,9 

18.3 13,1 - 0.1 

50,6 w 235,8 w 
19,0 w 47,4 w 
10,1 w 11 ,5 w 
8,0w 9,9 w 

ll,l w 461,5 w 

3,1 w 

1,9w 
4,8w 
3,lw 

0.4 
- 1.4 
- 0. 2 

3,7 
1,3 

2,6 
- 7,0 

5,2 

4,5 

0.5 

3, 1 
2,0w 
1,5w 
3.9 w 

3,0w 

1,0 
10.3 

1.0 
2,0 

- 5.5 

7,2 
- 2.6 

3.7 
10,3 
- 0,2 
- 2.3 
-0,9 

1.3 
3,9 w 
0,6w 
8,9w 
6,9w 

0,5 
5,6 
2.7 

1.7 
0,2 

11 ,0 
0,5 
6,1 

0, 1 

5.9 

-0,8 

4,9 w 
0,2 w 

15,0w 
5.3 w 

1. 1 1.5 
5.4 6.4 

- 0.3 - 10,0 

3.5 3,6 
- 3.3 - 0,1 

4.2 8.6 
3.6 -4.6 
4,2 8,4 
6,0 
0,9 6 ,2 

-1.2 
0.0 6.4 

4.9 
3,6w 
2,5 w 

9,0w 
6,6w 

0,6 
4,5 w 

1.5 \Y 

8,4 w 

6,0w 

da Africa 0,2 w 2.3 w 8,2 w 19,4 w 4,5 w 3,3 w 1,1 w 1.2 w 

6,6 
10 ,4 
2,8 

7.5 
8,9 

I 0,9 
4,0 
7,0 

4.3 

3.7 

7,1 

1.9w 
8,8w 
6,4 w 

6,8 - 3,1 
4,8 10,2 
4. 1 - 4,(, 

7,4 0,2 
12.5 -1 0,1 

2.3 
14.4 2,6 
- 1.5 -0,4 

9,2 9.6 

4,4 - 7,8 

6.9 - 4,7 

4,5 

2,5 w 
13,9 w 
11,9 w 

- 0,9 
1,8 w 

-4,0 w 
8,5w 
6,1 w 

- 1,2 
1,7 

- 0, ' 
3.5 
1,0 
0,9 

16,0 
6.6 

11,9 

12,9 

16.0 

I ,9 

6,5 w 

3.4 w 

14.4 w 

5,3 w 

~Am~e~r~ia~La~tm~a~e~Cu~i~b~·----~~~.7-•~v--~3~·~l~w~~l7~9~,4~w~~3~8~0,~9~w~~l~,O~w--~l,~3~w~~~~.4~~~·--~2~,~5~w~-1~,9~w~~3,~8w ____ 5~,~4~w~~7~,0~w~--~1~,5~w~--~5,~7~w 
Ecooomias de renda alta ,::3,,2_;w::____:l,,=.O_:w~__;4;,::,8~w;.:__ __ =.2,._,4__,w::___,2:!:,3"--"w'---"-0,~6_:w::_____:::3'-",2:_w:: __ _:0::!''-.7..:~:_· __:3~,4..:_::w:_· __ _::l~:::3_:w::___:5:_c,l::__::w __ ___:::6'-',4_:w::_____:_4,!.!l....:w::__-__,0:,;,2~w 
108 Coreia, Republica da 9.4 7,2 5,9 6,2 2,8 1,3 13, 1 7,3 8,2 7,9 12,0 13,4 11 ,9 7,2 
109 Portugal 2,9 0,8 18, 1 8,7 8,7 3.3 
11 0 E'panha 3.2 1,1 9,3 5,2 - 1.7 5,7 10,1 
Ill Nova Zd andia 1,8 3,6 10,8 0,6 4,4 0,9 1.3 3,8 1,7 3.5 4, 1 5,2 
11 2 lrbnda 3, I 4.7 6,6 2,2 8,9 10,7 

5.7 
1,7 

11 3 t l, racl 3,5 6.4 101.5 12,2 5,5 9,5 2,2 
11 4 t Kuwait 0,9 12,2 - 2,4 -2,0 14,7 1.0 0,9 -2.3 - 4,5 
11 5 t Emirados Arabes Unidos - 2,0 0,7 9.6 9,3 - 4,2 - I ,8 3.4 4,9 0,0 -8,7 
11 6 Rei no Unido 3,2 I ,4 5,7 3,6 3,9 4,3 6,4 
11 7 Australia 3,4 3,5 7.03 I ,3 3,3 - 2.4 2.8 3.3 3.7 :'>.7 7,0 G,R 2,7 
li S ldlia 2,4 1,0 9,9 4,7 0,6 1,6 4, 1 8,1 2. 1 
11 9 Canada 3,4 1,8 4,4 1.5 I ,5 0,3 2,9 I ,2 3,7 1,8 6 ,0 9,5 5.2 
120 Finlandia 3.3 - 0.5 6,8 I ,8 - 0,2 0.0 3.3 - I ,2 5.3 -2,7 2.2 9,8 3.0 
121 tHongKong 6,9 5,6 7.7 8, 1 14,4 l3,5 4,0 
122 Succia 2,3 - O,l 7,4 3,2 1,5 - 1,9 2,8 -0,7 2,5 - 0. 1 4.3 6.7 4.3 
123 Paiscs Baixos 2,3 1.8 I ,l> 2,2 3,4 3.0 J ,6 0,4 2.6 2. 1 4,5 3,7 3, I 
124 Cl<lgica 1,9 1.1 4.4 3,1 1,8 4,0 2,2 1,8 4,6 4,6 3,2 
125 Fran<;a 2,4 1.0 6,0 2, 1 2,0 -1 , 1 1, 1 -1,0 3,0 1,5 3.7 4,0 2,8 
126 t Cingapura 6,4 8,7 2,0 3,7 -6,2 0,5 5,4 9,2 7.2 8.4 10,0 3,7 
127 Austria 2.1 I,? 3,7 3,5 1,1 - 1,8 1,9 1,7 2,3 2,2 4,6 2.5 2.5 
128 F.stados Unidos 3,0 l ,6 4, I 2,4 q ,Q 3,6 2,8 1,2 3. I 2, I 5,2 7,3 3,4 
129 Alcmanhad 2,2 2,6 1.7 1,2 2,9 4,4 2,0 
130 Dinamarca 2,4 2,0 5.5 1,8 3. 1 0,3 2,9 1,6 2.3 1,3 4,4 2,8 4,0 
131 Norucga 2,9 3.5 5.5 I ,3 0,9 3,5 2,6 5,0 5.1 0,6 

-2,6 
12.4 
- 3.8 
II ,5 

5.8 
-3.2 

2.3 
-8,3 
11,7 
-7,2 

- 0.3 
-0,9 
- 2,8 

6,0 
3.6 
4, 1 

- I, I 

132 j apao 4,0 1,0 1,7 0,9 1,3 - 2.2 4,2 0,0 3,9 2,3 4,5 3.4 5.3 - 0,8 

133 Surc;a 2.2 o, 1 3.7 2.3 3.4 1 ·::-5 ------::4-':.9:-__ -:o:-c.o:-
_M __ u_n_do ________________ ___;_3_.1_w ___ 2_.o __ w ___ l_5.:...,o_w ___ ___;_56~,-6_~_· __ 2~.8--w _ __ l.~3-w __ ,--3.:.:c,3_,_v==-l:-.4-:-w __ -'3-':,4,--w~---'z,'-6..,-~_· __ ~5-",3-w __ --:_6:_,8_w,---'::3.':-:7:-"-=-' ---o-':,8_ w_ 
a. A cawgoria de scrvi~os inclui irens nJ:o classifiCados ern ourras ca rt:gor ia~. b. Os dados anrerioro a 1992 inducm a Eri rrtia. c. As raxas de:: crescimenro do PIB for..tm 
revisras dcpojs de p ro ntos os dados esla tis(icos para es(a publicac;ao. d . O s dados amcrio rcs a 1990 refcn:rn-se a RepUblica Fedt:ral da AJemanha ames da unificac;.io . 
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Tabela 12. Estrutura da economia: produ~ao 
Distribui~o do produto intemo bruto (%) 

Economias de baixa renda 
Exce1o China e India 
I Mo'?mbique 
2 EU6piac 
3 Ta_ntinia 
4 Burundi 
5 Malavi 
6 Chadc 
7 Ruanda 
8 Serra leoa 
9 Nepal 

10 Ni cr 
II Burquina Faso 
I 2 Madagascar 
13 Bangladesh 
14 Uganda 
15 Yierna 
16 ruint:-BissJU 
17 H ait i 
18 Mali 
19 Nigeria 
20 Iemen, Rep. do 
21 Camboja 
22 Quenia 
23 Mong6lia 
24 Togo 
25 Gambia 
26 Rep. cntro·Africana 
27 fndia 
28 laos, RD P do 
29 Benin 
30 Nicaragua 
31 C;ma 
32 lambia 
33 Angola 
34 Georgia 
35 PaquiS<:io 
3G Mauri r:m1a 
37 Azerbaijiio 
38 Zimbibue 
39 Guine 
40 Honduras 
4 1 Senegal 
42 China 
43 Camarocs 
44 CoS! a do Marfo m 
45 Albania 
46 Congo 
47 Quirgui,ia, Rep. da 
48 Sri lanka 
49 Arm~nia 

Economias de renda media 
Renda media baixa 

50 U:soto 
5 l Egito, Rep. Arabc do 
52 Bolivia 
53 Macedon ia, ERJ 
54 Moldova 
55 UzbeqUisr:io 
56 Indonesia 
57 Fil ipinas 
58 Marrocos 
59 Siria. Rep. Arabc 
GO Papua Nova Guin<' 
6 1 Bulgaria 
62 Ca1..Jquiscao 
63 Guatemala 
64 Equador 
65 Republica Dominicana 
66 RomC.n ia 
67 Jamaica 
68 Jordania 
69 Argc'lia 
70 El Salvador 
7 1 Ucdn ia 
72 Paraguai 

PlB (milhiies de US$1 

1980 1995 
739.236 I 

390.472 1 
2.028 
5 179 
5702 

920 
1.238 

727 
1 163 
1. 166 
1.946 
2.538 
1.709 
4.042 

12.950 
1.267 

105 
1.462 
1.629 

93.082 

7 265 
2.328 
1.136 

233 
797 

172.321 

1.405 
2.1 44 
4.445 
3.884 

23.690 
709 

5.355 

2.566 
3.01 6 

20 1.688 
6.74 1 

10.175 

1.706 

4.024 

2.461.307 I 

368 
22.9 13 
3.074 

78.0 13 
32.500 
18.821 
13.062 
2.548 

20.040 

7.879 
11 733 
6.63 1 

2.679 

42.345 
3.574 

4.579 

1.352.256 l 
316.889 I 

1 .46~ 
5.287 
3.602 
1.062 
1465 
1. 138 
1.1 28 

824 
4.232 
1.860 
2 325 
3.198 

29. 11 0 
5.655 

20.35 1 
257 

2.043 
2.43 1 

26.8 17 
4.790 
2.771 
9.095 

861 
981 
384 

1.1 28 
324.082 

1.760 
1.522 
1.9 11 
6.3 15 
4.073 
3.722 
2.325 

60 .649 

1.068 
3.475 
6.522 
3.686 
3.937 
4.867 

697 647 
7.93 1 

10.069 
2. 192 
2.163 
3.028 

12.9 15 
2.058 

4.033.376 I 

2.025.853 I 
1.029 

47.349 
6 131 
1.975 
3.518 

2 1.590 
198.079 
74.180 
32.4 12 
16.783 
4.901 

12 366 
21.4 13 
14.489 
17.939 
11.277 
35.533 
4.406 
6. 105 

4 1.435 
9.47 1 

80.127 
7.743 

Valor agregado 
Agricultura 

1980 1995 
34 w 

37 
56 
46 
62 
37 
54 
50 
33 
62 
43 
33 
30 
50 
72 

44 

61 
27 

33 

27 
30 
40 
38 

35 
23 
58 
14 

30 
30 

14 

24 
19 
30 
29 
27 

12 

28 

24 
18 
18 

24 
25 
18 
20 
33 
J 4 

12 
20 

10 
38 

29 

25 w 
33 w 
33 
57 
58 
56 
42 
44 
37 
42 
42 
39 
34 
34 
31 
50 
28 
46 
44 
46 
28 
22 
51 
29 

38 
28 
44 
29 
52 
34 
33 
46 
22 
12 
67 
26 
27 
27 
15 
24 
21 
20 
21 
39 
3 1 
56 
10 
44 
23 
44 
1/w 
13w 
10 
20 

50 
33 
17 
22 
14 

26 
13 
12 
25 
12 
15 
21 

9 
8 

13 
14 
18 
24 

Valor agregado 
Industria 

1980 1995 

32 w 

31 
12 
18 
13 
19 
12 
23 
21 
12 
23 
22 
16 
16 
4 

20 

10 
40 

21 

25 
16 
20 
26 

12 
31 
12 
41 

25 
26 

34 

24 
25 
49 
23 
20 

47 

30 

29 
37 
35 

42 
39 
31 
23 
27 
54 

38 
28 

38 

54 
22 

27 

38w 
25 w 

12 
10 
17 
18 
27 
22 
17 
27 
22 
18 
27 
I 3 
18 
14 
30 
24 
12 
17 
53 
27 
14 
17 

21 
15 
13 
29 
18 
12 
20 
16 
40 
59 
22 
24 
30 
32 
36 
3 1 
33 
18 
48 
23 
20 
21 
38 
24 
25 
35 
35w 
36w 
56 
2J 

28 
34 
42 
32 
33 

38 
34 
30 
19 
36 
22 
40 
38 
27 
47 
22 
42 
22 

Valor agregado 
(Manufatura') 

1980 1995 
21 \V 

6 
II 
7 

12 

16 
5 
4 
4 

16 

lJ 
4 

4 
8 

13 

7 

7 
18 

8 
26 
8 

18 

16 

25 

I~ 

15 
41 

9 
13 

7 

18 

7 
12 
15 

13 
26 
17 

10 

18 
15 

17 

9 

16 

16 

27w 
13 w 

3 
8 

12 
18 
!6 
3 
6 

10 

21 
13 
10 
6 

22 
7 
9 
6 
5 

! 4 
6 

I I 

9 
7 

19 
14 
7 

16 
6 

30 
3 

18 
17 
13 

30 
5 

18 
12 
38 
10 
18 

G 

16 

18 w 

18 
15 

26 
18 
24 
23 
19 

8 

6 

21 
15 

18 
14 
9 

37 
!6 

ora: obre comparabilidade e cobcrru ra dos dados, ver as nmas r~cnicas. O s nU. mcros em grifo design am anos d iferenres dos especificados. 

Valor agregado 
Servi.yosb 

1980 1995 

32 w 

32 
31 
37 
25 
44 
34 
27 
47 
26 
35 
45 
54 
34 
23 

36 

29 
32 

47 

48 
53 
40 
36 

52 
45 
30 
44 

46 
44 

52 

52 
57 
21 
48 
53 

42 

43 
25 

47 
45 
47 

34 
36 
51 
56 
40 
32 

50 
52 

54 

36 
40 

44 

35 w 
41 w 

55 
33 
24 
26 
31 
35 
46 
31 
36 
44 
39 
53 
52 
36 
42 
30 
44 
37 
18 
51 
34 
54 

41 
58 
43 
41 
30 
53 
46 
38 
37 
28 
11 
50 
n 
41 
48 
45 
46 
62 
31 
38 
50 
23 
51 
32 
52 
20 

34 
59 

22 
34 
41 
46 
53 

3 
53 
57 
56 
52 
64 
39 
53 
65 
41 
65 
41 
54 
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Distribui~o do produto intemo bnrto (%) 

Valor agregado Valor agregado 
PIB lmilhiies de USSJ Agricultura Industria 

1980 1995 1980 1995 1980 1995 

8.743 73 Tunisia 18.035 14 12 31 29 
74 Liwania 7.089 I I 36 
75 Colombia 33.399 76. 112 19 14 32 32 
76 Namibia 2. 190 3.033 12 14 53 29 
77 Bielo-Russia 20.56 1 13 35 

78 Fcdcra,ao Russo 344.71 1 7 38 
79 Ler6nia 6.034 9 31 
80 Peru 20.66 1 57424 !0 7 42 38 
8 1 Costa Rica 483 1 9.233 18 17 27 24 
82 Libano I I , 143 7 24 
83 T adandla 32.354 167.056 23 II 29 40 
84 Panama 3.592 7.413 II 15 
85 Turquia 68.790 164.789 26 16 22 31 
86 Pol6nia 57.068 ! 17.663 G 39 
R7 Esronia 4.007 8 28 

88 Rep. Eslovaca 17.414 6 33 
89 Bo"uana 971 4.318 13 5 44 46 
90 Venezuela 69.377 75.016 5 46 38 

~Re=n=d=a~m~M~ia~u~~~------------~9~8~9~.3~1~7~1--~1~.9~8~1~.5~1~1~1----~8~w ____ ~9~w --~477_w ____ ~3~7_w __ _ 
91 Africa do Sui 78.744 136.035 50 31 
92 C roacia 18.08 1 12 25 
93 Mexico 194.914 250.038 8 8 33 26 
94 Mauricio 1.132 3.9 19 12 9 26 33 
95 Gabao 4.285 4.691 7 GO 
96 Brasil 235.015 688.085 II 14 44 37 
97 TrinidadcTobago 6236 5327 2 3 60 42 
98 Rep T chcca 29. !23 44.772 7 6 63 39 
99 Malasia 24488 85.3 11 22 13 38 43 

100 Hun ria 22 .163 43.7 12 33 
101 C hi le 27.)72 67.297 
102 Oma 5.982 12.102 
103 Uruguai 10132 17.847 
104 ArabiaSaudira 156.487 125.501 
I 05 Argentina 76.962 28 1.060 

106 Eslovenia 18.550 
I 07 Gn!cia 40.147 90. 'i50 
Renda baixa e media 3. 192.729 1 5.393. 142 I 
Africa Subsaariana 292.557 1 296.748 1 
Lesteda Asiae Pacifico 464.7 191 1.341.265 1 
Sui da Asia 2 19.283 t 439.203 t 

Europa e Asia Central 1.103.330 t 

Oriente Mcdio e Norte 
da Africa 

America Latina e Caribe 

Economias de renda u~ 

I 08 Coreia, Repc1blica da 
109 Portugal 
II 0 Espanha 
Ill Nova Z.dandia 
11 2 lrlanda 

113 t Israel 
11 4 t Kuwair 
I I 5 t Emirados Arabes Unidos 
116 Reina Unido 
11 7 Australia 

118 Iralia 
11 9 Canada 
120 FiniJndia 
121 t Hong Kong 
122 Suecia 

123 Parses Baixos 
124 ll<ilgica 
125 Fran<;a 
126 t C ingapura 
127 Austria 

128 Esrados nidos 
129 Alemanha 
130 Dinama<C.1 
131 Norucga 
132 Jap5o 
133 Sui>a 
M1111do 

463.03 1 t 
758.569 I 1.688.195 I 

7.758.074 I 22.485.548 I 

63.66 1 
28.526 

2 11.543 
22.469 
20.080 

22.579 
28.639 
29.625 

537.382 
160.109 

452.648 
263 193 

5 1.306 
28.495 

125.557 
17 1.861 
11 8.022 
664 597 

11.7 18 
76.882 

2.708. 150 

66.322 
63.283 

I 059.253 
101.646 

455476 
102 337 
558 6 17 

57.070 
60.780 

9 1.965 
26 650 
39 107 

1.1 05822 
348.782 

I 086.932 
568.928 
125432 
143.669 
228.679 

395.900 
269.081 

1.536.089 
83.695 

233427 

.952.020 
2.4 15764 

172.220 
145.954 

5 108.540 
300.508 

10.768.090 I 27.846.241 I 

7 
3 

14 
I 
6 

27 

24 w 
27w 
39w 

9w 
!O w 

3w 

15 

II 

6 
5 

12 
I 
4 
3 
2 
4 
I 

4 

3 

6 
4 
4 

7 w 

9 

6 

21 

14 w 

20 w 

18 w 
30w 

!O w 

2w 

7 

3 

2 
2 
3 

3 

6 
0 
2 

3 
2 
2 
0 
2 

2 

4 

2 

5w 

37 
69 
34 
81 
41 

48 

36w 
39w 
24 w 

57 w 

37w 

37 w 

40 

3 1 

75 
77 
43 
36 
39 
40 
49 
32 
37 
32 
34 
34 
38 
40 

33 
36 
42 

38 w 

26 

31 

39 
36 
36w 
30 w 
44 w 

27 w 

33 w 

32 w 

43 

53 
57 
32 
28 

31 

37 
17 
32 
27 

27 
36 
34 
26 

29 

38 

33w 

Valor agregado 
IManufatura•) 

1980 1995 
12 19 

30 
23 18 
5 9 

21 

31 
18 

20 24 
19 19 

/0 

22 29 

14 21 

4 

26 
17 

!G 17 
20 w 18 w 

23 24 
20 

22 19 
I 5 23 
5 

33 24 
9 9 

21 33 

21 
1 

26 
5 

29 

12w 
27 w 

15 w 

7w 
25 w 

24 w 

29 

22 

6 
4 

27 
19 

28 
22 
35 
24 
25 
18 
24 
24 
29 
28 

22 

22 
15 
29 

23 w 

24 

18 

20 

21 

20w 
15 w 
32 w 
17 w 

2 1 w 

2/w 
27 

II 
8 

21 
15 
21 

28 
9 

23 

18 

19 
27 
24 
/ 8 

21 

24 

21 w 

Valor agregado 
Servi~sb 

1980 1995 

55 59 
53 

49 54 
35 56 

2 

55 
60 

48 55 
55 58 

63 
48 49 

74 
51 53 

54 
64 

Gl 
43 48 
49 56 

43 w 53 w 

43 64 
62 

59 67 
62 58 
33 

45 49 
38 54 
30 55 
40 44 

55 
28 
53 
18 
52 

24 

38 w 

32 w 
35 w 

32 w 

51 w 

58 w 

45 

58 

25 
22 
54 
58 

55 
55 
39 
67 
59 
64 
64 
62 
6 1 
56 
64 

6 1 
60 
54 

53 w 

59 

65 

63 

57 
43 
48 w 
48 w 

38w 
41 w 

55 w 

66w 

50 

46 
40 
66 
70 

66 

57 
83 
66 
70 

71 
64 
63 
72 

67 

60 

63w 
a. Por ser a manuf.1rura, em geral, o mais d infimico ramo do seror industrial, a sua taxa de crescime nro aparc.:Lc em separado . b. lnclui ire ns nao classificados em ourra.s 
carcgorias. c. Os dados anrcriores J 1992 incluem a ErirrCia. 
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Tabela 13. Estrutura da economia: demanda 

Economias de baixa renda 
E."cto China e India 

I Mo~ambique 
2 Eti6pia 
3 TamJ.nia 

Burundi 
Mala vi 

6 Chadc 
7 Ruanda 
8 Serra Leoa 
9 Nepal 

10 Niger 
11 Burquina Faso 
I 2 Madagascar 
I 3 Ba nglade.<h 
14 Uganda 
I 5 Vietna 
16 Guin · Bissau 
17 Haiti 
18 Mali 
l 9 Nigeria 
20 Iemen, Rep. do 
2 1 Camboja 
22 Qu2nia 
23 Mong6lia 
24 T ogo 
25 G;lmbia 
26 Rep. Ccntro-Africana 
27 India 
28 Laos, RDP do 
29 Benin 
30 Nicad"ua 
31 Gana 
32 lambia 
33 Angola 
34 Ge6rgia 
35 Paquisr:.o 
36 Mauritania 
37 Azerbaijao 
38 Zimb;ibuc 
39 G uine 
40 Honduras 
4 I cncgal 
42 China 
43 Cunarocs 
44 Costa do Marllm 
45 Albania 
46 Congo 
47 Quirguizia , Rep. da 
48 Sri lanka 
49 Armenia 

Economias de renda media 
Renda media baixa 

50 U:soto 
5 I Egiro, Rep. Arabe do 
52 Bolfvia 
53 Macedonia, ERJ 
'i4 Moldova 
55 Uzbcquist>o 
56 I ndon<'s ia 
57 Filipinas 
58 Marrocos 
59 Siria, Rep. Arabe 
6U Papua Nova GuinC 
6 1 Bulgaria 
62 Cazaquistao 
63 Guarcmab 
64 Equador 
65 Republica Domin icana 
66 Romenia 
67 Jamaica 
68 Jordania 
69 Argelia 
70 El Salvador 
7 1 Ucr.inia 
72 Para 1uai 

Consumo geral 
do governo 

1980 1995 
12w 

21 
14' 
12 
9 

19 

8 
12 
8 
7 

10 

10 
12 
6 
If 

29 
10 
10 
12 

20 
b 

22 
20 

I 5 
10 

9 
20 

II 
26 

I 3 
10 

25 

20 

13 
22 
15 
10 
17 
9 

18 

9 
16 

36 
16 
I 4 

II 
9 

18 
23 
24 
6 

8 
I 5 
8 
5 

20 

14 

14 

6 

llw 
13w 

20 
12 
JO 
12 
20 

17 
J4 
II 
8 

17 
16 
7 

I 4 
10 
7 

8 
6 

II 
10 
29 
II 
I 5 

II 
19 

13 
10 

9 
14 
I 2 
9 

47 
7 

12 

9 
b 

19 
8 

14 

II 
12 
9 

12 
I 5 
12 
23 
12 
13 
14 w 

23 
13 
13 
I 4 
20 

25 
8 

II 
I 5 

I 2 
I 5 
l5 
6 

13 
4 

12 
9 

22 
16 

8 

7 

Con sumo 
privado 

1980 1995 

66w 

78 
83' 
69 
92 
70 

99 
83 
91 
82 
67 
95 
89 
92 
89 

77 
82 
91 
56 

62 
74 
53 
79 

94 
73 

96 
83 
84 
55 

56 
83 

68 

64 

70 

78 
5 I 
70 
63 
56 
47 

80 
47 

124 
69 
67 

52 
67 
68 
67 
6 1 
55 

79 
60 
77 
60 
64 

43 

72 

76 

59 w 
SOw 

75 
81 
97 
95 
76 

93 
93 
98 
79 
82 
78 
91 
78 
83 
77 
98 

101 
79 
69 
61 
82 
72 

80 
76 
80 
68 

82 
95 
77 
88 

9 
103 
73 
80 
96 
64 
8 1 
73 
79 
46 
71 
67 
93 
64 
67 
74 

I 16 

59w 

85 
8 I 
79 
82 
81 

59 
56 
74 
71 

4S 
6 1 
65 
86 
67 
80 
66 
80 
75 
56 

86 

79 

Distribui~iio do produto interno bruto 1%1 

lnvestimento 
intemo bruto 

1980 1995 

24 

22 
9' 

29 
14 
25 

4 
16 
18 
18 
37 
17 
I 5 
15 
6 

30 
17 
17 
22 

29 
46 
30 
26 
7 

2 I 

15 
17 

6 
23 

29 
18 

36 

I 9 

2'> 

15 
35 
2 1 
27 
35 
36 

34 
29 

42 
28 
15 

24 
29 
24 
28 

25 
34 

16 
26 
25 
40 
16 

39 
13 

32 

32 w 

20w 

60 
17 
31 
II 
I 5 

9 
13 
6 

23 
6 

22 
II 
17 
16 
27 

16 
2 

26 
18 
12 

19 
19 

14 
21 

I 5 
25 

20 
18 

19 
12 
27 
3 

19 

I 5 
16 
22 
15 
23 
16 
40 
I 5 
13 
16 

27 
\6 
25 

9 

25 w 

87 
17 
15 
15 
7 

23 
38 
23 
2 1 

2 
2 1 
22 
17 
I 9 
20 
26 
17 
26 
'12 

19 

23 

Poupan~a 

intema brula 

1980 1995 

22 w 

I 
3' 

19 
-I 
ll 
- 6 

5 
2 

II 
23 

-6 
-I 

2 
0 

-6 
8 

- 2 
32 

18 
27 
25 

I 

-10 
17 

-5 
-2 

5 
I 9 

7 

7 

16 

17 

0 
35 
20 
20 

36 

II 

-60 
I 5 
19 

37 
24 
I 4 
10 

15 
39 

13 
26 

I 5 
35 
16 

43 
14 

18 

30w 
lO w 

5 
7 

-7 
-7 

4 
- 10 

- 7 
-9 
12 

I 

6 
3 
8 
7 

16 

-5 
- 7 
10 
20 
10 

6 
13 

9 
5 
6 

22 

9 
- 9 
10 
3 

43 
- 9 
16 

II 
4 

17 
II 
11 
10 
42 
21 
20 
- 8 
23 
10 
14 

- 29 

25 w 

-9 
6 
8 
4 

-l 
24 
36 
l 5 
13 

39 
25 
19 
8 

2 1 

16 
2 1 
\0 
3 

29 

6 

14 

Export. de 
bens e servi~ 

Saldo 
de recursos 

1980 1995 1980 1995 

13w 

20 
II' 
14 
9 

25 
24 
I 5 
23 
12 
24 

10 
13 
6 

I 9 

8 
22 
16 
29 

28 
I 9 
51 
47 

26 
7 

23 
24 

8 
4 I 

12 

37 

30 

36 
28 
6 

27 
35 

GO 

32 

20 
3 I 
2 1 

33 
24 
17 
IR 
43 
36 

22 
25 
19 
35 
51 

34 

34 

l5 

19 w -2 w -1 w 

24w -8w -6w 

23 -22 -55 
15 - 6' -I I 
30 - 10 - 38 
12 -1 5 - 18 
29 -14 - 1 I 
13 - 17 - 19 
6 -II - 20 

13 - 16 - 15 
24 -7 - 12 
13 - 14 - 4 
14 - 23 - /6 
23 -1 6 - 8 
14 -1 3 - 8 
I 2 - 6 - 9 
6 - 11 

13 - 36 - 22 
4 - 9 - 9 

22 - 19 - 16 
25 10 4 
43 - 2 
II -13 
33 -I I 

- 36 2 
3 1 -5 -4 
53 - 26 - 1'> 
18 - 17 - 9 
12 -4 - 2 

27 -20 - 6 
2•1 - 19 - 27 

25 - 1 - 8 
31 -4 -7 
74 33 
17 -1 
16 -1 2 

50 -29 - 3 
27 - 16 
34 -3 - 6 
2 1 -4 
36 - 8 - 10 

32 - 16 -s 
21 0 2 
26 -l 6 
4 1 -6 7 
l4 - 24 
62 0 
26 -1 8 
36 - 23 - I I 
24 - 53 
24 w - I w 

21 
2 1 
20 
37 
35 
63 
25 
36 
27 

6 1 
49 
34 
19 
29 

26 
28 
69 
49 
27 
2 I 

36 

-102 
- I 2 

4 

13 
- 5 

- 10 
- 1 

- 10 
5 

-3 
0 

- 10 

0 

- I ;! 

