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GOVERNANÇA e A LEI

Por que políticas sensatas e bem desenhadas muitas vezes não são 
adotadas ou implementadas? Quando são, por que com frequência 
não conseguem gerar resultados de desenvolvimento tais como 
segurança, crescimento e equidade? E por que algumas políticas 
ruins perduram? Relatório de Desenvolvimento Mundial 2017: 
Governança e a Lei trata dessas questões fundamentais, que estão 
no cerne do desenvolvimento.

A formulação e a implementação de políticas não ocorrem num 
vácuo. Ao contrário, elas se fazem em contextos políticos e sociais 
complexos, nos quais indivíduos e grupos com poder desigual 
interagem dentro de regras que mudam à medida que eles buscam 
alcançar interesses conflitantes. O processo dessas interações é o 
que este Relatório denomina governança, e o espaço no qual essas 
interações ocorrem, a arena de negociação de políticas públicas. 
A capacidade dos atores de agir com comprometimento e sua 
disposição em cooperar e coordenar esforços para atingir metas 
socialmente desejáveis são o que determina a eficácia. Entretanto, 
quem é excluído e quais barreiras bloqueiam o acesso à arena de 
políticas determinam a seleção e a implementação das políticas e, 
por consequência, seu impacto sobre os resultados de 
desenvolvimento. Exclusão, captura e clientelismo são manifestações 
de assimetrias de poder que levam a falhas na consecução da 
segurança, do crescimento e da equidade. 

A distribuição do poder na sociedade é parcialmente 
determinada pela história. Ainda assim, há espaço para mudança 
positiva. Este Relatório evidencia que a governança pode mitigar 
– e até superar – assimetrias de poder para ensejar intervenções  
de políticas mais eficazes que alcancem melhorias sustentáveis  
em matéria de segurança, crescimento e equidade. Isso se faz  
mediante a modificação dos incentivos daqueles que têm poder, 
reconfigurando suas preferências a favor de resultados positivos  
e levando em conta os interesses de participantes até então 
excluídos. Essas mudanças podem ser ocasionadas por meio de 
barganhas entre as elites e maior engajamento dos cidadãos,  
bem como por atores internacionais que respaldam regras que 
fortaleçam coalisões por reformas.
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Líderes, formuladores de políticas e profissionais do desenvolvimento frequentemente se pre-
ocupam com o fato de políticas bem-intencionadas, elaboradas para melhorar a vida de suas 
comunidades, não produzirem resultados. 

A comunidade global de desenvolvimento precisa ir além da pergunta “qual é a política cor-
reta?” e, em vez disso, perguntar: “o que faz as políticas funcionarem para produzirem rendas 
capazes de melhorar a vida?” A resposta apresentada neste ano no Relatório de Desenvolvimento 
Mundial é melhor governança – ou seja, o modo como os governos, cidadãos e comunidades par-
ticipam da formulação e aplicação de políticas.

Este Relatório é divulgado em uma época em que o crescimento e a produtividade globais 
continuam a desacelerar, limitando os recursos disponíveis para ajudar as pessoas mais pobres 
e mais vulneráveis do mundo. No entanto, continuam a aumentar as exigências de serviços, 
infraestrutura e instituições. Dado o fato de estarem sobrecarregados os orçamentos públicos 
e a assistência para o desenvolvimento, é vital que os recursos sejam usados da maneira mais 
eficaz possível. Pode-se conseguir isso mediante o aproveitamento das finanças e aptidões das 
empresas privadas, trabalhando em colaboração mais estreita com a sociedade civil e redobrando 
os esforços no combate à corrupção, um dos maiores obstáculos a um desenvolvimento eficaz e 
duradouro.

No entanto, a coordenação de esforços deste conjunto diversificado de grupos requer clareza 
de funções e responsabilidades de cada grupo, juntamente com normas de ação eficazes para 
conseguir e cumprir os acordos. Sem dispensar mais atenção a uma governança mais sólida serão 
inatingíveis as metas do Grupo Banco Mundial de erradicar a pobreza extrema e impulsionar a 
prosperidade compartilhada, bem como de uma visão transformacional dos objetivos de Desen-
volvimento Sustentável mais amplos das Nações Unidas. 

Com base em pesquisas e consultas extensas, realizadas em muitos países no últimos 
24  meses, este Relatório concentra a atenção na importância do compromisso, coordenação e 
cooperação como as três funções principais necessárias para assegurar que as políticas produzam 
os resultados desejados. O Relatório também oferece um mecanismo útil para abordar e resolver 
os desafios enfrentados por nossos parceiros. Especificamente examina como as políticas de 
segurança, crescimento e equidade podem ser mais eficazes se abordarem os impulsores subja-
centes da governança. 

Indo além das preocupações tradicionais sobre implementação, tais como capacidade estatal 
limitada, o Relatório aprofunda-se procurando compreender como indivíduos e grupos com dife-
rentes graus de influência e poder negociam a escolha de políticas, a distribuição de recursos e os 
meios para mudar as próprias regras.

