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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre desempenho econômico e qualidade 

institucional. Para isto, elabora-se um Índice da Qualidade Institucional, baseado em Krugman 

e Mastruzzi (2010), a partir de seis indicadores de governabilidade, quais sejam: Índice de 

efetividade do governo, Índice de qualidade regulatória, Índice do estado de direto, Índice de 

controle da corrupção, Índice da Estabilidade política e ausência de violência, Índice de Voz e 

responsabilidade. A amostra para 64 países é agrupada em dados de painel desbalanceado e a 

estimação é feita pelo método de efeito fixo. Com isso, supõe-se que as instituições são 

estritamente exógenas e os elementos invariantes no tempo são eliminados ao tirar a média de 

cada variável em cada observação. Para o controle da endogeneidade, usa-se o Método de 

Momentos Generalizados (GMM). Os resultados mostram uma relação positiva e significativa 

entre a qualidade institucional e o PIB per capita para os países analisados durante o período de 

2002-2018. Assim, conclui-se que as reformas institucionais são necessárias, mas é preciso 

definir quais são as instituições adequadas, sólidas e eficientes, para promover a aquisição de 

habilidades, as inciativas para a invenção e a transferência das tecnologias, isso, com o 

propósito de aumentar a eficiência dos fatores produtivos e, consequentemente, atingir maiores 

níveis de produto per capita. 
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ABSTRACT 

This work aims to analyze the relationship between economic performance and institutional 

quality. For this, an Institutional Quality Index, based on Krugman and Mastruzzi (2010), is 

developed from six governance indicators: Government Effectiveness Index, Regulatory 

Quality Index, Direct State Index, Corruption Control Index, Political Stability and Non-

violence Index, Voice and Accountability Index The sample for 64 countries is grouped into 

unbalanced panel data, where the estimation is done by the fixed effect method. With this, it is 

assumed that the institutions are strictly exogenous and the invariant elements in time are 

eliminated by taking the average of each variable in each observation. For endogeneity control, 

the Generalized Moment Method (GMM) is used. The results show a positive and significant 

relationship between institutional quality and GDP per capita for the countries analyzed during 

the period 2002-2018. Thus, it is concluded that institutional reforms are necessary, but it is 

necessary to define which institutions are adequate, and which are solid and efficient in order 

to promote the acquisition of skills, the incentives for inventions and the transfer of 

technologies; this with the purpose of increasing the efficiency of the productive factors and, 

consequently, reaching higher levels of per capita output.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

A importância das instituições para explicar o desempenho econômico dos países é 

destacada na literatura e na evidência empírica. Desde 1960, o novo institucionalismo e seus 

principais exponentes – Douglass North, Ronald Coase e Oliver Williamson – vinculam as 

instituições com a teoria econômica, considerando elementos mais consistentes com a 

explicação dos fatos econômicos (LOPEZ. 2013). Parte dos aportes do novo corpo teórico é 

estudar a relação produto per capita e instituições. É assim que, sem abandonar o núcleo teórico 

da teoria neoclássica, a evidência empírica combina as premissas do enfoque institucional com 

os modelos de crescimento econômico para explicar a relação entre o desempenho 

econômico/crescimento econômico e as instituições.  

Diversas são as pesquisas que estudam a relação entre desempenho econômico e 

instituições/qualidade institucional. Hall e Jones (1999) buscam explicar as diferenças da 

produção por trabalhador. Os autores concluem que os países atingem maiores níveis de produto 

por trabalhador quando a infraestrutura social4 molda o ambiente econômico e quando os países 

apresentam altas taxas de investimento no capital físico e humano. Acemoglu et al. (2002) 

propõem-se explicar o efeito causal das instituições no produto per capita e argumentam que a 

diferença de ingressos entre as antigas colônias europeias é consequência da reversão 

institucional5. Os autores concluem que a reversão da renda relativa nos últimos 500 anos reflete 

o efeito das instituições no produto per capita de hoje. Também, em trabalho anterior, 

Acemoglu et al. (2001) usaram o ambiente da doença na época da colonização como 

instrumento para caracterizar os assentamentos europeus e o desenvolvimento institucional das 

antigas colônias que, consequentemente, terão efeitos no produto. 

Na abordagem do tema na literatura nacional destacam-se vários trabalhos. Por 

exemplo, Rocha et al. (2010) usam o modelo ampliado de Solow para explicar a importância 

da qualidade institucional e do capital humano na acumulação de riquezas. Os principais 

resultados mostraram que, a qualidade das instituições tem um impacto positivo e significativo 

no PIB per capita. Para o Brasil, Menezes-Filho et al. (2006) encontraram uma forte correlação 

positiva entre a qualidade das instituições e a renda dos estados do Brasil. Em consonância, 

Pereira et al. (2013) realizam análise para os municípios brasileiros.  

A análise da relação produto per capita e qualidade institucional é complexa, devido às 

diferentes dimensões das instituições, os canais de transmissão, o impacto no produto e a 

escolha do método de análise. Também, é conhecido na literatura e na evidência empírica que 

os fatores que explicam o produto per capita dos países são diversos, alguns como o capital 

físico e humano o influenciam diretamente, outros como a geografia e a história, poderiam ter 

um efeito no PIB per capita através das instituições. Por tanto, são comuns os problemas 

econométricos nas estimativas que incluem instituições, tais como: viés da variável omitida, 

heterogeneidade não observável e endogeneidade.   