-96 
-3 
-7 

-1 1 
-7 

0 
I 

-8 
- 8 

I 5 
2 

- 3 
- 6 

2 

0 
- 5 
- 7 

- 24 
-3 

- 16 
- 3 

- 19 

Nora: Sabre comparabilidade e cobercura dos dados, vcr as notas h~cnicas. Os nUmcros em grijO designam a nos di (cn:ntcs dos espc:cificados. 



INDICADDRES SELEC I DNADDS DO DESENVDLVIMENTD MUNDIAL 249 

Consumo geral 
do governo 

Consumo 
privado 

Distribui~o do produto intemo bnrto 1%1 

lnvestimento 
intemo bnrto 

Poupan~a 

intema bruta 

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 

73 T unisia I 6 62 63 29 24 24 20 
74 Li tuania 20 63 19 I G 
75 Colombia I 0 9 70 75 19 20 20 I G 
76 Namibia 17 31 44 'i2 29 20 39 17 
77 Biclo-Rt'assia 22 58 25 20 

78 f'cdcra>.io RuS<a 15 I G Gl 58 22 25 26 
79 Lero nia 8 20 60 65 26 2 1 IG 
80 Peru I I G 57 83 29 17 32 I I 
8 1 CostJI<jca 18 17 GG GO 27 25 IG 24 
82 Libano 12 110 29 - 22 
83 TaiHndia 12 10 65 54 29 43 23 36 
84 Panama IS 64 24 22 
85 Turquia 10 10 78 70 18 25 II 20 
86 Polonia 9 18 67 63 26 17 23 19 
87 l·.sronia B 58 27 18 

Export. de 
bens e servilfOS 

1980 

40 

IG 
76 

22 
26 

24 

5 
28 

1995 

45 
58 
15 
53 
4.3 

·1 2 
39 
20 
1R 
75 

88 Rep. l:'.,[ovac a 20 50 28 30 ()J 
89 Borsuana I 9 32 53 45 38 25 28 23 53 49 
90 Venezuela 12 G SS J 26 16 33 21 29 27 

Saldo 
de recursos 

1980 

- 5 

I 
10 

3 
-1 0 

- 6 

- 7 
-3 

- 10 
7 

1995 

-4 
-3 
··-3 
-7 
- 5 

3 
- 5 
-5 
- I 

6 
-7 
-2 
- 5 

2 
- 9 

- 2 

5 
Rendamcdiaalta 12w 15 w 56w 61w 25 21w 32w 23w 27w 22 w 7w - /w 

9 1 Africa do Sul 13 2 1 5u 6 1 28 18 36 I ~ 36 22 8 0 
92 Croacia 33 GG 14 I 40 - 13 
93 Mexico 10 10 65 7 1 27 15 25 19 11 25 - 2 3 
94 Mauricio 14 12 75 65 21 25 10 22 51 58 - 10 - 3 
95 Cab.io 13 10 26 42 28 26 61 48 65 61 33 22 
96 Brasil 9 17 70 62 23 22 21 2 1 9 7 -1 -1 
97 TrinidadcTobago 12 13 46 62 3 1 14 42 25 50 39 I I I I 
98 Rep. Tcheca 20 GO 25 20 52 - 5 
99 MaJjsia 17 12 5 1 51 30 41 33 37 58 96 - 3 

~1~0~0--~H~u~n~~r~i•~--------------• -o ________ J_J _____ _ 6~· 1 _______ G~8------~3~1------2~3----~29 _______ 2~1~------~39~-----~3~5--------2~-----~2~ 
101 Chile 12 9 67 62 2'i 27 lO 29 l:l 29 
102 Oma 25 31 28 ·12 22 17 47 27 63 ·19 25 10 
103 Uruguai 12 13 76 74 17 14 12 13 15 19 -{) - 1 
104 Arabia Saudira 16 27 22 43 22 20 62 30 7 1 40 4 I 10 
JO'i i\ rocnr ina b b 76 M2 25 18 24 18 5 9 -1 0 
JOG E.slovcnia 21 58 22 21 56 -1 

~1R=0.~7n-d~a~~F~~~~~i~--m~6d~ia------------~~~-w-.-----:~:-w-----~~~-w------7~6;-'-w---- ~~~~-----~~~~w------~~~-w------2-~-w-------~~~~,-.----~~z~2 -"-. -----~~-"-.-----~-~-"-. 
AfricaSubsaariana 14 w 17 w 60w 67 w 23 19 w 27w 16 w 3 1w 28 w 3 w - 3 w 
L.esre da Asia e Pacifico 12 w 1 1 w 58 w 5 1 w 28 39 w 28 w 38 w 16 w 29 w I w - I w 
SuldaAsia 9 w 11w 75 w 69 w 20 23 w 15 w 20w 8w 14 w - 6w - 3 w 
Europa e Asia Central 
Oriente M<dio e None 

da Africa 
America Larina e Caribe 

£conomias de renda alta 

I 08 Coreia, Republica da 
I 09 PorrugJI 
I I 0 F.<panh.t 
1 11 Nova Zeb nd ia 
11 2 lrlanda 

11 3 t lsrad 
114 t Kuwait 
J 15 + Emirados Arabcs Unidos 

116 Reina Unido 
I 17 Ausrr.ili> 

118 JrjJia 
119 Canada 
120 Finlandia 
12 1 t Hong Kong 
122 Su6cia 

!23 Paise> B>ixm 
124 B<tg;¥, 
125 Frano;a 
126 t Cingapura 
127 Ausrria 

128 F.;r•dos Unidos 
129 Al~manha 

I )0 OinamarcJ 
131 Norucga 
132 jap5o 
133 Sui\-.. 

Mundo 

!6w 
11 w 

17 w 

12 
14 
13 
18 
19 

39 
II 
I I 
22 
IR 

15 
19 
18 
6 

.!9 
17 
18 
18 
10 
1X 

18 

27 
18 
10 
13 
16 w 

12 w 

15w 

10 
17 
IG 
15 
I S 
L? 
33 
18 
2 1 
17 

16 
19 
2 1 
9 

26 
14 

15 
20 

9 
19 

16 
20 
25 
2 1 
I 0 
14 
l )w 

39w 
67 w 

60w 

64 
65 
66 
62 
67 

50 
3 1 
17 

59 
59 
6 1 
55 
54 
GO 
5 1 

6 1 
63 
59 
53 
56 

63 

5G 
5 1 
59 
67 

67 w 

63 \V 

54 
65 
62 
60 
57 

58 
49 
51 
64 
60 

57 
62 
GO 
40 
55 
68 
iH 
)4 

50 
GO 
59 
63 w 

26 
25 

23 

32 
34 
23 
21 
27 

22 
14 
28 

25 
27 
24 
29 
35 
21 
22 

22 
24 
46 
28 

20 

19 
25 
32 
24 
24 

20 w 

2 1 w 

37 
28' 
2 1 
2·1 
13 

24 
12 
.?7 
16' 
23 

18 
19 
16 
35 
14 

22 

18 
18 
33 
27 

16 
21 
16 
23' 
29 
23 
23 w 

45w 
23 w 

lJw 
25 
21 
2 1 
20 
14 

I I 

58 
72 
19 
24 

25 
28 
.~4 

19 

22 

19 
23 
38 
26 
19 

17 
3 1 
3 1 
20 

25 w 

19 w 

2 1 \V 

36 
18 
22 
26 
27 

13 
18 
27 
15 
2.2 

2~ 

2 1 
2/o 
33 
19 
_9 
24 
20 

2(j 

/ ) 

23 
2 1 
29 
3 1 
27 

21 w 

47 w 
16 w 

22 w 

34 
24 
IG 
30 
48 

41J 
78 
78 
27 
16 

12 
28 

33 
90 
29 

51 
63 
22 

207 
37 

10 

33 
43 

· ~ 37 
22 \V 

17 w 

22 w 

.:!3 
28 
24 
32 
75 

29 
55 
70 
28 
20 

26 
37 
38 

147 
4 1 

53 
74 
23 

38 

II 
23 
35 
38 
9 

36 
22 w 

16w 
- 2 w - l w 

O w 2 w 
- 7 - 1 

- 13 - 9 
-2 0 
- 1 2 

- 13 15 

- I I - 10 
44 G 
43 I 

2 - 1 
- 2 - 1 

- 3 3 
2 

- 1 8 
- 1 - 2 
-2 4 

0 7 
- 3 6 
- I 

- 9 
- 2 - 1 

- 1 - L 
I 

- 1 6 
6 G 

- 1 

-4 4 

I'' I w 

a. Jnclui a EriHCia. b. NJo hoi d.adoscm ~o:pa r'Jdo sobiL" o consume gcral do govcrno; e.s.sa i nfo rntJ~Y-10 cs£<1, inclufda no consume privado. c. lnclui d iscreplncias t!l rarlsr i t.~s. 
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Tabela 14. Oryamento do governo central 

Percentagem do PNB Percentagem da despesa total • 

Economia.s de baixa rcnda 
Excetn Cbina e India 
I Mo<;ambiquc 
2 Etiopia 
3 TamJ.niJ 
4 Burund i 
5 Malavi 

6 C hadc 
7 
8 
9 

10 

I I 
12 
13 
14 
15 

Ru:m&.1 
Serra Leoa 
Nepal 
Nf~n 

BurquinJ. F:u:o 
MadJga.sc.1r 
Bangladesh 
Uganda 
Vkma 

16 GuinC-Bis.'iau 
17 Haiti 
18 Mali 
19 Nig~ria 

20 li:men. Rep. do 
21 Camboja 
22 Qucnia 
23 MongOlia 
24 Togo 
25 Gambia 
2(, Rep. Ccntro-Afric 111a 
27 fndia 
28 Laos, RDP do 
29 Benin 
10 Nicad~ua 

3 1 Gana 
32 Z-ambia 
33 Angola 
34 Georgia 
35 Paquistio 

36 Mauridnia 
37 Azerbaijao 
38 Zimbabue 
39 Guinc 
40 Honduras 
4 1 Senegal 
42 China 
43 Camar6cs 
44 Costa do Marfi m 
45 Albania 

46 Congo 
47 Quirguizia, Rep. da 
48 Sri Lanka 
49 Armenia 
F.conomias de renda media 

Renda media baixa 

50 
5 1 
52 
53 
54 

55 
56 
57 
58 
'\9 

GO 
6 1 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
7 1 
72 

Lesoto 
Egiw. Rep. Arabc do 
Bolivia 
Macedonia, ERl 
Moldova 
Uzbcqulsdio 
lndonCsia 
Filipinas 
Marrocos 
Siria . I p. Arabc 

Papua Nova Guine 
Bulgaria 
Cazaquisrao 
G uarcmab 
Equador 

RepUblica Dominicana 
RomCni<=t 
Jamaica 
,lord,nia 
AI cl io 
El Salvador 
Ucr5ni<l 
P:tr:tguai 

Receita total• Despesa total 

Tributaria 

1980 1995 

12,8' 11 ,9 
17, 1 
13,2 
16.6 

11 ,0 
14,0 
6 ,6 

12.2 

10,4 
12,9 
7,7 
3,0 

9,3 
9.5 

12,5 
9, I 

8,2 

1 ,0 

19, 1 19,6 
20,3 

27 .0 
20 .0 2 1,8 
15,0 
9,8 9 ,6 

20,3 23.6 

6 ,4 12,9 
23, 1 13,4 

13.3 15,3 

19,2 

13,6 
20,7 

5,7 
15,0 9,5 
21, 1 

18 ,3 
27 ,0 

19. I 18,0 

29.5 44,4 
28,9 26.3 

11,8 

20,2 16,4 
12,5 16,0 
20,4 
10,5 17,8 

20,5 18,9 
29.0 

8.7 6,8 
12.2 l3,9 
II, I 14,9 
10, 1 26,3 
27,9 

20.4 

\ 1, 1 12,1 

9,8 9, 1 

Nio-tribut. Corrente De capital Defesa 

1980 1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 

3.7' 
9.4 
.?,5 
5,9 

2,5 
2,5 
2,9 
2.6 

1,9 
5,2 
2,9 
1,3 

1,6 
4,0 

4,5 
4,3 

2,2 

18,0' 
19,2 
11,5 
18,0 

9 ,3 
19,6 

9.4 
9,8 

5,3 

13,9 
12,3 

13,3 

II ,3 

3,3' 
10,4 
11,0 
16,6 

5,0 
5.0 

9,0 

2,3 

0,8 

3.5 
1,9 

6,5 

7,5 

35,)' 
9,2 

12.8 

6,7 
3 .8 

17,0 

9,4 
25,2 

11,0 

2,6 34.7 3,8 30.3 

8,5 10,0 \ 9,4 22, I 5,9 5,3 16,4 6,2 
5,0 18,1 3.3 11,5 

4,6 23.7 8,9 7, 1 
0,8 7,5 I 6 ,7 15.fl I S.5 4.6 
3.1 18.5 1,3 9.7 
5,0 4,1 11.7 14,2 1,6 ! ,8 19.8 14,5 

8.7 
1,9 

10,8 

5.5 

6,7 

6,3 

2,9 
5,7 

2,7 

5.4 

3, 
4,0 

!.8 
5,9 
8,1 
1,4 

2,8 

2 .~ 
2,2 

3. I 
0,0 

14,3 

3.4 

1,9 

10,7 24.8 22 ,0 

5,6 9,8 17.6 
7,0 33,0 10,7 

7 ,2 14.5 19. 1 

4,7 
1,1 
4,0 

J. l 

8,4 
3 ,0 
6,1 

4 ,1 

7,7 

3,7 
0,0 

33,0 1.8 25,0 

22,3 1,9 16,8 
4,6 
2.8 10 ,5 14,0 5.2 1,5 9, 1 

19, 1 9.0 
9 ,2 28.0 6 ,1 

J.I,B 17.7 

10.8 24,7 22,1 16.6 6.5 I ,7 

7.5 32,9 33.3 
5,6 36,6 34.8 
7, 1 18,7 

6,2 I J.7 8,4 
4,9 9 ,9 15,4 

22,8 
8.2 ,30.3 15.5 
2,3 29,2 26, I 

10,4 4 1,4 

3.7 7,3 6.9 
4,1 11,9 12.4 
5.5 11.4 8,2 
6.9 29,8 27.7 

6,5 24.7 

6.4 ll .7 } 1.2 

5,0 75 11,/ 

9.0 8,0 13,5 
5.4 

I 0,4 7,8 13,5 
3,5 3.0 15,7 

10,3 17 ,9 
17,9 1 1,1 35,8 

5 . .! 3,3 4,4 
1.6 

5, 1 2,3 10,6 
2. .3 12.5 
5,2 8,7 7,8 

15,0 4,3 3,8 

6,1 25,3 

2,8 ,7 8,8 

2.4 1.9 12.4 

0,0 

.9 

12,4 
9.4 

7,1 
16,1 

2,6 

8,7 
8,2 

6.2 
10,6 

28,2 
3.3 
6,3 

15.2 

4,7 
6,2 

20.7 

5.2 

10.7 

Servi'rOS 
sociais• 

1980 

19.6' 
.?5.0 

30,7 

50,5 

36,0 

24, 1 

37,8 

1995 

34,6 

30 8 

36,0 27, I 
38,8 

56,2 
38,2 
_3q,5 

8,8 11,9 

4 1,3 63,5 
38.3 12,3 
23,4 59,0 

30,2 

38.5 

38,2 29,0 

40,2 

12.6 

40,5 46,2 

31,4 
32,1 

23,7 
25,4 
39.5 
28 ,0 

29,8 

47,5 
52,5 
53,0 
28.3 

38,5 

47,0 

47,0 

39. 1 
52,3 

70,4 
26.3 

26.8 
30,5 
35,0 

38,4 

87,1 
54,8 

46, 8 

3 7, 2 

54. 1 

Nota: SobrC" comparabilidade e cobcnura dos dado , ver as notas lCcnicas. O s nUmeros em grifo dcsignam anos diferemcs dos cspccitiCidos. 

Deficit/ 
supenivit global' 

(%do PIBJ 

1980 1995 

-3.1' - 8,5 
- 7,0 
-3,9 

- 1) ,9 

-1 ,7 
-1 2,1 
-3 ,0 
-4. 

0 ,2 

2,5 
- 3,1 

--4 .7 
-4,6 

- 6,9 
- 5,0 

- 4,8 

- 17,3 

--4 ,5 - 3,2 
- 1,9 

-2,0 
-4,5 3.5 
-3.5 
-6,5 - 5,4 

- 7 .2 - 4.3 
,2 -2.5 

- 18,5 -2,9 

- 5.7 ,8 

-10,9 

- 0 ,2 

0,9 0,0 
- 1,9 

0.5 -1,7 
-1 0,8 

- .9 

-5,2 - 0, I 

- 18,3 --{) ,1 

- 6,3 2,0 
-3.6 

- 2,3 0,6 
- 1,4 -!,5 
-9.7 
- 9.7 -], li 

-1.9 -4,1 
-5,5 

-3,4 - 1,2 
-J.4 0.0 
-2,6 0,0 

0,5 0,0 
-1 5,5 

1,1 

- 5,7 0,0 

0.3 1,2 



73 Tunfsia 
74 Li[u5nia 
75 Colombia 
76 Namibia 
77 Bido-Rus<ia 

7~ Federa<;ao Russa 
79 Leronia 
80 Peru 
8 I Costa Rica 
R2 Libano 

83 Tai!iindia 
84 Panama 
85 Turquia 
86 Polonia 
87 f~ronia 

88 Rt'p. Eslovaca 
89 Botsuona 
90 Venezuela 

Renda media aha 

91 Africa do Sui 
92 Croflc.ia 
93 Mexico 
94 Mauricio 
95 Gabao 

9G Brasil 
97 Trinidad e Tobago 
98 Rep. Tcheca 
99 MaLisia 

I 00 llun ria 

101 C hi le 
102 Oma 
103 Uruguai 
I 04 Arabia Saud ira 
I 05 Argentina 

I 06 Fs lovcn Ia 
107 Grecia 
Renda baixa e medi~ 

Africa Subsaariana 
l..es1c da Asia e Pacifico 
Sui da Asia 
Europa c Asia Cenual 
Orienle Medio e Norte 

da Africa 
America La1ina e Caribe 

Economias de renda aha 

108 Corcia, Republica da 
109 Portugal 
110 Esponha 
111 Nova Zdandia 
II 2 Irlanda 

11 3 t lsr:>cl 
11 4 t Kuwai t 
115 t Emirados Arabcs Unidos 
I I 6 Rei no Unido 
I 17 Aumali• 

118 hi lia 
119 Canada 
I20 Finl:india 
121 t Hong Kong 
122 SutciJ 

123 Pafses Baixos 
124 Bclgica 
125 F<Jnl"! 
I26 t C ingapura 
127 Austria 

128 Esrados Unidos 
I29 Akmanha 
130 Dina mare~ 
131 Noruega 
I32 japao 
I33 Suf~a 

Mundo 
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Percentagem do PNB Percentagem da despesa total • 
Receita total• Despesa total 

Tributaria Nlio-lribut_ Corrente De capital Defesa 
Se~ 
sociaisd 

1980 1995 

23,9 
24,4 

10.3 \4,0 
3 1.4 

16,1 
23,1 

15,8 14.4 
16,8 22,0 

10.8 

13.2 17, I 
19,7 20,1 
14,3 14.3 

36.7 
33.2 

24,9 28, 1 
18.9 14,8 

1980 

7.5 

2.7 

6,4 

5.4 

6 ,6 
4,5 
3,6 

0,3 
0,9 

20.5 25.2 5,6 
43,0 

14,3 14,8 4.4 
18,4 18,2 3,6 
23,6 1.7 

17,8 18.6 7,3 
35.7 1.6 

37,5 
23,4 20,6 4.4 
44,9 20.5 
25,6 17,8 11 ,4 
10.7 8,5 0 ,2 
21,0 27,6 9.6 

10,4 2,6 

27.4 26.0 

I5.3 17 ,7 
24 .3 30,9 
22,2 28 ,7 
30,6 34.4 
30,9 35. 1 

43.3 33.4 
2.7 1,2 
0,0 0 ,6 

30,6 33,5 
19,6 22,3 

29.1 38,4 
16,2 
25, I 29.3 

30, I 32,8 
44 ,2 42,9 
4 1,7 43,7 
36.7 38 ,1 
17,5 I7,2 
32.0 32,9 

18,5 I 9,0 
30.0 

31.3 35.4 
33,9 3 1.6 
11,0 I7,6 
\8,J 2 I,5 

9,7 

8,0 
8.8 
3, I 
6, I 

I0.4 

12,4 
0,2 
0.0 
9.8 
5. 1 

7 .7 
3, 1 

13,3 

\0 ,2 

10,3 
10,5 
12,2 
4,0 
8,8 

U,9 

\6,7 
14,8 
2,4 
3.8 

1995 1980 1995 1980 1995 1980 1995 

22, 1 
12,6 24,7 
6.8 I 0,4 11,9 

10, 1 34.6 

6,3 25.8 
I 0,9 29,2 
7,7 15.0 15,8 
8,4 2 1.3 26,0 
1,1 25,8 
7,4 14,4 10.5 
4.8 26,5 25,4 
7,3 15,5 20,9 

11 ,6 41 ,9 
13.6 

9,4 

4, I 

4.4 
5.2 

4,4 
5,9 
5,9 

1.7 23,1 38,3 I 0,8 
4,0 14,9 16..3 4,0 

10,0 19,1 3 1,0 3.0 
18,7 42,8 
8.0 II ,3 14,3 5.5 
5.5 22,7 I ~. 1 4,6 

4.9 18,6 39.0 2,2 
18,4 12.0 

1.3.0 36,9 
G,G 19,2 18 ,1 9,9 

48.7 7. 5 
9.7 25,3 16,2 2,7 
0,4 30.3 36,0 8,2 
9 ,6 20, I 29,2 I ,7 

IR,Z 2,7 

17.8 31,1 38,8 

6,5 14,6 14 ,2 
12,8 28,9 37.7 
6,5 23,8 36,8 

10.8 35,7 35,0 
/1 ,4 40,4 39.3 
13,0 67,2 40,9 
0,0 18.9 44, 1 
0,6 I\ ,2 11,3 

11,8 36.4 3~.6 
5.2 2 \ . I 26.6 

/1 ,2 37,6 48,0 
2 1.0 

14,2 25,2 42.0 

I I ,2 37.5 43,(, 

I 0,5 48,2 48,3 
11.4 46,6 47,9 
11 ,5 37,4 44,4 
4,6 15,6 I 0,7 
9, 1 34 ,0 37.5 
0,8 20,7 !2, I 
7,3 32,2 

IG,5 36.7 42,0 
15.4 33.4 39.1 
3, 0 I4,8 
3,4 18,9 25.9 

5,5 

2.4 
4,4 
3,0 
2.4 
4,6 

2.8 
8,9 
0,9 
1,8 
1,5 

2.2 
0,3 
3,0 

1,8 

4.6 
4,3 
2, I 
4,5 
3.4 
[ ,4 

2.7 
I.Z 
3.6 
1.4 

12.2 

I ,2 
3. 1 21,0 
2,4 2.6 

2 1,7 
2.9 
6, 1 15,2 
1.5 

2.5 

2,2 

9,8 
5.8 

2,6 

0,0 

5.4 
15.8 

3, 1 

3.7 2 1.1 
2.3 

4,2 0,8 1.5 

5, I 5,7 
5,1 14.8 12,7 

4,4 
3.3 12,4 8.15 
6,9 5 1,2 36.5 
2,6 13,4 7.3 

14,3 

9, 4 12.6 8.9 

3,6 34,3 !8, I 
7,4 

2,6 4,3 6,8 
I ,2 5. 1 3.6 
3.2 3,4 3.0 
q, j 39,8 19,4 
7,3 12,2 25.5 
0,5 47.5 37, I 
4.4 13.8 
2,5 9,4 16,8 

