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Resumo  

O presente estudo analisa os impactos da democracia deliberativa sobre a eficiência do gasto e a 

eficácia do governo para um total de um conjunto de 81 países (14 economias desenvolvidas e 67 

economias em desenvolvimento) agrupados em duas amostras com frequência anual: a primeira 

amostra contém todos os 81 países (amostra completa), a segunda amostra será formada por 68 

países em desenvolvimento, para o período entre 2006 e 2014. Utiliza-se análise de dados em painel 

dinâmico pelo método dos momentos generalizados sistêmico. Os indicares de eficiência são 

construídos com base na técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA). Os resultados mostram que 

países com maior deliberação democrática se apresentam mais eficientes no controle do gasto 

público e mais eficazes no atingimento de suas metas, ou seja, a democracia deliberativa melhora os 

mecanismos de governança do estado, levando-o a gastar bem e melhorar a vida de seus cidadãos. 

  

Palavras-chaves: democracia deliberativa; eficiência, eficácia, gasto público, governança, 

orçamento participativo. 

 

 

Abstract  

The present study analyzes the impacts of deliberative democracy on the efficiency of spending and 

the effectiveness of government for a total of 81 countries (14 developed economies and 67 

developing economies) grouped in two samples with annual frequency: the first sample contains all 

81 countries (complete sample), the second sample will be formed by 68 developing countries, for 

the period between 2006 and 2014. Data analysis in dynamic panel using the method of generalized 

systemic moments is used. The efficiency indicators are constructed based on the Data Envelopment 

Analysis (DEA) technique. The results show that countries with greater democratic deliberation are 

more efficient in controlling public spending and more effective in achieving their goals, that is, 

deliberative democracy improves the state's governance mechanisms, leading it to spend well and 

improve life of its citizens. 

Keywords: deliberative democracy; efficiency, effectiveness, public spending, governance, 

participatory budgeting. 
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1. Introdução 

 

Este estudo tem como objetivos, e contribuições à literatura, analisar se países com maiores 

níveis de democracia deliberativa tendem a apresentar governos mais eficazes e, também, mais 

eficientes no tocante ao gasto público. 

A participação dos cidadãos no processo decisório da alocação de recursos do governo, ao 

que muitos denominam democracia deliberativa
1
, reduz a assimetria de informações e constitui um 

componente central da prática democrática, onde tomadores de decisão e partes interessadas 

buscam consenso racional, a fim de priorizar a alocação de recursos para questões como saúde 

pública e educação (Geissel et al., BESLEY). Vale ressaltar que a democracia deliberativa vai além 

do processo democrático convencional, que é alcançado pelo voto. Nela, a prática democrática se 

legitima pela maior participação de cidadãos comuns em busca de consenso racional no uso de 

verbas públicas.  

Na literatura política, a ideia da democracia deliberativa acompanhou um conjunto de 

proposições acerca da reforma democrática, que surge nos anos 80 (Weeks, 2000). A democracia 

deliberativa constitui-se num modelo de gestão coparticipativa, em que a cidadania se estende além 

do voto, demandando a participação popular no processo de tomada de decisão dos governos, 

buscando o consenso em fóruns de amplos debates e negociação Mansbridge et al., 2010). 

Na democracia deliberativa, o orçamento participativo é a decisão de aloacação de recursos 

públicos feita pela deliberação de cidadãos comuns. Esse modelo de processo orçamentário, teve 

seu nascimento e ampla adoção, na cidade brasileira de Porto Alegre (Schneider et al., 2002), 

servindo de referência para a difusão do modelo participativo em muitos países europeus, como 

apontado por Rainero et al. (2018). No modelo participativo brasileiro, houve o envolvimento de 

cidadãos individuais na definição de prioridades de gastos e, também, na escolha de projetos, em 

colaboração com funcionários públicos municipais. Por conta disso, novos trabalhos fazendo uso da 

democracia deliberativa têm surgido. Montes e Piñeiro (2021), por exemplo, analisam se os países 

com níveis mais elevados de orçamento participativo têm maiores gastos do governo com educação 

e se a corrupção afeta os gastos do governo com educação. Os resultados indicam que em países 

onde a participação popular na elaboração e execução das políticas públicas é maior, a alocação de 

recursos em educação também tende a ser maior. 

Com o fortalecimento do discurso público em prol da democracia deliberativa, as sociedades 

passam a dar importância as práticas de boa governança por meio de um estado moderno e 

eficiente. No início dos anos 2000, com o Banco Mundial enfatizando o conceito da nova gestão 

pública (New Public Management), os estados passam a incorporar conceitos pertinentes à 

governança corporativa, como a criação de conselhos de administração, o estabeleciemento de 

metas e a transparência fiscal.  

Speer et al. (2012) sugere que a participação de cidadãos nas decisões governamentais 

melhora a prestação de contas dos governos, e ajuda a contornar problemas relacionados com a 

assimetria de informações entre os eleitores (principal) e seus representantes (agents), a chamada 

“Teoria dos Agentes” (Paul, 1992; Jenkins e Goetz, 1999; Schneider, 1999; Ackerman, 2004; 

Besley et al., 2005; Brinkerhoff e McNulty, 2007). A ideia central dessa teoria reside no fato de 

haver um conflito de interesses entre as partes (principals and agents). Assim, quando atuam de 

forma conjunta, como por exemplo, por meio do orçamento participativo, esse tipo de trabalho 

conjunto serviria de contorno aos problema pós contratos, uma vez que tanto os governantes 

(agents) que são os tomadores de decisão  quanto as partes interessadas (principals) se envolvem no 

processo decisório para alocação de recursos públicos (Kelly e Swindell, 2002), dando maior 

transparência ao processo orçamentário.  

Com relação à prática da deliberação democrática, Speer et al. (2012) aponta que a 

governança participativa aumenta a capacidade de resposta e prestação de contas do governo. 

                                                 
1
 Dentre outras coisas, se traduz em uma sociedade mais participativa nas decisões do governo, com o chamado 

orçamento participativo, no qual essa sociedade debate a fim de elencar suas prioridades e alcançar consenso por meio 

de discussão, debate e informação. 



Ademais, países com democracia consolidada tendem a direcionar políticas públicas para atender 

aos mais pobres, criando uma correspondência entre serviços públicos e as preferências dos 

beneficiários (Habibi, 1994; Banco Mundial, 2004; Ackerman, 2004; Shah, 2007; Speer 2012). 

Shah (2007) observa que a inclusão do cidadão comum no processo decisório, torna os governos 

mais eficientes, uma vez que os cidadãos envolvidos, acabam por conhecer melhor as operações do 

governo, mitigando fatores como o clientelismo e a corrupção, aumentando a transparência fiscal e 

prestação de contas, conforme evidenciado em Montes et al.  (2019).  

Isto posto, esse estudo busca responder as seguintes questões: países que deliberam mais são 

mais eficazes no atingimento de suas metas? Uma maior deliberação democrática é capaz de 

melhorar a eficiência do gasto público? A hipótese é que a democracia deliberativa possa aprimorar 

as práticas de governança do estado, para que esse estado se torne mais eficaz e eficiente. 