Conforme demonstra o Relatório, uma mudança positiva é possível. Embora as iniciativas de 
reforma devam ser impulsionadas por grupos locais, a comunidade internacional pode desem-
penhar um papel ativo no apoio a esses esforços. Precisamos em particular assegurar que nossa 
futura assistência para o desenvolvimento promova uma dinâmica fundamental que incentive 
um desenvolvimento melhor e mais sustentável.

Prefácio
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Espero que as perspectivas apresentadas neste Relatório ajudem os países, suas comunidades, 
instituições de desenvolvimento e doadores a terem êxito em transmitir nossa visão comparti-
lhada de redução da pobreza extrema e em impulsionar a prosperidade compartilhada.

Jim Yong Kim
Presidente
Grupo Banco Mundial
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revisão do processo por meio do qual atores estatais e 
privados interagem para elaborar e implementar políti-
cas públicas, o que este Relatório chama de governança 
(quadro VG.1). A seguir listamos alguns casos recentes 
que atraíram atenção global. 

Construção do Estado na Somália e na Somalilândia. A 
Somália, um dos países mais frágeis do mundo, é assolada 
por violência há mais de duas décadas. Ataques insurgen-
tes e conflitos regionais impediram o surgimento de um 
Estado centralizado com monopólio sobre o uso legítimo 
da força. Facções rivais, muitas das quais com suas pró-
prias fontes regionais de poder, não foram capazes de 
atingir um acordo crível que determine o formato e as 
responsabilidades de um Estado central. Em contraste, a 
região autônoma da Somalilândia, na Somália, uma área 
com tensões semelhantes entre tribos e clãs, vive uma 
situação de estabilidade e desenvolvimento econômico 
há 20 anos. Uma conferência de clãs em 1993 reuniu líde-
res de setores modernos e tradicionais, transformando, 
de maneira exitosa, esses clãs e anciãos em órgãos admi-
nistrativos formais. 

O enfrentamento da corrupção e a maldição dos recursos 
na Nigéria. Em 2010, somente um ano após uma década 
de abundância mantida por receitas extraordinárias 
derivadas dos elevados preços do petróleo, a Nigéria 
pedia ajuda orçamentária a seus parceiros de desenvol-
vimento. Em uma visão de longo prazo, não há clareza 
sobre quanto daquela riqueza de petróleo a Nigéria 
poupou para investimentos futuros, embora um Fundo 
de Riqueza Soberana foi criado em 2011 para enfrentar 
estas questões. Segundo um ex-governadordo Banco 
Central, o país perdeu bilhões de dólares com a corrup-
ção na Empresa Nacional de Petróleo. Dados de uma 
pesquisa de 2015 da organização Afrobarômetro indicam 
que 78% dos nigerianos sentem que o governo “não está 
tendo bons resultados na luta contra a corrupção”. Em 
última análise, o contexto institucional foi incapaz de 
salvaguardar receitas de recursos naturais para reduzir 

Nos últimos 20 anos os indicadores socioeconômicos 
avançaram enormemente em todo o mundo. A rápida 
difusão da tecnologia e um maior acesso ao capital e aos 
mercados mundiais permitiram taxas de crescimento 
econômico anteriormente inimagináveis e ajudaram a 
retirar mais de um bilhão de pessoas da miséria. Todavia, 
fluxos maiores também levaram a um aumento da desi-
gualdade, dentro e fora das fronteiras nacionais, e a uma 
maior vulnerabilidade a ciclos e tendências econômicas 
globais. Embora a disseminação global de capital, tec-
nologia, ideias e pessoas tenha ajudado muitos países e 
pessoas a progredir, outras regiões e populações parecem 
ter sido deixadas para trás e ainda enfrentam violência, 
crescimento lento e oportunidades limitadas de avanço.

À medida que ideias e recursos são disseminados em 
um ritmo cada vez mais rápido entre países, abundam 
soluções políticas para a promoção de mais progresso. 
No entanto, as políticas que deveriam ser eficazes para 
a geração de resultados de desenvolvimento positivos 
geralmente não são adotadas, ou são mal implementa-
das, ou acabam produzindo o resultado oposto ao longo 
do tempo. Embora a comunidade de desenvolvimento 
tenha dado muita atenção à determinação de quais políti-
cas e intervenções são necessárias para gerar resultados 
melhores, ela prestou muito menos atenção à definição 
do porquê de tais abordagens terem tanto sucesso em 
alguns contextos, mas deixarem a desejar em outros.

Melhoria da governança 
para enfrentar os desafios 
atuais de desenvolvimento
Confrontar os desafios enfrentados pelos países em 
desenvolvimento atualmente tais como serviços de baixa 
qualidade, violência, desaceleração do crescimento, cor-
rupção e a “maldição dos recursos naturais”, exige uma 
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será necessário que tais países superem esses desafios de 
governança. 