1.9 .1.4 
7,7 10,8 

/,7 5.6 3.9 

1.4 7,7 5.6 

2,5 5.6 3,9 
5.5 5.7 7,0 
2.4 7,4 
4.2 25,2 37.4 
2.9 3.0 3.7 

0,8 2 I,2 !8, 1 
1,7 9,1 
I ,5 6.5 4,0 

7,7 
4, 1 

1.2 I 0 .2 15,2 

1980 1995 

53,7 
53,2 

58.5 40,8 

34,6 
63,7 

27,4 0,0 
73,9 63.0 

37,8 57,7 
48.5 69,6 
33,0 21.6 

4 1,5 35.6 
48,0 

60,9 
57,6 65.7 
55.9 60,0 

43,5 34,5 

65.7 
45,3 48.0 
31,0 
65.3 77,9 

9,7 26.3 
67,6 79,8 

28,6 

58.8 34. 1 

30,0 42, 1 
55.9 
77,4 54,0 
63.8 70,\ 
57.7 61.6 
29,0 57.5 
39, 1 44.2 
24,0 29.2 
48,2 54,5 
50, I 58,0 

55.3 
46, 1 
59,7 63,5 

67,0 64,6 

70,5 68,7 
67,0 7,2 
74,1 72.5 
37,5 48,5 
78,8 77.8 
54,2 55,0 
74.9 
61.2 56.9 
55,9 51. 1 

69.0 75,2 

Deficit/ 
super.ivit global' 

(% do PIBI 

1980 1995 

- 2,8 

-1.8 -0,5 
- 4,8 

- 10.5 
- 4.2 

- 2,4 0,0 
-7.4 -2,9 

-4 ,9 1,8 
- 5,5 4,3 
-3,1 0,0 

- 2,3 
1.4 

-0,2 
0,0 - 4, I 

- 2.3 - 6.2 
-0,9 

-3.0 
- 10,3 - 1,4 

G. I 
- 2.2 

7,2 
0.5 

-6.0 0 ,8 
- .!.8 

5,4 1,6 
0.4 -/1,2 
0,0 - 2,8 

- 2.6 0.0 

-~.0 -15,7 

- 2,2 - 0 ,2 
- 8.5 
-4,2 0,0 
- 6,7 O, I 
- I 2.~ -{),2 

-- 15.6 - 2.9 
58.7 

2.1 0,2 
-4,6 0,1 
- 1.5 - 0.1 

- 10,7 - 10.5 
-3.5 
- 2,2 - 13.4 

- 8, I -6,9 

-1.6 -4,9 
- 8,2 -0.5 
-{), \ -5,5 

2,1 0,0 
- 3,4 -{), I 
- 2,8 - 2,3 

- 2.5 
- 2.7 - 2,0 
- 1.7 
- 7 ,0 0,0 
-{),2 0, I 

:t. Rcferc~s(.· a tcccita corrcnrc. b. lnclui cmpresrimo5 rncnos amoniz..a~Oes . c. Jnclui doa~Oes: . d. Rcferc~se ..1 <.xl u y.lo, saUdc:, bcm-cstar social. prcvidCncia, habira~ao c; 

servic;os comunit.3rios. c. lnclui a Eritrt ia. 
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Tabela 15. Exporta~oes e importayoes de mercadorias 
Exporta~s lmporta~s Taxa media de crescimento anual 1%1 

Alimentos Combustiveis Vol. Vol. Total 
IUS$ milhOesl 

Manufaturas 
1% do total) 

Total 
IUS$ milhciesl 1% do total) (% do total_) exporta~ importa~ 

1980 1995 1980 1993 1980 1995 1980 1993 1980 1993 1980-90 1990-95 1~90 1990-95 
~Ec-o-n-or_n.,.i .. --__,d,...c7b-ai_lGI_rc-n-,da-~--84-.-20-4'""r--_-,4-5-.4'""5-,6-r-~-----9-7-:.748 r 251.806 r 5.3 w 8,3 w 1.6 w 13.0 w 

Exccro China c fndia 8.111 7 r 64.7691 65.465 r 86.058 t 1,4 w 2.7w -4,2 w 5.0w 
I 1\ loyambrquc 28 1 169 2 20 800 784 - 10.5 - 0.3 - 1.0 2,9 
2 Eriopi:t ' 425 423 0 4 7 17 1.033 8 6 25 II I ,2 - 9. 4 3.3 - 3.3 
3 Tonz:tnio 5 11 639 14 1.250 1619 l3 21 -l.8 10,0 -3.3 12.7 
4 Burundi 65 l OG .3 30 168 234 7,4 - 1.8 1.4 - 14.6 
5 Molavi 295 J25 7 6 439 491 8 IS 0, 1 - 1,8 U - 1.6 

--~u---c~-l-,a~d-e ______________ 7~l------~1~5~6----~~------~--~~7~4------22~o------~----~---------,5~.~..,., ----_-l~~~u-----~ o~.;~----.,-l~· ~ 

7 Ruaud• 72 45 0 243 235 12 l3 5.6 19.6 I .3 - 1,9 
8 Scm L<oa 224 42 40 27 427 135 24 2 - 2,1 - 4.3 -9.9 - I, I 
9 NepJI 80 348 3 l 84 342 1.374 4 18 7,8 22, I 4.9 6.8 

10 Ni!'-tr 566 22' 2 ~94 309 14 26 - 6,4 - 2,0 --4, 'i 2. 5 
ll llurquina Faso 1(>1 274 359 549 5.4 1,3 2,1 8.3 
12 M:tdaga..<w 401 3(,4 6 20 GOO 499 9 11 15 12 - 0,1 - 6.8 -4,6 -5,6 
13 Bangbdcsh 793 3.1 7.3 69 81 2.600 6.496 24 15 10 11 7.5 12.7 1,8 5.3 
14 Uganda 345 46 1 3 293 1.058 8 30 - 1.4 3,9 -0,6 28.7 
15 Vicrna 339 5.026 L31 0 7.272 
16 Guinc-lhsau II 23 55 70 20 
17 Haiti 226 J I 0 375 653 24 
18 Mali 205 326 9 4.39 29 19 
l9 ig<'ria 26.000 11.670 0 3 16.700 7.900 17 
20 Iemen. Rep. do 1.937 'il 1.962 28 
2l C:unboj:t 855 1.213 
22 Qucn io 1.250 1.878 12 18 2.120 2.949 
23 MongoliJ 321 223 
24 Togo 338 209 J I 6 551 386 17 
25 Gamhi• _)I 16 9 37 165 110 2 I 
26 Rep. Centro-African a II 6 187 29 8 1 174 21 
27 indi• 8 590 30.764 59 75 14 .900 34.522 9 
2H Laos. RDP do 31 348 8 29 587 
29 llcnin 63 163 8 331 •f93 26 
30 Nicar:igua 451 520 14 7 887 %2 15 
3 1 Gan:t 1.260 1.217 23 1.1 30 1580 10 
32 ?ambia 1.300 78 I 1.340 1258 ') 
33 Angola 1.880 3.508 13 1.330 1.748 24 
34 Georgia }1,7 687 
35 Paquisrao 2.(,20 7.992 49 85 5.350 11.46 I 1.3 
36 Maurit;.lllla 194 404 2 286 70() 30 

37 AzcrbJ ijao 6 12 955 
38 Zimbabuc I A 15 1.885 38 37 1.448 2.241 3 
39 Guinc 40 I 583 270 690 
40 Honduras 830 1.06 1 13 13 1.010 1.2 19 10 
41 Senegal 477 .H b 15 2 1 1.050 704 25 
42 China' 18.100 1487 97 48 8 l 19 900 129. 11 3 
43 C:tmar6cs 1.380 2.331 4 13 1.600 1.24 1 9 
44 Cosra dol'vbrfim 3.130 3.939 17 2.970 1.808 13 
45 Albania 367 205 354 679 
46 Longo 9 11 952 7 580 670 19 
47 QuirguiLi:t. Rep. d• 409 6 10 
48 Sri L1nb 1.070 37 98 16 73 2 040 5.1 85 20 
49 rmenia 27 1 674 
Economias de renda media 586.567 t 893.331 t 455.925 t 987.3091 

ltcndil media bai."(:l 
50 Lttow 58 143 464 H21 
5 1 !·.giro, Rep. ArJbe do 3.050 3.435 II 33 4.860 11 .7J9 
52 Bolivia '!42 1.101 3 19 665 1.424 
53 Mocedonia, ERI I 44 1.420 
'\4 MoldovJ 746 81 I 
55 Utbe<juisrao 3.805 3.598 
56 Indonesia 2 1.900 45.4 17 2 53 10.800 40.9 18 
57 Filipina; 5.740 17 502 37 76 8 300 28.3.37 
58 1vlarrocos 2490 4.802 24 57 4.160 8.563 
'i9 Siria. Rcp. Arabc ~- l lO 3.970 6 9 4.120 4.6 1(, 
60 Papua Nova Gui11t 1.030 2.M4 J 12 1.180 1.4 51 
6 1 Bulgoiria 10.400 5. 100 9.650 5.0 15 
62 C:t7.aquisrao 5.197 5.692 

32 
19 

13 
8 

20 
14 
21 

8 

23 

1 

23 

14 

18 

II 

!9 
3 

16 

16 

24 
9 

7 
8 

17 
19 

8 

6 
13 
35 

2 
7 

34 

23 
II 
2 

45 

8 
20 
27 
22 

27 
14 

16 
25 

12 
16 

14 

24 

16 
28 
24 
26 
15 

33 

10 

30 

15 

12 

13 
II 
6 
3 

8 
12 
H 
4 

36 

63 Guarcmab 1.520 2. 156 24 30 1.600 3.293 8 11 24 14 
6•1 Equador 2.480 4 .. '>07 3 7 2.250 4. 193 8 5 I 2 
~o~5--~R~c~p~ub~l~i,-.~D~o-m-r~n i~ca-n-,-----,~~6~2~------,7~6~5----724.---~5-7' --~1~.6~4~0----~2~.9~7~b--~1=7------~2~5---

66 Ront~nia 11.200 7.548 77 12.800 9.424 
67 Jam•ica 963 1.4 14 63 65 1.1 00 2.757 
68 Jorda nia 574 1.769 34 5 1 2.400 3.698 
69 Argtlia 13.900 8.594 0 3 I 0.600 9. 570 
70 El Salvador % 7 99H .15 48 966 2.853 
7 1 Ucr.nia 13.647 15.945 
72 Para uai 3 10 8 17 12 17 6 15 2.370 

l),dos dt raiwnn, China 19.800 I ll 58'> 88 93 1'.1.700 103.698 

20 
18 
21 
18 

8 

14 
14 
20 
29 
15 

II 

6 

38 
17 
3 

I ~ 

2'i 

26 
19 
13 

I 

[1 

12 
8 

- 5, 1 
-2,9 

2,6 
-2,4 

1.5 

2,6 

4.9 
2.3 
2.5 
6,3 

7,7 
-4.4 

J,9 
-3.5 
II .3 

9.5 
7,8 

2,2 
- 3,6 

1,3 
2,6 

II .4 
4 ,) 

3.3 

5.5 

6.3 

l ,Gw 

- 0,2 
1.7 

5,3 
2,9 
4.2 
(> ,4 

4,5 

- I .3 
3.0 

- 1,0 
--{;,R 

1.1 
7 .4 
2.5 

-2.~ 

9.9 
J 1,6 

i ora: Sobrl: comparabilidadc e cobcnura dos <bdo~. v<.:r JS notas r6.:niCJs. Os nUmcros em grifo dcsign<1m a nos di fcrcmcs dos C.Spl"Cificados. 

- 18,3 
- 11.2 

-3.7 
- 1.9 

7.2 

16,6 

9.0 
26.9 

3.5 
7.0 

- 0.3 
- 8, 7 

9, 1 

26.9 
'1,2 

8,8 

3.5 

-6,6 
- 8.6 
10,7 

3.6 
11,3 
-1 .7 
-7.5 

9,7 

17.0 

6,9w 

- 0.1 
- 5.4 

21.3 
10,2 
0,8 

- 3.2 
19,.3 

8,2 
8.9 

- 10,2 
-U 

1,3 
7.1 

-0,8 
13.0 

-1,9 
5.9 

I ,3 
-4,4 

1.2 
-1 7.5 

- 'i.'J 

l.l 

1. 1 
I .0 
6,0 
4.5 

1,6 
-5,0 
- 3.4 

:!, l 

I. L 

-2,2 
- 2,9 
- 1.0 

1,0 
10,0 
-1 ,4 
-4 ,0 

- 2,0 

2,0 

- 0,2 w 

--{),7 
- 2,8 

1,2 
2,4 
2,9 

- 9.3 
- 0,2 

- 0,6 
- 3 ,9 

2,6 
- 0,9 

3.1 
- 3, 1 
- 5, 1 

I .:I 

3,2 
12,8 

- 5,1} 

- 6.8 
- 3.4 

7,6 
1/ .1 

- 5.6 

- 11,2 
9.0 

- j.3 
2.7 

29,4 
7.3 

12,8 
-6,2 
- 4. 1 

10.3 
4 , ·1 

- 5.1 
- 2.8 

7.0 
6, 1 

24.8 
- 11,2 

5 . ..J 

2.5 

15,0 

1/,0 \Y 

-2.9 
18, 9 

9. 1 
15 . .! 

1.7 
22.3 

2. 1 

19,3 
10,0 

11.9 
- u 

7.0 
13,0 

S, 7 

16.2 

7 .. 1 
1 ~. 1 
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Exporta~iies lmporta~iies Tax.a media de crescimento anual 1%1 

Total Manufaturas Total Alimentos Combustiveis Vol. Vol. 
(USS milhiies) 1% do total) IUSS milhiies) 1% do total) (% do totall exporta~iies importa~iies 

1980 1995 1980 1993 1980 1995 1980 1993 1980 1993 1986-90 1900-95 1986-90 1900-95 

73 
74 
75 
76 

TunisiJ 
Lirujn ia 
CoJbmhia 

Namibia 

2.200 5.475 36 75 j 540 7.~0.3 

2. 707 6 1 3.083 
3.920 9.764 20 40 4.740 13.853 

1.353 1. 1?6 
77 Riclo-R{ISsia 4.621 5.1 i0 

78 Fcdm , ao Ru..sa 81.500 58.900 
79 Lw\n i3 I .305 1.81 K 

14 

12 
II 

8 

21 

12 

8 
45 
4 

6.2 

9 .. 7 

7.7 1.3 6,4 

4. 8 - 1.9 22.3 

80 Peru 3.900 5.575 18 17 2.500 9.224 20 20 8 -1.9 11.0 -1.0 12,1 
81 Com Rica !.000 2611 34 33 1.540 3.253 9 8 15 9 4.9 10,1 2.X 15.1 
R2 I ibano 868 ~8~ o5 3 650 6.721 1(, I) -1.2 - 7,8 - 7.4 23.5 
~8~)--~T~a=il~;,=,d~i .-------------6-.~5r=o~--~5~6~.4~'i~9~--~2~8----~~3~--~9~.2=17o--~7~0~.-=77~6~~5--~~~370----8~---1"=·3~--~2~I.=u----~~ 2~.~~----=,2~.~7-

H4 Panamj 358 625 9 16 1.450 25 11 10 10 3 1 13 2,6 23.3 - 4,1 14,3 
85 Tu•quia 2.9 10 21.600 27 72 7.91 0 35 710 4 6 48 14 12,0 8,8 11.3 // ,2 
H6 Polonia 14.200 22.892 71 60 16.700 29050 14 12 18 17 4.8 3,? 1,5 26.1 
87 f.>ton ia I. H·\7 2-'i'\9 

88 Rep. E.,lovao 8.585 9.070 
89 13msuan3 502 2 130 692 1.907 11,4 -0,8 7,7 -5.6 

00 Vcnc_"':z-'-uc"-·1'-a ---------,-1,...,9,....2-2..,.1 ___ ,...1...,s...,.4_S_:' ______ I_4_-,I,-1._8...,2--7 ---1-,1_. 9,-,G..,.a ___ l_'i __ 1_1 ____ 2 ________ 1_.6 ___ -_o_._J ___ -6-'-,1:---_........;19-'-.3;,. _ 
Renda mtdia alta 216.329 r .U2.898 r 16 1.848 r 379.450 r 1.7 w 7,3 w -0,6 w IZ.6 w 

91 Africt do Sui 25.500 27.860 :!9 19.600 30.555 6 0 I 0,9 1,8 - 0,8 5,3 
92 C ro;ciJ 4.633 7 1 7.582 9 10 
93 Mexico 15 600 79.543 12 75 19.500 72.500 16 2 
94 Mauricio 431 1S l7 27 67 609 1 959 26 13 14 ? 
0'i Gab:io 2. 170 2i 1.3 ·i 674 882 19 I 

96 Bra<il 20.1 OU 46.)06 39 60 2 5 000 53.783 I 0 I 0 43 
97 T rinidad e Tobago 3.960 2455 4 34 3.1 60 1.714 I I 15 38 
98 Rep. Tchw 21.654 2G 513 
99 MaUsi' 13.000 74.037 19 65 10.800 77.7~ 1 

I 00 Hungria 8.670 12.540 66 68 9. 220 15.073 

10 1 Chile •1.7 10 16.039 10 18 5.800 15.9 14 
I 02 Om5 2.390 6 065 3 70 1 730 4. 248 
103 Uruguai 1 060 2. 106 38 43 1.680 2.867 
104 Arabia Saudita 109.000 46.624 9 30.200 27.458 
105 Argcnrina 8.020 c0.%7 2J 32 10. 'OO 20.1 22 

10(, Eslovcnia 8.286 86 9.452 
107 c.ccia 5.150 ?.384 47 48 10.500 21.466 
Renda baixa c media 
Africa Subsaariana 
Lesle da Asia e Padfico 
Sui da Asia 
Europa e Asia Central 
Oricncc MCdio e Nor1c 

da Africa 
America Larina e Caribe 

Economias de renda aha 

I 08 orcb, Rt:pt'tblic-"1 da 
109 Porrug.d 
110 Esp.tnha 
Ill Nova Zd:-.ndia 
11 2 

11 3 
114 
115 
116 
117 

11 8 
11 9 
120 
121 
122 

123 
124 
125 
126 
127 

128 
129 

lrlanda 
t J.,racl 
+ Kuw:tit 
t F.mirados Arabc:s Un idos 

Rcino Unido 
t\ usrrj (ia 

ldliJ 
Can•da 
Finl:lndia 

tHong Kong 
Sut cia 

P<1 isc;) Baixo.s 
Bdgicab 
FrJrH;a 

t Cingapura 
Amrria 

Esr:1dns llnidos 
Akmanhac 

130 Dinamarca 
131 Norucga 
132 jap5o 

133 ·'"'"" 

660.8.H 1 1.152.249 1 

n.237 • 
69.623 I 
13.848 r 

72.847 l 

359.102 [ 
46.455 I 

203.379 r /06.441 r 

98.589 r 221.210 1 

1.3':13.926 r 3.997.288 r 

17.500 125058 
4.640 22.621 

20.700 917 16 
5.420 13.738 
8.400 
) .540 

19.700 
20.700 

110.000 
2 1.900 

78 .100 
67.700 
14.200 
19 800 
30.000 

74 000 
64.500 

11 6.000 
19.400 
17 500 

226.uuo 
193.000 

16.700 
18.600 

130.000 
29.600 

44 . 101 

19.046 
12.977 
25.650 

242.<H2 
~2.c>~l 

23 1:l j 6 
192 198 
39 573 

173 754 
79 908 

I ~5.91 2 

136.864 
286738 
I IH.268 
45200 

58<\.743 
523.743 

49.036 
/11 .746 

443. 116 
7 .649 

M1utdo 2.003.797 r 5.144.770 r 

90 
72 
72 
20 
'iR 

82 
10 
3 

74 
_o 
85 
49 
70 
92 
79 

5 1 

74 
50 
83 

68 
86 
56 
32 
96 
9 1 

93 
78 
7H 
27 

9 1 
88 

82 
15 
R9 
66 
83 
95 
85 

63 

78 
80 
89 

82 
90 
66 
3 1 
97 
94 

547.4 17 I 1.233.749 1 
66.593, n.574 , 
65. 139 I 368.683 I 

25.863 r 60.512 r 

103.850 I I 10.841 I 

107.97 1 r 237.576 r 

1.503.743 r 4.037.67 1 r 

22.300 
9.3 10 

34.100 
5470 

11 .200 

9.780 
6.530 
8.750 

l lC>.OOO 
22.400 

I UI .OUU 

62 500 
IS 600 
22.400 
.33.400 

76.600 
71900 

135.000 
24 .000 
24.400 

257.000 
188.000 

19.300 
16 900 

14 1.000 

135. 119 
32.339 

115.019 
1.3.958 
32.568 

2~ 579 
7./84 

21.024 
263.7 1 ~ 
61.lRO 

204.062 
168.4 26 
28 .114 

192.774 
64 .438 

176.4 20 
125.2?7 
275.275 
124 .507 

55.300 

T/0.852 
4(,4.220 

43.223 
32702 

335 882 

2_027.078 r 5.246.326 r 

12 
8 

15 
15 
8 

14 
(, 

10 
14 
13 
6 

I ~ 

11 
IS 
II 
l.l 
5 

13 
8 

12 
7 

15 

10 
9 
6 

12 
I 2 
8 

12 
8 

7 
(, 

6 
19 
8 

H 

G 

6 

19 
14 

10 

7 
13 

II 

5 
13 
6 
7 
6 
8 

15 

II 
6 

10 
13 

18 
7 

15 
1(, 

18 
II 
29 

10 

JO 
24 
39 
23 
15 

27 

II 
14 
14 

28 
12 
29 
G 

24 

24 

27 
29 
1(, 

33 
23 
22 
17 
50 
II 

16 
16 

4 
13 

10 
3 
9 

2 
I I 
2S 

18 
24 
II 

7 
5 

7 

5 
6 

10 
4 

13 
2 
0 

9 
II 

) 

10 
8 
6 

3 
2 1 
4 

12,2 
8.6 
O.G 
6, 1 

-4,3 

11.5 
3.0 

5,7 
13,1 
2.9 

- 8.2 
3, I 

'i , l 

3.0 \\' 
0,9w 
9.3 w 

6.6w 

- 2,0 w 
5.2 w 

5,2 w 

13.7 
12,2 
6,9 
3.6 
9.3 

5.9 
-2,0 

6 ,1 
4,4 
'i .R 

4.3 
5.7 
2,.3 

15.4 
4.6 

1 .5 
4.4 
4.1 

12,2 
6.4 
3.6 
4,6 
4,4 
6,8 
5.0 
6,0 

4,7 w 

14,7 
2 .0 
) , i 

6,6 
4,9 

17,8 
- 1,8 

10,) 
9,8 

-.l, / 
4.0 

- 1,0 

11.9 
7,2w 
0,9w 

17,8w 
8,6w 

1,/p 
6,6w 
5,4 w 

i .4 
0.5 

/1 ,2 
5,4 

11.4 
10,0 
11.3 

6,3 
1,8 
8.1 

6,0 
8,4 
8,7 

15. 1 
7.1 

5,1! 
4.2 
2,3 

16,2 
3.? 

5,6 

2.2 
5.4 
6,5 
0,4 
3,3 
6,0w 

5,7 
11.0 
- 2,0 

1.5 
-1 2,1 

6,0 
0,7 
J..j 

-1 ,6 
- 2,0 
-8.4 
- 8,6 

5,8 

0.2 w 

- 3,8w 
7, 1 \\' 

3,5w 

- 5,8w 
- 0,5 w 

6,2w 

II ,2 
9.8 

10, 1 
4,6 
4.7 
4,6 

- 6,3 
- 1.3 

6.3 
4.'1 

5.3 
6,2 

4.4 
11,0 
4,9 

4,6 
4.0 
5,0 
8,6 
),8 

7 ,2 
4,9 
3.6 
4,2 
6,5 
4.9 
4,9w 

18,7 
2,5 
2.0 

IJ.5 
8, 1 

15,7 
7,? 