Assim, utilizando dados anuais de 2006 até 2014 e um conjunto de 81 países (em que 67 são 

países em desenvolvimento), verificamos, pela metodologia de dados em painel dinâmico (System-

Generalized Method of Moments - S-GMM), o efeito da democracia deliberativa sobre a eficácia 

dos governos. A análise é feita para o total de países, e, também, para os países em 

desenvolvimento. Ademais, utilizando o mesmo período de tempo, mas um conjunto de 75 países 

(em que 61 são países em desenvolvimento), analisamos, pela metodologia de dados em painel 

dinâmico (S-GMM), os efeitos da democracia deliberativa sobre a eficiência do gasto público. 

Novamente, a análise é feita para o total de países e para os países em desenvolvimento. 

Como medida da eficácia dos governos, será utilizado o “Indicador de Eficácia do Governo” 

obtido dos “Indicadores de Governança Mundial” (WGI) - fornecido pelo Banco Mundial. Por sua 

vez, seguindo Montes et al. (2019), será criado um indicador de eficiência dos gastos do governo, 

utilizando a metodologia de Análise Envoltória de Dados (DEA). Na linha de Gupta e Verhoeven 

(2001) e Chan et al. (2017), a eficiência dos gastos do governo é definida como a capacidade do 

governo de produzir mais produtos para um dado nível de recursos. Para construir o indicador de 

eficiência dos gastos do governo, seguiremos a literatura que usa DEA para avaliar a eficiência do 

gasto governamental (por exemplo, Afonso et al., 2005, 2010; Afonso e Aubyn, 2005; Afonso e 

Fernandes, 2006; Montes et al., 2019). 

Em geral, os resultados indicam que a democracia deliberativa afeta positivamente a eficácia 

do governo e a eficiência do gasto público. Quando são comparados os resultados para os países em 

desenvolvimento, observa-se que as magnitudes dos coeficientes são maiores do que na amostra de 

países que englobam os países desenvolvidos. Portanto, aumentos na democracia deliberativa 

afetam mais os países em desenvolvimento, melhorando os mecanismos de governança e 

aumentando a eficácia do governo e a eficiência no gasto público. 

 

2. Dados  

 

A fim de verificar os impactos da democracia deliberativa
2
 sobre a eficácia do governo, esse 

estudo utiliza dados anuais de 2006 até 2014 para um conjunto de 81 países (14 economias 

desenvolvidas e 67 em desenvolvimento)
3
 agrupados em duas amostras: a primeira contendo todos 

os países (amostra completa), e a segunda amostra formada somente por países em 

desenvolvimento. No tocante aos efeitos da democracia deliberativa sobre a eficiência do gasto 

público, o estudo utiliza dados anuais de 2006 até 2014 para um conjunto de 75 países (14 

                                                 
2
 Vale ressaltar que a democracia deliberativa se distingue da variável democracia política (comumente utilizada em 

outros estudos) em que o exercício da democracia se deve ao processo eleitoral. A variável democracia deliberativa se 

estende além do processo eleitoral e se refere ao grau de participação dos cidadãos nos processos de escolha de políticas 

e alocação de recursos de forma consensual.  
3

 A Tabela A.1 (Apêndice A) apresenta a lista de países. A classificação como países desenvolvidos e em 

desenvolvimento segue o Fundo Monetário Internacional (Perspectiva Econômica Mundial – WEO). 



economias desenvolvidas e 61 em desenvolvimento)
4
, e as amostras também foram divididas em 

amostra completa e amostra de países em desenvolvimento.  

Os países e o período considerado foram definidos em função da disponibilidade dos dados. 

Por exemplo, os dados do OBI (indicador de transparência fiscal) começam em 2006. Além disso, 

esse é um período importante, pois a partir de 2003, o Banco Mundial e a OCDE dão início a 

criação de uma série de relatórios e indicadores de governança (World Development Report 2004) a 

fim de avaliar e direcionar os países com relação à gestão pública e a participação cidadã na 

alocação de recursos. 

Com relação às variáveis dependentes do estudo, são utilizadas a eficácia do governo 

(GOV_EFF) e a eficiência dos gastos públicos (GSE). Como proxy para a eficácia do governo, é 

utilizado o indicador obtido na base de dados WGI do Banco Mundial (Indicadores de Governança 

Mundial). Este indicador varia de -2.5 (eficácia fraca) a 2.5 (eficácia forte). Este indicador é 

utilizado em diversos estudos empíricos, como, por exemplo, em Garcia-Sanchez et al. (2013), 

Montes e Paschoal (2016) e Montes et al. (2019).
5
 Por sua vez, a eficiência dos gastos públicos, na 

linha de Gupta e Verhoeven (2001) e Chan et al. (2017), é definida como a capacidade do governo 

de produzir mais resultados na economia para um dado nível de recursos (gastos) utilizados.  

Assim, para construir o indicador de GSE é usada a técnica de Análise Envoltória de Dados (DEA – 

Data Envelopment Analysis).  

Popularizada por Charnes et al. (1978)
6
, DEA é uma técnica de otimização não-paramétrica 

baseada no método de programação linear, sendo amplamente utilizada para avaliar a eficiência em 

diferentes aspectos e setores. A técnica se baseia na eficiência de Pareto, onde a “Unidade de 

Decisão” (DMU) mais eficiente é dita operar na fronteira e as DMUs abaixo da fronteira são 

consideradas ineficientes em relação às DMUs eficientes. Neste estudo, as DMUs referem-se aos 

países, e assumimos que o governo usa um insumo (Despesa do Governo) para entregar diferentes 

resultados na economia. 

A DEA foi inicialmente baseada na suposição de retornos constantes de escala (Charnes et al., 

1978), onde se supõe que a DMU aumenta proporcionalmente seus inputs e outputs no processo de 

produção para alcançar eficiência. Posteriormente, o estudo de Banker et al. (1984) revisou o 

modelo DEA de modo a dar conta da situação de retorno variáveis de escala (VRS). De acordo com 

Chan et al. (2017), o modelo com VRS é mais realista para a aplicação no mundo real, onde as 

DMUs são restritas por imperfeições de mercado, tais como a concorrência imperfeita, 

regulamentações governamentais e restrição financeira, o que leva a um aumento desproporcional 

em inputs e outputs. Assim, tal como Chan et al. (2017), utilizamos o modelo DEA com retorno 

variável de escala (VRS). Assim, para construir o indicador de GSE, seguimos a literatura que usa 

DEA para avaliar a eficiência do setor público e a eficiência do gasto governamental (por exemplo, 

Smith e Mayston 1987; Afonso et al. 2005, 2010; Afonso e Aubyn 2005; Afonso e Fernandes 2006; 

Rayp e De Sijpe 2007; Hauner 2008; Chan et al. 2017; Montes et al., 2019).  

Abaixo apresentamos a descrição analítica do problema de programação linear a ser resolvido 

na hipótese VRS. A estimativa da DEA baseada na suposição VRS é apresentada na equação (1). 