Esses problemas são abordados na análise empírica usando o método das variáveis 

instrumentais. Por exemplo, Acemoglu et al. (2001), Acemoglu et al. (2002) e Hall e Jones 

(1999) explicam a relação produto-instituições buscando as fontes de variação exógena das 

instituições na história e na geografia. Por outro lado, diversos são os trabalhos que usam o 

método de efeitos fixos e o método de momentos generalizados (GMM) para testar a relação 

desempenho econômico/crescimento econômico. Afonso e Jalles (2016), baseando-se em Barro 

(1991), estudam os vínculos entre a atividade econômica as instituições e o governo. Os autores 

encontram uma relação positiva entre a qualidade institucional e o nível do PIB per capita para 

as diferentes técnicas econométricas aplicadas. Siddiqui e Ahmed (2012) examinam como os 

indicadores institucionais influenciam o crescimento econômico de 84 países. Eles seguem as 

                                                           
4 Para mais detalhes do índice de infraestrutura social, ver Hall e Jones (1999). 
5 A reversão institucional ocorre porque os europeus estabeleceram instituições para promover investimento em 

regiões relativamente pobres e com escassa população e nas regiões prósperas e de grandes populações criaram as 

instituições extrativistas (ACEMOGLU et al. 2002). 
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especificações de Barro (1991), Mankiw et al. (1992) e Levine e Renelt (1992) para as 

estimações de efeitos fixos de Arellano e Bond (1991) e Arellano e Bover (1995) para as 

estimações de painel dinâmico. Os resultados refletem o impacto favorável das instituições para 

o crescimento econômico.  

Este estudo é baseado nas especificações do modelo de crescimento econômico de 

Mankiw et al. (1992)6 e Hall e Jones (1999) e tem como objetivo analisar o impacto da 

qualidade das instituições (II) no produto interno bruto per capita (PIB) para uma amostra de 

64 países agrupada segundo Acemoglu et al. (2002) para todas as ex-colônias europeias, no 

período 2002-2018, em dados de painel desbalanceado, onde as unidades “t” serão os anos e as 

unidades “i” os países. Para mensurar as instituições elabora-se o Índice da Qualidade 

Institucional (II), calculado como a média geométrica dos seis indicadores de governabilidade 

de Krugman e Mastruzzi (2010). Neste trabalho, o uso dos modelos mencionados pode 

contribuir para testar o potencial explicativo deles e os resultados das estimações podem 

aumentar a discussão sobre a importância e o impacto da qualidade das instituições no produto 

per capita. Estudos com especificações análogas são os de Eicher et al. (2004) e Rocha et al. 

(2010). Mas, a diferença com esses estudos é que aqui usa-se o método de efeitos fixos. Com 

esse método supõe-se que tanto as instituições quanto o capital físico e humano são estritamente 

exógenas e os elementos invariantes no tempo como a geografia e a história são eliminados ao 

tirar a média de cada variável em cada observação. Isso permitirá testar a relação desempenho 

econômico-qualidade das instituições a partir de outra perspectiva de análise para evitar o viés 

dos estimadores decorrente dos problemas econométricos e, quiçá, contribuir com a evidência 

empírica corroborando a hipótese positiva da relação. Também, para controlar a endogeneidade 

decorrente da relação reversa entre o produto per capita e as instituições usa-se o Método de 

Momentos Generalizados (GMM).  

Neste trabalho, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita representa o desempenho 

econômico de um país. O PIB é o total de bens e serviços finais produzidos, durante um período 

de tempo determinado, em termos per capita o PIB reflete uma ideia geral do bem-estar social 

dos habitantes de um país. Por sua parte, as instituições se definem como as regras de uma 

sociedade que determinam o comportamento humano no âmbito político, social e econômico 

(NORTH, 1970, 1991). A eficiência com que as regras geram os incentivos para a aquisição de 

conhecimentos, promover inovações e estimular a criatividade pode-se definir como a 

qualidade institucional.  

A pesquisa está organizada da seguinte forma: após essa introdução, a seção dois 

apresenta alguns fatos estilizados entre o PIB per capita e a qualidade institucional. A seção três 

apresenta metodologia e o cálculo do índice da qualidade institucional. Na seção quatro se 

discutem os resultados. Por último, a seção cinco dedica-se às conclusões. 

 

2. ALGUNS FATOS ESTILIZADOS ENTRE AS INSTITUICÕES E O 

DESEMPENHO ECONÔMICO 

 

Nesta seção, analisam-se os fatos que a priori conferem uma relação entre o PIB per 

capita e a qualidade institucional. Lee e Kim (2008) mostram a informação de produto per capita 

e instituições para as diferentes classificações de renda do Banco Mundial, para vários anos. 

Aqui usa-se a classificação do Banco Mundial (2020) para as economias com baixa renda, 

menor de US$ 1.025; renda média7 entre US$ 1.026 e US$ 12.375; e, renda Alta, superior de 

US$ 12.375.  Para as três categorias de renda apresenta-se o valor médio da qualidade 

institucional para o período de estudo. Também, dada a quantidade de países, classificam-se 

aqueles com valores de qualidade institucional alta, média e baixa para diferentes níveis de 

                                                           
6 O modelo de Mankiw et al. (1992) é o modelo de Solow (1956) ampliado para capital humano. 
7 A renda média é a agrupação da renda das economias de rendas medias baixas e de rendas medias altas.    
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renda. Assim é possível comparar alguns países para distintos valores da qualidade institucional 

em cada nível de renda. 