14,5 
18.5 
2 1, 7 
>.9 

-15,8 

12.8 
ll,4 w 

/,9w 
17,0w 

5,3 w 

5,9w 
15,1 w 

4,6w 
7.7 
2.1 
'U 
5.5 
1.6 

12.3 
23 .0 
21,0 

0.9 
>. I 

- 1,7 

6.3 
- 1, 9 
15,8 
5,0 

·U 
0.3 
0,8 

12,1 
1, 9 

7, 4 
2, 9 
3.4 
0.7 
·1,0 

- 6.7 
),8w 

a. Os dados anrerion::s :t I ~92 induem a Eri rrCia. h. fnclui o Luxcmburgu . c. Os dadm .1nreriorcs .l 1990 rcfc:rcm-54..: ~ Rl:pLlblica Fedcr3.1 da AkmanJn antes da un ific'l{lo. 
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Tabela 16. Balanyo de pagamentos 

Economias de baixa renda 
Excero China e India 
I Mo9"mbiquc 
2 Etiopia' 
3 Tanz.1nia 
4 Buru ndi 
5 Malavi 
6 Ch.tJe 
7 Ruanda 
8 Serra Lcoa 
9 Nepal 

10 Niger 
11 Burquina Faso 
12 Madagasc:u: 
13 Bangladesh 
14 Uganda 
IS Viern5 
IG Guine-Bissau 
17 Haiti 
18 Mali 
19 Nigeria 
20 Iemen, Rep. do 
21 Camboja 
22 Quenia 
23 Mong61ia 
24 Togo 
2" Gambia 
26 Rep. Centro-Africana 
27 india 
28 laos, RDP do 
29 Benin 
30 Nicaragua 
3 1 Gana 
32 Z3mbia 
33 Angola 
34 Gc6rgia 
3' Paqui<r:io 
36 Mauri(3Jlii\ 
37 Azcrbaijao 
38 Zimbabuc 
39 Guinc 
40 Hondura_' 
41 Senegal 
42 China• 
43 Camar6cs 
44 CoSta do Marum 
4S Alh:inia 
46 Congo 
47 Quirgulzia, Rep. da 
48 Sri Lank, 
49 Armen ia 
Economias de rcnda media 

Renda media baixa 
50 l.esow 
51 Egiw, Rep. Arabc do 
52 Bolivia 
53 Macedonia, ERl 
54 Moldova 
55 Uzbcquist5o 
56 Indonesia 
57 Filipinas 
58 Marrocos 
59 Siria, Rep. Arabc 
60 Papua Nova Guin~ 

6 1 Bulgaria 
62 Caz:tquis(50 
63 Gua[tmala 
64 E<juador 
65 Republica Dominic.1na 
66 Romcnia 
67 Jamaica 
68 jordania 
69 Arg<:'lio 
70 El Salvador 
7 1 Ucr5nia 
72 Paraguai 

Dados de Taiwan, China 

Ex porta~ 
de bens, 

serv~os e rendas 
russ milhiies) 

1980 1995 

452 
590 
762 

3 15 
71 

182 
276 
239 
644 

225 
5 18 
976 
33 1 

17 
309 
263 

27 759 

2.061 
476 
570 

66 
205 

12.348 

241 
514 

1.2 13 
1.625 

3.01 I 

270 

1.7 14 

967 
830 

24.729 
1.813 
3.640 

386 

1.029 

1.340 

363 
6 .5 16 
1.046 

24 .878 
7.997 
3.270 
2. S(,R 

1.089 
9.443 

1.814 
2.975 

I.J1 3 
12. 160 

1.422 
1.782 

14.500 

1.271 

781 

490 
828 

1.253 
139 
419 

274 
9 1 

137 
J.J 10 

291 
356 
756 

4 292 
642 

7.368 
24 

209 
533 

9.879 
2.154 

979 
2.974 

51 1 
520 
18 1 
234 

40 995 
453 
489 
{,)'j 

1.586 
1.500 
3.655 

8.403 

533 

2.372 
714 

1.667 
1.50 1 

152.43 1 
2.070 
4.527 

376 
1.252 

340 
4 843 

30 1 

663 
11 .337 

I 283 
1.32 1 

865 
3.746 

52 505 
32.862 

9.118 
).929 

3.014 
6.680 
5.296 
2.868 
5.298 
5. 106 
9.094 
3.327 
3.606 

10.954 

2. 103 
17.337 

22.627 134.484 

lmporta~Cies 

de bens, 
servi~os e rendas 

russ milhOes) 

1980 1995 

875 
797 

1.412 

638 

83 
335 
494 
368 

1.016 

596 
1.121 
2.622 

450 

83 
498 
537 

22.005 

3 095 
1.283 

752 
18 1 

329 
18.130 

428 
1.049 
1.264 
1.987 

6 .04 2 

493 

1.895 

1.306 
1.337 

19.54 1 
2.478 
4.76 1 

375 

1.195 

2.269 

482 
9 .745 
I.! 12 

25 694 
10.348 
5.807 
4.6 10 

!.56! 
8 547 

2.107 
3.647 
2.237 

14.580 
1.678 
3.3 18 

14.552 

1.289 

1.399 

23.44 5 

1.368 
1.400 
2.236 

297 
937 

540 
338 
374 

1.592 
496 
652 

1.1 61 
6.747 
1.440 
9.865 

95 
780 
967 

50.427 
075 

1.442 
3.874 

550 
655 
241 
3 19 

54 .303 
673 
769 

1.436 

2.264 
1.69 1 
4.70 1 

J 2.758 

>36 
1.273 
2.836 
1.090 
2. 110 
1.898 

152 248 
2.250 
4.502 

865 

1.825 
490 

604 1 
74 1 

1.02 1 
17.353 

1.794 
2. !84 

999 

J.253 
60.367 
35.722 
12.900 
6.406 
2.4 15 
6.478 
5.874 
3.933 
6.3 I 
6.1 00 

10.799 
4.107 
5.200 

12.5 12 

3.562 
18.961 
4.173 

126.626 

Transferencias conentes 

Remessas liquidas 
de trabalhadores 

russ milhiies) 

1980 1995 

0 

0 

0 

-4 
- 14 

- 2 

-47 
100 
- 30 

- 14 
52 
40 

-4 10 

0 
0 
I 
0 

- 19 

75 
0 

-4 
-{)I 

-27 

8 

0 
- 15 
538 

- 7 16 
0 

- 38 

152 

0 
2.696 

0 

0 
202 
989 
7 4 

0 
0 

0 
0 

183 
0 

5 1 

24 1 
I I 

2 

0 
0 
0 

- 15 
- 7 

0 

- 4 1 
29 
- 2 

0 

- 1 
0 

69 
25<>7 

10 
-4 

0 
5 
0 

- 27 

0 
65 
75 
12 

- 83 

- 20 

- 2 
- 10 
120 

/3 
350 

- 449 
38' 
- 27 

715 
12 

0 
3.4/7 

- I 

629 
296 

1.890 
385 

0 
0 

350 
0 

795 
3 

414 

1.061 

Outras trans
ferencias liquidas 

russ milhiies) 

1980 1995 

56 
80 

128 

63 

25 
11 8 
54 
36 

143 
223 
77 

802 
36 

36 
104 

- 166 

156 
0 

85 
28 

100 
2 860 

76 
124 

84 
-93 

1.89S 

117 

23 

22 
135 
- 52 
- 17 

10 
(, 

37 

121 

175 
95 
60 

250 
232 
141 

1.520 
184 
58 

110 
30 
21 

0 
70 

594 
60 

4 1 

- 2 
- 95 

532 
354 
151 
124 
206 
196 
47 

108 
108 
226 
13 1 

1.426 
370 
477 

3 1 
505 
162 

- 1.894 
1.067 

267 
503 
77 
25 
52 
9 1 

7.478 
-3 
84 
0 

264 

249 

2.390 
76 

110 
4/ 

189 
123 

375 
1.085 

9 
155 
93 
29 
43 
75 

148 

471 
5.060 

226 

40 

2 10 
584 
37 1 
532 
75 

132 
59 

144 
23 1 

- 266 
360 
12 1 

1. 118 
168 
328 
472 

42 
- 2.202 

Saldo em 
conta conente 
russ milhiies) 

1980 1995 

- 367 
-1 26 
-522 

- 260 

9 
- 48 

-165 
-93 

- 277 
-49 

-556 
-844 
-83 

- 792 
-80 

-101 
-1 30 
5 178 

-878 
-808 
- '>5 
- 87 
- 43 

- 2.922 

- 36 
-4 1 I 

jO 

-5 16 

- 1. 137 

-134 

- 149 

- 3 17 
- 387 
5.674 
-682 

- 1.826 
16 

- 167 

-<i57 

56 
-438 

- 6 

-566 
- 1.9 17 
- 1.407 

251 
- 289 

954 

- 163 
- 642 
-n o 

- 2.420 
- 136 
-942 

249 
34 

- 6 18 

·- 913 

- 93 
- 629 

-{) 

-150 
-38 

- 129 
-89 

- 375 
-126 

15 
- 276 

-}.029 
- 428 

- 2.021 
-41 
- 67 

- 164 
-5 10 

146 

- 186 
- 400 

39 
-57 
-8 

- 25 
- 5 830 

- 224 
36 

- 706 

- 414 

- 769 

- 1965 
- 27 

-379 
- 425 
- 197 
- 201 

3 
I 618 
- 17 1 
- 269 
-12 

-570 
- 288 
- 546 
- 279 

108 
- 956 
-218 

- 95 
- 8 

-7 023 
- 1.980 
- 1.521 

440 
674 
334 

-5 19 
- 572 
-822 

- 125 
- 1.342 

-245 
-476 

- 2.3 10 
- 70 

- 1.152 
- 1.473 

5.656 

Nota: Sobrc comparabilidadc c cobcnur<1 dos dados, vcr as nora.s tCcnic:1s. Os nUmeros em grifo dcsignam a nos diferemes dos cspccific.1.dos. 

Reservas 
internacionais 

brutas 
russ milhiies) 

1980 1995 

262 
20 

105 
76 

12 
187 
3 1 

272 
132 
75 

9 
33 1 

3 
0 

27 
26 

10.640 

539 

85 
6 

62 
12.010 

15 
75 

330 
206 

1.568 
146 

4 19 

159 
25 

10.09 1 
206 

46 

93 

283 

50 
2.480 

553 

6.803 
3.978 

814 
R28 

458 

753 
1. 257 

27 9 
2 5 11 

105 
1.745 
7.064 

382 

78.~ 

4.055 

815 
270 
2 16 
li S 

147 
126 
52 

646 
99 

352 
109 

2.376 
459 

3 
20 

106 
330 

1.709 
638 
192 
384 
158 
135 
106 
238 

22.865 
99 

202 
142 

804 
192 

2 528 

~0 
84 

888 
87 

270 
283 

80 288 
15 

546 
265 

64 

2.088 

457 
17.1 22 

I 005 
275 
240 

14 908 
7 .757 
3 874 

267 

1.660 
783 

1.788 

:\73 
2.624 

68 1 
2.279 
4.164 

940 
1.069 
1.040 

95.559 



73 Tunisia 
74 Liw3nia 
75 Colombia 
76 Namibia 
77 Bielo-R\•.ssia 

78 Fedrrao;jo Russa 
79 Ler&nia 
80 Peru 
8! Cosra Rica 
82 Ubano 

83 failindia 
84 Panama 
85 Tutquia 
86 Polonia 
87 Estonia 

88 Rep. Eslovao 
89 Borsuana 
90 Venezuela 

Renda media alta 
91 Africa do Sui 
92 C ro:icia 
93 Mexico 
94 Mauricio 
95 G"bao 
96 Brasil 
97 Trinidad e Tobago 
98 Rep Tcneca 
99 Malasia 

100 Hungria 

101 Chile 
102 Oma 
I 03 Uruguai 
I 04 Arabia Saud ita 
I 0) AJgentina 

I 06 Eslo,•t nia 
107 Grecia 
Renda baixa e media 
Africa Subsaariana 
Lcste da Asia c Pacifico 
Sui da Asia 
Europa e Asia Ccnual 
Oriente MCdio c None 

da Africa 
America Latina e Caribe 

Economias de renda aha 
I 08 Cort ia, Republica da 
!09 Portugal 
II 0 Espanha 
Ill Nova Zelandia 
112 !rlanda 

1 13 t Israel 
11 4 t Kuwail 
115 t Emira<los Arabes Unidos 
116 Reine Unido 
I 17 Auscr<ilia 

II M lt.il ia 
11 9 Canada 
120 Finlandia 
121 tHong Kong 
122 Sutcia 

123 Pa•~es Baixos 
124 Bclgica b 

125 Fran"' 
126 t Cingapura 
127 Aumia 

128 Estados n•dos 
129 A1emanha' 
130 Dinamarca 
131 Norucga 
132 japao 
133 Sui1:. 

Mundo 
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Ex porta~ 
de bens, 

serv~s e rendas 
IUSS milhiiesl 

1980 1995 

3 356 

5.860 

4.832 
1219 

8.575 
7.853 
3.672 

!6.200 

748 
22.232 

29.258 

23 987 
579 

2.434 

23.275 
3.371 

14.836 
9.780 

<>.276 
3.852 
1.594 

11 4.208 
1! .202 

8.374 

224n 
6846 

33.863 
6.56 1 

10.4 18 

9.858 
27.344 

201.1 37 
26.668 

I 04.979 
77980 
17.332 
24. 190 
39.388 

103143 
88 925 

174.1 18 
25 239 
29.152 

344.470 
238.177 

23.17<> 
28.252 

158 230 
59.462 

8.098 
3.242 

14.794 
1.899 
2.773 

95.100 
2. 151 
7.382 
3.945 
1512 

74.093 
9.542 

38069 
33 169 

2.801 

I 1185 
2.908 

22.406 

33.47 1 
7 375 

93 529 
2.402 
2.793 

56.098 
2.875 

29.399 
84.212 
17.933 

20.014 
6.403 
3.67~ 

55.091 
28.052 

10.731 
16.835 

151.826 
35.666 

146.042 
J 8 572 
53. 126 
28.659 
19.276 

458.728 
74.4 17 

330.286 
224. 135 

50 798 
2 19.346 
109.063 

250.990 
305.010 
498.203 
159.437 
I 06.474 

969.220 
706.502 

92 772 
50.837 

687 136 
154.840 

lmportalf(ies 
de bens, 

se~erendas 
(US$ milhOesl 

1980 1995 

4 11 9 

6231 

5.080 
!.897 

10.861 
8.225 
9.25 1 

20.338 

954 
17.065 

35.243 
718 

1.926 

36.250 
2.972 

15 100 
10.374 

8.360 
2.650 
2.312 

62.7 10 
15.999 

11670 

28.342 
10.9 16 
41 .089 

7.630 
13 754 

13.458 
I 0.463 

I 89 683 
30.702 

116.668 
79 845 
18.620 
25448 
42.495 

I 02.850 
92625 

174 156 
26.695 
32.95 1 

333 820 
238.524 

24.89 1 
26658 

167.450 
58.524 

9.646 
3.966 

19.588 
2.082 
3.209 

85 .800 
2.246 

12.097 
4.24 1 
6.953 

88. 134 
9.584 

44.904 
36.929 

3 112 

10.629 
2.539 

20.262 

36.9~4 

9 733 
98. 145 

2.525 
2.415 

77.855 
2.577 

31.345 
92.440 
2U2R 
20.2 14 

5.671 
4.069 

45.583 
30.874 

10.812 
27.707 

160490 
43026 

149 863 
22.428 
53.530 

39 750 
13.232 

452.359 
93. 'i35 

299.954 
232458 

44.8 13 
2 19.500 
101.439 

228.460 
286 809 
475.234 
143.456 
11 0.085 

1.082.260 
686.5 12 

90398 
45.573 

568. 143 
129.113 

Transferincias correntes 

Remessas liquidas 
de trabalhadores 

(US$ milhOesl 

1980 1995 

304 

68 

0 
0 

0 
- 36 

2.07 1 
0 

- 17 
-4 18 

0 

687 
0 

- 14.1 

- 80 

0 
0 

0 
-362 

0 
-4.094 

0 

1.066 

96 
2928 
1.647 

143 
0 

0 
- 692 

0 

1 .60~ 

0 

0 

- 320 
-270 

-2.59 1 
0 

-67 
- 8 10 

-4.437 
0 

- 23 
0 

-603 

659 

172 
4 

334 
0 

u 
- 7 

3.327 
35 
- I 

0 
- 157 
-1 73 

0 

3.672 
0 

- 152 

2.773 
30 

0 
0 

- 14 

0 
-1.740 

0 
-16.616 

0 

53 
2.982 

486 
3.348 
2. 11 9 

174 

0 
- 1347 

98 

106 

-423 
- 393 

- 1.364 
0 

28 

- 12.230 
-5.305 

0 
- 236 

- 2.5 19 

Outras trans
ferencias liquidas 

(USS milhOes) 

1980 1995 

106 

97 

147 
15 

210 
76 

100 
721 

72 
-21 

239 

147 
22 
19 

224 
-43 

- 2 
63 

113 
102 

9 
- 5.901 

23 

2 1 

496 
78 
- I 

-47 
1.204 

2.729 
- 888 

-4.592 
- 416 

- 507 
173 

- 114 

- 1.224 

- 828 
-961 

- 1.578 
-JOG 

I 

-7.690 
- 8.422 

- / 6/ 

- 493 
- 1.530 

- 537 

152 
109 
506 
230 
182 

304 
68 

157 
154 
350 

487 
210 

1.1 69 
- 520 

127 

93 
129 
284 

23 
646 
290 
101 

0 

848 
-35 
572 
163 

1.073 

357 
29 
32 

-1.000 
432 

- 8 
5.026 

--73 
3.783 
2.983 

- 96 
1.782 

5.600 
-499 

- 11001 
- 67 

.724 
-370 
-343 

- 3.098 

- 5.9 16 
- 2.848 
- 5. 162 

- 888 
- 1531 

- 22.960 
- 35.661 

-961 
- 1.384 
- 7.747 
- 1.586 

Saldo em 
conta corrente 
IUSS milhOesl 

1980 1995 

-353 - 737 
- 614 

- 206 -4.1 16 

- 101 
-664 

- 2.076 
- 33 1 

-3.408 
- 3.417 

- 151 
4.728 

3.508 

-10.422 
- I 17 

384 

50 
-254 

9.604 
- 27 

-4 223 
- 143 

-5.092 

- 13 554 
-141 

-2.339 
- 4.245 

- 184 

648 
342 

2.2 55 

- 3.500 
-1.712 

- 654 
- 22 
378 

- 12.83 1 - 18.!36 
357 294 

- 266 
- 53 1 

- 1.97 1 
942 

-709 
41503 
- 4.774 

-2 209 

- 5.273 
- 1.064 
-5.580 

-973 
-2. 132 

- 87 1 
15.302 

6.862 
--4.n4 

- 10.587 
- 1.691 
- 1.403 
- 1.258 

-1.374 
- 4. 147 
-2.535 

157 
-979 
- 358 

-8.!08 
-2.390 

- 37 
- 2.864 

- 8.251 
-229 
1.280 

-3.778 
1.379 

-549 1 
4.198 

-4.632 
- 19.184 

25.706 
- 8693 

5.642 

-4.33 1 4.633 

-855 !6 191 
-4.93 1 14.960 
- 4208 16.443 
-!.563 15.093 
-3.865 - 5.1 13 

2. !50 - 148.230 
- 13 205 -20.976 
- 1.875 1.4 13 

1.079 3 645 
- 10.750 111.246 

- 20 1 21.622 

Reservas 
intemacionais 

brvtas 
(US$ milhOesl 

1980 1995 

700 

6.474 

2.804 
197 

7.02 

3.026 
11 7 

3298 
574 

344 
l.l360 

7.888 

4.175 
11 3 
11 5 

6.875 
2.8 13 

5.755 

4. 128 
704 

2.401 
26. 129 

9.297 

3.607 

3. 10 1 
13.863 
20.474 

365 
.~ . 07 1 

4.055 
5425 
2.355 

3!.755 
6.366 

62.428 
15.462 
2.45 1 

6.996 

37.549 
27.974 
75.592 

6.567 
17.725 

17 1.41 3 
104.702 

4.347 
6.746 

38.9 19 
64.748 

1.689 
829 

8.205 
225 
377 

18.024 
602 

8.653 
1.060 
8.100 

36.939 
782 

13.891 
14.957 

583 

3.863 
4.764 

10.715 

4.464 
2.036 

17.046 
887 
153 

51.477 
379 

14.613 
24699 
12.0Q) 

14.860 
1.251 
1 813 

10.399 
I .979 

1.821 
16.119 

32.804 
22.063 
40.531 

4.410 
8.770 

8.123 
4543 
7.778 

49.144 
14.952 

60.690 
16.369 
I 0 657 

25.909 

47. 162 
24. 120 
585 10 
68.695 
23.369 

175.996 
121816 

I 1.652 
22.976 

192.620 
68.620 

a. Os dados anrcriores a 1992 incluem a Eritn!ia. b. lnclui o Luxemburgo. c. Os dados amerlor~ a 1 ~90 refcrem-se a RepUblica Fed~raJ da AJemanha ames da unifica~o. 
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Tabela 17. Divida extern a 

Economias de baixa renda 
Excclo Chino < India 

Divida extema total 
(US$ milh0e51 

1980 1995 

I 06.209 I 534.794 I 

Divida extema como percentagem 

do PNB 

1980 1995 

16,3w 38,7w 

das export. de 
bens e servi~os 

1980 1995 

96,8w 183,9 w 

Servi~ da 
dirida como 

% das export. 
de bens e servi~os 

1980 1995 

9,6w 15A w 

Rela~o entre 
valor atual e 
valor nominal 
da divida (%1 

1995 

Divida multi· 
lateral como 
% da divida 
extema total 

1980 1995 

17,2 w 25.5 w 

1 Mo . mbique 5.781 ·143,6 1. 192.5 35,3 76,6 22,; 
2 Etiopia' 824 5.221 99,9 134,5 458,2 7,3 13,6 6'5,8 4 1,2 45,3 
3 Tan1.Jnia 2AGO 7.333 207.4 323,0 585,2 21,1 17,4 73 ,5 23.0 39,1 
4 Burundi 166 1.1 57 18,2 I 10. I 829,3 27,7 45,2 35,7 RO. I 
5 Mal.lvi 821 2.140 72, 1 166,8 260,8 499.6 27,7 25 ,9 47.6 26,7 7g ,8 

6 Clude 285 908 39.5 8 1,4 399,6 339,0 8.4 5,9 48,7 26, I 73,0 
7 Ruanda 190 1 008 16.3 H9, 1 103,5 657,3 4, I ~7 .6 47.8 80,4 
8 Serra L<.:o.1 435 1 226 38,3 159.7 157,7 l.l63,5 23,2 60,3 62,6 14.2 34,3 
9 Nepal 205 2.398 I 0,4 53.3 S5.4 198,0 3,3 7,8 49,2 62.0 81,3 

-71 0~~~t;£gc~"--~------------~8~63~----~1.763~3~--~3~4~.5~--~971.~2----~l.~l2~,8~--~57~1 ,~7----~2~1~,7~--71 9~.7R ______ ~6~2~.2~-----~1(~>,~5--~5~3~.2~ 
I I llurqulll.d'aso 330 1,267 19,5 55,0 88.0 :!46, 1 5.'! 11,1 51 ,0 42.R 77,1> 
12 MadJgasur 1.24 1 4.302 3 1,1 141,7 239,3 562,2 20.3 9,2 74 ,1 14,7 39,2 
13 Bangladesh 4 230 I G.J70 32,6 56,3 360,4 298.2 23,7 13,3 55,9 30,2 59.7 
14 Uganda 689 3.564 54,6 63,7 208,1 '555.1 17,3 21 ,3 52.4 11.5 6 1,8 
15 Vinn• 26.495 130,2 396.0 5,2 88,0 1.2 
16 Guinc-Bissau 145 894 137,8 5~3.7 1.874,3 66,9 65 ,1 20, 1 56.1 
17 Haiti J02 807 20,9 39,8 7l,8 386,8 6.2 45,2 49, 1 43,8 7'5.7 
18 Mali 7 32 3.066 45.4 131 ,9 227.3 467. I 5, I 12.6 58.9 23,7 45,2 
19 Nigeria 8.921 35.005 10, 1 140,5 32, 1 274.5 4, 1 12,3 94, 1 6,4 14,1 
0 Iemen, Rep. do 1.684 6.21 2 115,2 192, 1 '1 ,2 82.2 14,9 20.6 

21 Cambojl 2 03 1 73,5 205,4 0,6 70,7 5.8 
22 Qucnia 3.383 7.381 48, 1 97.7 164,1 248.2 2 1,0 25,7 74,1 18,6 3'1.5 
23 Mongol i, 512 6!.5 100.2 9. I 64,2 .\l .2 
24 Togo 1.052 1.486 95,9 121.2 181 .3 464,5 9 ,0 5.7 61,7 11,3 4M,4 
25 C;mbi• 1.17 426 6 1,5 206,6 B 'i,l 6.2 14,0 50,3 29,9 76,0 

26 Kcp. Ccnrro-M rican• 195 944 2/o,q 94,8 403.9 4,9 6,8 SJ,4 Z ,4 67.2 
27 india 20.58 1 93 766 11 ,9 28,2 136,0 201.2 9.3 27,9 80,0 29,5 32.0 
28 Lws, RDP do 350 2. 165 124,9 478,3 5,8 34,3 5,9 28,7 
29 Benin 424 1.646 30,2 81 ,8 133,1 285.6 6,3 8,4 5'i.9 24 ,5 52.3 
30 icar.igua 2.192 9.2R7 108,'i 589.7 426,5 1.27L.7 22,3 38.7 ~8.2 19,2 16,0 
3 1 GJna 1.398 5.874 J I,G 95, 1 11 5,2 366,5 lj,l 23,1 64 ,3 19,9 50.8 
32 Z-ambia 3.26 1 6.853 90,7 191 ,3 200,7 528,7 25,3 I 4,4 72,4 12.2 31 ,9 
33 Angola 1! .482 274,9 3 14.3 12,5 94.6 1,7 
34 Gc6rgia 1.189 5 1,6 85,9 19.7 
35 Paquis<Jo 9.930 30.152 42,4 49.5 208.7 2 '57.9 18.3 35,3 77,6 15.4 40.) 

36 Manrinini' 843 2.467 125.5 243,J 306,1 458.5 17,3 21.5 683 14.8 3G.H 
37 Azcrbaijao 32 1 9.2 86,3 30,8 
38 Zi mbabue 786 4.885 14,9 78,9 45.6 3,8 25,6 82,2 0.4 33, 1 
39 Guinc 1.1 34 3.242 91,2 45.'1.4 25,3 64,9 11,5 45.2 

-;40-:-___,l,...lo_n_d..,",..""---------------:-l-:.4-::7':-3 _____ 4c:-.
7
'i6

7
7:----G:-:,Q"",G:---I-::2-:IJ-::.G-----:-I 5:,.,1:-",2::---~2':-5 5-;-''':-5 ____ -:2,-,lc-:,4:----:-:3 I .-::O ______ -:Bc:ol'"',2,-------,.3-::l-::, 1 ____ 4-:c'7:-,_
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3 _ 

I Sen<·gal 1.473 3.845 50,5 82,3 162,7 22'•.3 2H,7 18.7 65.3 17,8 48.4 
42 China ·1.504 118.090 2,2 17.2 77.3 9,9 91,4 0,0 13.8 
43 Camarocs 2.588 9.350 37,9 124.4 140,7 338.3 15,2 20. 1 80,0 16.7 17,9 
44 Costa do Marftm 7.462 18.952 77.1 25 1.7 205,0 4 18.6 38,7 23,1 87,6 7,0 20,6 
4 '> Alhinia 709 31.6 93,2 1.0 101 ,6 IS.6 

46 on go I. 526 6.032 99,0 _16'),8 148,2 48 1 ,8 I 0 ,6 I •I ,-1 88,8 7 ,7 I 1.7 
47 Quirgufzia, Rep. da 610 20,2 4,8 73,9 29.'! 
48 Sri Lmka 1.841 8.2JO 46, I 64.4 123,4 140,3 12,0 7,3 o7.7 II ,7 34.7 
49 Armenia 374 17.6 119, I 2.9 T/ .9 55,7 

Economias de renda media 509.503 I 1.530.883 I 22,4 w 39.9 w 84,6 w 142,6 w 13,6 w 17.4 w 
Renda media baixa 

50 L.:soto 72 659 11.4 44 .6 19,8 108,8 1,5 6,0 5~.4 
51 Egiro,Rep. Arabedo 19.1}1 34.116 89,2 73.3 207,7 208.1 13,4 14,6 75,8 
52 Bolivia 2.702 5.266 9.'1,4 90.6 258.4 4 10, I 35,0 28.9 71,0 
53 Maccdon iJ, ERJ 1.213 65.8 79,9 11,8 86,1 
54 Moldova 09 1 17.8 79.9 8.0 90,0 

55 Uzbequist:lo 1.630 7.5 35,3 6,0 9 1,7 
56 Indonesia 20.938 I 07.83 1 28.0 56,9 202,9 30.9 95,7 
57 Filipinas 17.417 39.445 53,7 51 ,5 212,4 121,7 26,6 16,0 95.8 
58 Marrocos 9.21o7 22. 147 50,7 7 1.0 2 13,9 200,9 33,4 32,1 90,0 
S9 Siria, Rep. Arnhc 3.552 21.318 27.2 134 .H 10o.3 33G.S 11,4 4 .6 87.7 

GO Papua Nova Guin<! 7 19 2.43 1 2R.9 53,3 66,0 80,6 13,8 20,8 84 .6 
61 Bulg>ria 10.887 92.J 163.0 18,8 94,6 
62 Ca-z.,quisrao 3.712 23,5 60,8 4.6 92,6 
63 Guatemala 1.166 3.275 14,9 22,3 63,6 10 1,5 7,9 10.6 85.4 
64 Equador 'i .997 13 957 53,8 84 , I 201,6 263.4 .'3.9 26.7 90, I 
65 Rcp<'<bl ic.1 Donun icon.t 2.002 4.259 3 1,2 36,5 133,8 128,5 25,3 7,8 ~0.5 
66 Romcnia 9 762 6653 19,5 80.3 73,1 12.6 10,6 94,0 
67 j am1ic.1 1.913 4.270 78.0 134,9 129,9 113,2 19,0 17,9 9 1,2 
68 Jordani.t 1.971 7.944 126.2 79,0 163.8 8,4 12.6 85,9 
m Arg<'lia 19.365 32.610 47, 1 83.1 129,9 264,1 27.4 38,7 ?{,,'J 

70 EISalvador 91 1 2.583 26, 1 27,0 7 1,1 8 1,0 7,5 8.9 81 .4 
7 1 Ucrania 8.434 10.7 48,6 5,3 93.4 
72 Paragu' i 955 2.288 20,7 29,4 122.2 'j3.S 18.6 92,7 

. ora: ~t1brc comparabilidadc e cobc rtura dos dados, \'tr as noms tCcnicas. O s nluncros em Klifo d~signam a nos difc:rt·ntcs dos c~pcciflc:~dos. 