 

 

 

                                                 
4
 Devido à disponibilidade de dados para a construção do indicador de eficiência dos gastos públicos, os seguintes 

países foram retirados da amostra: Rep. Dem Congo, Argélia, Iraque, Níger, Papua Nova Guiné, Sudão. 
5
 De acordo com sua definição, o indicador reflete percepções da qualidade dos serviços públicos, do grau de 

independência das pressões políticas, da qualidade da formulação e implementação das políticas e da credibilidade do 

compromisso do governo com tais políticas. 

6 Usando a programação linear, uma fronteira dos países com melhores práticas é construída com base nos dados de 

insumo produto, que é então usado como referência para avaliar o desempenho de unidades menos eficientes. A 

fronteira estimada, portanto, "envolve" todas as observações disponíveis, e cada desvio dessa fronteira é interpretado 

como uma combinação ineficiente de insumos e/ou resultados. Farrell (1957) primeiro sugeriu que essa abordagem 

linear convexa do casco poderia ser usada para estimar a fronteira das possibilidades de produção e medir a eficiência. 

Charnes et al. (1978) formalizaram então a metodologia DEA usando programação linear para construir a fronteira.  
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Em que   é a eficiência para cada país i com 1/  como scores de eficiência técnica cujo 

intervalor está entre 0 e 1
7
,    − 1 é o aumento proporcional de produtos que poderiam ser 

alcançados pelo país com um dado nível de insumo, com 1 ≤   < . O vetor xi é o insumo do i-

ésimo país e o vetor qi representa o produto do i-ésimo país, e   é um vetor constante  

I × 1, mede os pesos usados para calcular a localização de uma DMU ineficiente se ela se 

tornar eficiente. A restrição        impõe convexidade da fronteira, respondendo por retornos 

variáveis de escala. Eliminar essa restrição seria equivalente a admitir que os retornos de escala 

fossem constantes. X é a matriz formada pela transposição dos vetores dos produtos de todas as 

DMUs da amostra e Q é a matriz formada pelo transposto dos vetores de insumo de todas as DMUs 

da amostra.  

O insumo e produto a serem usados no DEA seguem Afonso et al. (2005, 2010) e Montes et 

al. (2019).
8  

Como insumo será utilizada a “Despesa Geral de Consumo Final do Governo (% 

PIB)”
9
, e como produto serão usados indicadores de performance do setor público dividido em dois 

tipos: “indicadores de oportunidade” e “indicadores Musgravianos
10

. Quanto aos indicadores de 

oportunidade, utilizamos três variáveis da dimensão administrativa (corrupção, burocracia e 

qualidade do poder judiciário
11

, uma variável da dimensão educacional (qualidade da educação em 

matemática e ciências
12

, e duas variáveis para a dimensão da saúde (expectativa de vida ao nascer e 

taxa de sobrevivência infantil)
13

. Para os indicadores Musgravianos, usamos uma variável para 

capturar a desigualdade (índice de Gini)
14

, duas variáveis para a dimensão de estabilidade (inflação 

e estabilidade do crescimento do PIB)
15

, e duas variáveis para a dimensão do desempenho 

econômico (desemprego e taxa de crescimento do PIB)
16

.  

Para construção do indicador de GSE, é usado o software R - package “Benchmarking” 

desenvolvido por Bogetoft e Otto (2011). 

Por sua vez, a principal variável explicativa é a democracia deliberativa
 
(denominada 

DELIBDEM). Os dados para essa variável são obtidos do “The Varieties of Democracy Project”, 

universidade de Gotemburgo (V-Dem working paper 2019:9, V-Dem codebook). Esta medida de 

democracia deliberativa varia de 0 (fraca deliberação democrática) a 1 (forte deliberação 

democrática). Como observado por Speer (2012), países em desenvolvimento que adotaram a 

                                                 
7
 A escala do indicador foi alterada multiplicando-o por 100 para variar entre 0 e 100. 

8
 Como estamos avaliando a eficiência do setor público e, em particular, a eficiência do gasto do governo, o principal 

insumo é o gasto do governo, e os resultados usados no DEA representam indicadores de desempenho nas funções 

centrais do governo. Seguimos Afonso et al. (2005). Como justificado por Afonso et al. (2005, pp. 323-324), “the 

choice of the socio-economic indices, that form the seven sub-indicators, warrants further discussion. In this context, it 

is also worth stressing that the degree of suitability of the indicators in proxying the outcome of public sector activity is 

not homogeneous. Their selection from a vast pool of variables reflects our best attempt”.  
9
 Obtido a partir dos dados das contas nacionais do Banco Mundial. 

10
 Segundo Musgrave (1959), o governo tem três funções básicas: alocativa, distributiva e estabilizadora. 

11
 Dados para “corrupção” obtidos do “The Worldwide Governance Indicators” (WGI). Dados para "burocracia” 

(burden of regulation) e “qualidade do judiciário” serão obtidos do “Global Competitiveness Report”. 
12

 Obtidos do “Global Competitiveness Report”. 
13

 Os dados para “expectativa de vida ao nascer” são obtidos a partir do “the World Bank” (WDI). A série de “taxa de 

sobrevivência infantil” (ISR) é calculada usando a taxa de mortalidade infantil (IMR) obtida do “the World Bank”, em 

que, ISR = (1000 – IMR) /1000. 
14

 Para essas séries usaremos a construção (100 – Gini). O dado será obtido do “World Bank “. 
15

 As séries de inflação são calculadas usando o Consumer Price Index obtidas do “World Bank” – e para construir o 

indicador de GSE, nós usamos seu inverso. Para as séries de estabilidade do crescimento do GDP, nós usamos o inverso 

do coeficiente de variação do crescimento per capita do GDP obtido do World Bank (WDI).  
16

 Desemprego e taxa de crescimento do GDP são obtidos do “World Bank”. 



prática da democracia deliberativa, ou de forma mais ampla, uma governança participativa, 

apresentaram melhorias em seus serviços públicos com a inclusão dos cidadãos nos processos de 

governança. Assim, a deliberação democrática se preocupa com a necessidade de tomada de decisão 

em relação ao bem comum ser dissociada de apelos emocionais, apegos solidários, e interesses 

paroquiais ou coerção, uma vez que a democracia exige mais do que uma agregação das 

preferências existentes.  

Como evidências preliminares entre as variáveis de interesse, a figura 1 apresenta os gráficos 

de dispersão com linhas de regressão entre a democracia deliberativa e a eficácia do governo, e 

entre a democracia deliberativa e a eficiência do gasto público, compreendendo as amostras “total” 

e dos “países em desenvolvimento”. Em todos os gráficos, observamos correlações positivas entre 

DELIBDEM e GOV_EFF, e DELIBDEM e GSE. 

 

Figura 1- Gráficos de Dispersão 

  
Fonte: Elaboração do autor. 