A partir da década de 1990 as pesquisas que relacionam desempenho econômico com 

qualidade institucional ganham importância, com ênfases nas explicações dos níveis de renda 

nos países em desenvolvimento (EASTERLY, W; LEVINE, 1997, 2002). Com certeza, 

algumas evidências empíricas sobre os determinantes tanto do crescimento econômico quanto 

do desempenho económico mostram que as diferenças de renda entre países são, parcialmente, 

explicadas pelas variações dos fatores de produção, sendo as instituições uma variável relevante 

na especificação dos modelos de crescimento e na explicação do crescimento econômico e o 

desempenho económico (RODRIK, 2000; BARRO, 1996; ACEMOGLU, et al., 2001, 2005; 

COATSWORTH, 2008; ACEMOGLU e ROBINSON, 2005, 2008; BEHRMAN, J; 

SRINIVASAN, 1995,  KNACK, S; KEEFER, 1995).  

Por outro lado, a diferença de renda é persistente no mundo. Assim, por exemplo, entre 

os Estados Unidos e as economias em desenvolvimento a trajetória da renda é diferente em 

termos proporcionais, desde 19008. No período 2002-2018, as diferenças do PIB per capita 

entre países são inalteráveis, o valor médio do produto per capita (PIB) dos Estados Unidos e, 

em geral, das economias avançadas, é superior ao valor médio do produto per capita dos países 

de renda média e baixa.  Também, como se apresenta na Figura 2 (Apêndice), ao dividir o plano 

cartesiano pelos valores médios das variáveis, pode-se observar que a relação produto per 

capita-instituições no mundo segue diferentes padrão: os países que têm alta qualidade 

institucional e alto desempenho (quadrante I), os de baixa qualidade institucional e alto 

desempenho econômico (quadrante II), os de baixa qualidade institucional e baixo crescimento 

econômico (quadrante III) e, os de alta qualidade institucional e baixo desempenho econômico 

(quadrante IV). Esses comportamentos chamam a atenção a priori sobre a importância das 

instituições para explicar o produto interno bruto per capita e, consequentemente, para explicar 

as diferenças de renda entre os países. 

Nesse contexto de desenvolvimento entre os países, o interesse pelas instituições e suas 

formas de avaliá-las são destacadas. Note-se que, para qualquer mensuração das instituições, 

deve-se identificar o atual estágio evolutivo do meio institucional em um dado local e os meios 

para o seu aperfeiçoamento. As estatísticas do Banco Mundial (2020) sobre a Governança, 

convencionalmente usadas na literatura como indicador da qualidade institucional, mostram 

que a tendência tem sido de uma melhora das instituições, mas ainda com valores baixos nos 

indicadores de países de renda média e baixa. A Tabela 1 lista alguns países selecionados para 

diferentes níveis de renda e a média do índice de qualidade institucional no período 2002-2018. 

Os países de alta renda tendem a ocupar um lugar de destaque no ranking do índice. Com as 

pontuações mais baixas estão os países que tradicionalmente estariam associados às limitações 

institucionais, como Cuba, Líbia, Iraque e Haiti. 

Os países de renda média apresentam um desempenho fraco das instituições. Neste 

grupo, Costa Rica tem umas das melhores pontuações do índice (0,67), enquanto Brasil, 

México, Peru, Argentina, Colômbia e Equador apresentam valores dos índices entre 0,4 e 0,5. 

Venezuela, conjuntamente com Líbia e Iraque, apresenta um desempenho institucional fraco e 

similar a outros países de renda baixa. Os países com melhor desempenho econômico têm 

melhores instituições, mas essa relação não é evidente para os países de renda média e baixa. 

Alguns países de renda média – como China, Equador e Rússia – apresentam qualidade 

institucional baixa, similar aos países de renda baixa.  

 

 

                                                           
8 Sokoloff e Engerman (2000), mostram que em 1.700 uma das economias mais prosperas se encontravam no 

Caribe. A renda per capita de Barbados e Cuba foi maior em 50% e 67%, respectivamente, que a renda per capita 

do que hoje é os Estados Unidos. Em a década do 1990 a brecha nas divergências se acentua, particularmente, 

entre os Estados Unidos e o resto do continente americano.  
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Tabela 1: Países selecionados por nível de renda e o Índice Qualidade Institucional (II), 

média 2002-2018. 

Países Média do Índice Qualidade Institucional (II) 

Renda Alta Renda Média Renda baixa 

Finlândia 0.9654 Costa Rica 0.6767 Benin 0.4737 

Dinamarca 0.9536 Jamaica 0.5469 Burquina Fasso 0.4508 

Noruega 0.9386 Brasil 0.5318 Moçambique 0.4308 

Canadá 0.9137 México 0.5003 Mali 0.4194 

Austrália 0.9057 Turquia 0.4997 Madagáscar 0.4122 

Alemanha 0.8831 Peru   0.4775 Gambia 0.4118 

Cingapura 0.8807 Argentina 0.4767 Nepal 0.3460 

 