5,6 w 10.4 w 

56,0 
13,7 
16,5 

8,8 
7.5 
7,8 
8.R 

21 ,2 

30.0 
5.4 

IU,2 
8,3 

14,9 
8,0 
1.5 

28,3 

20,2 

69,6 
12, 
4S.9 
24,0 
31.3 
1),1 
18.6 
21.5 
30.8 

~.~ 

3H.3 
16.8 
10,6 
28.8 
21 ,4 
24,11 
2).) 

2H .'i 
l •i.9 
11,6 

52.4 
7.3 

,34,0 



7.'1 T unhia 
74 Litucinia 
75 Columbi' 
76 1'-'amib i:t 
77 Biclo~R1'1ss ia 

78 Fedcra\'JO Rus;.> 
79 Lcr6nia 
80 Peru 
8 1 Cosra Rica 

82 Ubano 
83 Tailandio 
84 r,nama 
85 TuHtuict 
86 Polonia 
87 b rcJu ia 

88 Rep. EslovaCI 
89 Butsu:ma 

90 Vcrtt:wcla 

Renda media alta 
9 I Africa do Sui 
92 Crok ia 
93 MCx.ico 
94 Mauricio 
9~ Cabdo 

96 B<>sil 
97 'J',i,id,d c Tobago 
98 Rep. Tcho<a 
99 Mol3sia 

100 Hu ngria 

101 Chile 
102 O m:i 
103 Um guai 

104 Ar.lbia Saudita 
105 

106 
rgc:mina 

F.~ lovi:ni.l 

107 C rCci.1 
Renda baixa e media 

Africa Subsaariana 
Lcste da Asia c Pacifico 
Sui cia Asia 
Europa e Asia Central 
Oriente Medio e Norte 

da Africa 
Amc!rica la1ina e Caribc 

Economias de renda aha 

I 08 Corcia. Rcpt'thlica d.1 
I 09 Ponugal 
I 10 Espanha 
Il l Nova Zclandi• 
I 12 lrlanda 

113 t lsrad 
114 t Kuwai< 
11 5 t Emirado.< Arabcs Unidos 
I I 6 Rei no llnido 
11 7 Ausrr3 li.l 

I IR le;il"' 
11 9 C.anad:i. 
120 Finlandia 
121 t !long Kong 
122 Sutcia 
12:; P::~hes l\a1xos 

124 llelgica 
125 Franya 
126 tCingapura 
127 Austria 
128 b;udos Unidas 
129 Ak manha 
130 Din~Hnarc:.l 

131 Norucga 
132 Japiio 
I.B Sui(a 
Mundo 

:1 . lnclui a Erir reia. 
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Divida extema total 
(US$ milhiiesl 

1980 1995 

3.527 

6.94 I 

9 386 
2.744 

510 

~.297 

2 975 
19. 13 1 

147 
29.344 

57 .. >78 
4£t7 

1.514 

6.6 11 
9.764 

12.08 1 

599 
1.660 

27.1'\7 

9.~3M 

802 
20.760 

1.648 

120.<i6 1 
462 

.'10 83 1 
3.800 
2.966 

56.789 
7.180 

73.592 
41.29 1 

309 

5.827 
699 

31.842 

.\.662 
165 7 .) 

1.80 1 
1 .492 

159.150 
2.556 

16.5 6 
34.352 
31.24R 

25 562 
3.1 07 
5.307 

89.747 

3.489 

6 15.711 l 2.065.676 l 

84.119 ' 226.483 l 

64.600 l 404.458 l 
38.014' 
87.9191 

83.793 l 
257.266 l 

156.778 l 

425.3 19 l 

2 16.046 l 
636.594 l 

Divida extema como percentagem 

do PNB 

1980 1995 

41 ,6 

20.9 

1, 7,6 
59.7 

25.~ 

8 I ,8 
27.4 

16,3 
42, I 

30.5 
4 1.6 
39.2 

3 1,2 
14.0 

28,0 
44.8 

45,5 
11.2 
17.0 

'1 'i ,6 

21 ,0w 
30,6 w 
17,3 \Y 

17,4 w 

9,9 \V 

18,3 w 

36,0 w 

57,3 
10,1 
28.2 

7 ,9 

J7,6 
7,6 

54. I 
42.1 
25,) 

34.9 
I 0 I .4 
44 .1 

36.1 
6,7 

.B.5 
16,.1 
49,0 

20,3 
69,9 
45 ,9 

111.6 

21 .0 
53.(, 
37,0 
42,6 

72.8 

43,J 
29,) 
32,4 

33. 1 

1 .7 

39,6w 
81.3 \V 

32,9 \Y 

30,5 w 

39.9 w 

37,3 w 
4 1,0w 

das export. de 
bens e seni~s 

1980 

96,0 

117, I 

194.2 
225.2 

96.8 
37.5 

333. 1 

19,6 
132,0 

232.4 
80,8 
62.2 

306,5 
24,6 

44,6 

192.5 
15.4 

I 04, I 

242,4 

86,; w 

91 ,7 w 
81 ,8w 

160,5 w 

47,1 w 

41 . 1 \V 

201 ,8 w 

1995 

113,2 
24,7 

138,7 

333 
126.7 
2 1,5 

399,5 
96.3 

I >2,7 

76,6 
74,7 

177,8 
127,3 

I 1,0 

52, 1 
24,0 

160.0 

49.7 
170,5 
75,0 

160.3 

2o').8 
87.9 
67.4 
40.8 

1- 4,2 

127,7 
48,2 

144 ,3 

.'120,2 

3 U 

151.4 \Y 

H1 ,7 w 
98,3 \V 

2 18,7 w 

130,7 w 

133,4 w 

2 12,0w 

Seni~ da 
divida como 

% das export. 
de bens e seni~os 

1980 1995 

14,8 

16.0 

44,5 
29, I 

18,9 
6,2 

28,0 

2,1 
27,2 

44 .4 
9.0 

17.7 

63,3 
6.8 

6,3 

43. 1 
6,4 

18.8 

37.3 

13,0 \V 

9,8 w 

11 ,5w 
11,7 w 
7,4 w 

5,7 w 
36,3 w 

17,0 
l A 

25.2 

i\,6 
1,6 

15,3 
16.4 
13.1 
10,2 

.3 .9 
27,7 
12,2 
0.8 

9,7 
3.2 

2 1.7 

5.7 
24 ,2 

9,0 
15,8 

37,9 
14.8 
8,7 
7,8 

39.1 

21.7 
7.5 

23.5 

j4 7 

6,7 

17,0w 
14,5 w 

12.8 w 
24.6 w 

13.8 \V 

14.9 w 
26.1 w 

Rela~iio entre 
valor atual e 
valor nominal 
da divida (%) 

1995 

89,M 
87,9 
95,8 

80,7 

92,7 
93. 1 
%,5 
93,0 
97.2 

10 1.2 
97,2 
91,3 
84,5 
92.6 
Y3,2 
80,0 

95.5 

88.9 
96, 1 
90,6 
79.8 

95.4 
97,4 
97,2 
90.5 
90,4 

95.') 
94 ,9 
96,4 

02.'5 

96.5 

Divida multi
lateral como 
% da divida 
extema total 

1980 1995 

12,3 

19.5 

5.5 
I 6,4 
I 5,2 
I 2.0 
I 1.0 
11.2 

57,4 
0 ,7 

5 .6 
16.6 
2.7 

4 ,3 
8.6 

11 ,3 
0 ,0 

2,9 
5,8 

II ,0 

4,0 

7 ,6 w 
9,0 w 
8,4 w 

24,6 w 
5.4 w 

6,7 w 

5,5 w 

37,2 
20,7 
25 ,(, 

I I .4 
1.7 

30,3 
I 2. 1 
35,5 

6.7 

5,6 
8,5 

12.2 

4.9 
42.2 

16,3 
68,0 

9,2 

14.4 
I 1,2 
15,0 
14,8 

5,Y 
20.7 

6,1 
4,8 

I 0,5 

II ,l 
5,7 

23.7 

10,5 
15,4 

14,.l w 
24,3 w 

13.3 w 
36,4 w 

7.9 w 

10,6 \V 

11 ,4 w 
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label a la. lndicadores basicos de outras economias 
Pobreza 

PNB per capita• Estimativas do PNB 
%de pessoas 

per capitol pela PPA0 que viYem Esperan~ 
Popu~o Crescimento com menos de vida Analfa-
lmilharesl Area medio us= 100 

$ int. de 1 dcilar ao nascer betismo de 
meados de (milhares Dei lares anual (%1 corr. por dia (PPAJ (anos) adultos (%) 

1995 de krn2) 1995 1985-95 1987 1995 1995 1981-95 1995 1995 
I Afeganistao 23,48 1 652.09 c 44 69 
2 Andorra 0.45 d 
3 Antigua c Barbuda 65 0.44 75 
4 Antilhas Holandcsas 200 0.80 d 77 
5 Aruba 0 19 d 
6 Bahamas 276 13.88 11,940 - 0.8 68.8 545 14,710f 73 2 
7 Barbados 266 0.43 6,560 0.8 45. 1 39.4 I0 ,620r 3 
8 Bare in 577 0.68 7,840 0.2 54.2 49.7 13.400,. 72 15 
9 Belize 2 16 22.96 2,630 3.9 17.0 20.0 5,400( 70 

10 Bermuda 63 0.50 d 
11 B6sn 1a-Hcrzcg6vi rla 4,383 51.13 c 
12 Brunei 285 5.77 d 75 12 
13 Bu[ao 695 47.00 420 4.9 4.5 4.7 1,260 f 58 
14 Cabo Verde 380 4.03 960 66 6.9 1,870( 65 28 
15 Catar 642 11.00 11,600 -4.2 85.4 G'i .G 17,690f 72 2 1 
16 'hi pre 734 ~. 25 d 4 .5 78 
17 Cisjordania c Ga1.~ 6.10 g 
18 CorCia, Rep. Pop. Dcm. da 23,867 120.54 g 70 
19 C uba J 1,0 11 110.86 g 76 4 
20 Ojiburi 634 23 20 g 0 54 
2! Dominica 73 0.75 2,990 4 .1 73 
22 Erilrtia 3,574 124.80 c 48 
23 Fiji 775 18.27 2,440 2.0 19.1 21 .4 5.780( 72 8 
24 G ranada 91 0.34 2,980 
25 Groen!Jndia 41 .70 d 68 
26 Gua a upc 42 1.7 1 e 75 
27 G uam 149 0.55 d 

2,42or 
73 

28 Guiana 835 21 4.97 590 0.6 82 90 66 2 
29 Guiana Francesa 90.00 d 
30 G uine Equatorial 400 28 05 380 49 
31 a e Man 0 59 < 
32 !I has Caim3 0.26 d 

1,320( 33 llhas Comores 499 2.23 470 - 1.4 6.5 4 9 56 43 
34 llhas do Canal 142 0.20 d 78 
35 llhas Faroe 1.40 d 
36 !I has Marianas do Nom 0.48 d 
37 II has M arshall 0.18 g 

2,190( 38 llhas Salomao 375 28.90 910 3.2 7 .9 8.1 63 
39 II has Virgens Americ.1nas 99 0 34 d 0.0 76 
40 lri, Rep. !.slam. do 64,120 1.648.00 g - l.'i 21.6 20.3 68 28 
4 1 lraque 20,097 438.32 g 66 42 
42 Islandia 268 103.00 24,950 1.0 88.1 75.8 20,460 79 
43 lugoslivia, Rep. Fed. da 10,5 18 102. 17 g 
44 J(jribati 79 0.73 920 -0.6 
45 Liberia 2.733 97.75 7.0 54 
46 Ubi a 5.407 1.759.54 < 43.9 65 
47 Liechrcns[cin 0. 16 d 
48 Luxemburgo 4 !0 2.59 4 1,210 0.9 1 54.l 140.6 37,930 76 
49 Macau 450 0.02 d 

3 ,080( 50 Maldivas 253 0.30 990 5.9 7.5 11.4 63 7 
5 1 a ra 372 032 e 38.2 n 
52 Marrinica 380 1. 10 d 77 
53 Mayoue 0.37 
54 Mianm3. 45,1 06 676.58 59 17 
55 Micronesia 107 0.70 

~ 56 Monaco 0.20 
57 Nova Caledonia 185 18.58 d 
58 PolinCsia Francesa 225 4.00 d 70 
59 Porro Rico 3,7 17 890 4 1.8 75 
60 Reuoljo 653 2.5 1 d 74 

1 amo:1 Amenetna 57 0.20 e 
2,o3or 62 Samoa Ocidcntal 165 2.84 I.J 20 0.2 8.9 7 5 68 

63 Sama LUcia 158 0.62 3,370 3.9 7 1 
64 Sao Crisu)v3.o e NCvis 4 1 0.36 5 .1 70 4.8 28.2 34.9 9 .4 10( 69 
65 Sao T omi! e Principe 129 0.96 3SO -2. 1 69 
66 Sao V1a:rue e Granadmas Ill 0.39 2,280 3 .8 72 
67 Seychdlcs 74 0.4 5 6,620 72 21 
68 Somalia 9.491 637 66 2.3 49 
69 Sudao 26,707 2,505.8 1 c 8. 1 54 54 
70 Suri name 4 10 163.27 880 3.5 11.9 8.3 2.2)0f 70 7 
7 1 Suaz.ilindiJ 900 17.36 1.1 70 1.4 12.5 10.7 2,880 5 23 
72 Tadjjquis[30i 5.836 143. 10 340 12.1 3.4 no 67 
7J Tonga 104 0.75 1,630 0. 5 69 
74 T urcomenia i 4,508 488. 10 920 4.9 
75 Vanuatu 169 12.1 9 1,200 -I. ! 9.4 8 5 2,290f 
76 Zaire 120 490( 

a. Memdo do Atln.s; ... cr as nous t6.:nicas. b. ParidJ.de do podcr aquisirivo; vcr as nmas tecnicas. c. Situado pelas cst imativas na faixa de baixa renda (US$765 ou menos). 
d. Siruado pclas esr imativas na faixa de rcnda alta (US$9.386 ou mais). e. Situ ado pel as estimarivas na F.rixa de renda med ia alta (US$3.036 a 9.385) . f. As est imarivas 
basciam-se em regrt'.ssOe.~ ; outros dados forJ.m cxrrapolados de cslimativas do Ultimo Programa de Comparayao Jnrernacional. g. Simado pelas CSiimarivas na faixa de rend a 
media baixa (US$76G a 3.035). h. Segundo a UNESCO. o analfabetismo C inferior a 5%. i. As esrim:uivas refercnres as cconomias da anriga Unii o SoviCrica sio 
prdiminares; a sua classifica¢io conrinuad. sob rcvis5.o. 



NDTAS 
, 

TECNICAS 

E STAS NOT AS TECNICAS E.XAMINAJvl AS FONTES E METO

dos urilizados para compilar os 124 indicadores 
incluldos nos Indicadores Selecionados do Desenvolvi
menro Mundial . As noras sobre indicadores especificos 
esrao disposras na ordem dos rirulos das colunas e, em cada 
rabela, pela ordem em que aparece o indicador. 

As 133 economias incluidas nas rabelas principais esrao 
relacionadas em ordem ascendenre do PNB per capita. 
Uma rabela especial (Tabela 1a) mosrra os indicadores 
bisicos de 76 economias com dados esparsos ou popula<;:ao 
inferior a 1 milhao de habiranres. 

Fontes 

Os dados dos lndicadores Selecionados do Desenvolvi
menro Mundial foram exrraidos de World Development 
Indicators 1997. Com exce<;:ao de algumas corre<;:6es feiras 
na base de dados ap6s a impressao daquele volume, eles sao 
idenricos aos dados ali publicados. Embora alguns paises 
renham produzido series esrarisricas revisadas ap6s a publi
ca<;:ao de World Development Indicators 1997, essas revis6es 
nao foram incluidas aqui, mas aparecerao no proxima 
edi<;:ao daquela publica<;:ao. 

Os indicadores publicados nesre relar6rio baseiam-se 
em dados compilados pelo Banco Mundial de varias 
fonres. Os dados sobre a divida exrerna sao fornecidos dire
ramenre ao Banco Mundial pelos paises em desenvolvi
menro, arraves do Sisrema de Norifica<;:ao da Divida. Os 
demais dados provem principalmenre das Na<;:6es Unidas 
(ONU) e seus organismos especializados, do Fundo Mone
rario Inrernacional (FMI) e de relar6rios enviados pelos 
paises ao Banco Mundial. Para que os dados sejam mais 
arualizados e coerenres, recorreu-se rambem a esrimarivas 
da equipe recnica do Banco. As esrimarivas das conras 
nacionais da maioria dos paises foram obridas por miss6es 
economicas do Banco Mundial. Em cerros casos, a equipe 
do Banco ajusrou as esrimarivas para rorna-las compariveis 

com as defini<;:6es e conceiros inrernacionais e dar-lhes 
coerencia e arualidade. A maioria dos dados de fonres 
nacionais foi obrida em arquivos adminisrrarivos, pesquisas 
especiais e censos peri6dicos. As cira<;:6es de fonres espedfi
cas enconrram-se nas Conven<;:6es e Documenra<;:ao dos 
Dados Primarios e nas noras sobre correspondenres as 
rabelas, apresenradas mais adianre. 

Compatibilidade e confiabilidade dos dados 

Em bora renham sido envidados consideraveis esfor<;:os para 
padronizar os dados, nao se pode garanrir a sua plena com
parabilidade, razao pela qual os indicadores devem ser 
inrerprerados com caurela. Muiros farores aferam a 
disponibilidade, comparabilidade e confiabilidade dos 
dados: os sisremas esratisricos de muiras economias em 
desenvoJvimenro ainda sao deficienres; OS merodos, a 
coberrura, as praricas e as defini<;:6es esrarisricas variam 
muiro enrre os paises; e as compara<;:6es enrre perlodos e 
paises envolvem complexos problemas recnicos e concep
ruais que nao podem ser resolvidos de maneira inequivoca. 
Por isso, embora renham sido exrraidos das fonres conside
radas mais aurorizadas, os dados devem ser inrerprerados 
apenas como indica<;:6es de rendencias, caracrerizando as 
principais diferen<;:as enrre as economias, em vez de ofere
cer medidas quanrirarivas precisas dessas diferen<;:as. AJem 
disso, os insriruros nacionais de esrarisrica rendem a revisar 
seus dados hisr6ricos, principalmenre dos anos mais 
recenres. Assim, dados de "safras" diferenres podem ser 
incluidos em diferenres edi<;:6es das publica<;:6es do Banco 
Mundial. Recomendamos aos leirores nao fazer compara
<;:6es entre dados de diferenres edi<;:6es. 0 World Develop
ment Indicators 1997 CD-ROM apresenra series crono-
16gicas coerenres. AJem disso, falra resolver problemas 
referen res aos dados das 15 economias da anriga Uniao 
Sovierica: a coberrura e esparsa e os dados esrao sujeiros a 
urn grau de incerreza maior que o normal. 
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Os numeros em grifo referem-se a anos ou perlodos dis
tinros dos especiflcados (ate dois anos ames no caso dos 
indicadores economicos e ate rres anos ames ou depois no 
caso dos indicadores sociais), pois estes cosrumam ser coli
gidos com menor regularidade e mudam menos drastica
menre a cuno prazo. 

Coeficientes e taxas de crescimento 

Para facilitar a consulta, os dados muitas vezes sao apre
senrados como coeflcienres e taxas de crescimenro. Os va
lores absolutos podem ser obtidos no World Development 
Indicators 1997 CD-ROM. Salvo indicayao em conrrario, a 
maioria das taxas de crescimento medio por periodo foi 
calculada pelo merodo de regressao dos mfnimos quadra
dos (ver Merodos estatfsticos, adiante). Como esse merodo 
leva em considerar;:ao todas as observar;:6es feitas num 
periodo, as taxas de crescimento resulranres reAetem 
tendencias gerais que nao sao excessivamenre inAuenciadas 
por valores excepcionais. Para evitar a inAuencia dos efeiros 
da inAayao, utilizaram-se indicadores economicos a prer;:os 
constanres no cilculo das taxas de crescimento. 

Series a prec;:os constantes 

Para facilitar comparar;:6es inrernacionais e levar em conra 
os efeiros das variar;:6es dos prer;:os relativos inrerseroriais nos 
agregados das comas nacionais, os dados a prer;:os constantes 
da maioria das economias foram inicialmen te reordenados 
em tres anos-base consecutivos e depois concatenados e 
expressos nos prer;:os de urn ano-base comum, 1987. Os 
anos-base sao 1970 para o perfodo 1960-1975, 1980 para 
1976-1982 e 1987 para o periodo a partir de 1983. 

Durante o procedimenro de concatenar;:ao, os compo
nentes do PIB por origem industrial foram transformados 
urn por urn e somados para calcular o PIB reformulado. 
Nesse processo, pode haver discrepancias de escala entre o 
PIB a prer;:os constantes por ramos de arividade eo PIB por 
categorias de despesa. Tais discrepancias sao incorporadas 
na rubrica Despesas de consumo privado, na suposir;:ao de que 
o PIB por ramo industrial e uma estimativa mais conflavel 
do que o PIB por categoria de despesa. lndependentemente 
disso, o valor agregado pelo setor de servir;:os tambem inclui 
a discrepancia estatistica indicada nos dados originais. 

lndicadores sinteticos 

Os indicadores sinteticos para diferentes regi6es e grupos 
de renda, apresentados nas faixas em cor das tabelas, sao 
calculados por adiyao simples quando expressos como 
niveis. As taxas e os coeflcientes de crescimento geralmenre 
sao combinados pelo merodo de ponderar;:ao de valores por 
anos-base. Os indicadores sinteticos referentes aos aspectos 
socia.is sao ponderados pela popular;:ao, excero quando se 
referem a mortalidade infantil, em que a ponderar;:ao e feita 
pelo numero de nascimentos. Encontram-se mais infor
ma<;:oes nas noras sobre indicadores especiflcos. 

No caso dos indicadores sinteticos que abrangem varios 
anos, os cilculos basearam-se num grupo uniforme de 
economias, a flm de evirar que mudanr;:as na composir;:ao 
do agregado nao causassem falsas variar;:6es no indicador. A 
compilayao de medidas de grupo s6 foi feita quando havia 
dados disponfveis para dado ano com referencia a pelo 
menos dois rerr;:os de rodo o grupo, conforme a deflnir;:ao 
baseada nos dados de referencia de 1987. Uma vez 
preenchido esse criterio, sup6e-se que os pafses nao decla
rantes se houvessem comportado como os que forneceram 
estimativas. 0 leiror deve recordar que o objetivo dos indi
cadores e proporcionar agregados represenrativos para cada 
aspecro, apesar dos inumeros problemas desses dados, e 
que nada de signiflcativo pode ser inferido rerroativamente 
sobre o comportamento de urn pais a partir dos indi
cadores de grupo. Alem disso, o processo de ponderar;:ao 
pode resultar em discrepancias entre os rorais dos sub
grupos e os totals gera1s. 

Tabela 1. lndicadores basicos 

A Tabela 1a apresenta os indicadores basicos das economias 
com dados esparsos ou menos de I milhao de habirantes. 

As estimativas da popu!arao referem-se a meados de 
1995 e baseiam-se na deflnir;:ao que conra rodos os habi
tanres de urn pais, seja qual for a sua siruar;:ao legal ou 
nacionalidade. Os refugiados que nao estejam permanen
temente radicados no pais de asilo sao geraJmenre consi
derados como parte da popular;:ao do seu pais de origem. 

As estimativas de populayao baseiam-se em censos 
nacionais. As estimativas anteriores e posteriores ao censo 
baseiam-se em interpolar;:6es ou projer;:6es. A comparabili
dade internacional dos indicadores de popular;:ao e limitada 
por diferenr;:as de conceiros, deflnir;:oes, procedimentos de 
coleta de dados e merodos de esrimar;:ao usados pelos insti
rutos nacionais de estatfstica e outras organizar;:6es que os 
coJhem. Ademais, a freqliencia e a qualidade da cobertura 
dos censos demograflcos variam enrre paises e regi6es. Ver 
mais informar;:6es sobre a compilar;:ao dos dados demogra
flcos nas notas correspondences a Tabela 4. 

Area e a superficie total, medida em quilometros 
quadrados, que compreende terras e aguas interiores. Os 
dados sobre area foram exrraidos de Production Yearbook, 
da Organizar;:ao das Nar;:6es Unidas para AJimentar;:ao e 
Agriculrura (FAO). 

0 produto naciona! bruto (PNB) per capita e a soma do 
valor bruro adicionado por todos os produtores residenres, 
mais impostos (menos subsidios) nao inclufdos na ava
liar;:ao do produto, mais a renda primaria liquida (salarios e 
renda de propriedades) de nao residenres, dividida pela 
popular;:ao na metade do ano e convertida em d6lares pelo 
metodo do Atlas, que usa uma media das rax:as de cambio 
de tres anos para atenuar os efeitos de Autuar;:6es cambiais 
rransit6rias. Para uma explicar;:ao do merodo do Atlas, ver 
Metodos esratisticos no final desras noras. A taxa de cresci-
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menro do PNB per capita Foi calculada com base no PNB 
medido a pre<;os consranres de 1987, urilizando o merodo 
dos mfnimos quadrados. 

0 PNB per capita foi calculado por recnicos do Banco 
Mundial com base em dados das conras nacionais coligidos 
por Funcionarios do Banco duranre miss6es econ6micas ou 
enviados pelos insriruros nacionais de estatfstica a outras 
organiza<;6es inrernacionais como a Organiza<;ao de Coo
pera<;ao e Desenvolvimenro Econ6mico (OCDE). Os 
dados sobre as economias de alta renda da OCDE Foram 
Fornecidos por essa organiza<;ao. 0 Banco Mundial utili
zou o PNB per capita em d61ares dos Esrados Unidos na 
classifica<;ao de paises com fins anaJfricos e para dererminar 
a quaJifica<;ao para emprestimos. Veras defini<;6es dos gru
pos de renda na tabela de Classifica<;ao das economias por 
renda e regiao. 

As estimativas do PNB per capzta baseadas na PPA sao 
calculadas mediante a conversao do PNB em d61ares dos 
Estados Unidos urilizando a PPA como Faror de conversao, 
em vez da raxa de dmbio. As esrimarivas resultanres sao 
expressas em d6lares inrernacionais, uma unidade de conra 
que tern o mesmo poder aquisirivo em rela<;ao ao PNB 
roraJ que o d6lar dos Esrados Unidos em dererminado ano. 
0 denominador e a popula<;ao es rimada na merade do ano. 