Em relação às variáveis de controle, seguimos a literatura (e.g., Montes e Paschoal, 2016; 

Montes et al., 2019) e utilizamos um conjunto de variáveis com impacto na eficácia do governo e na 

eficiência do gasto público. Assim, com base em Montes e Paschoal (2016), verificamos o efeito da 

dívida (DEBT) na eficácia do governo (GOV_EFF). A série de Dívida é obtida do Fundo Monetário 

Internacional. Por sua vez, a melhoria dos mecanismos de governança e prestação de contas do 

setor público, leva a uma maior transparência fiscal, e essa pode beneficiar os países em termos de 

menor dívida pública, como evidenciado em Montes et al. (2019). Assim sendo, outra importante 

variável de controle é a transparência fiscal (denominada TRANSP), medida pelo “Índice de 

Orçamento Aberto” (Open Budget Index - OBI). Em relação ao OBI, de Renzio e Masud (2011) 

apontam que o índice é eficaz e os governos em todo o mundo estão cada vez mais interessados em 

suas pontuações, e que grupos da sociedade civil vinham usando suas recomendações para 

pressionar os governos a melhorar a transparência relacionada às decisões orçamentárias. Segundo 

Seifert et al. (2013), o OBI contribui de forma exclusiva e independente, fornecendo dados 

objetivos sobre a transparência relacionada aos procedimentos orçamentários de vários países ao 

longo do tempo. Esse processo independente garante a confiabilidade dos dados apresentados 
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(Seifert et al. 2013)
17

. O OBI varia de 0 a 100, em que, 100 é o máximo de transparência fiscal, e 

zero representa opacidade total.  
No estudo de Montes e Paschoal (2016), é demonstrado que a corrupção gera desperdícios, 

levando os governos a gastarem mais, reduzindo a eficácia e a eficiência. Cooray et al. (2017) 

também sugerem que um aumento da corrupção implica em aumento da dívida pública. Dessa 

forma, a variável corrupção é outra variável de controle utilizada na análise. Como proxy para a 

corrupção, é utilizado o Indicador de Percepção de Corrupção (denominado CONTR_CORRUP) – 

obtido a partir da base de dados WGI do Banco Mundial. Esse indicador varia entre -2,5 e 2,5, 

sendo que quanto maior o indicador, maior é o controle da corrupção. 

Seguindo Garcia-Sanchez et al. (2013), Montes e Paschoal (2016), e Montes et al. (2019), 

também são utilizadas como controles, as variáveis: Inflação (INFLATION), PIB per capita 

(GDP_PC), Abertura Comercial (TRADE), e Estado de Direito (RULE_LAW), Controle da 

Corrupção (CONTR_CORRUP) e Transparência Fiscal (TRANSP). A descrição das variáveis de 

controle e as fontes estão contidas na Tabela A.3, bem como os instrumentos utilizados nas 

equações, nas Tabelas A.4 e A.5. 

A tabela A.2 (Apêndice A) apresenta as estatísticas descritivas das variáveis utilizadas na 

análise. 

 

3. Modelos Econométricos e Métodos 
 

Todas as estimativas consideram os efeitos da variável explicativa democracia deliberativa 

(DELIB DEM) na eficácia do governo (GOV_EFF) e na eficiência do gasto público (GSE). Os 

modelos a serem estimados são dinâmicos e representados pelas seguintes equações: 

 

                                                                           (2) 

 

                                                                               (3) 

 

Nas equações (2) e (3), o subscrito i = 1,2, ...,81 são o países e t = 1,2,…,9 representa o 

período,     e     representam vetores de fatores específicos dos países, e      e      representam os 

termos de erro aleatório. Os termos       e       representam matrizes de variáveis de controle. 

Uma vez que a estrutura de painel adotada apresenta um número de cross-sections maior do 

que a quantidade de tempo, ou seja, i > t, então, para as estimações das equações 2 e 3, é utilizada a 

estrutura de dados em painel dinâmico por System-Generalized Method of Moments (S-GMM). 

Ademais, devido ao fato de que a eficácia do governo e a eficiência dos gastos do governo podem 

influenciar alguns dos regressores como, por exemplo, a inflação e a geração de renda, não 

podemos descartar o problema de endogeneidade nos modelos. Assim, esse método é também 

adotado para dar conta do problema de endogeneidade.  

Nos estudos econométricos, é frequente ter que lidar com a endogeneidade, que pode ser 

descrita como a presença de uma correlação entre regressores e termos de erro, violando a 

suposição de modelos tradicionais, que admitem apenas variáveis exógenas e resultando, portanto, 

em parâmetros inconsistentes. Segundo Wooldridge (2002), o problema de endogeneidade ocorre 

(em geral) devido à omissão de variáveis relevantes, simultaneidade e erros de medição. Nesse 
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O OBI é obtido a partir da Parceria Internacional de Orçamento (IBP). O IBP realiza pesquisas que abrangem a 

disponibilidade de documentos orçamentários fundamentais, que se relacionam com a formulação orçamentária, 

execução orçamentária e processos de auditoria orçamentária, a força legislativa e a força da instituição de auditoria 

suprema. A principal pesquisa da OBI abrange a disponibilidade, clareza e qualidade de diferentes documentos 

orçamentários. A OBI principal baseia-se em questões que abrangem a qualidade e a integralidade de oito documentos 

orçamentários fundamentais: declaração pré-orçamentária, proposta orçamentária do Executivo, orçamento 

promulgado, orçamento do cidadão, relatórios anuais, revisão no meio do ano, relatório de fim de ano e relatório de 

auditoria. Para nossa análise, o OBI representa uma melhor medida de transparência fiscal do que outras medidas – 

como, por mais que, relatórios do Fundo Monetário Internacional sobre a Observância de Normas e Códigos (ROSC) e 

ajustes de fluxo de estoque (SFA). Os argumentos seguem Peat et al. (2015). 



sentido, quando uma variável relevante é omitida do modelo, ela acaba sendo incorporada ao erro. 

Se essa variável omitida estiver correlacionada com outros regressores (o que não é incomum), 

haverá uma correlação entre a variável explicativa e o termo de erro. Com relação aos erros de 

medição, eles ocorrem quando o valor observado de uma variável difere do seu valor real. Se 

houver apenas uma variável com erro de medição e não houver variável sem erro que deva estar no 

modelo, poderá haver uma correlação entre a variável com erro de medição e o termo do erro. Isso 

acontece porque o termo de erro incorpora parte do que não foi medido corretamente. Quanto ao 

problema da simultaneidade, sua causa é que a variável explicativa é determinada simultaneamente 

com a variável dependente. Os modelos econométricos desenvolvidos neste estudo estão sujeitos 

aos problemas acima mencionados. Em suma, nem todas as variáveis explicativas do modelo são 

conhecidas e mensuráveis.  

De acordo com Arellano e Bond (1991), uma vantagem de usar o método de dados de painel 

dinâmico por GMM é que ele elimina os efeitos não observados sobre as regressões e as estimativas 

são confiáveis mesmo no caso de variáveis omitidas. Em particular, o uso de variáveis 

instrumentais permite a estimativa de parâmetros de forma mais consistente, mesmo no caso da 

endogeneidade em variáveis explicativas e da ocorrência de erros de medição (Bond et al. 2001).  