Estados Unidos 0.8321 

República 

Dominicana   0.4604 
Etiópia 

0.3122 

Japão 0.8240 Colômbia 0.4505 Libéria 0.3109 

França 0.8145 China 0.4083 Guiné-Bissau 0.2826 

Chile 0.8041 Guatemala 0.3951 Níger 0.2754 

Portugal 0.7835 Cuba 0.3920 Guine-a 0.2711 

Uruguai 0.7194 Paraguai 0.3828 Haiti 0.2526 

Coréia do Sul 0.7113 Equador 0.3794 Eritreia 0.2157 

 

Porto Rico 0.6917 

 

Rússia 0.3673 

 

Afeganistão 0.1670 

 

Itália 0.6718 

 

Irã 0.3046 

 

Congo 0.1628 

Catar 
0.6394 

 

Venezuela 0.2409   

Panamá 0.5611 Líbia 0.2300   

Arábia Saudita 0.4502 Iraque 0.1808     

Fonte: Elaboração própria com base no Banco Mundial (2020). 

 

Para uma análise a priori da relação produto per capita-instituições, a figura 1 apresenta 

os diagramas de dispersão entre o produto interno bruto per capita e a qualidade institucional 

(II). Em geral, os diagramas mostram uma relação positiva entre as duas variáveis, isso significa 

que, quanto maior é a qualidade institucional maiores são os níveis de produto per capita entre 

os países. A figura 1.a reflete a relação positiva entre o produto interno bruto per capita e a 

qualidade institucional. O coeficiente de correlação entre as duas variáveis é 0,79. Para a mesma 

relação com países de renda alta, a figura 1.b mostra uma relação positiva, indicando neste 

mesmo grupo um comportamento de alta qualidade das instituições e diferentes valores médios 

do PIB per capita. Países cujo valor médio da qualidade das instituições aproxima-se para um 

têm valores mais altos no PIB per capita. Nesse grupo de países encontram-se, por exemplo, 

Finlândia, Dinamarca Chile e Porto Rico.  A figura 1.c mostra que para as economias de renda 

média e baixa, a relação também é positiva. Nessa relação encontra-se a maior parte da amostra. 

Pode-se observar que, nesse grupo a maioria dos países encontra-se abaixo do valor médio da 

qualidade institucional.  

 

 

 

 



6 
 

 

Figura 1: Produto Interno Bruto e Qualidade Institucional  

 

 

Fonte: Elaboração própria com base no Banco Mundial (2020).  MlnPIB é o valor médio do logaritmo natural do 

Produto Interno Bruto per capita e a MII é o valor médio da qualidade institucional, para o período 2002-2018.  

 

Em geral, as figuras apresentadas mostram uma relação positiva entre qualidade 

institucional e desempenho econômico. Esses resultados são similares aos encontrados pelo 

Fundo Monetário Internacional (2003) para uma amostra de economias avançadas e economias 

em desenvolvimento, usando o lnPIB per capita ano 1995 e o valor médio da governança de 

Kaufman et al. (1999). Outros estudos que utilizam diferentes medidas da qualidade 

institucional também encontram uma associação positiva entre as variáveis. Por exemplo, Hall 

e Jones (1999) e Acemoglu et al. (2001, 2002). 

 

3. METODOLOGIA E CÁLCULO DO ÍNDICE QUALIDADE INSTITUCIONAL 

 

3.1. O modelo empírico 
 

O modelo de Solow possibilita diversos argumentos para explicar o impacto das 

instituições no produto e, consequentemente, nas diferenças de renda entre países. 

Particularmente, Hall e Jones (1999) basearam seu modelo argumentando que a diferença na 
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produção entre países é parcialmente explicada pelos fatores tradicionais da produção. Como 

alternativa, argumentam que as instituições são fundamentais para o desempenho econômico 

de longo prazo. Os autores enfatizam que as instituições são um fator determinante e 

fundamental do produto por trabalhador. Desta maneira, especificam uma função que captura 

o impacto da qualidade institucional no produto por trabalhador. Mankiw et al. (1992), com seu 

modelo ampliado para o capital humano, modelo de Solow (1956), estimam as elasticidades da 

função de produção para o capital físico e humano. Combinando os dois enfoques, Eicher et al. 

(2004) estimam conjuntamente as contribuições dos fatores produtivos tradicionais com as 

instituições. Hall e Jones (1999) e Eicher et al. (2004) consideram as instituições endógenas e 

usaram o método de variáveis instrumentais nas análises de regressão.  

Geralmente, a evidencia empírica busca na história e a geografia as fontes de variação 

exógena das instituições para explicar tão relação. Segundo, Acemoglu et al. (2001) e 

Acemoglu et al. (2002), a razão é que os elementos fixos como a geografia e a histórica estão 

altamente correlacionadas com o PIB per capita, e na maioria das vezes esses elementos afeitam 

o PIB a través das instituições. Dessa maneira, a alta correlação da qualidade institucional com 

as variáveis omitidas, a causalidade inversa com o PIB per capita e os erros de medição são os 

possíveis problemas apresentados nas estimativas econométricas do PIB per capita contra a 

qualidade institucional (VERBEEK. 2018).  