Os pre<;os relarivos dos bens e servi<;os nao comerciados 
nos mercados inrernacionais rendem a variar subsrancial 
menre de urn pais a ourro, produzindo grandes diFeren<;as 
no poder aquisitivo relarivo das moedas e, ponanro, no 
bem-esrar medido pelo PNB per capita. 0 uso dos fatores 
de conversao baseados na PPA corrige essas diFeren<;as e 
pode assim proporcionar uma compara<;ao melhor da 
media de renda ou consumo em diFerenres economias. 
Conrudo, devem-se inrerprerar com caurela os indicadores 
baseados na PP A. Essas estimarivas empregam compara
<;6es de pre<;os de produros comparaveis, mas a quaJidade 
desres varia de um pais a ourro e ao Iongo do rempo. Os 
servi<;os sao panicularmenre diFfceis de comparar, em pane 
devido a diFeren<;as na produrividade. Muiros servi<;os 
por exemplo, os servi<;os do governo- nao sao vend idos 
no mercado em rodos os paises, razao pela qual sao com
parades urilizando-se os pre<;os dos insumos (principaJ
menre salarios) . Por ignorar as diFeren<;as de produrividade, 
esse enFoque pode inflar as esrimarivas das quantidades 
reais em pafses de renda mais baixa. 

A Fonre dos dados de PPA eo Programa de Compara<;ao 
lnrernacionaJ (PC!), coordenado pela Divisao de Esrarisrica 
da ONU. 0 Banco Mundial colige dados de reFerencia do 
PCI de fonres regionais, esrabelece a comparibilidade global 
enrre os dados regionais e calcu la esrimativas baseadas em 
regress6es para OS pafses que nao sao de reFerencia. Para 
mais informa<;6es sobre as fonres regionais e compila<;ao de 
dados de reFerencia, ver Banco Mundial 1993. Para inFor
ma<;6es sobre o merodo de deriva<;ao das esrimarivas de PPA 
baseadas em regress6es, ver Ahmad 1992. 

A percentagem de pessoas que vivem com menos de 1 dofar 
por dia (PPA) a pre<;os inrernacionais de 1985 e uma 
medida de pobreza amplamenre urilizada. Diz-se que uma 
pessoa e pobre se vive numa unidade Familiar cuja renda ou 
consumo roral por pessoa esta abaixo da linha de pobreza. 
Embora seja impossivel criar urn indicador de pobreza 
esrriramenre comparavel enrre pafses, o uso de uma linha 
de pobreza internacional padrao ajuda a reduzir problemas 
de comparabilidade. Ao esrimar o padrao de vida, uri
lizaram-se pesquisas represenrarivas dos paises, reaJizadas 
pelos instirutos nacionais de esrarfstica ou organiza<;6es pri
vadas, sob a supervisao do governo ou de urn organismo 
inrernacional. Sempre que possfvel, o consumo foi uti
lizado como indicador de bem-esrar para decidir quem e 
pobre. A medida do consumo geralmenre e ampla, 
incluindo produ<;ao propria, aJimenros e outros bens 
adquiridos. Nos casos em que dispunhamos apenas da 
renda Familiar, o nivel medio de renda foi aj usrado a uma 
esrimariva do consumo medio baseada em pesquisa (se 
disponivel) ou a uma esrimariva baseada nos dados sobre 
consumo das conras nacionais. 

As medidas de pobreza Foram preparadas pela Divisao 
de Pobreza e Recursos Humanos do Departamento de 
Pesquisa de Polfricas do Banco Mundial. As linhas de 
pobreza internacionais baseiam-se em dados primarios de 
pesquisas domiciliares obtidos de 6rgaos es rarisricos do 
governo e dos deparramenros de paises do Banco Mundial. 
As medidas de pobreza baseiam-se nas esrimativas mais 
recenres da PPA, da L'drima versao das Penn World Tables 
(Mark 5.6a). 

A esperanra de vida ao nascer indica o numero de anos 
que urn recem-nascido viveria se os padroes de morraJidade 
vigenres a epoca do seu nascimenro permanecessem inal
terados duranre toda a sua exisrencia. Os dados provem 
dos sistemas de regisrro civil ou, na sua Falra, de pesquisas 
demogd.ficas e domiciliares urilizando modelos para obrer 
taxas de monalidade especfficas por idade. 

0 analfabetismo de aduftos e a propor<;ao de adulros 
com mais de 15 anos que nao sabem ler nem escrever 
inreligivelmente uma Frase curra e simples do cotidiano. A 
aiFabetiza<;ao e o anaJfaberismo sao dificeis de definir e 
medir. Em nosso caso, a defini<;ao baseia-se no conceiro de 
aiFabetiza<;ao "funcional". Para medir a aiFaberiza<;ao uti
lizando essa deflni<;ao, e preciso conrar com medidas de 
urn censo ou pesquisa por amosrragem sob condi<;6es con
troladas. Na prarica, muitos pafses estimam o numero de 
ad ulros ana!Faberos com base em dados Fornecidos pelos 
proprios individuos ou em estimarivas do numero de pes
soas que terminam a escola primaria. Devido a esses pro
blemas, as compara<;6es en tre paises (e mesmo de urn ano 
a ourro num mesmo pais) devem ser Feiras com cautela. Os 
dados sobre as raxas de analfabetismo Foram exrrafdos do 
Statistical Yearbook da UNESCO (Organiza<;ao Educa
cional, Cienrffica e Culru ral das Na<;6es Unidas) . 
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Tabela 2. lndicadores macroeconomicos 
0 deficit/superdvit COrrente do governo centra/ e deflnido 
como a receira correme menos a despesa correnre do go
verno cenrral. As doa~oes nao sao incluidas na receira. 
Trata-se de uma medida uri! da capacidade fiscal do go
verno. A Tabela 14 mosrra o deficirlsuperavir global, in
cluindo doa~oes e a coma de capital. Os dados desra rabela 
provem de Government Finance Statistics Yearbookdo FMI. 

Moeda e quase-moeda abrange a maioria das obriga~oes 
das insrirui~oes monerarias de urn pais com seus residences, 
excero o governo cenrral. Essa defmi~ao de moeda rambem 
e conhecida como M2. Enrende-se por moeda o dinheiro 
nao deposirado em banCOS e OS depositos a vista, excero OS 
do governo cemral. Por q uase-moeda, enrendem-se os 
deposiros a prazo e de poupan~a e as comas bandrias simi
lares, que o emirenre pode convener em moeda com urn 
minimo de demora ou penalidade, e deposiros em moeda 
esrrangeira de residemes, excero os do governo central. 
Quando insrirui~oes financeiras nao-monerarias sao emi
remes imponames de obriga~6es quase-monerarias, esras 
podem ser incluidas na quase-moeda. 

Os dados sobre oferra de moeda provem de International 
Financial Statistics do FMI. Moeda e quase- moeda e a 
soma das lin has 34 e 35 de lntemationa! Financial Statistics. 

Calcula-se a taxa media de crescimento anual nominal da 
moeda e quase-moeda a parrir das cifras de fim de ano do 
exercfcio especificado, pelo merodo dos minimos quadra
dos. A media das cifras de dererminado ano e a das cifras 
do ano amerior e usada para calcular a media de moeda em 
circula(iio como percentagem do PI B. 

As taxas de juros bancdrios nominais represemam as raxas 
pagas pelos bancos comerciais ou similares sobre depositos 
a vista, a prazo ou de poupan~a e a taxa de juros cobrada 
pelos bancos sobre empresrimos a seus cliemes preferen
ciais. A comparabilidade internacional dos dados e limi
rada, em pane porque a cobenura e as defini~6es variam. 
Como as raxas de juros sao expressas em termos nominais, 
grande parte das varia~6es emre paises vern de diferen~as 
na infla~ao. Os dados provem das linhas 601 e 60p de Inter
national Financial Statistics. 

A inflarao media anua! e medida pela taxa de cresci
menro do deflator implicito do PIB. Calcula-se o deflator 
do PIB dividindo-se o PIB anual em valores corremes pelo 
valor correspondeme do PIB em valores consranres, ambos 
em moeda nacionaJ. Em seguida, usa-se o metodo dos 
minimos quadrados para calcular a taxa de crescimemo do 
deflaror do PIB para o periodo. 

0 deflator implicito do PIB e a medida da infla~ao de 
base mais ampla, mosrrando varia~oes anuais de pre~os de 
todos os bens e se rvi~os produzidos numa economia; 
porem, como rodos os indices de pre~os, esta sujeito a limi
ra~6es concepruais e praticas. Os deflatores para as econo
mias em desenvolvimento fo ram calculados com base em 

dados das comas nacionais coligidos pelo Banco Mundial. 
Os dados das economias de renda alta foram derivados de 
dados fornecidos pela OCDE. 

0 sa/do em conta corrente e a soma das exporra~6es 
liquidas de bens, servi~os e rendas e das rransferencias 
privadas liquidas. Excluem-se as uansferencias de capital. 
(Ver rambem a Tabela 16.) Os dados provem de Interna
tional Financial Statistics e de esrimativas das equipes de 
paises do Banco Mundial. 

As reservas internacionais brutas compreendem haveres 
em ouro monerario, direiros especiais de saque (DES), a 
posi~ao de reserva dos membros no FMI e haveres em 
moeda esuangeira sob comrole das autoridades monera.
rias. As reservas inrernacionais bruras em dolares dos Esra
dos Unidos aparecem na Tabela 16. Os haveres em reser
vas como cobenura de meses de imporra~6es foram 
calculados como a rela~o enrre as reservas internacionais 
bruras e o valor em dolares correnres das imporra~6es de 
bens e servi~os, multiplicada por 12. 

Os indicadores simeticos foram computados como o 
racio de agregados de grupos sobre as reservas inrerna
cionais bruras e as impona~6es torais de bens e servi~os em 
dolares correnres. 

0 valor !iquido atua! da divida externa e 0 valor da 
divida a cuno prazo adicionado ao somarorio desconrado 
de todos os pagamenros de servi~o da divida duranre a vida 
dos emprestimos existentes, a pre~os correnres. As cifras da 
divida foram convenidas das moedas de pagamemo em 
dolares dos Esrados Unidos, pela taxa de dmbio oficial ao 
fim do ano. Para esrimar o coeficieme da divida em rela~o 

ao PNB, esre e converrido a raxa de dmbio oficial ou, em 
casos excepcionais, por urn faror de conversao correspon
denre a urn so ano, dererminado pelos recnicos do Banco 
Mundial. (Ver rambem as noras das Tabelas 12 e 17.) 

Tabela 3. lndicadores economicos externos 

As refa(oes liquidas de troca medem a varia~ao relariva dos 
pre~os das exporra~6es comparados com os das imporra~6es . 

Calculado como a rela~o emre o indice de pre~os medios 
das exporra~6es e 0 indice de pre~os medios das imporra~6es 
de urn pais, esse indicador mosrra as varia~6es do nivel dos 
pre~os das exporra~oes como percenragens dos pre~os das 
imporra~6es em rela~ao a urn ano-base (1987). Os dados 
provem da base de dados da Conferencia das Na~6es 

Unidas sobre Comercio e Oesenvolvimemo (UNCTAD), 
de lntemationa! Financial Statistics do FMI e de esrimarivas 
dos tecnicos do Banco Mundial. (Ver tambem a Tabela 15). 

0 comercio e medido como a rela~ao emre a soma das 
exporra~6es e imporra~oes de bens e servi~os eo valor arual 
do PIB. 0 racio comercio/PIB e uma medida comumenre 
utilizada da aberrura de uma economia ou da sua ime
gra~ao a economia global. Os dados provem dos arquivos 
de comas nacionais do Banco Mundial. 
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Os fluxos agregados de recursos liquidos sao a soma dos 
fluxos liquidos da dlvida a Iongo prazo (exclulda a utiliza
<;:ao de crediros do FMI), mais doa<;6es oflciais (excero 
assistencia tecnica), investimenro estrangeiro Jlquido direro 
e fluxos de vaJores em carreira. Os fluxos llquidos rotais 
sobre a dlvida a Iongo prazo sao os desembolsos menos a 
amorriza<;ao do principal da divida publica, da divida com 
garanria do governo e da divida privada a Iongo prazo sem 
garanria. As doa<y6es oftciais sao as transferencias em di
nheiro ou especie feitas por urn orgao oflcial, pelas quais 0 

beneficiario nao assume divida. Os dados foram exrrafdos 
do Sistema de Notiflca<yao da Dfvida do Banco MundiaJ e 
de International Financial Statistics do FMI. 

Os fluxos liquidos de capital privado consisrem de fluxos 
de divida privada e fluxos que nao implicam endivida
menro, bern como os emprestimos bandrios e os rela
cionados com o comercio externo. Os fluxos de divida pri
vada compreendem emprestimos de bancos comerciais, 
rirulos e outros creditos privados; os fluxos privados que 
nao impJi cam endividamentO sao OS investimenros 
esrrangeiros direros lfquidos e os investimentos de carreira. 
0 investimenro esrrangeiro direro e 0 investimenro feito 
para adquirir parricipa<;ao na gestao de uma empresa que 
arua noutra economia que nao do investidor; e a soma dos 
fluxos liquidos de capitaJ acionario, rendimenros reinvesti
dos e ourros capitais a Iongo e curro prazo, conforme indi
cado no balan<;o de pagamenros. Os fluxos de investimenro 
de carreira incluem fluxos liquidos de investimenro de 
Carreira que nao criam dfvida (soma de fundos do pafs, 
receiras de depositarios e compras diretas de a<y6es por 
investidores esrrangeiros) e fluxos liquidos de dlvida de 
carreira (bonus emiridos adquiridos por investidores 
esrrangeiros). 

A principal fonre de dados sobre fluxos de capital pri
vado e o Sistema de Notifica<;ao da Oivida do Banco 
Mundial. Alguns dados foram exrraidos de International 
Financial Statistics do FMI e dos arquivos de dados do 
Banco Mundial. 

A ajuda externa compreende a assisrencia financeira 
classificada como assisrencia oficial ao desenvolvimenro 
(AOD) ou ajuda oficiaJ (AO) pelo Comite de Assistencia 
ao Desenvolvimento (DAC) da OCDE. A AOD consiste 
de doa<y6es e emprestimos feiros em condi<;6es financeiras 
concessionais por todos os organismos oficiais bilaterais 
e fonres mulrilaterais para promover o desenvolvimenro 
econ6mico e o bem-estar. Os desembolsos lfquidos equi
vaJem aos desembolsos bruros menos os pagamenros de 
amorriza<;:ao de ajuda anterior. Para quaJificar-se como 
AOD, cada transa<;:ao deve preencher os seguinres requisi
tos: e administrada tendo como principal objetivo a pro
mo<yao do desenvolvimenro economico e do bem-esrar de 
paises em desenvolvimenro; deve ter carater concessional e 
incluir pelo menos 25% como doa<yao. A AO inclui 

asSlStencia proporcionada em condi<;6es semelhanres a 
AOD aos paises da Europa oriental, a ex-Uniao Sovietica e 
a outras economias que constam na lista da "pane II" do 
DAC. Os dados sobre a ajuda externa foram fornecidos 
pelo DAC e publicados em seu relatorio anual, Develop
ment Co-operation. Os dados sobre PNB sao estimativas do 
Banco MundiaJ. 

Os indicadores sinreticos da assistencia como percenra
gem do PNB foram computados a partir do racio do total 
de grupos sobre a ajuda extern a e o PN B em do lares cor
renres dos Estados Unidos. 

Tabela 4. Popula~ao e mao-de-obra 

As estimativas de popularao em meados de 1995 foram 
obtidas de varias fonres, inclusive a Divisao Demografica 
das Na<;6es Unidas, instiruros nacionais de estarfsrica e os 
departamenros de paises do Banco Mundial. 0 Banco 
Mundial utiliza a defmi<yao de facto da popula<yao de 
urn pals, em que sao contados rodos os habitanres, seja 
qual for a sua situa<yao legal ou nacionalidade. Observe
se, porem, que os refugiados que nao estejam permanen
temente radicados no pais de asi lo sao geralmenre con
siderados como pane da popula<;:ao do seu pais de 
on gem. 

As notas da Tabela I apresenram informa<;:6es adi
cionais sobre as estimativas populacionais. A rabela da 
se<;:ao de Conven<;:6es e Documenra<;:ao dos Dados 
Primarios mosrra as daras dos recenseamenros ou pesquisas 
demograficas mais recenres. 

A taxa media anual de crescimento da popukzriio foi caJ 
culada pelo merodo exponencial de pontos exrremos. Para 
mais informa<;:6es, veja a se<;:ao sobre merodos estatisricos 
no final destas notas. 

A popu!arao de 15 a 64 anos eo grupo eta rio geraJmenre 
considerado mais economicamenre ativo. Conrudo, em 
varias economias em desenvolvimemo, os menores de 15 
anos trabalham a tempo integral ou parciaJ e em aJgu mas 
economias de renda alta muiros conrinuam trabalhando 
apos os 65 anos. 

A miio-de-obra total ab range as pessoas que se 
enquadram na deflni<;:ao de "popula<;:ao economicamenre 
ativa" da OIT: rodos os que fornecem rrabaJho para a pro
du<;:ao de bens e servi<yos durante um cerro perfodo. Inclui 
os empregados e os desempregados. Embora as praricas 
nacionais variem no rratamenro de grupos como as fo r<;as 
armadas e os trabaJhadores sazonais ou a tempo parcial, a 
mao-de-obra em geral inclui as for<;:as armadas, os desem
pregados e os que esrao buscando emprego pela primeira 
vez, mas excetua as donas-de-casa, ourras pessoas que 
prestam cuidados nao remunerados e os rrabalhadores do 
seror informal. 

A taxa media de crescimento anual da miio-de-obra foi 
calculada utilizando-se 0 metodo exponencial de ponros 
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exrremos. Para mais informa~6es, ver a se~ao sobre Mero
dos estatisticos. 

A percentagem de mu!heres mostra a parricipa~ao das 
mulheres na for~a de rrabalho. As estimativas da mao-de
obra foram derivadas aplicando-se as taxas de parricipa~ao 
da OIT as estimativas demograftcas do Banco Mundial. 

A mdo-de-obra na agricu!tura inclui pessoas empregadas 
na agropecuaria, silvicultura, ca~a e pesca. 

A miio-de-obra industria! inclui os que rrabalham na 
minera~ao e nas indusrrias de rransforma~ao, constru<;:ao e 
eletricidade, agua e gas. 

As taxas de atividade da popula~ao economicamenre 
ativa ou de parricipa~ao na mao-de-obra foram compiladas 
pela OIT com base nos ultimos censos ou pesquisas 
nacionais e publicadas em seu Yearbook of Labour Statistics. 
Em alguns paises em desenvolvimenro, as cifras sobre a 
for~a de rrabalho refletem uma subestima<;:ao significativa 
da parricipa<;:ao feminina. E possivel tambem que as esti
mativas da mao-de-obra rural nao captem roda a mao-de
obra familiar e sazonal. 

Todos OS indicadores sinreticos sao dados dos paises 
ponderados pela popula~ao ou subgrupo populacional. 

Tabela 5. Distribui~ao da renda ou do consumo 

0 ano da pesquisa e o ano em que os dados basicos foram 
coligidos. 

0 indice de Gini mede o grau em que a disrribui<;:ao da 
renda (ou, em alguns casos, do consumo) enrre individuos 
ou familias denrro de uma economia difere de uma dis
tribui<;:ao perfeitamenre uniforme. A curva de Lorenz 
mosrra as percenragens cumulativas da renda total recebida 
em rela~ao ao numero cumulativo de recebedores, 
come<;:ando com o individuo ou a familia mais pobre. 0 
indice de Gini medea area enrre a curva de Lorenz e uma 
linha hipotetica de igualdade absoluta e e expresso como 
percenragem da area maxima abaixo dessa linha. Assim, 
urn indice de Gini equivalenre a zero represenra igualdade 
absoluta e urn indice de 100% desigualdade absoluta. 

A distribuir;do percentua! da renda ou do consumo e a 
parcela que cabe aos subgrupos de popula~ao indicados por 
quintis ou decis. E possivel que a soma das percenragens 
por quinris nao seja 100 devido ao arredondamenro. 

A desigualdade na distribui~ao da renda ref!ete-se na 
percenragem de renda ou consumo que cabe aos segmen
tos da popula<;:ao classificados por nfveis de renda ou de 
consumo. Os segmenros mais baixos em termos de renda 
pessoal ou familiar geralmenre recebem a menor parcela da 
renda total. 0 indice de Gini represenra urn indicador sin
tetico convenienre do grau de desigualdade. 

Os dados sobre renda ou consumo pessoal ou familiar 
provem de pesquisas domiciliares nacionalmente represen
tativas. Os dados referem-se a diversos anos entre 1985 e 
1994. As notas referenres aos anos das pesquisas indicam se 

as classifica~6es baseiam-se na renda ou no consumo per 
capita ou, no caso das economias de renda alta, na renda 
familiar. Nos casos em que tivemos acesso aos dados origi
nais de pesquisas domiciliares, estes foram uri lizados para 
calcular diretamenre as propor~oes de renda (ou consumo) 
por quinril; caso conrrario, as propor~6es foram estimadas 
com base nos melhores agrupamenros de dados disponiveis. 

Os indicadores de disrribui~ao dos paises de renda baixa 
e media foram ajustados pelo tamanho das familias, pro
duzindo uma medida mais coerenre da renda ou do con
sumo per capita. Nao ajustamos os dados pelas diferenyas 
espaciais de cusro de vida denrro de cada pais, por nao 
serem geralmenre disponiveis os dados necessarios. Para 
mais detalhes sobre a merodologia de cilculo referenre aos 
paises de renda baixa e media, ver Ravallion e Chen 1996. 

Como as pesquisas domiciliares diferem quanro ao 
merodo e a natureza dos dados co!igidos, OS indicadores de 
distribui~ao nao sao estritamenre comparaveis enrre paises. 
Esses problemas estao diminuindo a medida que OS mero
dos de pesquisa melhoram e se rornam mais padronizados, 
mas ainda nao e possivel uma comparabilidade estrita. 

Devem-se assinalar os seguintes problemas de compara
bilidade: primeiro, as pesquisas variam na uriliza~ao da 
renda ou das despesas de consumo como indicador do 
padrao de vida. Em 37 dos 66 paises de renda baixa e 
media, os dados referem-se a despesas de consumo. Em 
geral, a distribui<;:ao da renda e mais desigual que a do con
sumo. Alem disso, as defini~oes de renda utilizadas nas 
pesquisas geralmenre sao muiro diferentes da defini~ao 
economica de renda (nivel maxi mo de consumo com
parfvel com a manuten~ao inalterada da capacidade pro
duriva). Por esses motivos, o consumo geralmenre e urn 
estalao muiro melhor. Em segundo Iugar, as pesquisas 
variam na utiliza<;:ao da familia ou do individuo como 
unidade de observayao. Ademais, as unidades familiares 
diferem quanro ao numero de membros e ao grau em que 
a renda e dividida enrre eles. Os indivfduos diferem em ter
mos de idade e necessidades de consumo. Quando a 
familiae utilizada como unidade de observa<;:ao, os quintis 
referem-se a percenragem de familias, e nao da popula<;:ao. 
Terceiro, as pesquisas diferem tambem quanro a classifi
ca~ao das unidades de observa~ao pela renda (ou pelo con
sumo) familiar ou per capita. 

Os tecnicos do Banco Mundial esfor~aram-se por asse
gurar a comparabilidade dos dados referenres as economias 
de renda baixa e media. Sempre que possivel, utilizou-se o 
consumo em vez da renda. As familias foram classificadas 
por consumo ou renda per capita na forma<;:ao dos per
cenris, e estes basearam-se na populayao, e nao nas familias . 
A comparabilidade dos dados referenres a paises de alta 
renda e mais limitada, porque a unidade de observa~ao 
geralmenre e uma familia nao ajustada pelo seu tamanho e 
as familias sao classificadas de acordo com a renda familiar 
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total e nao com a renda individual de seus membros. Esses 
dados sao apresenrados enquanro se aguarda a publica~ao 
de dados mais aprimorados do Estudo de Renda de Lu
xemburgo, em que os membros da familia sao classiflcados 
pela renda media dispon[vel por pessoa adulta equivalenre. 
Porranro, as esrimarivas conridas na rabela devem ser inrer
pretadas com basranre cautela. 

Os dados sabre disrribui~ao nas economias de renda 
baixa e media foram compilados pela Divisao de Pobreza e 
Recursos Humanos do Departamento de Pesquisa de 
Politicas do Banco Mundial, utilizando dados primarios de 
pesquisas domiciliares obridos de insriruros nacionais de 
estarisrica e dos deparramenros de paises do Banco 
Mundial. Os dados sabre as economias de renda alta 
provem de fonres nacionais, suplemenradas pela base de 
dados do Escudo de Renda de Luxemburgo de 1990, pelo 
Statistical Yearbook do Eurosrar e par National Accounts 
Statistics: Compendium of Income Distribution Statistics 
(1985), das Na~6es Unidas. 

Tabela 6. Saude 

0 acesso aos SCI1liros de satidee medido pela percenragem da 
popula~o que dispoe de rraramenro para doen~as e les6es 
comuns, inclusive os medicamenros essenciais da lista 
nacional, em local que nao disre mais de uma hora de 
viagem ou caminhada. Os servi~os rendem a concenrrar-se 
nas areas urbanas. 

0 acesso a dgua potdvel e a percenragem da popula~ao 
com acesso razoavel a abasrecimenro de agua (inclusive 
aguas superflciais traradas ou aguas nao ttatadas mas nao 
conraminadas, tais como fonres, po~os sanirarios e cisrer
nas proregidas). Numa area urbana, essa fonre pode ser 
uma bica publica localizada a nao mais de 200 metros. Nas 
areas rurais, denora si rua~6es em que os membros da 
famil ia nao precisam gasrar uma parte desproporcionaJ do 
dia buscando agua. A deflni~ao de agua poravel mudou 
com o decorrer do tempo. 

0 acesso a saneamento refere-se a percenro.gem da popu
la~o com insrala~6es pelo menos adequadas de disposi~ao 
de dejetos, que possam efetivamenre prevenir o conraro 
humano ou animal com os excremenros. 

A taxa de mortalidade infanti! e o numero de crian~as 

que morrem antes de completar um ano, por mi l nascidos 
vivos em dererminado ana. Os dados represenram uma 
combina~ao de valores observados e inrerpolados e esrima
rivas projeradas. 

A prevalencia de desnutrirao e a percenragem de crian~as 
menores de 5 anos cujo peso para a idade e inferior em 
mais de 2 desvios-padrao a media da popu la~ao de referen
cia. 0 peso para a idade e urn indicador composro do peso 
relativamenre a altura (deflnhamenro) e altura relariva
menre a idade (arrofia). Embora nao distinga enrre defi
nhamenro e arrofia, esse indicador e uri! para efetuar com-

para~6es com pesquisas anreriores, pois o peso em rela~ao 
a idade foi a primeira medida anrropomerrica de uso geral. 
A popula~ao de referencia, adorada pela OMS em 1983, 
consisre de cr ian~as dos Esrados Unidos que se sup6e 
serem bern alimenradas. Para alguns paises, se nao fo i pas
sive! calcular o peso para a idade, a prevalencia foi esrimada 
com base em dados de pesquisas da OMS. Esse enfoq ue 
rem efeiros minimos sabre as raxas esrimadas que a OMS 
considera comparaveis entre paises. 