Favelas e exclusão nas cidades da Índia. O desenvolvi-
mento urbano resultante de investimentos e planeja-
mento coordenados por coalizões de desenvolvedores, 
burocratas, cidadãos e políticos pode transformar 
cidades em centros de crescimento, inovação e produ-
tividade. Os planejadores podem ajudar a garantir que 
a infraestrutura atenda às demandas dos investidores 
que buscam maximizar o arrendamento de terras; das 
empresas que precisam estar conectadas com seus 
consumidores, funcionários e outras empresas; e dos 
cidadãos que querem acesso a serviços e empregos. 
Contudo, muitas cidades não conseguem cumprir essas 
promessas. Na Índia, enormes favelas urbanas – cerca 
de 49.000, segundo as últimas contas, com dezenas de 
milhões de habitantes – representam falhas no alinha-
mento do zoneamento e dos investimentos públicos com 
um conjunto diverso de elementos urbanos. Cidades mal 
planejadas com investimentos mal alocados possuem 
conectividade limitada entre habitações, transporte 
acessível e serviços públicos, o que leva os trabalhadores 
a buscar assentamentos informais, geralmente em áreas 
periféricas. Muitos desenvolvedores e políticos explora-
ram o sistema para gerar renda para si próprios, mas esse 
crescimento urbano descoordenado impediu as cidades 
de atingirem seu pleno potencial, gerando grandes 
favelas onde a maior parte dos cidadãos são privados de 
serviços básicos. 

Demanda por serviços melhores no Brasil. Em 2013, o 
mundo observou a erupção de protestos nas ruas brasi-
leiras contra a qualidade dos serviços públicos – trans-
porte, educação e saúde – à medida que se aproximava a 
Copa do Mundo da FIFA. O Brasil vinha de um período 
de 12 anos de crescimento inclusivo e sustentado, o qual 
havia retirado mais de 30 milhões de pessoas da pobreza 

a volatilidade fiscal e promover um ambiente macroe-
conômico propício para investimentos de longo prazo. 
Vários países demonstraram que esse tipo de “maldição 
dos recursos naturais” – o paradoxo em que países com 
abundantes recursos naturais apresentam crescimento 
mais lento e resultados de desenvolvimento piores que 
países sem recursos – pode ser evitada por meio de polí-
ticas econômicas e fiscais eficazes. 

O desempenho e os desafios de crescimento da China. 
Durante quatro décadas, a China, ao mesmo tempo em 
que crescentemente integrava sua economia à economia 
global, apresentou taxas de crescimento de dois dígitos 
e retirou mais de 700 milhões de pessoas da miséria. 
Esse histórico exitoso de crescimento econômico é 
bem conhecido. Todavia, segundo  indicadores usados 
amplamente o ambiente institucional chinês durante 
esse período parece não ter mudado. Isso significa que 
as instituições não são relevantes para o crescimento? 
Não, pelo contrário. Uma compreensão mais profunda 
do desenvolvimento chinês demonstra o que esses indi-
cadores deixam de mostrar: as decisões relativas a polí-
ticas adaptativas e a capacidade estatal que permitiram 
o sucesso econômico foram viabilizadas por mudanças 
profundas nos mecanismos de responsabilização e de 
liderança coletiva. A experiência chinesa evidencia a 
necessidade de prestar mais atenção à maneira como 
as instituições funcionam e menos à forma específica 
que elas assumem. Atualmente, a China passa por 
uma desaceleração do crescimento. Manter um rápido 
crescimento exige incentivos políticos que permitam a 
transição para um modelo de crescimento baseado em 
entrada de firmas, concorrência e inovação. Em muitos 
países de renda média, essa transformação foi bloqueada 
pelos atores que se beneficiaram do crescimento inicial 
e têm poucos incentivos para se unirem a coalizões em 
prol de mais reformas. Para que continuem a progredir, 

Quadro VG.1 O que é governança?

Para os fins deste Relatório, governança é o processo por meio 
do qual atores estatais e não estatais interagem para conce-
ber e implementar políticas públicas no âmbito de um dado 
conjunto de regras informais que moldam e são moldadas 
pelo podera. Este Relatório define poder como a habilidade de 
grupos e indivíduos fazerem que outros ajam em prol de seus 
interesses, bem como a capacidade de atingirem resultados 
específicosb.

Dependendo do contexto, os atores podem estabelecer um 
governo como um conjunto de instituições estatais formais que 

aplicam e implementam políticas (o termo instituição é usado 
na literatura para denotar organizações e regras). Também 
dependendo do contexto, atores estatais desempenharão um 
papel de maior ou menor importância que atores não estatais, 
tais como organizações da sociedade civil ou de lobby empre-
sarial. Ademais, a governança existe em níveis diferentes, 
desde organismos internacionais até instituições estatais 
nacionais, órgãos públicos locais, e associações empresariais 
ou comunitárias. Essas dimensões geralmente se sobrepõem, 
criando uma rede complexa de atores e interesses. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a.  A definição geral de governança utilizada neste Relatório é consistente com a definição interna do Banco Mundial, que enfatiza as instituições formais e 
o papel dos atores estatais.

b. Dahl (1957); Lukes (2005).
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deles obtiveram sucessos eleitorais inéditos. Esses parti-
dos geralmente se aproveitam dos crescentes sentimen-
tos de privação e exclusão de processos decisórios, bem 
como de uma maior percepção de parasitismo por parte 
de grupos específicos. Mesmo em países que indubita-
velmente se beneficiaram da integração, a distribuição 
desigual dos benefícios e a percepção de ineficácia da 
“voz” levaram muitos cidadãos a questionar o status quo, 
o que pode ter consequências para a estabilidade e a coe-
são social. 