Por esse método se eliminam os elementos invariantes no tempo pela conversão das 

variáveis de níveis em desvios das médias, esse processo é importante, dada a existência de 

outros fatores que potencialmente afetam o produto. Desta maneira, pode-se obter estimadores 

consistentes e eficientes (LEE & KIM, 2009). Além disso, esse método garanta que a hipóteses 

dos erros homocedástico seja satisfeita.  Assim, o modelo para efeito fixo é o seguinte: 

𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) =  𝛽1𝑖 +  𝛽2𝐼𝐼𝑖𝑡 +  𝛽3𝑙𝑛(𝑘𝑖𝑡) +  𝛽4𝑙𝑛(ℎ𝑖𝑡)        (2) 

Em que: 

y: é o produto interno bruto per capita; h: é o capital humano; k: é o estoque de capital; 

e II: é o índice de qualidade institucional.  

 𝛽1  : Parâmetro fixo e desconhecido que capta as diferenças dos países na amostra. 

 𝛽2  : mensura o efeito direto das instituições no crescimento econômico. Se espera que 

as variações no nível de renda com relação à qualidade das instituições seja positivo. A maior 

qualidade institucional propicia maior nível de produto. 

 𝛽3  e  𝛽4: mensuram a elasticidade da produção com relação ao capital físico e humano, 

respectivamente. O sinal esperado da relação produto e capital humano e físico é positivo.  

Por outro lado, e importante destacar que, os modelos de crescimento econômico 

contem variáveis determinadas dentro do modelo (SADDIQUI & AHMED. 2013). O fato dos 

indicadores que mensuram as instituições estar baseados na subjetividade dos entrevistados 

induz um problema de endogeneidade nos modelos de crescimento econômico (RODRIK, et 

al. 2004). Esses indicadores podem ser influenciados pelos resultados recentes no desempenho 

quanto pelas políticas econômicas (HAQUE et al. 1996) e os eventos políticos (BREWER & 

RIVOLI, 1990). Por sua vez, Glaeser et al. (2004) reportaram causalidade inversa, decorrente 

do ciclo virtuoso, em que melhores níveis de desenvolvimento econômico também induzem 

melhores instituições. Como se mencionou anteriormente, esse problema de simultaneidade 

geralmente é abordado por alguns autores com o uso de instrumentos exógenos.  

Com o Método de Momentos Generalizados (GMM) são estimadas as variáveis 

instrumentais. As condições de ortogonalidade usadas no GMM permitem estimações eficientes 

dos parâmetros na presença de heterocedasticidade. Assim, usa-se para estimar o painel 

dinâmico linear os estimadores de GMM de Arellano e Bond (1991) e Arellano e Bover (1995). 
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O primer estimador faz a primeira diferença da equação (3) para eliminar os problemas 

causados pelas variáveis omitidas e o efeito fixo específico do país, por exemplo, geografia, 

demografia, cultura, que podem estar correlacionados com as variáveis explanatórias. Assim, a 

equação (2) adaptada para as estimativas pelo Método de Momentos Generalizados é a seguinte:  

  𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) =  𝛽𝑖𝑡 + 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1) +  𝛽2𝐼𝐼𝑖𝑡 +  𝛽3𝑙𝑛(𝑘𝑖𝑡) +  𝛽4𝑙𝑛(ℎ𝑖𝑡) + 𝑢𝑖𝑡                           (3) 

 Onde:   𝑦𝑖𝑡−1: é a desfassagem  do produto interno bruto per capita. 

Logo, a equação para o estimador GMM de Arellano e Bond (1991) é: 

𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡) − 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1) = (𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−1) − 𝑙𝑛(𝑦𝑖𝑡−2)) +  𝑙𝑛(𝐼𝐼𝑖𝑡) − 𝑙𝑛(𝐼𝐼𝑖𝑡−1) + 𝛼1(𝑙𝑛(𝑘𝑖𝑡) −

 𝑙𝑛(𝑘𝑖𝑡−1)) +  𝛼2(𝑙𝑛(ℎ𝑖𝑡) − 𝑙𝑛(ℎ𝑖𝑡−1)) + (𝑢𝑖𝑡 + 𝑢𝑖𝑡−1)                                                                                               (4) 

Para controlar a endogeneidade o estimador GMM de Arellano e Bover (1995) estima 

um sistema de equações das primeiras diferenças de Arellano e Bond (1991) apresentado na 

equação (4) e a defasagem das variáveis dependentes e independentes em níveis, como 

instrumentos. Com as estimativas obtidas pelos estimadores GMM, aborda-se duas questões: a 

heterogeneidade não observável e a endogeneidade.  

3.2. Os dados  

Os dados são extraídos do Banco Mundial (2020), com exceção da depreciação que é 

parte da base de Pen Word Table 9.1 (FEENSTRA et al. 2015) e os anos de escolaridade que é 

extraído do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2020). Os dados se referem 

a 64 países e ao período de 2002 a 2018. O total de países é baseado em Acemoglu et al. (2002). 

E a escolha do período da amostra é guiada pela continuidade e disponibilidade dos indicadores 

de Governança do Banco Mundial.  

A variável dependente é o Produto Interior Bruto per capita (PIB). O estoque de capital 

fixo (SKL) per capita representa o capital físico e é calculado pelo método do estoque 

permanente usado em Hall e Jones (1999) e Afonso e Jalles (2016). Como proxy do capital 

humano, utilizou-se a média dos anos de escolaridade (ESC) que representa a qualificação 

média da força de trabalho. Define-se ESC como a média dos anos de escolaridade dos adultos 

com 25 anos ou mais.  