Para gerar estimativas consistentes, mesmo no caso de endogeneidade nas variáveis 

explicativas, é preferível usar o método S-GMM ao invés do método proposto por Arellano e Bond 

(1991), que resolve esses problemas pela estimação em primeira diferença pelo Método dos 

Momentos Generalizados (D-GMM) (Bond et al. 2001). O modelo dinâmico D-GMM, para dados 

em painel, utiliza variáveis na primeira diferença (Δ𝑦i,t = 𝑦i,t − 𝑦i,t). Assim, o método D-GMM 

dinâmico propõe o uso da primeira diferença para remover efeitos não observáveis e, portanto, 

utiliza as séries em nível das variáveis, com defasagens de dois ou mais períodos, como 

instrumentos das variáveis explicativas das equações em primeiras diferenças. Em resumo, a 

heterogeneidade não observada é removida com a transformação na primeira diferença da variável 

dependente. No entanto, como apontado por Blundell e Bond (1998), o estimador D-GMM 

apresenta um viés para amostras finitas com séries temporais persistentes. Nesse sentido, Bond et 

al. (2001) relatam que, nessas condições, as defasagens das variáveis em nível tornam-se 

instrumentos fracos para eliminar a heterogeneidade não observada. Por outro lado, Blundell e 

Bond (1998) verificam que o viés não ocorre quando o modelo S-GMM é adotado. A principal 

razão é que o S-GMM estima um sistema de equações, nas primeiras diferenças e níveis. Como 

consequência, os instrumentos utilizados nas equações de nível são as primeiras diferenças 

defasadas da série, enquanto os instrumentos utilizados nas equações de primeira diferença são os 

níveis defasados da série (Bond et al., 2001).  

Embora as estimações por S-GMM sejam adequadas para um pequeno número de períodos (t) 

e um maior número de indivíduos (i), no caso de pequenas amostras, quando os instrumentos são 

muitos, as estimações tendem a sobre ajustar as variáveis instrumentais criando um viés nos 

resultados (Roodman, 2009). Assim, com o objetivo de evitar o uso excessivo de instrumentos nas 

regressões e, por conseguinte, perder o poder de teste, a razão entre o número de instrumentos e o 

número de cross-sections é reportada, a qual deve ser menor do que 1 em cada regressão. Além 

disso, visando confirmar a validade dos instrumentos nos modelos, será utilizado o teste de 

restrições de sobreidentificação (J-statistic), conforme sugerido por Arellano (2003). Ainda, de 

modo a detectar a presença de correlação serial, os testes de primeira ordem (AR1) e de segunda 

ordem (AR2) serão realizados.  
 

4. Resultados 

 

Os resultados são apresentados da seguinte maneira. Primeiro, as estimações obtidas com as 

especificações que consideram o efeito da democracia deliberativa sobre a eficácia do Governo 

(tabela 1), para a amostra total de países (81 países) e para a amostra de países em desenvolvimento 

(67 países). Em seguida, as estimações obtidas com as especificações que consideram o efeito da 

democracia deliberativa sobre a eficiência do gasto público (tabela 2), para a amostra total de países 

(75 países) e para amostra de países em desenvolvimento (61 países).   



No tocante ao efeito da democracia deliberativa, a hipótese central desse estudo é de que 

aumentos na democracia deliberativa são capazes de levar a uma melhor eficácia do governo e uma 

melhor eficiência do gasto público uma vez que traz o cidadão para o centro das decisões de 

alocação de recursos. A figura 2 apresenta um resumo esquemático das hipóteses de que uma maior 

deliberação democrática, por intermédio do orçamento participativo, é capaz de mitigar a assimetria 

de informações entre agente (governo) e principal (cidadão), e, assim, aumentar a eficácia do 

governo e a eficiência do gasto público. A figura 2 também antecipa os achados do estudo. 

 

Figura 2 – Resumo esquemático dos resultados e achados. 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

4.1. Resultados para o efeito da democracia deliberativa sobre a eficácia do governo 

 

Com base nos resultados da tabela 1, observamos que todas as regressões aceitam a hipótese 

nula dos testes de Sargan (estatística J) e, portanto, as restrições de sobreidentificação são válidas. 

Ademais, os testes AR (1) e AR (2) rejeitam a hipótese da presença de autocorrelação serial em 

todas as estimativas. Com relação às estimações, os resultados revelam coeficientes positivos e 

significativos para a variável democracia deliberativa em todas as amostras. Dessa forma, os 

resultados sugerem que países com maior deliberação democrática possuem governos mais eficazes 

na execução de políticas públicas; com um efeito mais forte nos países em desenvolvimento. 

Os achados estão em linha com o referencial teórico de que uma maior deliberação 

democrática leva a melhores resultados de políticas igualitárias (Bucek e Smith, 2000; Weeks, 

2000). Esses resultados mostram que a democracia deliberativa, ao trazer consigo uma maior 

participação da sociedade civil na alocação de recursos, acaba por funcionar como um canal de 

transmissão direto, entre os desejos dos eleitores e a escolha dos projetos por parte dos governantes, 

ou seja, impacta positivamente a eficácia do governo. 

Por sua vez, todos os coeficientes obtidos para a dívida pública (DEBT) nas duas amostras 

possuem sinais negativos e significância estatística. Portanto, os resultados sugerem que países mais 

endividados são menos eficazes. Esses resultados estão em linha com os achados da literatura (e.g., 

Montes e Paschoal, 2016; Montes et al., 2019). Quanto aos achados para a inflação (INFLATION) e 

o PIB per capita (GDP_PC) é observado que a inflação apresenta coeficiente negativo e significante 

em ambas as amostras, sinalizando que na medida em que a inflação é reduzida, o governo se torna 

mais eficaz, reduzindo distorções no processo de planejamento e alocação de recursos. No que diz 

respeito aos resultados obtidos para o PIB per capita (GDP_PC), ainda que apenas a amostra de 

países em desenvolvimento apresente significância estatística na maioria das equações, o sinal dessa 

variável em ambas as amostras é positivo, evidenciando que países onde o PIB per capita é maior 

tendem a ter governos mais eficientes. As estimativas para o efeito da abertura comercial (TRADE) 

tiveram coeficientes positivos e significantes para todas as amostras, indicando maior eficácia entre 

países com maior abertura comercial. Todos estes resultados estão de acordo com as conclusões de 

Montes e Paschoal (2016) e Montes et al. (2019). Além disso, as evidências apontam – com 

significância estatística para todas as amostras – que aumentos no estado de direito (RULE_LAW) 



e no controle da corrupção (CONTR_CORRUP) melhoram a eficácia dos governos (GOV_EFF). 

Os achados também sugerem que um aumento da transparência fiscal (TRANSP) melhora a eficácia 

dos governos, com significância estatística para todas as amostras.  

 

Tabela 1 – Estimações S-GMM: efeito da democracia deliberativa sobre a eficácia do governo 

 
Nota: Níveis de significância marginal: (***) indica 0.01, (**) indica 0.05 e (*) indica 0.1. A matriz de covariância de 

correção de heterocedasticidade de White foi aplicada nas regressões. Erros padrão entre parênteses. S-GMM - usa duas 

etapas de Arellano e Bond (1995) sem efeitos de período de tempo. Estimador S-GMM - testes para AR (1) e AR (2) 

verificam a presença de correlação serial de primeira e segunda ordem nos resíduos de primeira diferença. A constante é 

omitida por conveniência.  
 

4.2. Resultados para efeito da democracia deliberativa sobre a eficiência do gasto público 

 

É possível observar que todas as regressões S-GMM aceitam a hipótese nula dos testes de 

Sargan (estatística J) e, portanto, as restrições de sobreidentificação são válidas. Por fim, os testes 

AR(1) e AR(2) rejeitam a hipótese da presença de autocorrelação serial em todas as estimativas.  