O que esses exemplos têm em comum? Este Relatório 
presume que todos esses países compartilhem de um 
conjunto de objetivos de desenvolvimento: minimizar 
a ameaça de violência (segurança), promover a prospe-
ridade (crescimento) e garantir que a prosperidade seja 
compartilhada (equidade), protegendo, ao mesmo tempo, 
a sustentabilidade do processo de desenvolvimento 
para as gerações futuras (quadro VG.2). Contudo, as 
políticas não sempre se traduzem nesses resultados 
de desenvolvimento da maneira esperada. Conforme 
ilustram os exemplos anteriores, contradições ocorrem 
no mundo real. A Somália é um Estado frágil, ao passo 
que a Somalilândia parece estar tendo bons resultados. 

e fortalecido a classe média. A mesma classe média que 
contribuiu, por meio de pagamento de impostos, para o 
fornecimento de serviços públicos agora demandavam 
melhor qualidade e cobertura, inclusive “padrões FIFA” 
para suas escolas. O que causou essa mudança? Histo-
ricamente, o contrato social do Brasil era fraco e frag-
mentado. Os pobres recebiam serviços públicos de baixa 
qualidade, ao passo que a classe média-alta dependia de 
serviços privados e, portanto, estava pouco dispostas a 
contribuir para o sistema fiscal. A criação de uma classe 
média ampliada e a redução da pobreza elevaram parado-
xalmente as percepções de injustiça, pois a nova classe 
econômica esperava mais do que serviços públicos de 
baixa qualidade por suas contribuições. 

O “Brexit” e a crescente insatisfação com a integração econô-
mica. Em junho de 2016, os eleitores do Reino Unido vota-
ram pela saída da União Europeia (UE). As consequências 
econômicas para o país, em particular, e para a Europa, 
em geral, tornaram-se fonte de incerteza nos círculos 
políticos. A insatisfação com a integração política e eco-
nômica não é, no entanto, exclusiva daquela região. Em 
países ao redor do mundo, partidos populistas lançaram 
campanhas contra o comércio e a integração, e alguns 

Quadro VG.2 Governança para quê? Cumprimento das metas de 
segurança, crescimento e equidade

Muitos aspectos de governança são valiosos por si só – isto é, 
possuem um valor intrínseco – especialmente a noção de liber-
dade. Em termos econômicos, a liberdade pode ser vista como 
um conjunto de oportunidades, e o desenvolvimento, como 
“a remoção de vários tipos de não-liberdades” (exclusão das 
oportunidades), em que essas não-liberdades reduzem a capa-
cidade das pessoas de exercerem sua “atuação fundamenta-
da”a. Por mais que um valor tão intrínseco quanto a liberdade 
seja essencial, seu valor instrumental também é importante 
devido à “eficácia de tipos específicos de liberdade para pro-
mover outros tipos de liberdade”b. Essas relações positivas são 
o que os economistas chamam de complementaridades. Este 
Relatório reconhece o valor intrínseco de várias dimensões de 
governança, bem como a noção de desenvolvimento como 
uma liberdade positiva, mas também reconhece seu valor ins-
trumental para atingir um desenvolvimento equitativo. 

A análise neste Relatório começa a partir do pressuposto 
normativo de que toda sociedade se importa com a libertação 
de seus membros da ameaça constante de violência (segu-
rança), a promoção da prosperidade (crescimento) e a maneira 
como essa prosperidade é compartilhada (equidade). Também 

pressupõe que as sociedades aspirem a atingir essas metas 
de maneiras ambientalmente sustentáveis. Em seguida, este 
Relatório avalia a governança em termos de sua capacidade de 
atingir tais objetivos. 