Em termos de comparabilidade, fazem-se alguns esclarecimentos: troca-se, por razões 

de disponibilidade de dados, o índice de infraestrutura social de Hall e Jones (1999) pelo índice 

de Qualidade Institucional (II), esse é parte da contribuição deste trabalho. Os artigos de 

referência consideram um pool de dados nas estimações para um ano determinado. Aqui se faz 

uma extensão do tempo, contemplando 17 anos.  

 

3.3. O índice da qualidade institucional (II) 

 

São diversas as mensurações de instituições utilizadas pela literatura empírica para 

explicar o impacto das instituições no nível de renda. As medições compreendem diversas 

variáveis, que abarcam o capital social, características sociais e políticas, instabilidade política 

e a qualidade institucional (ARON. 2000). As medidas de qualidade das instituições envolvem 

diversos indicadores subjetivos vinculados com a produção, os negócios, a burocracia, os custos 

de transação e de transformação, entre outros. 

Para efeitos deste trabalho, usa-se como proxy da qualidade institucional os seis 

Indicadores de Governança Mundial de Kauffman e Mastruzzi (2010), publicados pelo Banco 

Mundial (2020). Para este trabalho define-se Governança como a estrutura de ordem do setor 

público de um país, que fornece os bens e serviços públicos, exigidos pelos cidadãos ou seus 

representantes; essa estrutura garante que as partes interessadas consigam seus objetivos de 

forma transparente, imparcial e responsável (KOOIMAN & VAN VLIET, 1993). 
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A governança é mensurada pelos Indicadores de Governança Mundial9. Esses 

indicadores são uma compilação de 32 fontes de dados, que contém as opiniões e experiências 

de cidadãos, empresários e especialistas do setor público, privado e de ONGs de todo o mundo. 

Os indicadores informam sobre a qualidade de seis aspectos da governança que variam entre -

2,5 (grau fraco de governabilidade) e 2,5 (grau forte de governabilidade). Para mensurar a 

qualidade institucional elabora-se o Índice de Qualidade Institucional a partir dos Indicadores 

de Governança Mundial, seguindo os seguintes passos: 

1.- Normalização de cada indicador, utilizando o método de mínimos e máximos, obtendo 

valores para o índice entre zero e um. Assim, os países que têm valores próximos a um têm 

forte qualidade institucional; perto de zero, fraca qualidade institucional.   

2.- O Índice de Qualidade Institucional (II) é calculado com base na média geométrica dos seis 

Indicadores de Governança, expressos na seguinte equação: 

𝐼𝐼 = 𝐼𝐸𝐺
1

6⁄ ∗ 𝐼𝐶𝑅
1

6⁄ ∗ 𝐼𝐼𝐿
1

6⁄ ∗ 𝐼𝐶𝐶
1

6⁄ ∗  𝐼𝐸𝑃
1

6⁄ ∗ 𝐼𝑉𝑅
1

6⁄   (1) 

Em que: IEG: é o Índice de efetividade do governo; ICR: é o Índice de qualidade 

regulatória; IIL: é o Índice do estado de direto; ICC: é o Índice de controle da corrupção; IEP: 

é o Índice da Estabilidade política e ausência de violência; IVR é o Índice de Voz e 

responsabilidade.  

 Alguns dos problemas no cálculo das estatísticas das instituições são os erros de 

medição. De acordo com Knack (2002) e Kaufman et al. (2008), calcular um índice conjunto 

da qualidade institucional poderia evitar os erros de medição originados pelas diferentes 

avaliações sobre instituições, nos diferentes países. Além disso, reduziria o erro padrão nas 

estimativas. Contudo, esses ganhos decorrentes da agregação têm a desvantagem na 

identificação dos impactos individuais das instituições políticas e econômica sobre o produto. 

No entanto, segue-se a ideia de Acemoglu e Robinson (2008) para construir um índice 

conjunto, isto é, considerando as duas dimensões das instituições: a política e a econômica. 

Assim, o Índice da Qualidade Institucional (II) é calculado envolvendo essas dimensões, sendo 

elas as partes essenciais que definem uma matriz eficaz do marco institucional (NORTH. 1991). 

Por outro lado, a utilização da média geométrica evita que os valores extremos tenham maior 

influência no índice e que a dispersão com relação à média seja a menor possível.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1. Análise descritiva das variáveis 

A Tabela 2 mostra os resultados das principais estatísticas descritivas das variáveis.  

Como é comum, os países de renda alta têm uma média superior à média dos países de renda 

média e baixa. O estoque de capital físico dos países de renda média é similar à média de todos 

os países. 

A diferença do valor do índice de qualidade institucional dos países de baixa renda é 

0,4 pontos menores que o índice dos países de renda alta. Os países de renda baixa têm, em 

média, uma qualidade institucional fraca de 0,3 pontos. Além disso, apresentam um baixo 

desempenho no resto das variáveis, com valores médios baixos para o produto per capita, o 

estoque de capital e, os anos de escolaridade. 