Em relação ao efeito da democracia deliberativa sobre o indicador de eficiência do gasto 

público (GSE), os coeficientes positivos e estatisticamente significantes para DELIBDEM (para as 

duas amostras analisadas) evidenciam que países com maior deliberação democrática tendem a ter 

maior eficiência nos gastos do governo. 

Essas evidências corroboram com os achados de Shah (2007) que observou que a deliberação 

democrática acaba por tornar os governos mais eficientes, uma vez que leva os cidadãos que 

participam do processo, a conhecer melhor as operações do governo, mitigando fatores como o 

clientelismo e a corrupção, em face de maior transparência e prestação de contas, conforme 

evidenciado também em Montes e Piñeiro (2021). 

De um modo geral, em relação às variáveis de controle, os resultados corroboram com os 

obtidos na Tabela 1, tanto para as variáveis de controle relativas à dimensão econômica (DEBT, 

Dependent: EFICÁCIA ( GOV_EFF) PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO TODOS PAÍSES

Methods

Variables eq 1 eq2 eq 3 eq 4 eq 1 eq2 eq 3 eq 4

DEBT_GDP -0.002*** -0.0005** -0.0004** -0.001* -0.001* -0.002** -0.002* -0.002*

(0.001) (0.0002) (0.0002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

INFLATION -0.006*** -0.006*** -0.006*** -0.005*** -0.006*** -0.008*** -0.007*** -0.008***

(0.002) (0.001) (0.001) (0.001) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

GDP_PC 0.0193*** 0.006 0.007* 0.008* 0.001 0.001 0.002 0.0004

(0.004) (0.004) (0.004) (0.005) (0.002) (0.002) (0.002) (0.002)

TRADE_OP 0.001* 0.003*** 0.003*** 0.002*** 0.002*** 0.002*** 0.002*** 0.002***

(0.001) (0.0005) (0.475) (0.0003) (0.0003) (0.0003) (0.001) (0.001)

RULE_LAW 0.368*** 0.335*** 0.416*** 0.382*** 0.416*** 0.403***

(0.044) (0.054) (0.046) (0.034) (0.041) (0.043)

CONTR_CORRUP 0.119*** 0.057** 0.148*** 0.159**

(0.062) (0.026) (0.048) (0.051)

TRANSP 0.001** 0.001*

(0.0004) (0.001)

DELIBDEM 0.081*** 0.161*** 0.137*** 0.068*** 0.041** 0.063*** 0.081*** 0.067**

(0.028) (0.056) (0.053) (0.020) (0.019) (0.021) (0.030) (0.032)

Observations 151 261 261 166 177 177 265 265

N.Instrum./N. Cross-Section 0.311 0.172 0.172 0.295 0.277 0.294 0.174 0.166

Estatística J 38.930 38.559 40.227 47.590 46.102 45.119 41.870 39.762

P-valor (J) 0.563 0.444 0.329 0.191 0.345 0.467 0.307 0.266

AR(1) -0.503 -0.428 -0.402 -0.527 -0.553 -0.485 -0.409 -0.399

P-valor AR(1) 0.002 0.000 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000

AR(2) -0.742 -0.068 -0.107 -0.869 0.752 -0.161 0.054 0.039

P-valor AR(2) 0.152 0.475 0.2683 0.237 0.224 0.867 0.704 0.781

S-GMM S-GMM



INFLATION, GDP_PC e TRADE) quanto para as variáveis de dimensão institucional 

(RULE_LAW, CONTR_CORRUP e TRANSP), apresentando significância estatística para todas as 

amostras e os sinais em linha com os obtidos na Tabela 1.  

 

Tabela 2 – Estimações S-GMM: efeito da democracia deliberativa sobre a eficiência do gasto 

público 

 
Nota: Níveis de significância marginal: (***) indica 0.01, (**) indica 0.05 e (*) indica 0.1. A matriz de covariância de 

correção de heterocedasticidade de White foi aplicada nas regressões. Erros padrão entre parênteses. S-GMM - usa duas 

etapas de Arellano e Bond (1995) sem efeitos de período de tempo. Estimador S-GMM - testes para AR (1) e AR (2) 

verificam a presença de correlação serial de primeira e segunda ordem nos resíduos de primeira diferença. A constante é 

omitida por conveniência.  
 

5. Considerações finais 

 

Analisar os efeitos da democracia deliberativa é extremante importante, acima de tudo por 

ela ser uma forma de melhorar os arranjos institucionais, por intermédio do consenso e da discussão 

racional, com ampla participação do cidadão comum, na definição de prioridades na alocação de 

recursos públicos. Assim, é possível afirmar que a democracia deliberativa cumpre um duplo papel, 

que é o resgate da credibilidade da democracia tradicional, pelo exercício da cidadania estendido 

além do processo eleitoral, e também pela ampliação dos mecanismos de governança e prestação de 

contas do estado para com a sociedade. 

Dada a importância da democracia deliberativa, este estudo teve como objetivos analisar os 

efeitos desta sobre a eficácia do governo utilizando dados em painel para um total de 81 países (14 

desenvolvidos e 67 em desenvolvimento), e sobre a eficiência do gasto público para um conjunto de 

75 países (14 desenvolvidos e 61 em desenvolvimento). 

Os resultados sugerem que a democracia deliberativa (indicador obtido do “The Varieties of 

Democracy Project”, universidade de Gotemburgo) impacta tanto a eficácia do governo quanto a 

Dependent: EFICIÊNCIA (GSE) PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO TODOS PAÍSES

Methods

Variables eq 1 eq2 eq 3 eq 4 eq 1 eq2 eq 3 eq 4

DEBT_GDP -0.0002*** -0.0002*** -0.0002*** -0.0002*** -0.0001*** -0.0001* -0.00005* -0.0001**

(0.00003) (0.00002) (0.00004) (0.00004) (0.00002) (0.00003) (0.00003) (0.00003)

INFLATION -0.001*** -0.001*** -0.001*** -0.008*** -0.0004*** -0.0004*** -0.0004*** -0.0004***

(0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

GDP_PC 0.0002*** 0.001*** 0.001*** 0.001*** 0.0003*** 0.0003* 0.0002** 0.0002*

(0.002) (0.0001) (0.0002) (0.0003) (0.00009) (0.0001) (0.0001) (0.0001)

TRADE_OP 0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 0.0001*** 0.00005*** 0.0001*** 0.0001*** 0.0001***

(0.00002) (0.0003) (0.00002) (0.00003) (0.00001) (0.00001) (0.00001) (0.00001)

RULE_LAW 0.015*** 0.007** 0.0081*** 0.008*** 0.007*** 0.007***

(0.002) (0.003) (0.0021) (0.0021) (0.0021) (0.0021)

CONTR_CORRUP 0.018*** 0.020*** 0.006*** 0.007***

(0.004) (0.005) (0.002) (0.003)

TRANSP 0.0001*** 0.0001***

(0.001) (0.0001)

DELIBDEM 0.006** 0.005*** 0.007** 0.008** 0.003*** 0.004*** 0.004** 0.003**

(0.002) (0.002) (0.003) (0.003) (0.001) (0.001) (0.001) (0.001)

Observations 186 183 186 186 166 166 166 166

N.Instrum./N. Cross-Section 0.215 0.246 0.215 0.215 0.271 0.271 0.271 0.277

Estatística J 38.462 35.435 27.908 30.076 38.462 38.164 38.929 37.626

P-valor (J) 0.275 0.589 0.674 0.513 43.275 0.462 0.383 0.440

AR(1) -0.437 -0.451 -0.441 -0.448 -0.616 -0.624 -0.625 -0.624

P-valor AR(1) 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

AR(2) -0.087 -0.089 -0.075 -0.070 0.144 0.175 -0.135 -0.154

P-valor AR(2) 0.428 0.423 0.583 0.616 0.851 0.796 0.804 0.781

S-GMM S-GMM



eficiência do gasto público. Seu efeito é positivo, estatisticamente significante e robusto, se 

mantendo estável quando da inclusão de variáveis de controle. 