Tal abordagem é consistente com a transição de um diá-
logo baseado em ideologia para o diálogo baseado em ideais, 
que tem transpirado na comunidade global de desenvolvi-
mento ao longo das últimas décadas. A criação dos Objetivos 
de Desenvolvimento do Milênio (ODM) em 2000 e a recente 
ratificação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) pelos países membros das Nações Unidas são exemplos 
dos esforços para estabelecer objetivos comuns de progresso 
social e econômico. O ODS 16 busca promover “paz, justiça 
e instituições fortes” e está expressamente relacionado à 
governança. Contudo, conforme argumentará este Relatório, 
além de seu valor intrínseco, o ODS 16 também possui um 
importante valor instrumental porque o cumprimento de tal 
objetivo ajudará a atingir todos os outros ODSs. Na verdade, 
o cumprimento de todos os objetivos de desenvolvimento 
exigirá uma sólida compreensão de governança para viabilizar 
políticas públicas mais eficazes. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a. Sen (1999, xii).
b. Sen (1999, xii).
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foi atingido ao se estabelecerem arranjos institucionais 
que fornecem incentivos suficientes para que todos os 
grupos-chave operem dentro das regras. O comprometi-
mento é crível porque todas as partes perdem se alguma 
delas deixar de cumprir o acordo. Na Somália, por outro 
lado, apesar de vários esforços para construção do Estado 
apoiados pela comunidade internacional, grupos polariza-
dos continuam a crer que estarão em uma situação melhor 
se mantiverem seu próprio poder ou formarem alianças 
variáveis com outros, em vez de outorgar o monopólio da 
violência a um Estado central. Por quê? Em grande parte, a 
natureza dos acordos e os arranjos institucionais propos-
tos não lograram servir como dispositivos eficazes de com-
prometimento. Quando o comprometimento com acordos 
não é crível, as partes envolvidas na disputa abandonam as 
negociações e a violência prevalece: facções rivais podem 
renegar acordos de paz, formuladores de políticas públicas 
podem descumprir promessas de transferência de recur-
sos para regiões ou grupos insatisfeitos, litigantes podem 
descumprir sentenças judiciais, ou a polícia pode abusar 
dos cidadãos, em vez de protegê-los.  

Um comprometimento crível com políticas 
pró-crescimento e direitos de propriedade também é algo 
essencial para garantir a estabilidade macroeconômica 
e viabilizar o crescimento. Segundo dados recentes, a 
maior parte do crescimento de longo prazo não deriva de 
episódios de crescimento rápido – como se costuma acre-
ditar – mas do não-encolhimento dos países em seguida 
a crises econômicas ou conflitos violentos (figura VG.1). 
O crescimento requer um ambiente no qual empresas 
e indivíduos se sintam seguros para investirem seus 
recursos em atividades produtivas. Esse comprome-
timento pode surgir de maneiras diferentes. Durante 
a decolagem da China no início dos anos 80, o sucesso 
do crescimento dependeu de uma promessa confiável 
feita a governos locais, empresas privadas e agricultores 
rurais de que eles poderiam manter seus lucros – um 
comprometimento crível foi, portanto, oferecido,mesmo 
que ainda estivesse nos estágios iniciais de assegurar a 
proteção dos direitos de propriedade privada. Em con-
traste, na Nigéria o contexto institucional não ofereceu 
o comprometimento necessário para salvaguardar as 
receitas da extração de recursos naturais a fim de apoiar 
o desenvolvimento de longo prazo. No contexto nige-
riano, onde as percepções de corrupção eram negativas, 
a implementação de “melhores práticas” de regras fiscais 
que funcionaram em outros contextos não constituiu 
um comprometimento crível porque representantes do 
governo foram dominados por interesses de curto prazo. 
Governadores estaduais, por exemplo, incertos sobre 
a disponibilidade de recursos no futuro, sentiram-se 
incentivados a gastá-los imediatamente. 

Coordenação. O comprometimento crível por si só, no 
entanto, não é suficiente. Também é necessária coor-
denação. Para que realizem investimentos e inovação, 
empresas e indivíduos precisam acreditar que outros 
também investirão. As instituições podem solucionar 

A Nigéria possui recursos abundantes, mas ainda é um 
país de renda média-baixa. A China cresceu rapidamente, 
embora muitas de suas instituições fundamentaisnão 
tenham mudado. A Índia cresceu, mas não consegue 
controlar a propagação de favelas. O Brasil teve um cres-
cimento inclusivo, mas ainda assim enfrentou protestos 
generalizados por parte da classe média. O Reino Unido 
apresentava baixos níveis de desemprego, mas votou 
pela saída da UE. O fio condutor que une todas essas 
contradições parece apontar para falhas de governança: 
políticas ineficazes persistem, políticas eficazes não são 
adotadas, e arranjos institucionais inortodoxos geram 
resultados positivos. Então, o que motiva a eficácia no 
campo de políticas públicas?  

Vetores de eficácia: 
Comprometimento, 
coordenação e cooperação
Com frequência, quando políticas e soluções técnicas dei-
xam de atingir os resultados pretendidos, a culpa é atri-
buída a uma falha institucional, e a solução geralmente 
proposta é “melhorar” as instituições. Contudo, muitos 
tipos de arranjos e trajetórias institucionais podem via-
bilizar o desenvolvimento, como demonstram exemplos 
no mundo todo, ao passo que muitas outras “melhores 
práticas” frequentemente fracassam. Em alguns casos, 
um rápido progresso é atingido repentinamente e de 
maneira aparentemente inesperada. Devido a essa diver-
sidade de caminhos e riscos, torna-se essencial descobrir 
os vetores subjacentes à eficácia das políticas públicas. 
Este Relatório identifica comprometimento, coordenação e 
cooperação como as três funções centrais das instituições 
que são necessárias para garantir que as regras e recur-
sos produzam os resultados desejados1. 