A uti!izarao de anticoncepcionais e a propor~ao de mu
lheres ou maridos que praricam qualquer forma de conrra
cep~ao. 0 uso de anriconcepcionais geralmente e medido 
en tre mulheres casadas de 15 a 49 anos. Alguns paises uri
lizam medidas references a ourros grupos, especialmenre de 
15 a 44 anos. Os dados foram exrraidos principalmenre de 
pesquisas demograficas e de saude, bem como de pesquisas 
sabre a prevalencia de uril iza~ao de anriconcepcionais. 

A taxa de fecundidade total represenra o numero de fl
lhos que nasceriam se uma mulher vivesse are o fl m dos 
seus anos fecundos e rivesse fdhos em cada idade de acordo 
com as taxas de fecundidade por idade. Os dados repre
senram uma combina~ao de esrimarivas observadas, inrer
poladas e projeradas. 

A mortalidade materna refere-se ao numero de 6biros 
em virrude da gravidez e do parco por 100.000 nascidos 
vivos. Como o obiro decorrenre do parco e deflnido de 
maneira mais ampla em alguns paises, incl uindo compli
ca~6es da gravidez, puerperia e abono, e muiras mulheres 
morrem devido a falra de adequada aren~ao de saude, e 
dificil medir a morralidade materna de maneira coerente e 
fldedigna entre os paises. E evidence que muiros 6biros 
maternos nao sao regisrrados, parricularmenre em paises 
com popula~6es rurais em areas remoras. Isso expl icaria 
algumas esrimarivas baixas, especialmenre de paises 
africanos. Os dados foram exrrafdos de varias fonres. Nos 
casas em que os sistemas adminisrrativos sao deficienres, as 
estimarivas baseiam-se em pesquisas demograflcas e de 
saude nas quais se uril izaram recnicas de esrima~ao indirera 
ou em ourras pesquisas nacionais par amosrragem. Para 
varios pafses em desenvolvimenro, as estimarivas de mor
ralidade materna foram calculadas pela Organiz.a~ao 
Mundial da Saude (OMS) e pelo Fundo das Na~6es 

Unidas para a lnfancia (UNICEF) urilizando recnicas de 
modelagem esratisrica. 

Todos os indicadores sinrericos desra rabela, excero os 
de morralidade infanri l, sao dados ponderados pela popu
la~ao ou par subgrupos populacionais. A raxa de morral i
dade infanril e ponderada pelo numero de nascimenros. 

Tabela 7. Educa~ao 

Os dados sabre matricula no ensino primdrio sao esrimati
vas da propor~ao de alunos marriculados na escola 
primaria em rela~ao a popula~ao de cr i an~as em idade esco-
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Jar. Embora muiros paises considerem como idade escolar 
a faixa de 6 a 11 anos, ourros empregam diferenres fa ixas 
erarias. A raxa brura de marricula pode ulrrapassar 1 OOo/o 
por esrarem alguns alunos acima ou abaixo do grupo erario 
escolar padrao do pais. 

A matricu!a no ensino secunddrio foi calculada da mesma 
maneira e nesre caso rambem a defini\ao da faixa eraria 
difere enrre os paises. A faixa mais freqUenremenre consi
derada e ados 12 aos 17 anos. A mardcula rardia de alu
nos, a reperencia e a concenrra\ao nas series finais podem 
inf!uenciar esses coeficienres. 

Os dados sobre matricu!a tercidria foram calculados 
dividindo-se o numero de alunos marriculados em rodas as 
universidades e escolas p6s-secundarias pela popula\ao de 
20-24 anos, embora pessoas acima e abaixo dessa faixa 
possam esrar marriculadas em esrabelecimenros rerciarios. 

A percentagem de coortes que chega a 4a serie e a pro
por\ao de crian\as que, rendo iniciado a escola primaria 
em 1980 e 1988, conrinuaram are a 4• serie em 1983 e 
1991, respecrivamenre. Os numeros em grifo represenram 
anos anrenores ou posrenores. 

Os dados sobre marrfcula foram compilados pela 
UNESCO com base nos regisrros das auroridades naciona.is. 

0 ana!fabetismo de adu!tos e definido como a parcela da 
popula\aO maior de 15 anos que nao sabe ler nem escrever 
inreligivelmenre uma frase curra e simples do coridiano. 
Essa e apenas uma das rres defini\6es mais aceiras e a sua 
aplica\ao esra sujeira a ressalvas em muiros paises. Os dados 
provem de esrimarivas e projecr6es de analfaberismo 
preparadas pela UNESCO. 

Os indicadores sinrericos de marricula foram pondera
dos pela popula\ao. 

Tabela 8. Utilizafi:ao comercial de energia 

0 uso total de ene1gia refere-se ao uso de energia primaria 
num pais anres da sua rransforma\ao em ourros com
busrfveis de uso final (como elerricidade ou derivados do 
perr6leo) e foi calculado como a soma da produ\ao 
nacional e das imporracroes e variacroes de esroque, menos 
exporracroes e fornecimenro inrernacional de combusrivel 
naval. 0 consumo de energia inclui rambem produros para 
fins nao energericos, sobrerudo derivados do perr6leo. 0 
uso de lenh.a, esrerco e ourros combusriveis rradicionais, 
embora subsrancial em alguns paises em desenvolvimenro, 
nao foi levado em conra devido a inexisrencia de dados 
confiaveis e abrangenres. 

0 uso de energia per capita baseia-se nas esrimarivas da 
popula\ao roral nos anos indicados. 

0 P!B por qui!ograma de energia comercial uri lizada e a 
esrimariva, em d61ares dos Esrados Unidos, do PIB (a 
precros consranres de 1987) por quilograma de equivalenre 
de perr61eo. 

Para calcular as importaroes liquidas de energia como per
centagem t:W comumo, ranro as imporracr6es como o consumo 

de energia foram medidos em equivalenres de perr6leo. 0 
si nal negarivo inclica que 0 pais e exporrador lfquido. 

Os dados sobre uriliza\ao comercial da energia provem 
da Agencia lnrernacional de Energia e do Energy Statistics 
Yearbook, da ONU. Referem-se a formas comerciais de 
energia primaria - perr6leo (oleo bruro, gas narurallique
feiro e perr61eo de fonres nao-convencionais), gas narural, 
combusriveis s61idos (carvao, linhiro , ere. ) e elerricidade 
primaria (energia nuclear, georermica, hidrelerrica, ere.) 
converridas em equivalenres de perr6leo. Para a conversao 
de energia nuclear em equivalen res de perr6leo, pressup6s
se uma eficiencia rermica re6rica de 33%. Arribuiu-se uma 
eficiencia de 1 OOo/o a energia hidrelerrica. 

Os dados sobre emissiio de bi6xido de carbono referem-se 
aos fluxos indusrriais provenienres de combusriveis s6lidos 
e liquidos, gases combusriveis, queima de gas perdido e fa
brica\aO de cimenro. Baseiam-se em varias fonres indicadas 
pelo World Resources lnsriru re, princi palmenre o Carbon 
Dioxide Information Analysis Cenrer (CDIAC), Environ
mental Science Division, Oak Ridge Narional Laborarory. 

0 CDIAC calcula anualmenre as emiss6es de C02 
provenienres da queima de combusriveis f6sseis e fabri
ca\ao de cimenro na maioria dos pafses. Esses cakulos 
baseiam-se em dados sobre o consumo liquido aparenre de 
combusriveis f6sseis da Serie de Dados Mundiais sobre 
Energia manrida pela Divisao Esrarisrica das Na\6es 
Unidas e de dados sobre a fabrica\ao mundial de cimenro 
baseados na Serie de Dados sobre Fabrica\ao de Cimenro 
manrida pelo Bureau de Minas dos Esrados Unidos. As 
emiss6es foram calculadas com base na fab rica\ao e uriliza
~ao media global de combusriveis. As esrimarivas nao 
incluem os combusrfveis uril izados no rransporre inrerna
cional, devido a dificuldade de rarear o volume enrre os 
pafses. Embora as esrimarivas das emiss6es mundiais 
provavelmenre se enconrrem numa faixa de 1 Oo/o acima ou 
abaixo das emiss6es reais, as esrimarivas nacionais podem 
rer uma margem de erro maior. 

Os indicadores sinrericos relarivos ao uso de energia e 
emiss6es de bi6xido de carbona sao rorais simples. Os indi
cadores sinrericos de crescimenro foram calculados com 
base nos rorais dos grupos, uril izando-se o merodo dos mi
nimos quad rados. U rilizaram-se pondera\6es da popula\ao 
para compurar medias de grupos para consumo de energia 
per capita e emiss6es de bi6xido de carbona per capita. 

Tabela 9. Utilizafi:ao da terra e urbanizafi:ao 

A expressao terras em cu!tivo inclui lavouras remporarias e 
permanenres, prados remporarios, granjas comerciais, hor
ras domesricas e rerras em pousio remporario. As lavouras 
permanenres sao as que nao precisam ser replanradas ap6s 
cada colheira, excluindo-se, porem, o uso da rerra para cul
rivo de arvores para exrra~o de madeira. 

Os pastos permanentes sao as rerras urilizadas para 
pasragem por cinco anos ou mais, incluindo pasros narurais 
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e cul rivados. Somenre alguns pafses manrem regisrro regu
lar dos pasros permanenres, ja que essa caregoria e diffcil de 
avaliar por induir zonas silvestres usadas como pasros. 

Out~·as terras induem as areas coberras de arvores naru
rais ou planradas e areas desmatadas que serao refloresradas 
no fururo proximo. Tambem incluem rerras nao culri
vadas, pasros nao urilizados para pastagem, panranos, ter
ras inculras e areas consrrufdas (terrenos residenciais e 
indusrriais, areas de lazer e areas coberras por esrradas e 
ourras formas de infra-esrrurura artificial). 

Os dados sobre uso do solo provem da Organiza<;:ao 
das Na<;:6es Unidas para a Alimenra<;:ao e a Agriculrura 
(FAO), que recolhe esses dados de enridades nacionais 
mediante questionarios anuais e censos agricolas. Con
rudo, algu ns pafses empregam defini<;:6es diferenres de uso 
do solo. A FAO freqi.ienremenre aj usra as defini<;:6es das 
caregorias de utiliza<;:ao da rerra e as ve-tes revisa os dados 
anreriores. Como os dados sobre uso do solo reflerem 
al rera<;:6es nos procedimentos de notifica<;:ao e na propria 
uriliza<;:ao, as rendencias aparentes devem ser interpreradas 
com caurela. A maioria dos dados sobre uso do solo refere
se a 1994. 

A popuLarao urbana e a popula<;:ao na merade do a no de 
areas definidas como urbanas em cada pals. A defin i<;:ao 
varia um pouco de um pals a ourro. 

A popuLarao em ag!omerados urbanos de 1 mi!hiio de 
habitantes ou mais e expressa como a percentagem da 
popula<;:ao em areas merropoli ranas que em 1990 rinham 
I milhao de habiran res ou mais. 

As esrimarivas da popula<;:ao urbana provem de World 
Urbanization Prospects: The 1994 Revision, da ONU. Para 
compurar a raxa de crescimento da popula<;:ao urbana, apli
cou-se a propor<;:ao da popula<;:ao urbana calculada pela 
ONU as estimarivas de popula<;:ao roral do Banco Mundial 
(Tabela 4) . A serie resulranre de esrimarivas de popula<;:ao 
urbana tambem foi utilizada para computar a popula<;:ao 
em aglomerados urbanos como percentagem da popula<;:ao 
urbana. Como as estimarivas desta rabela baseiam-se em 
diferentes defini<;:6es nacionais do que e urbano, as com
para<;:6es enrre paises devem ser feiras com cautela. 

Os indicadores sinrericos da popula<;:ao urbana como 
percenragem da popula<;:ao roral foram calculados a partir 
das percenragens de cada pais ponderadas pela parcela da 
popula<;:ao global a ele correspondenre. Os ourros indi
cadores sinrericos desra tabela foram ponderados da mesma 
forma, usando a popula<;:ao urbana. 

Tabela 10. Recursos florestais e hidricos 

A area jlorestada refere-se aos bosques narurais de vegeta<;:ao 
lenhosa onde ha predominancia de arvores. 

Entende-se por desjlorestamento anua! a conversao 
permanenre de areas floresradas para ourros fins, tais 
como culrivos rransitorios, agricultura permanenre, cria<;:Jo 
de animais, assenramenros ou desenvolvimenro de infra-

esrrurura. As superficies desfl oresradas nao incluem as areas 
que foram provisoriamenre desmatadas mas que deverao 
ser reflorestadas, nem as areas dererioradas pela cata de 
lenha, pela chuva acida ou por incendios floresrais. A 
exrensao e 0 percenrual da area to tal referem-se a med ia 
anual de desmaramemo de areas floresradas narurais. 

As esrimarivas de areas flo resradas baseiam-se nas esratfs
ticas nacionais compiladas pela FAO e pela Comissao 
Economica das Na<;:6es Unidas para a Europa (CENUE). 
Em 1993, publicaram-se novos esrudos sobre pafses rropi
cais (FAO) e zonas temperadas (CENUE/FAO), mas com 
defini<;:6es difere nres. Para a FAO, floresra natu ral em 
pafses rropicais e uma floresta cerrada onde as arvores 
cobrem grande propor<;:ao da superficie do solo e nao ha 
coberrura continua de gramfneas; ou uma floresra esparsa, 
defin ida como uma misrura de floresra e prado com pelo 
me nos I 0% de coberrura arborea e solo com coberrura 
gramfnea continua. 0 esrudo da CENUE/FAO define 
como floresras as forma<;:6es onde as copas das a.rvores 
cobrem mais de 20% da superffcie. Ai rambem se incluem 
flo resras esparsas, veredas e aceiros florestais, pequenas areas 
remporariamenre desmaradas, bosques novos cujas copas 
deverao, na maw ridade, cobrir pelo menos 20% da super
ficie, quebra-venros e faixas de prore<;:ao. 

As dreas nacionais protegidas sao areas com pelo menos 
mil hectares que se inserem em uma de cinco caregorias: re
servas cienrfficas e reservas esrriramente narurais; parques 
nacionais de imporrancia nacional ou imernacional (nao 
afetados marerialmenre pela atividade humana); monu
menros narurais e paisagens nawrais com caracrerisricas 
unicas; reservas narurais admin isrradas e refLigios da fauna 
silvesrre; e regi6es terresrres e marinhas protegidas (entre as 
quais podem incluir-se locais que fazem pane do parrimo
nio cultural). A rabela nao inclui zonas protegidas apenas 
por leis locais OU esraduais, nem areas onde e permitido 0 

uso da florae da fauna silvesrres para fins de consumo. Pode 
haver varia<;:6es na defini<;:ao desses dados e em sua notifica
<;:ao as organiza<;:6es que os compilam e divulgam, como o 
Cenrro Mundial de Monirora<;:ao da Conserva<;:ao. 

Os dados sobre extrafiio anua! de dgua doce referem-se a 
ex tra<;:ao roral, sem contar as perdas por evapora<;:Jo em 
reservarorios. A exrra<;:ao rambem indui a agua proveniente 
de usinas de dessaliniza<;:ao nos pafses onde essa fonte e 
uma pane imporranre da ex rra<;:ao roral. Os dados sobre 
exrra<;:ao referem-se a um dos anos do perfodo 1970- 1995. 
A exrra<;:ao pode ser superior a 100% dos esroques reno
vaveis quando e signiticativa a extra<;:ao de aqi.ifferos nao
renovaveis ou usinas de dessali niza<;:ao, ou quando ha con
sideravel reuril iza<;:ao da agua. Os dados estao expressos 
como rotais ou percentagens do total de recursos de agua 
doce, incluindo os recursos renovaveis internos e, se indi
cado na tabela, cursos de agua que fl uem de ourros pafses. 
Os recursos inrernos renovaveis incluem os fluxos de rios e 
aqi.ifferos gerados pelas chuvas no pais. 
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Calcula-se a extrarao total de dgua doce per capita 
dividindo o roral da extra<;:ao de urn pais por sua popula<;:ao 
no ano para o qual exisrem esrimarivas de extra<;:ao. Para a 
maioria dos paises, calcularam-se os dados de exrra<;:ao sera
rial per capita urilizando as percenragens de exrra<;:ao sera
rial esrimadas para 1987-1995. 0 uso domestico inclui agua 
poravel , uso ou abasrecimenro municipal e uso em servi<;:os 
publicos, esrabelecimenros comerciais e residencias. Outra 
extra(iiO e a exrra<;:aO direra para USO industrial, incluindo 0 

resfriamenro de usinas rermelerricas e a exrra<;:ao para uso 
na agriculrura (irriga<;ao e produ<;ao pecuaria). 

Os dados sobre exrra<;ao anual de agua doce, embora 
sujeiras a varia<;:6es nos merados de colera e esrimariva, 
indicam a magnirude do uso da agua em rermos rarais e per 
capita. Conrudo, esses dados podem esconder varia<;6es 
significarivas no raral de recursos hidricos renovaveis de 
urn ano para ourro e nao disringuem as varia<;:6es sazonais 
e geogdficas na disponibilidade de agua denrro de urn pais. 
Como OS recursos de agua doce baseiam-se em medias 
de Iongo prazo, a sua esrima<;ao exclui expliciramenre 
ciclos decenais de chuva e de seca. Os dados para os 
indicadores de agua foram compilados de varias fonres 
pelo World Resources Insrirure e publicados em World 
Resources 1996-97. 0 Deparremenr Hydrogeologique de 
Orleans, na Fran<;:a, compila dados sobre recursos hidricos 
e exrra<;ao de agua publicados em documenros, inclusive 
publica<;:oes nacionais, da ONU e da bibliografla profis
sional. 0 Insrirura de Geografia da Academia Nacional de 
Ciencias de Moscou ram bern com pi Ia dados globais de tra
balhos publicados e, quando necessaria, faz esrimarivas dos 
recursos hidricos e do consumo de agua a parrir de mode
los que urilizam ourros dados, como area irrigada, reba
nhos e indice pluviomerrico. Os dados referenres a paises 
pequenos ou siruados em regi6es aridas e semi-aridas sao 
menos fidedignos do que os referenres a paises grandes e 
paises com pluviosidade mais elevada. 

Tabela 11. Crescimento da economia 

0 produto interno bruto a pre<;os de compra e o somar6rio 
do valor brura adicionado por rodos os produrares resi
denres e nao residenres da economia mais imposros e menos 
quaisquer subsid ios nao incluidos no valor dos produras. E 
calculado sem dedu<;6es por deprecia<;ao de arivos arrificiais 
e por esgoramenro e degrada<;ao de recursos narurais. 

0 defouor do P!B, calculado impliciramenre como a 
rela<;:ao enrre o PIB a pre<;os correnres eo PIB a pre<;os cons
ranres, e a medida mais ampla das varia<;:6es no nfvel geral 
dos pre<;:os. (Ver rambem a nora correspondenre a Tabela 2.) 

A agricultura compreende o valor agregado pela silvi
culrura, ca<;:a e pesca, bern como pelo culrivo de lavouras e 
pela produ<;ao pecuaria. Nos pafses em desenvolvimenro 
com alros nfveis de agriculrura de subsisrencia, grande 
parre da produ<;ao agricola nao e rransacionada nem tro-

cada por dinheiro. Isso rarna mais dificil medir a con
tribui<;:J.o da agriculrura para o PIB e reduz a confiabilidade 
e comparabilidade de rais numeros. 

A industria abrange o valor agregado na minera<;ao, na 
manufarura (rambem consignada como urn subgrupo se
parado), na constru<;:ao e na elerricidade, agua e gas. 

Manufatura refere-se as indusrrias que perrencem as 
divis6es 15-37 da Classiflca<;ao Padrao Inrernacional de 
Indusrrias, revisao 2. 

I nclui-se em serviros o valor agregado por rados os ou
tros ramos da arividade econ6mica, rais como comercio 
aracadisra e varejisra (inclusive horeis e resrauranres), trans
pone, governo e servi<;os financeiros, profissionais e pes
soais, como educa<;ao, aren<;ao de saude e servi<;os imobi
Jiarios. Tambem inclui raxas de servi<;os bandrios, direiras 
de imporra<;ao e quaisquer discrepancias esrarfsricas derec
radas por compiladores nacionais. 

As exportaroes de bens e serviros represenram o valor de 
rodos os bens e servi<;os de mercado fornecidos ao mundo. 
Incluem o valor da mercadoria, frere, seguro, viagem e ou
rros servi<;os nao faroriais. Sao excluidas a renda de farores 
e bens (anres chamados servi<;:os farariais), como renda de 
invesrimenros, juros e renda do rrabalho. Os pagamenros 
de rransferencia nao sao incluidos no cilculo do PIB. 

Para calcular as raxas de crescimenro do PIB e seus 
componenres urilizaram-se dados a pre<;os consranres em 
moeda local. Para calcular as raxas de crescimenro por 
regiao e grupos de renda, as moedas locais foram conver
ridas em d61ares urilizando-se o faror de conversao do 
Deparramenro de Economia I nrernacional do Banco 
Mundial (IEC). Para calcular as raxas de crescimenro, ajus
rou-se uma linha de rendencia linear aos valores logarirmi
cos anuais de uma variavel, urilizando-se o merodo dos 
mfnimos quadrados. Isso produz uma raxa de crescimenro 
medio que corresponde a urn modelo de crescimenro 
composro peri6dico. A se<;:J.o sobre merodos esrarisricos 
descreve 0 merodo dos minimos quadrados e 0 faror de 
conversao do IEC. 

Para compurar os indicadores sinrericos, calcularam-se 
valores em d6lares consranres de 1987 para cada indicador, 
em cada ano dos periodos coberros; depois, os valores 
foram agregados enrre paises para cada ano. Urilizou-se o 
merodo dos mfnimos quadrados para calcular as raxas de 
crescimenro agregadas. 

Tabela 12. Estrutura da economia: produ~rao 

As defini<;:6es do PIB e seus componenres provem de UN 
System of National Accounts (SNA), Serie F, n 2, Versao 3. 
A Versao 4 do SNA s6 foi concluida em 1993 e muiros 
pafses provavelmenre conrinuarao seguindo as recomen
da<;6es da Versao 3 nos pr6ximos anos. As esrimarivas 
foram obridas de fonres nacionais, chegando por vezes ao 
Banco Mundial por inrermedio de ourros organismos 
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imernacionais, mas a maioria foi coligida por funcionarios 
do Banco. Para as defini~6es dos componemes, ver a nora 
tecnica da T a bela 11. 

Os dados sobre comas nacionais dos paises em desen
volvimento foram colerados nas organiza~6es esrarisricas 
nacionais e bancos cemrais por miss6es do Banco Mundial. 
Os dados sobre os paises indusrriaJizados provem dos 
arquivos da OCDE. Para in forma~6es sobre as series de 
comas nacionais da OCDE, ver OCDE, National Accounts, 
1960-1994, volumes 1 e 2. A serie cronologica complera 
de comas nacionais encontra-se no World Development 
Indicators CD-ROM 

Os recnicos do Banco MundiaJ verificam a qualidade 
dos dados das comas nacionais e, em alguns casos, ajustam 
as series nacionais. Devido a por vezes limitada capacidade 
das reparri~6es esraristicas e a problemas nos dados basicos, 
nao e possivel obrer uma rigorosa comparabilidade inrer
nacionaJ, sobrerudo em arividades economicas dificeis de 
medir, como as rransa~6es do mercado paralelo, o setor 
informaJ e a agriculrura de subsistencia. 

As cifras do PIB sao valores em dolares converridos das 
moedas nacionais pelas raxas de d mbio oficiais de urn so 
ano. Utiliza-se urn fator de conversao diferente nos raros 
casos em que a taxa de d mbio oficial nao reflere a taxa efe
tivamenre aplicada as rransa~6es com o exterior. Nore-se 
que nao utilizamos na tabe!a a tecnica da media de tres 
anos (merodo do Atlas) aplicada ao PNB per capita na 
Tabela I. 

Os indicadores sinreticos foram caJculados com base em 
agregados de grupos do PIB serorial em dolares correnres 
dos Estados Unidos. 

Tabela 13. Estrutura da economia: demanda 

0 consumo do govemo geral inclui todos os gastos correntes 
para compras de bens e servi~os por rodos os niveis do go
verno, mas excl ui a maioria das empresas estatais. A maio
ria das despesas de capital com defesa e seguran~a nacional 
e rratada como gasro de consumo. 

0 consumo privado eo vaJor de me rca do de rodos os bens 
e servi~os, inclusive produros duraveis (como auromoveis, 
maquinas de lavar e microcomputadores), comprados ou 
recebidos a titulo de remunera~ao in natura por famllias e 
institui~6es sem fins lucrativos. Exclui compras de moradias 
mas inclui o aJuguel imputado no caso de habira~6es ocu
padas por seus donos. Na pd. rica, pode incluir quaJquer dis
crepancia esrarisrica no uso dos recursos. 

0 investimento intemo bruto consisre nos desembo!sos 
para incremento do capitaJ fixo da economia, somados as 
varia~6es liquidas no nivel dos esroques. 

A poupanra intema bruta e cakulada deduzindo-se do 
PIB o consumo total. 

As exportaroes de bens e serviros represemam o valor de 
rodos os bens e servic;:os de mercado fornecidos ao mundo. 

lnclui-se o valor de mercadorias, fretes, seguros, viagens e 
ourros servi~os nao-fatoriais. Exclui-se a renda de fatores e 
bens (antes chamada servi~os farori ais), como renda de 
invesrimentos, juros e renda do rrabalho. As rransferencias 
correntes nao sao incluidas no d.Jculo do PIB. 

0 sa!do de recursos e a diferen~a emre as exporra~6es e as 
impona~6es de bens e serv i~os . 

Os indicadores sintericos desra tabela foram computa
dos com base nos agregados de grupos do PIB seroriaJ em 
do lares correntes dos Esrados U nidos. 

Tabela 14. Or~amento do governo central 

Receita total e a soma da receita rributaria com a receita 
nao-rributaria. A receita tributriria compreende as con
tribui~6es compulsorias, sem contrapanida e nao reembol
saveis para fins publicos. lnclui juros cobrados sobre 
imposros atrasados e mulras cobradas por inadimplencia 
ou atraso no pagamento de imposros, deduzidas as resti
rui~6es e ourros ajustes corretivos. A receita niio-tributriria 
compreende roda receira nao provenience de pagamemos 
compuls6rios e nao reembolsaveis para f1ns publ icos, tais 
como mul tas, taxas admin isrrativas ou receitas publicas de 
origem parrimoniaJ. Nao se incluem quantias provenientes 
de doa~6es e emprestimos, fundos decorremes da amorri
za~ao de empresrimos concedidos ameriormente pelo go
verna, obriga~6es e lucros da al iena~ao de bens de capiraJ. 

A despesa total abrange as despesas fei ras por rodos os 
6rgaos, depanamenros, estabelecimenros e outras depen
dencias do governo que sao 6rgaos ou insrrumentos da 
autoridade cenrraJ de urn pais. lnclui tanto os gastos cor
rentes como os de capital (gasros de desenvolvimento). 