Com base nos achados, é possível concluir que governos que procuram melhorarias na 

eficácia e na eficiência, deveriam utilizar a democracia deliberativa, pois indiretamente, ela 

aumenta a prestação de contas, a transparência fiscal e o controle da corrupção, fortalecendo o 

estado de direito e legitimando as decisões de políticas públicas. Essas ações levam a melhoria na 

governança e contribuem para  mitigar o problema da assimetria de informações entre eleitores 

(principal) e governantes (agent), na medida que o cidadão comum é participante ativo do processo.  

Por fim, esse estudo contribui para futuras ações envolvendo a democracia deliberativa, 

estabelecendo, por meio do orçamento participativo, uma alternativa ao modelo democrático atual, 

fortalecendo as instituições sociais pelo diálogo, deliberando sobre decisões de serviços públicos, e 

levando estados a gastar de forma mais eficiente e a atingir as suas metas de melhoria do bem 

comum. 
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Apêndice 

 

Tabela A1 Lista de países utilizados na análise  

___________________________________________________________________________ 

Total de países: Albânia; Argélia; Angola; Argentina; Azerbaijão; Bangladesh; Burkina Faso; 

Bulgária; Bolívia; Brasil; Botswana; Camarões; Chile; China; Colômbia; Congo Dem. Rep.; Costa 

Rica; Croácia; República Checa; República Dominicana; Equador; Egito; El Salvador; França; 

Gana; Guatemala; Alemanha; Honduras; Indonésia; Índia; Iraque; Itália; Jordânia; Quênia; 

Cazaquistão; Líbano; Libéria; Malásia; Mali; Malawi; México; Marrocos; Mongólia; Moçambique; 

Namíbia; Nova Zelândia; Níger; Nigéria; Nicarágua; Noruega; Peru; Papua Nova Guiné; Paquistão; 

Filipinas; Polônia; Portugal; Roménia; Federação Russa; Arábia Saudita; Senegal; Sérvia; Serra 

Leoa; República Eslovaca; Eslovénia; Espanha; Sri Lanka; África do Sul; Suécia; Sudão; Tailândia; 

Tunísia; Turquia; Tanzânia; Ucrânia; Uganda; Reino Unido; Estados Unidos; Venezuela, RB; 

Vietnã; Iêmen Rep.; Zâmbia.  

Países em desenvolvimento: Albânia; Argélia; Angola; Argentina; Azerbaijão; Bangladesh; 

Burkina Faso; Bulgária; Bolívia; Brasil; Botswana; Congo Dem. Rep; Chile; Camarões; Colômbia; 

Costa Rica; Croácia; República Dominicana; Equador; Egito; El Salvador; Gana; Guatemala; 

Honduras; Indonésia; Índia; Iraque; Jordânia; Quênia; Cazaquistão; Líbano; Libéria; Malásia; Mali; 

Malawi; México; Marrocos; Mongólia; Moçambique; Namíbia; Níger; Nigéria; Nicarágua; 

Paquistão; Peru; Papua Nova Guiné; Filipinas; Polônia; Roménia; Federação Russa; Arábia Saudita; 

Sérvia; Serra Leoa; Sri Lanka; África do Sul; Senegal; Sudão, Tailândia; Tunísia; Turquia; 

Tanzânia; Ucrânia; Uganda; Venezuela, RB; Vietnã; Iêmen  Rep.; Zâmbia 

Países em desenvolvimento sem Metas Inflação: Albânia; Argélia; Angola; Argentina; 

Azerbaijão; Bangladesh; Burkina Faso; Bulgária; Bolívia; Botswana; Congo Dem. Rep; Camarões; 

Costa Rica; Croácia; República Dominicana; Equador; Egito; El Salvador; Honduras; Índia; Iraque; 

Jordânia; Quênia; Cazaquistão; Líbano; Libéria; Malásia; Mali; Malawi; Marrocos; Mongólia; 

Moçambique; Namíbia; Níger; Nigéria; Nicarágua; Paquistão; Papua Nova Guiné; Federação 

Russa; Arábia Saudita; Sérvia; Serra Leoa; Sri Lanka; Senegal; Sudão, Tailândia; Tunísia; Tuvalu; 

Tanzânia; Ucrânia; Uganda; Venezuela, RB; Vietnã; Iêmen  Rep.; Zâmbia 

___________________________________________________________________________  



Tabela A.2 Estatísicas Descritivas  

 
 



Tabela A.3– Lista de variáveis utilizadas na análise  

 



 
Fonte: Elaboração do autor. 

 



Tabela A.4 – Instrumentos utilizados nas estimações por SGMM - Eficácia (EFF) 

 
Tabela Variável Dependente Instrumentos 

1 – SGMM - PAÍSES EM 

DESENVOLVIME

NTO 

EFF_EQ 01 @dyn(gov_eff,-2, -4)  debt_gdp(-1 to -1) inflation(-1) gdp_pc(-1 to -3) 

trade_op(-1 to -2) rule_law(-1 to-2) contr_corrup(-1 to -2) 

growth(0 to-2) d(expende_gdp) d(expende_gdp(-1))  d(debt_gdp) 

d(rule_law)  transp(-1 to -3) budget_bal(0 to -2) kaopen(-1 to -3) 

dem_acc_icrg(-1 to -3) d(transp) delib100_dem(-1 to -2) 

voic_acc(0 to -4) 

EFF_EQ 02 @dyn(gov_eff,-2, -5)  debt_gdp(-1 to -2) inflation(-1 to -2) gdp_pc(-1 to 

-2) trade_op(-1 to -1) contr_corrup(-1 to -1) rule_law(-1 to-1)  

d(expende_gdp) d(expende_gdp(-1))  d(debt_gdp) d(rule_law)   

budget_bal(0 to -1) kaopen(-1 to -1) transp(-1 to -1) 

dem_acc_icrg(-1 to -1) d(transp) delib100_dem(-1 to -2) 

voic_acc(0 to -2) growth(0 to-2) it idh 

EFF_EQ 03 @dyn(gov_eff,-2, -5)  debt_gdp(-1 to -2) inflation(-1 to -2) gdp_pc(-1 to 