Forma versus função: Determinantes 
subjacentes da eficácia de políticas 
públicas
Comprometimento. O comprometimento permite que os 
atores confiem na credibilidade das políticas para que 
possam calibrar seu comportamento. A consistência das 
políticas ao longo do tempo não é algo fácil de se atin-
gir. As circunstâncias mudam, os objetivos das políticas 
podem ir além do ciclo político, e os recursos podem não 
ser compatíveis, o que altera os incentivos para imple-
mentar políticas anteriormente selecionadas. Em linha 
com a teoria econômica de contratos incompletos, as 
políticas requerem dispositivos de comprometimento 
para garantir sua credibilidade. 

Tomemos, por exemplo, a segurança – um dos funda-
mentos do desenvolvimento sustentado. Ela se baseia prin-
cipalmente no comprometimento. É possível que partes 
conflitantes cheguem a acordos confiáveis para renunciar 
à violência e dotar o Estado com um monopólio sobre o uso 
legítimo da força? Na Somalilândia, o comprometimento 

O comprometimento 
permite que os 
atores confiem na 
credibilidade das 
políticas para que 
possam calibrar seu 
comportamento.
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muitas cidades desempenhassem seus papéis na expan-
são do crescimento. 

Cooperação. Por fim, a eficácia de políticas públicas 
para atingir um desenvolvimento equitativo requer 
cooperação, principalmente em relação à disposição dos 
cidadãos em contribuir para o bem público e não ter uma 
postura parasitária em relação aos outros. A medida na 
qual as sociedades conseguem garantir oportunidades 
para todos os indivíduos depende de sua capacidade de 
investir na prestação de serviços de alta qualidade nas 
áreas de saúde, educação e conectividade, bem como 
garantir o acesso a oportunidades econômicas. Para 
que ocorra tal investimento, é necessário arrecadar e 
redistribuir recursos. Na verdade, nenhum país de renda 
alta atingiu melhorias de equidade sem tributação e 
despesas públicas significativas direcionadas à proteção 
dos indivíduos contra choques (tais como doenças ou 
desemprego) e à redução de disparidades previdenciárias 
em uma mesma geração e entre gerações diferentes4. 
Além disso, para que indivíduos tenham retorno para 
seus investimentos, eles precisam ter acesso a opor-
tunidades econômicas na vida adulta, principalmente 
oportunidades que lhes permitam utilizar o capital 
humano que adquiriram. Para que um país arrecade os 
impostos necessários para financiar investimentos em 
bens públicos, seus cidadãos precisam estar dispostos a 
cumprir as regras e cooperar. A cooperação é melhorada 
pelo comprometimento porque uma aplicação crível e 
consistente das leis também é necessária para ampliar 
oportunidades e nivelar o campo de ação. 

Às vezes, as sociedades enfrentam um colapso de 
cooperação. Por exemplo, o Brasil, cujos cidadãos se 
organizaram para demandar serviços públicos de mais 
alta qualidade, enfrentou um problema comum a muitos 
países: a fragmentação do contrato social. Em alguns 
casos, a baixa qualidade da prestação de serviços levou 
as classes-médias altas a demandar serviços privados, 
o que, por sua vez, reduz sua disposição em cooperar 
fiscalmente e contribuir para o fornecimento de bens 
públicos – um ciclo perverso. Em outros momentos, os 
atores potencialmente afetados por políticas podem 
ter sido excluídos da concepção de tais políticas, o que 
mina seu incentivo para cooperar e enfraquece o cum-
primento das regras. A percepção induzida de que a UE 
estaria engajada em processos decisórios tecnocráticos 
e excludentes, e que alguns países se beneficiariam des-
proporcionalmente do acordo, aparecia entre as razões 
que levaram o Reino Unido a votar a favor do “Brexit” – e 
levou ao crescimento de partidos populistas no mundo 
que questionam uma maior integração.  

Portanto, comprometimento, coordenação e cooperação 
são funções institucionais essenciais para garantir a efi-
cácia das políticas públicas e sua capacidade de atingir 
resultados de desenvolvimento (tabela VG.1)5. Contudo, 
tais funções somente são efetivamente cumpridas em 
certas condições. Este Relatório propõe um arcabouço 
analítico para melhorar a compreensão de como a 

falhas de mercado por meio da coordenação das decisões 
de investimentos e das expectativas dos participantes do 
mercado. A visão de que uma falha de coordenação nas 
atividades de investimento pode levar ao subdesenvol-
vimento já tem décadas2. Consideremos a situação em 
que grandes fábricas sejam mais eficientes, mas investir 
nelas não é lucrativo para empresas individuais a menos 
que o investimento seja feito simultaneamente em 
grupo. Talvez o mercado seja demasiadamente pequeno 
para justificar investimentos em grande escala a não ser 
que as indústrias se ampliem juntas, fornecendo mer-
cado umas às outras. Em tal situação, há dois possíveis 
resultados, ou equilíbrios. O primeiro seria um no qual 
nenhuma empresa invista em grandes fábricas, e os 
níveis de eficiência permaneçam baixos. O segundo, um 
resultado melhor, seria aquele no qual as empresas con-
sigam coordenar um movimento simultâneo para uma 
produção eficiente em grande escala. Tais problemas de 
coordenação podem ocorrer em muitos contextos, desde 
finanças e adoção de tecnologia até inovação, polos 
industriais e planejamento urbano3. Na Índia, a falta de 
coordenação entre planejadores urbanos, desenvolvedo-
res imobiliários e políticos locais impediu um projeto 
eficiente de áreas urbanas, criando dificuldades para que 