Os gastos de defesa abrangem rodas as despesas efetuadas 
pelo ministerio da defesa ou outros mi nisterios para a 
manuten~ao das for~as armadas, incl usive compra de mate
riaJ e equipamenro mil itar, consrru~ao, se l e~ao e rreina
memo de pessoal. Penencem tam bern a essa categoria itens 
estreiramenre relacionados, como os programas de aj uda 
militar. A defesa nao inclu i despesas de manuten~ao da 
ordem e da seguranc;:a publicas, que sao classificadas em 
separado. 

Os serviros sociaisabrangem as despesas com saude, edu
ca~ao, habi ta~ao, bem-estar, previdencia social e servi~os 
comunitarios. Tambem abrangem i ndeniza~6es por perda 
de renda a doenres e invilidos temporarios, beneficios 
pagos a idosos, invil idos permanentes e desempregados, 
bonifica~6es de fa mil ia, maternidade e ft! hos eo cusro de 
servi~os de assistencia social, como atendimenro dos 
idosos, invalidos e crianc;:as. Tambem sao in cl uidas indis
tinramenre nessa categoria muitas despesas relativas a 
defesa do meio ambieme, como combate a polui~ao, 
abastecimenro de agua, medidas sanitarias e coleta de lixo. 

0 dificitlsuperdvit global e definido como as receiras 
correnres e de capitaJ e de doa~6es oficiais, menos despesas 
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rotais e emprestimos, deduzidas as amorriza~6es. Trata-se 
de um conceiro mais amplo do que o de deficit/superavit 
do governo indicado na T abel a 2. 

Devido a diferen~a de cobertura dos dados disponiveis, 
e possivel que os componemes da receita corrente e da 
despesa do governo central indicados nao sejam rigorosa
mente compadveis entre rodas as economias. 

A insuftciencia da coberrura estatistica dos governos 
esraduais, provinciais e locais imp6e o uso de dados refe
rentes ao governo central, o que pode reduzir ou disrorcer 
acentuadamenre a descri~ao estatistica da disrribui~ao de 
recursos para varios fins, especialmenre nos paises onde os 
niveis inferiores de governo gozam de consideravel aurono
mia e sao responsaveis por muiros servi~os economicos e 
sociais. Ademais, "govetno central" pode denotar urn 
destes dois conceiros: contabilidade consolidada ou con
tabilidade de or~amenro. Para a maioria dos paises, os 
dados sobre finan~as do governo central foram consolida
dos numa coma global, mas para outros disp6e-se apenas 
das comas or~amenrarias do governo centraL Como as 
contas or~amentarias nem sempre incluem rodas as 
unidades do governo central, o panorama geral das ativi
dades desre geralmenre e incompleto. 0 conceito empre
gado pelo pais e indicado na rabela das Conven~oes e Do
cumenra~ao dos Dados Primarios. 

Em geral, os dados apresemados, especialmente os que 
se referem a servi~os sociais, nao sao comparaveis entre 
paises. Em varias economias, existem muiros servi~os par
ticulares de saude e educa~ao; em outras, os servi~os publi
cos represenram o principal componenre da despesa total, 
mas podem ser financiados por niveis inferiores de go
verno. Porranro, deve-se ter muiro cuidado ao usar esses 
dados para fazer compara~6es entre paises. 

Os dados sobre despesa do governo cenrral provem do 
Government Finance Statistics Yearbook (1995), do FMI, e 
de arquivos de dados do FMI. As comas de cada pais sao 
publicadas usando-se o sistema de defini~oes e classifi
ca~6es comuns contido em A Manual on Government 
Finance Statistics (1986), do FMI. Para explica~6es com
pletas e idoneas de conceiros, defini~6es e fonres de dados, 
consulrar essas fonres. 

Tabela 15. Exporta~oes e importa~oes de mercadorias 

As exportaroes e importaroes de mercadorias abrangem, 
salvo algumas exce~6es, as rrocas inrernacionais de bens 
que cruzam fronreiras alfandegarias. Exclui-se o comercio 
externo de servi~os. As exporra~6es sao expressas em seu 
valor FOB (free on board- posto a bordo) e as impor
ta~6es, em seu valor CIF (cost, insurance and freight -
cusro, seguro e frete), salvo indica~ao em conrrario nas 
fonres ja citadas. Os valores sao expressos em dolares cor
renres dos Estados Unidos. 

A categoriza~ao de exporra~6es e imporra~6es segue a 
Standard International Trade C/as;·ification (S ITC), Serie 

M, n 34, Revisao 1. Os alimentos sao aqueles das Se~oes 0, 
1 e 4 e da Divisao 22 da SITC (alimenros e animais vivos, 
bebidas e fumo, oleos e gorduras animais e vegetais, 
sementes e castanhas oleaginosas). Combustiveis sao os pro
dutos da Se~ao 3 da SITC (combustiveis minerais, lubrifi
canres e similares). No caso de alguns paises, nao havia 
dados disponiveis sobre cerras categorias. 

As taxas medias de crescimento anual das exporra~6es e 
importa~6es foram calculadas a partir de valores a pre~os 
constanres derivados dos valores correnres deflacionados 
pelo indice de pre~os. 0 Banco Mundial utiliza os indices 
de pre~os elaborados pela UNCT AD para as economias de 
renda baixa e media e OS do FMI (International Financial 
Statistics) para as economias de renda alta. Esras taxas de 
crescimento talvez sejam diferentes das derivadas das fonres 
nacionais porque os indices de pre~os nacionais podem 
empregar anos-base e procedimenros de pondera~o dife
renres dos utilizados pela UNCT AD e pelo FMI. 

A principal fonre dos valores correnres do comercio e a 
base de dados da UNCT AD, suplemenrada por dados de 
International Financial Statistics do FMI, pela base de 
dados sobre Comercio de Mercadorias da ONU (COM
TRADE) e por estimativas do Banco Mundial. As parcelas 
mosrradas nas tabelas foram calculadas com base nos valo
res em d6lares correntes regisrrados no sistema de dados de 
comercio da UNCTAD e suplemenradas por dados do sis
tema COMTRADE. 

Os indicadores sinreticos das raxas de crescimenro sao 
calculados agregando-se as series de pre~os em d61ares 

. consmnres de 1987 para cada ano e aplicando-se em 
seguida 0 metodo da taxa de crescimenro por minimos 
quadrados para os periodos indicados. 

Tabela 16. Balan~o de pagamentos 

As exportaroes e importaroes de bens, serviros e rendas com
preendem rodas as uansa~6es que envolvem mudan~a da 
propriedade dos bens e servi~os enrre residenres de urn pais 
e o resro do mundo, inclusive mercadorias, servi~os e ren
das. A compensa~ao paga a empregados por enridades nao 
residenres e a renda de investimenro dessas entidades sao 
traradas como exporra~6es; os pagamenros a residenres efe
ruados por nao residences sao trarados como imporra~6es. 

As remessas liquidas de trabalhadores abrangem os paga
menros e recebimenros de renda por migranres que estao 
ou esperam estar empregados por mais de urn ano em sua 
nova economia, onde sao considerados residenres. Essas 
remessas sao dassificadas como rransferencias privadas sem 
conrrapartida, ao passo que as resultanres de periodos de 
permanencia mais curros sao incluidas em servi~os como 
renda do rrabalho. Essa disrin~ao obedece as direrrizes con
vencionadas inrernacionalmenre, embora alguns paises em 
desenvolvimenro classifiquem as remessas de rrabalhadores 
como renda recebida de farores (sendo por isso urn com
ponenre do PNB). 0 Banco Mundial observa as diretrizes 



INDICAOORES SELECIONADOS DO DESENVOLVIMENTO MUND I AL 271 

inrernacionais na deflnis:ao do PNB e, por isso, suas 
deftnis:oes podem divergir das praticas nacionais. 

o~ttras transferencias liquidas sao as rransferencias 
liquidas sem conrraparrida, excluidas as remessas de rraba
lhadores. 

0 sa/do em conta corrente e a soma das exporras:oes 
lfquidas de bens e servis:os e rransferencias liquidas. 

As reservas intemacionais brutas compreendem haveres 
em ouro monera.rio, direiros especiais de saque (DES), a 
posi~o de reserva dos membros no FMI e haveres em 
moeda estrangeira sob conrrole das auroridades mone
rarias. 0 componente em ouro dessas reservas e avaliado a 
pres:os de ftm de ano (31 de dezembro) no mercado de 
Londres (US$589,50 a ons:a em 1980 e US$386,75 a ons:a 
em 1995). Devido a diferens:as na deflnis:ao de reservas 
inrernacionais, na avalias:ao do ouro e nas praticas de 
gesrao de reservas, os niveis de haveres em reservas divul
gados por fonres nacionais podem nao ser rigorosamenre 
comparaveis. Os niveis de reservas em 1980 e 1995 refe
rem-se ao ftm do ano indicado e estao expressos em dolares 
corremes dos Estados U nidos as tax as cambiais vigentes. 
Yer na Tabela 2 os haveres em reservas expressos em meses 
de coberrura das imporras:oes. 

Os dados para esta tabela baseiam-se em arquivos de 
dados do FMI. Tecnicos do Banco Mundial rambem ftze
ram estimarivas e, em raros casos, ajustaram a cobenura ou 
a classiftca~o, para aumenrar a comparabilidade inrerna
cional entre as comas nacionais e o balans:o de pagamen
ros. As deftnis:oes e conceiros baseiam-se em Balance of 
Payments Manual (quinra edis:ao, 1993), do FMI. Os val o
res sao expressos em dolares dos Esrados Unidos conver
tidos pelas taxas de dmbio oftciais. 

Os indicadores sinteticos foram computados a partir de 
agregados de grupo para as reservas internacionais brutas. 

label a 17. Divida extern a 

A divida extema total e a soma da divida publica, divida 
garanrida pelo governo, divida privada a Iongo prazo nao 
garanrida, utilizas:ao de creditos do FMI e divida a CUrtO 
prazo. A divida a Iongo prazo rem rres componenres: 
empresrimos publicos, empresrimos garanridos pelo go
verna e empresrimos privados nao garanridos. Sao em
prestimos publicos as obrigas:oes exrernas de devedores 
publicos, inclusive o governo nacional, seus 6rgaos e enri
dades publicas auronomas. Os empresrimos garanridos 
pelo governo sao as obrigas:oes exrernas de devedores pri
vados cuja amorrizas:ao e garanrida por uma entidade 
publica. Os empresrimos privados nao garanridos sao as 
obrigas:oes externas de devedores privados cuja amortiza
s:ao nao e garanrida por enridade publica. 0 uso de credi
toS do FMI denota obrigas:oes de recompra ao FMI para 
todos os que urilizam seus recursos, com exces:ao dos 
provenientes de saques de coras de reserva. Compreende 
compras pendenres por conra de parcelas de creditos, 

inclusive acesso ampliado aos recursos, e todos os progra
mas especiais (esroque regulador, ftnanciamenro compen
sar6rio, programa ampliado e servis:os ftnanceiros do 
perr6leo), alem de empresrimos de fundos ftduciarios e 
operas:oes denrro do programa ampliado de ajuste emu
rural. A urilizas:ao de credito pendente do FMI no flm do 
ano (estoque) e convertida em dolares dos Estados Unidos 
a taxa de cambio enrao vigenre enrre o dolar eo DES. A 
dfvida a CUrtO prazo e a dfvida acumulada COm prazo ori
ginal de vencimenro de ate um ano. lnclui juros em atraso 
acumulados da divida a Iongo prazo pendente e desem
bolsada, devidos mas nao pagos. Os dados disponiveis nao 
permirem fazer distins:oes enrre as dividas a curro prazo 
publica e privada nao garanrida. 

A divida extema total como percentagem do PNB e das 
exportarifes de bens e serviros e calculada em dolares dos 
Estados Unidos. As remessas de rrabalhadores estao inclui
das nas exporras:oes de bens e servis:os. 

0 total do serviro da divida como percentagem das expor
tarifes de bens e serviros e a soma das amonizas:oes do prin
cipal e dos pagamenros de juros sobre o total da divida 
externa. Este e um dos muiros indicadores convencionais 
utilizados para avaliar a capacidade de servis:o da divida de 
um pais. As remessas de trabalhadores esrao incluidas nas 
exportas:oes de bens e servis:os. 

A re!ariio entre o valor atual e o valor nominal da divida 
e 0 valor atualizado dos pagamentos futuros do servis:o da 
divida dividido pelo valor nominal da divida externa total. 
0 valor arual liquido da divida externa e a soma arualizada 
de rodos os pagamenros fmuros do servis:o da divida. 0 
valor arual pode ser maior ou menor do que o valor nomi
nal da divida. 0 que determina se 0 valor atual e maior ou 
menor sao as taxas de juros sobre os empresrimos e a taxa 
de desconro usada no d.lculo do valor atual. 0 valor arual 
de um empresrimo com taxa de juros mais alta que a taxa 
de desconto e maior do que 0 valor nominal da divida; 
sucede o in verso no caso de empresrimos com taxa de juros 
mais baixa do que a taxa de desconro. 

As taxas de desconro urilizadas para calcular o valor 
atual sao as raxas de juros cobradas pelos paises da OCDE 
em creditos de exportas:ao com garanria oftcial. As taxas sao 
especiftcadas para as moedas do Grupo dos Sere (G-7) : 
dolares canadenses, dolares americanos, francos franceses, 
ienes japoneses, Iibras esterlinas, liras italianas e marcos 
alemaes. Os emprestimos do Banco I nrernacional de 
Reconsrrus:ao e Desenvolvimenro (BIRD) e OS creditos da 
Associas:ao I nrernacional de Desenvolvimenro (IDA) sao 
atualizados pela raxa de juros mais recenre do BIRD e os 
emprestimos do FMI pela taxa de juros dos DES. No caso 
da divida expressa em ourras moedas, as taxas de desconro 
sao a media das taxas de juros sobre creditos de exporta~o 

cobradas por outros paises da OCDE. No caso dos empres
ti mos com taxa variavel, em relas:ao aos quais nao e possivel 
dererminar com precisao os pagamenros fmuros de servis:o, 
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este foi calculado utilizando-se as taxas do final de 1994 
para o perfodo-base especificado para o empn!stimo. 

A rub rica divida multilateral como percentagem da divida 
externa total conrem informa~6es sobre a assistencia 
prestada ao mutuario pelo Banco Mundial, pelos bancos 
regionais de desenvolvimenro e por outros organismos 
multilaterais e inrergovernamenrais. Exclui os emprestimos 
de fundos adminisrrados por uma organiza~ao inrerna
cional em nome de urn s6 governo doador. 

Nesta tabela, os dados sobre a divida provem do Sis
tema de Notifica~ao da Dfvida, do Banco Mundial, com
plemenrados por estimativas do Banco. 0 sistema consi
dera apenas economias em desenvolvimenro e nao colige 
dados sobre a divida externa de outros grupos de mutuarios 
nem de paises que nao sejam membros do Banco. As cifras 
de divida foram converridas em d6lares dos Estados 
Unidos pelas taxas de dmbio oficiais. Os dados relativos a 
divida incluem a divida privada nao garanrida declarada 
por 30 paises em desenvolvimenro, assim como estimativas 
torais ou parciais para 20 paises que nao declaram a sua 
dfvida, mas para OS quais esse tipo de dfvida e sabidamenre 
imporran te. 

Os indicadores sinreticos foram exrraidos de Global 
Development Finance 1997, do Banco Mundial. 

Metodos estatisticos 

Descreve-se adianre o calculo da taxa de crescimenro pelo 
merodo dos minimos quadrados, da taxa de crescimenro 
exponencial dos ponros exrremos, do indice de Gini e da 
metodologia do Atlas do Banco Mundial para estimar o 
fator de conversao utilizado nas estimativas do PNB e do 
PIB per capita em d61ares dos Estados Unidos. 

Taxa de crescimento por minimos quadrados 
A estimativa da taxa de crescimenro pelo metodo dos mi
nimos quadrados (r) e feita ajustando-se uma curva de 
tendencia linear regressiva de minimos quadrados aos va
lores logarftmicos anuais da variavel no perfodo em 
questao. Mais especificamenre, a equa~ao de regressao 
assume a forma 

log X, = a + bt, 

que equivale a transforma~ao logaritmica da equa~ao da 
taxa de crescimento geomerrico, 

X, = X
0 

(I + r)'. 

Nessas equa~6es, X e a variavel, teo tempo, e a = log Xo e 
b = log ( 1 + r) sao os parametros a serem estimados. Se b. 
e a estimativa de b dada pelo merodo dos minimos quadra
dos, a taxa media anual de crescimenro, r, e obtida como 

[antilog (b.)]- 1] e multiplicada por 100 para ser expressa 
em termos percentuats. 

A taxa de crescimenro calculada e uma taxa media re
presenrativa das observa~6es disponfveis duranre o perfodo. 
Nao se compara necessariamenre com a taxa real de cresci
menro enrre dois periodos. Supondo-se que o crescimenro 
geometrico seja o "modelo" apropriado dos dados, a esti
mativa da taxa de crescimenro por mfnimos quadrados e 
coerenre e eficienre. 

Taxa de crescimento exponencial 
Calcula-se a taxa de crescimenro enrre dois ponros no 
tempo, para cerros dados demograficos, notadamenre 
mao-de-obra e popula~o, a partir da equa~o 

onde Pn e p, sao a ultima e a primeira observa~ao do 
periodo, ne o numero de anos do periodo e In eo operador 
do logaritmo natural. 

Essa taxa de crescimenro baseia-se num modelo de 
crescimenro exponenciaJ conrfnuo. Para obter uma taxa de 
crescimenro para perfodos desconrinuos compar:ivel com a 
taxa de crescimenro pelos minimos quadrados, deve-se sub
rrair 1 do anrilogaritmo da taxa de crescimenro calculada. 

fndice de Gini 
0 fndice de Gini mede o grau em que a distribui~ao da 
renda (ou, em cenos casos, das despesas de consumo) 
enrre individuos ou famflias dentro de uma economia se 
desviam de uma distribui~ao perfeiramenre igual. Repre
senram-se pela curva de Lorenz as percentagens cumulari
vas da renda rota! em rela~ao a percenragem cumulativa 
dos que recebem renda, a partir do indivfduo ou da 
unidade familia r mais pobre. 0 indice de Gini medea area 
entre a curva de Lorenz e uma linha hiporetica de iguaJ
dade absoluta, expressa como percenragem da area ma
xima abaixo da linha. Assim, urn indice de Gini igual a 
zero apresenra igua.ldade perfeira e urn in dice igual a 100 
implica desigualdade maxima. 

0 Banco Mundial emprega o programa de ana.lise 
numerica POVCAL para estimar OS valores do fndice de 
Gini; ver Chen, Dane Ravallion 1992. 

Merodo do Atlas do Banco Mundial 
0 fator de conversao do Atlas para qualquer ano e a media 
da raxa de cambio (ou de ourro faror de conversao) de urn 
pais nesse ano e das taxas de dmbio dos dois anos anrerio
res, ajustadas pelas diferen~as nas ta:xas de infla~ao enrre o 
pais em quesrao e os pafses do Grupo dos 5 (A.lemanha, 
Estados Unidos, fran~a, Japao e Reino Unido). A rax:a de 
infla~ao dos pafses do G-5 e represenrada por varia~6es nos 
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deflarores do DES. Essa media trienal atenua as flurua~6es 
de pre~os e taxas cambiais de cada pais. 0 faror de con
versao do Atlas e aplicado ao PNB do pais. 0 PNB resul
tante em d61ares dos Estados Unidos e dividido pela popu
la~ao na metade do ultimo dos tres anos para obter o PNB 
per capita. 

As formulas adianre descrevem o processo de cilculo do 
fator de conversao para o ano t: 

1 [ ( l$] ( i$] l e·=- e _8_ /-' - +e Af-'- +e , 
3 

t -2 S$ 1-1 S$ , 
p,_2 P,_2 Pt-1 P,_1 

e para o d.lculo do PNB per capita em do lares dos Estados 
Unidos para o ano t: 

Y= (YI N) I e 

onde: 
~ = PNB correnre (em moeda local) no ano t 

p, = deflator do PNB no ano t 

e, = taxa de dmbio media anual (moeda local/d6lar) 
no ano t 

N, = popula~ao em meados do ano t 

p$ = deflaror do DES em termos de d6lares no ano t. 

Fatores aftemativos de conversiio 
0 Banco Mundial sistematicarnenre avalia a conveniencia 
de usar taxas de dmbio oficiais como farores de conversao. 
Utiliza-se urn fator alternativo de conversao quando a taxa 
de dimbio oficial diverge por uma margem excepcional
menre grande da taxa aplicada as transa~6es inrernas de 
moedas estrangeiras e produtos cornerciados; isso aconrece 
apenas num pequeno nurnero de paises (ver a tabela das 
Conven~6es e Documenta~o dos Dados Primarios). Os 
farores alternativos de conversao sao utilizados no merodo 
do Atlas e em World Development Indicators como fatores 
de conversao de urn s6 ano. 
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Tabela I. Classifica~o das economias por renda e regiao, I 997 

Ajj_ica Subsa.ariana Asia Europa e Asia Central Grieme Medio e 

Africa Europa Norte d.a Africa 

Crupo de Orientale Africa AJia Oriental Asia Orientale Resto d.a Oriente Norte d.a 
rend.a Subgrupo Meridional Ocidental e Pacifico Meridional Asia Central Europa Medio Africa Americas 

Angola Benin Camboja Ategan iS!iio Alban ia Iemen Guiana 
Burundi Burquina Faso China Bangladesh Armenia Haiti 
Como res CamarOes Laos, Rep. Burao Azerbaijao Honduras 
Erirreia Chade Oem. do india Bosn ia- [Nicaragua 
Eti6pia Congo Mongolia Nepal HerttgOvina 
Madagascar CoS!a do Mianm:i Paquistiio Georgia 
Mala vi Marflm Vierna Sri Lanka Qu irguizia 
Mo<;ambique Gambia Tad jiquiS!iio 
Quenia Gana 
Ruanda Guine 
Somalia Guint-Bissau 
Sudao Guint 

Baixo renda Tanzania Equatorial 
Uganda Liberia 
Zaire Mali 
Z-ambia MaurirJnia 
Zimbabue • Niger 

Nigeria 
Repltblica 

Cenrro-
AfriCJna 

Sao TomC e 
Principe 

Senegal 
Serra Leoa 
Togo 

Borsuana Cabo Verde Fidji Maldivas Biela- Russia T urquia Cisjordania e Aigelia Belize 
Djiburi Filipinas Bulgiria Gaza Egipw, Rep. Bol ivia 
Lesmo llhas Marshall Cazaquiscao Ira. Rep. Arabe do Colombia 
Namibia llhas Salomao Estonia lsL\ m. do Marro cos Costa Rica 
Suaziland ia Indonesia Federac;ao lraque Tu nisia Cuba 

Ki riba~i Russ a Jordania Dominica 
Micronesia, lugosl:ivia, Libano El Salvador 

Esr. Fed. Rep. Fed. Siria, Rep. Equador 
Papua Nova da' Arabe Grenada 

Guine Lct6nia Guatemala 
BmX!J Coreia, Rep. Liru <l nia Jamaica 

Dem. da MacedOnia, Panama 
Samoa ERJb Paraguai 

Ocidental Moldova PerU 
Tailandia Po ionia Republica 
Tonga Romenia Dominicana 
Vanuatu Rep. Eslovaca Sao Vicente e 

Renda Turcomenia Granadinas 
Media Ucriinia Suriname 

UzbequiS<ao Venezuela 

Africa do Sui Gabao Malisia Cro<icia Grecia Arabia Ubi a Antigua c 
t'vfauricio S=tmort Eslovenia llha de Man Saudira Barbuda 
,\,laiotee Americana Hungria Malta Barein Aigentina 
Seicheles Republica Om a Barbados 

Tcheca Brasil 
Chile 
Guadalupe 
Mexico 
Porro Rico 

A!UJ 
Santa Lucia 
St. Kitts e 

Nevis 
Trinidad e 

Tobago 
Uruguai 

Subtotal: 158 26 23 21 8 27 4 10 5 34 
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T a bela 1. (continuarito) 

AJiica Subsaariana Asia Europa e Asia Central Oriente Mtdio e 

Africa Europa Norte do 

Crupo de Oriental e Africa Asia Orien111l Asia Orientale Resto da Oriente Norte do 
rendo Subgrupo Meridional Ocidental e Pacifico Meridional Asia Central Europa Medio Africa Americas 

Palm d,, 
OCDE 

A/111 mula 

Reuniao 

Pnl5t5 wio 
membroJ 
d,, OCDE 

TowL- 210 27 

a. h-Republio lugoslava da Macedonia. 
b Republica Federal da lugoslavia 
c. Ouas cconom ias as i<hicas- Taiwan .. China. 

23 

Austr<ilia 
Coreia, Rep. da 
Japao 
Nova Zelandia 

Brunei 

Cingapura 
Guam 
OEN 
Hong Kong 
llhas Marianas 

Sercnr6onais 
Macau 
Nova 

Caledonia 
Polinesia 

Francesa 

34 

Para fins operarivos e anaHricos, o principal cmeno de 
classiflca\ao das economias no Banco Mundial e o pro
duro nacional bruto (PNB) per capita. Todas as econo
mias sao classificadas como de baixa renda, de renda 
media (subdividida em renda media baixa e renda media 
alta). Sao rambem urilizados ourros grupos analiricos, 
baseados nas regioes geograficas, exporta\6es e niveis de 
endividamen to exrerno. 

As economias de renda baixa e media sao algumas vezes 
chamadas economias em desenvolvimenro. 0 uso do 
termo facilita as coisas e nao rem por ftnalidade dar a 
enrender que rodas as economias do grupo esrao tendo 
desenvolvimenro semelhante ou que ourras economias 
chegaram a urn esragio preferido ou final de desenvolvi
menro. A classiflca\aO pela renda nao reflere necessaria
menre o grau de desenvolvimenro. 

8 

Akmanha Canada 
Austria Csrados 
llCigio Unidos 
Dinamarca 
Fspanha 
Finliindia 
Franc;a 
lrlanda 
Islandia 
lralia 
Lu,emburgo 
Noruega 
Paises Baixos 
Ponugal 
Reina Unido 
SuCcia 
Sui\"a 

Andorra Carar Anrilhas 
Chipre Israel Holandc:s-15 
llhas do Kuwai t Aruba 
Canal Uniao dos Bah.rmas 

llhas Ferae Emirados Bermuda 
Groenlandia Arabes Guiana 
licchtcnsrcin Fr.Jncesa 

l'vl6naco II has Caim.i 
llhas Virgens 

(EUA) 
Maninica 

I 
27 28 14 5 44 

Defini~oes de grupos 

Esras rabelas classiflcam rodos os paises membros do 
Banco Mundial e rodas as economias cujas popula\6es sao 
superiores a 300.000 habiranres. 

Grupo de renda: As economias sao divididas de acordo 
com o PNB per capira em 1995, calculado pelo merodo 
do World Bank Atlas. Os grupos sao: baixa renda, US$765 
ou menos; renda media, US$766-$3.035; renda media 
alra, US$3.036-$9.385; e alra renda, US$9.386 ou mais. 

As esrimarivas para as republicas da an riga Uniao Sovietica 
sao preliminares e a sua classifica\ao sera manrida em con
sranre revisao. 
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