-2) trade_op(-1 to -1) contr_corrup(-1 to -1) rule_law(-1 to-1)  

d(expende_gdp) d(expende_gdp(-1))  d(debt_gdp) d(rule_law)   

budget_bal(0 to -1) kaopen(-1 to -1) transp(-1 to -1) 

dem_acc_icrg(-1 to -1) d(transp) delib100_dem(-1 to -2) 

voic_acc(0 to -2) growth(0 to-2) it idh 

EFF_EQ 04 @dyn(gov_eff,-2, -5)  debt_gdp(-1 to -1) inflation(-1) gdp_pc(-1 to -3) 

trade_op(-1 to -2) rule_law(-1 to-2) contr_corrup(-1 to -2) 

growth(0 to-1) d(expende_gdp) d(expende_gdp(-1))  d(debt_gdp) 

d(rule_law)  transp(-1 to -2) budget_bal(0 to -3) kaopen(-1 to -3) 

dem_acc_icrg(-1) d(transp) delib100_dem(-1 to -4) voic_acc(0 to 

-3) idh it 

2– SGMM – TODOS OS 

PAÍSES 

EFF_EQ 01 @dyn(gov_eff,-2, -4)  debt_gdp(-1 to -2) inflation(-1) gdp_pc(-1 to -3) 

trade_op(-1 to -4) rule_law(-1 to-2) contr_corrup(-1 to -1) 

growth(0 to-2) d(expende_gdp) d(expende_gdp(-1))  d(debt_gdp) 

d(rule_law)  transp(-1 to -3) budget_bal(0 to -2) kaopen(-1 to -3) 

dem_acc_icrg(-1 to -2) d(transp) delib100_dem(-1 to -3) 

voic_acc(0 to -4) 

EFF_EQ 02 @dyn(gov_eff,-2, -4)  debt_gdp(-1 to -2) inflation(-1) gdp_pc(-1 to -4) 

trade_op(-1 to -4) rule_law(-1 to-2) contr_corrup(-1 to -1) 

growth(0 to-4) d(expende_gdp) d(expende_gdp(-1))  d(debt_gdp) 

d(rule_law)  transp(-1 to -3) budget_bal(0 to -2) kaopen(-1 to -3) 

dem_acc_icrg(-1 to -2) d(transp) delib100_dem(-1 to -3) 

voic_acc(0 to -4) 

 EFF_EQ 03 @dyn(gov_eff,-2, -4)  inflation(-1) gdp_pc(-1 to -4) trade_op(-1 to -4) 

rule_law(-1 to-1) contr_corrup(-1 to -4) growth(0 to-4) 

d(expende_gdp)  d(expende_gdp(-1))   d(rule_law)   transp(-1 to 

-2) budget_bal(-1 to -1) kaopen(-1 to -3) unemp(0 to -1)  

delib100_dem(-1 to -3) d(transp) 

EFF_EQ 04 @dyn(gov_eff,-2, -4)  inflation(-1) gdp_pc(-1 to -4) trade_op(-1 to -4) 

rule_law(-1 to-1) contr_corrup(-1 to -4) growth(0 to-2) 

d(expende_gdp)  d(expende_gdp(-1))   d(rule_law)   transp(-1 to 

-2) budget_bal(-1 to -1) kaopen(-1 to -3) unemp(0 to -1)  

delib100_dem(-1 to -3) d(transp) 

Fonte: E-Views 10.0 Elaboração própria. 

  



Tabela A.5 – Instrumentos utilizados nas estimações por SGMM - Eficiência (GSE) 

 

Tabela 

Variável 

Depend

ente 

Instrumentos 

1 – SGMM - PAÍSES EM 

DESENVOLVIMEN

TO 

GSE_EQ 01 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-3)  debt_gdp(-1 to -3) inflation(-1to-1) 

gdp_pc(-1to-3) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-2) 

contr_corrup(-1 to -1) growth(0to-2) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(rule_law)  transp(-1 to -

3) budget_bal(0 to -1) kaopen(-1 to -3) dem_acc_icrg(-1) 

d(transp)delib100_dem(-1 to -3) 

GSE_EQ 02 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-3)  debt_gdp(-1 to -3) inflation(-1to-3) 

gdp_pc(-1to-3) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-2) 

contr_corrup(0 to -1) growth(0to-2) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(rule_law)  transp(-1 to -

3) budget_bal(0 to -3) kaopen(-1 to -3) dem_acc_icrg(-1) 

d(transp)delib100_dem(-1 to -3) 

GSE_EQ 03 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-3)  debt_gdp(-1 to -3) inflation(-1to-1) 

gdp_pc(-1to-3) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-2) 

contr_corrup(-1 to -1) growth(0to-2) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(rule_law)  transp(-1 to -

3) budget_bal(0 to -1) kaopen(-1 to -3) dem_acc_icrg(-1) 

d(transp)delib100_dem(-1 to -3) 

GSE_EQ 04 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-3)  debt_gdp(-1 to -3) inflation(-1to-1) 

gdp_pc(-1to-3) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-2) 

contr_corrup(-1 to -1) growth(0to-2) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(rule_law)  transp(-1 to -

3) budget_bal(0 to -1) kaopen(-1 to -3) dem_acc_icrg(-1) 

d(transp)delib100_dem(-1 to -3) 

2– SGMM – TODOS OS 

PAÍSES 

GSE_EQ 01 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-4)  debt_gdp(-1 to -4)inflation(-1to-1) 

gdp_pc(-1to-4) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-1) 

contr_corrup(-1 to -1) growth(0to-1) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(transp) d(rule_law) 

d(transp) transp(-1 to -3) budget_bal(0 to -3) kaopen(-1 to -

3) dem_acc_icrg(-1 to -4) delib100_dem(-1 to -2) 

GSE_EQ 02 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-4)  debt_gdp(-1 to -4)inflation(-1to-1) 

gdp_pc(-1to-4) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-1) 

contr_corrup(-1 to -1) growth(0to-1) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(transp) d(rule_law) 

d(transp) transp(-1 to -3) budget_bal(0 to -3) kaopen(-1 to -

3) dem_acc_icrg(-1 to -4) delib100_dem(-1 to -2) 

GSE_EQ 03 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-4)  debt_gdp(-1 to -4)inflation(-1to-1) 

gdp_pc(-1to-4) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-1) 

contr_corrup(-1 to -1) growth(0to-1) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(transp) d(rule_law) 

d(transp) transp(-1 to -3) budget_bal(0 to -3) kaopen(-1 to -

3) dem_acc_icrg(-1 to -4) delib100_dem(-1 to -2) 

GSE_EQ 04 @dyn(eff_exp_vrs,-2,-4)  debt_gdp(-1 to -4)inflation(-1to-1) 

gdp_pc(-1to-4) trade_op(-1 to -2) rule_law(-1to-1) 

contr_corrup(-1 to -1) growth(0to-1) d(expende_gdp) 

d(expende_gdp(-1))   d(debt_gdp) d(transp) d(rule_law) 

d(transp) transp(-1 to -3) budget_bal(0 to -3) kaopen(-1 to -

3) dem_acc_icrg(-1 to -4) delib100_dem(-1 to -3) 

Fonte: E-Views 10.0 Elaboração própria.  