Figura VG.1 O crescimento de longo prazo depende 
menos da rapidez do processo que da presença de 
obstáculos ao longo do caminho
Frequência de anos de crescimento e retração de economias e índices médios,  
do PIB per capita

Fontes: Equipe do RDM 2017, com base em Wallis 2016, usando dados da Penn World Table, versão 8.0 
(Feenstra, Inklaar e Timmer 2015).

Obs.: A figura mostra o PIB real per capita (preços constantes: série encadeada). Inicialmente, os países 
são classificados em categorias de renda com base em sua renda no ano 2000, medida em dólares 
americanos de 2005. As taxas médias anuais de crescimento são a média aritmética simples de todos os 
anos e todos os países na categoria de renda, sem ponderação. A amostra subjacente à figura consiste 
em 141 países para os quais havia dados disponíveis pelo menos a partir de 1970.
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níveis local, nacional, internacional e supranacional. Elas 
podem ser formais (parlamentos, tribunais, organizações 
intergovernamentais, órgãos públicos), tradicionais (con-
selho de anciãos), ou informais (acordos secretos, redes 
exclusivas de contatos). 

Quem negocia nessa arena de políticas e quão 
bem-sucedida é tal negociação são determinados pelo 
poder relativo dos atores, sua capacidade de influenciar 
outros por meio do controle de recursos, ameaças de vio-
lência ou persuasão ideacional (poder de facto), bem como 
por meio das próprias regras existentes (poder de jure). 
O poder é expresso na arena de negociação de políticas 
públicas pela habilidade de grupos e indivíduos fazerem 
com que outros ajam em prol de seus interesses, bem 
como por sua capacidade de atingir resultados especí-
ficos. É um elemento fundamental para viabilizar – ou 
restringir – a eficácia das políticas (quadro VG.3).

A distribuição de poder é um elemento-chave  para o 
funcionamento do debate de políticas. Durante os proces-
sos de negociação de políticas, uma distribuição desigual 
de poder – assimetria de poder – pode influenciar a eficácia 
das políticas. A assimetria de poder não é necessariamente 
prejudicial, e pode, na verdade, ser um meio de se atingir 
eficácia por meio de autoridade delegada. Em contraste, 
as manifestações negativas das assimetrias de poder se 
refletem na captura, clientelismo e exclusão.  

A importância das assimetrias de poder 
para a segurança, o crescimento e a 
equidade 
Exclusão. Uma manifestação das assimetrias de poder, a 
exclusão de indivíduos ou grupos da arena de negociações, 
pode ser particularmente importante para a segurança 
(figura VG.2). Quando atores poderosos são excluídos da 

governança pode ajudar a cumprir essas funções para 
promover resultados de desenvolvimento. 

Quando a vontade política não é 
suficiente: Poder, negociação e a arena  
de negociação de políticas públicas 
Este Relatório argumenta que as instituições desempe-
nham três funções-chave que aumentam a eficácia das 
políticas públicas para o desenvolvimento: viabilizar o 
comprometimento, induzir a coordenação e aumentar a 
cooperação. Mas por que as políticas são frequentemente 
ineficazes? Uma resposta comum entre profissionais da 
área de políticas públicas é que existem políticas corretas 
e prontas para serem implementadas, mas falta vontade 
política na arena nacional. Este Relatório argumenta 
que os tomadores de decisão – as elites6 – podem ter 
os objetivos certos, mas ainda assim serão incapazes de 
implementar as políticas corretas porque, ao fazê-lo, esta-
riam questionando o equilíbrio existente – e o equilíbrio 
de poder atual. Assim, o equilíbrio de poder na sociedade 
pode condicionar os tipos de resultado que emergem de 
comprometimento, coordenação e cooperação. 

Em última análise, a eficácia das políticas depende 
não somente de quais políticas são selecionadas, mas 
também de como elas são selecionadas e implementa-
das. A elaboração e implementação de políticas públicas 
envolvem uma negociação entre diversos atores. O 
ambiente no qual decisões (sobre políticas) são toma-
das é a arena de negociação de políticas públicas – ou seja, 
o espaço em que diversos grupos e atores interagem e 
negociam aspectos de domínio público, e no qual os acor-
dos resultantes levam a mudanças futuras nas regras for-
mais (legislação). É nesse ambiente que a governança se 
manifesta7. As arenas de políticas públicas existem nos 

Tabela VG.1 Três funções institucionais – comprometimento, coordenação e cooperação –  
são essenciais para a eficácia das políticas
Função Exemplos de por que tais funções são importantes

Comprometimento •	 Os tomadores de decisão podem querer gastar receitas inesperadas imediatamente, em vez de poupá-las para que 
outros as gastem no futuro.