 

                                                           
9 A definição e os detalhes das medições dos Indicadores de Governança se encontram no Banco Mundial 

(2020).  
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Tabela 2: Análise descritiva das variáveis para todos os países e por classificação de renda, 

período 2002-2018 

Variable                Obs         Mean          Std. Dev.       Min       Max 

Todos os Países 

lnPIB 3,168 8,51854 1,492946 5,272348 12,1743 

lnSKL 2,239 21,57101 1,616981 17,35431 24,54504 

lnESC 3,085 2,501904 0,267673 1,10E+00 3,148453 

II 3,186 0,508205 0,220343 8,88E-08 0,998341 

IIlnSKL 2,234 11,83474 5,613957 0,113884 23,66916 

IIlnESC 3,059 1,321513 0,652345 0,00123 2,90208 

Países de Renda Alta 

lnPIB 905 10,37791 0,594628 9,423519 12,1743 

lnSKL 738 23,35347 0,554537 21,9171 24,54504 

lnESC 870 2,72701 0,151102 1,88707 3,148453 

II 869 0,760348 0,161382 0,138282 0,998341 

IIlnSKL 735 18,15459 4,063301 3,37555 23,66916 

IIlnESC 866 2,088597 0,498182 0,271046 2,90208 

Países de Renda Média 

lnPIB 1,708 8,235956 0,685997 6,933318 9,421108 

lnSKL 1,081 21,27001 0,77356 18,92848 24,33025 

lnESC 1,660 2,496236 0,181804 1,589235 2,867899 

II 1,684 0,450675 0,13955 0,007516 0,837595 

IIlnSKL 1,079 9,650911 3,00001 2,64083 18,47869 

IIlnESC 1,640 1,133304 0,388988 0,01738 2,239855 

Países de Renda Baixa 

lnPIB 555 6,356242 0,369943 5,272348 6,93231 

lnSKL 420 19,21367 0,694289 17,35431 21,9743 

lnESC 538 2,167846 0,256778 1,098612 2,587764 

II 554 0,312375 0,109841 0,000588 0,52277 

IIlnSKL 420 6,385334 1,942601 0,113884 10,41836 

IIlnESC 537 0,684226 0,260498 0,00123 1,262968 
 Fonte: Elaboração própria com base no Banco Mundial (2020).  

 

4.2. Resultados do efeito da qualidade institucional no produto per capita   

A Tabela 3 apresenta os resultados das estimações da equação (2) e (4) pelo método de 

efeitos fixos e o Método de Momentos Generalizados (GMM), respectivamente. Segundo o 

teste de Hausman, o método de efeito fixo é o adequado para a regressão da equação (2). A 

coluna (A) mostra os resultados obtidos pelo método de efeitos fixos e as colunas (B) e (C) os 

resultados para os estimadores de momentos de Arellano-Bom (1991) e Arellano-Bover (1995). 

Os resultados da coluna (A) mostram que a qualidade institucional (II), o estoque de 

capital per capita (lnSKL) e o capital humano (lnESC) são significativos a 1%. Os coeficientes 

mostram os sinais esperados. O resultado para a qualidade institucional é consistente com a 

hipóteses da relação positiva entre o desempenho econômico e as instituições, também 

encontrados em Acemoglu (2001, 2002) Hall e Jones (1999), Eicher et al. (2004), o Fundo 

Monetário Internacional (2003)10 e Afonso e Jalles (2016).  

                                                           
10 O Fundo Monetário Internacional (2003) estima o efeito das instituições no PIB per capita. A variável 

dependente é o logaritmo do PIB real per capita em 1995. As regressões são estimadas usando mínimos quadrados 

de dois estágios com latitude e diversidade etnolinguística como instrumentos. A medida de governança agregada 

é a média dos seis subsíndicos relatados em Kaufmann, et al. (1999).  
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O coeficiente de capital humano medido pela média dos anos de escolaridade é positiva 

e altamente significativa. Esses resultados são análogos aos achados em Barro (1991) e Hall e 

Jones (1999), o qual indica que, o investimento em capital humano aumenta a qualidade e a 

produtividade do fator trabalho. O estoque de capital também resultou com o sinal esperado e 

significativo, os resultados são consistentes com os de Afonso e Jalles (2016). Assim, os 

investimentos sucessivos em capital físico aumentam os níveis de produto per capita dos países. 

 

Tabela 3: Instituições e desempenho econômico 

  (A) (B) (C) 

 Efeito-Fixo Arellano-Bom Arellano-Bover 

VARIÁVEIS LnPIB LnPIB LnPIB 

    

L.lnPIB  0,836*** 0,984*** 

  (0,0370) (0,0107) 

II 0,713*** 0,104* 0,0685* 

 (0,153) (0,0540) (0,0400) 

lnSKL 0,216*** 0,0198*** 0,0113** 

 (0,0528) (0,00638) (0,00469) 

lnESC 0,646*** 0,155** -0,0416 

 (0,163) (0,0616) (0,0330) 

Constante 1,743*   

 (0,910)   

    

Observações 888 772 836 

R-quadrado 0,637   

Número de países 56 56 56 

Fonte: Elaboração própria a partir de resultados da pesquisa. 

Nota: SKL é o estoque de capital fixo per capita; II é a qualidade institucional (II) e ESC são os anos de 

Escolaridade. Erros padrão robustos em parênteses. *** Significativo a 1%, ** Significativo a 5%, * Significativo 

a 10%.  

 

Por sua parte, os resultados para o estimador de Arellano-Bom (1991) da coluna (B) são 

positivos e estatisticamente significativos a 1% para os anos de escolaridade (ESC), o estoque 

de capital e a variável defasada do PIB. As instituições são significativas a 10% e seu impacto 

no produto é positivo, embora menor do que o resultado obtido por efeito fixo. Os coeficientes 

do capital humano e físico são positivos e significativos, comparáveis com os obtidos por 

Saddiqui e Ahmed (2013). Os resultados do estimador de Arellano-Bover (1995) apresentaram 

os resultados esperados, com a exceção do coeficiente para capital humano, todas os 

coeficientes resultaram significativos. É importante destacar que o teste de Sargan rejeitou a 

validade dos instrumentos nos estimadores da coluna (B) e (C).  

Os resultados obtidos refletem a importância da qualidade institucional para o produto 

per capita.  Hall e Jones (1999) enfatizam essa ideia quando argumentam que os países com 

melhor desempenho econômico são aqueles que procuram maiores investimentos em capital 

humano e físico e conseguem aumentar a produtividade desses fatores. Contudo, argumentam 

que as instituições são o incentivo no êxito dessa premissa. Portanto, a qualidade institucional 

define o entorno em que os agentes da economia fazem os investimentos, geram e transferem 

ideias e produzem bens e serviços.  

 

5. CONCLUSÕES  

 Neste trabalho testou-se o impacto das instituições no desempenho econômico pelo 

método de efeitos fixos e o método de momentos generalizados, elaborando-se um índice para 

a qualidade institucional como parte da contribuição desta pesquisa. Os resultados para efeitos 

fixos apoiam a hipótese da relação positiva e significativa entre as duas variáveis. As hipóteses 
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de exogeneidade estrita das variáveis e erros homocedásticos é satisfeita. Portanto, encontrou-

se adequado o método de efeitos fixos para explicar o impacto das instituições no desempenho 

econômico. As estimações para o painel dinâmico resultaram favorável para a qualidade 

institucional, compatíveis com os resultados que apoiam a relação positiva entre PIB per capita 

e qualidade institucional.  

Sem dúvida, os fatores tradicionais do crescimento são importantes para explicar o 

produto entre os países. Mas, é urgente para os países em desenvolvimento as mudanças 

institucionais. A existência de instituições fracas perpetua mercados que não respondem às 

exigências globais de oferta e demanda, cada vez mais especializadas. Por outro lado, os países 

que postergam melhorias institucionais também adiam o desenvolvimento social, econômico e 

político, gerando um círculo vicioso de menor desempenho econômico, baixa qualidade 

institucional e escasso desenvolvimento social. Portanto, é importante um marco institucional 

que respalde as atividades produtivas e o desenho e implementação de políticas públicas que 

aumentem a produtividade do capital humano como aquelas orientadas para a aquisição de 

habilidades, a invenção e a transferência das tecnologias. Dessa forma, haverá uma maior 

tendência no aumento da produtividade do capital humano, refletido em maiores rendimentos 

e maior eficiência. Mas, um aumento contínuo dos anos de escolaridade não garante um nível 

educacional suficiente para dinamizar o produto, ao menos no curto prazo, pois é preciso atrelá-

los conjuntamente com outros fatores que gerem um efeito positivo na produção, por exemplo, 

a qualidade decorrente da interação constante entre as políticas de educação e os campos da 

ciência, da cultura, etc. 

Nesse contexto, a qualidade das instituições é fundamental para garantir que os desvios 

dos recursos por causa da corrupção restrinjam o desenvolvimento do capital humano e o 

investimento em capital físico. É importante destacar que alguns países em desenvolvimento 

podem não ter os anos de escolaridade cobertos, sendo necessário políticas para aumentar 

simultaneamente tanto a quantidade quanto à qualidade da educação, que na trajetória do longo 

prazo afetará positivamente o produto. Também, o capital físico precisa dos incentivos do 

marco institucional tais como os direitos de propriedade, estabilidade política, para aumentar 

seu processo de acumulação.  

Os países com marcos institucionais fracos não incentivam os investimentos de longo 

prazo, um problema comum para os países em desenvolvimento com dificuldade para assumir 

e concertar acordos econômicos de longo prazo. Portanto, as mudanças institucionais são 

necessárias. Mas elas não são automáticas, porque precisam do consenso político sobre o que é 

o mais importante para a sociedade. Nessa briga os grupos de poder poderiam estar influindo, 

gerando poucas possibilidades nas modificações das regras de jogo, restringindo, em alguns 

casos, os efeitos desejáveis da política econômica. Nesse sentido, uma sugestão para futuras 

pesquisas poderia considerar o impacto da qualidade institucional num entorno mais específico, 

por exemplo, através de uma determinada política econômica. 

Em resumo, a relação positiva entre desempenho econômico e instituições permite 

sugerir que a tarefa urgente é a promoção de reforma das instituições nos países de média e 

baixa renda, que geralmente apresentam um marco institucional fraco. As mudanças 

institucionais são necessárias, principalmente nos países com baixa qualidade institucional, 

onde as instituições vigentes não atingem as demandas dos processos de produção e troca, 

perpetuando os mercados subdesenvolvidos e as diferenças das rendas entre países. O ambiente 

institucional fraco limita a participação dos agentes econômicos nos intercâmbios formais, os 

quais se tornam mais complexos quando a sociedade atinge maiores níveis de desenvolvimento.  
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Figura 2: Produto Interior Bruto per capita e Qualidade Institucional 
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Fonte: Elaboração própria com base no Banco Mundial (2020). 

Nota: nlnPIB e nII são os valores padronizados do Produto Interior Bruto per capita (PIB) e a Qualidade 

Institucional (II), respectivamente. 

 

 