•	 Os políticos podem resistir à ideia de manter políticas que vêm funcionando e preferir buscar outras que sejam 
associadas a seu grupo político. 

•	 Os prestadores de serviços públicos podem insistir para renegociar os termos de seus contratos para obter mais 
benefícios quando sabem que o custo político da suspensão dos serviços seria alto. 

Coordenação •	 Investimentos e inovação são induzidos quando os indivíduos acreditam que outros também investirão. 

•	 A estabilidade financeira depende de crenças sobre a credibilidade das políticas; falhas envolvem, por exemplo, 
corridas aos bancos, quando todos acreditam que os outros também correrão para retirar seus saldos.

•	 As leis servem como ponto focal para que indivíduos ajam de certas maneiras, tais como a convenção de dirigir  
do lado direito da rua. 

Cooperação •	 As pessoas têm incentivos para agir como parasitas ou se comportar de maneira oportunista – por exemplo, não 
pagando seus impostos mesmo quando gozam de serviços públicos que outros indivíduos (contribuintes) financiam.

•	 Alguns atores potencialmente afetados por políticas podem ser excluídos de sua concepção, o que enfraquece sua 
aplicação e leva à fragmentação. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.
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mais probabilidade de enfrentar rebeliões armadas9. A 
existência de normas que excluem certos grupos, tais 
como mulheres ou minorias, da arena de negociações 
onde controvérsias são solucionadas tendem a reforçar 
assimetrias de poder e perpetuar resultados inequitati-
vos e inseguros10. 

Captura. Uma segunda manifestação das assimetrias 
de poder – a capacidade de grupos influentes “captura-
rem” políticas e utilizá-las para seus interesses mesqui-
nhos – ajuda a compreender a eficácia (ou ineficácia) 
das políticas no sentido de promoverem crescimento 
de longo prazo. Nos anos 90, por exemplo, alguns dos 
maiores grupos industriais da Indonésia possuíam for-
tes vínculos com o Presidente Suharto11. Entre 1995 e 1997, 
circularam boatos sobre a saúde do Presidente Suharto 
em várias ocasiões. Em cada episódio, quanto mais 
próximos esses grupos industriais eram do presidente, 
maior foi a queda do valor de suas ações (figura VG.3). 

arena de negociação de políticas públicas, a violência pode 
se tornar a maneira preferida – e racional – para certos 
indivíduos e grupos buscarem seus interesses, tal como 
ocorre na Somália. Isso pode levar a negociações mal suce-
didas entre participantes da arena de negociações (como 
quando negociações de paz fracassam, ou quando litigan-
tes não conseguem chegar a um acordo). 

A exclusão, que pode se manifestar como falta 
de acesso a serviços, recursos e instituições estatais, 
geralmente ocorre no contexto da falta de identidade. A 
distribuição de poder entre grupos étnicos, medida por 
seu acesso ao poder do Estado central, é um forte fator 
preditivo de conflitos violentos em nível nacional (seja 
na forma de repressão estatal, seja como rebeliões contra 
o Estado)8. Análises estatísticas cruzadas de países base-
adas no conjunto de dados de Relações Étnicas de Poder 
de 1945 a 2005 indicam que os Estados que excluem 
grandes partes da população com base em sua etnia têm 

Quadro VG.3 A ideia de poder e o poder das ideias 

Conforme aponta o economista britânico John Maynard 
Keynes em A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, 
“As ideias de economistas e filósofos políticos, estejam certas 
ou erradas, têm mais poder do que são comumente compre-
endidas. Na verdade o mundo é regido por pouco mais do 
que isso”a. A noção de como as ideias conseguem influenciar 
os caminhos históricos de maneiras fundamentais tem sido 
estudada há muito tempo por cientistas sociais, não somente 
do ponto de vista de ideologia e cultura, mas também a 
partir da perspectiva de “empreendedorismo cultural”b. É 
importante, contudo, distinguir duas maneiras específicas 
– não exaustivas mas fundamentais – pelas quais as ideias 
influenciam a formulação e a eficácia das políticas públicas: 
ideias como conhecimento e ideias como meio de moldar 
preferências e crenças.

A partir da perspectiva de ideias como conhecimento, ao 
longo das últimas décadas o debate sobre políticas públicas 
tem sido influenciado pelos princípios de “capacitação” na 
forma de compartilhamento de conhecimentos e disseminação 
de “melhores práticas”. Indubitavelmente, o conceito de ideias 
como conhecimento desempenha um papel no fortalecimento 
da eficácia das políticas e no aumento da capacidade de cum-
prir comprometimentos específicos relativos a tais políticas. 

Contudo, as ideias também moldam preferências e cren-
ças. Keynes concluiu sua argumentação sobre ideias dizendo 
que “homens práticos, que acreditam ser isentos de qualquer 
influência intelectual, são geralmente escravos de algum 

economista morto. . . . Todavia, mais cedo ou mais tarde, serão 
ideias, e não interesses escusos, a se demonstrarem perigosas 
para o bem ou o mal.” No século XVIII, a lei de Hume esta-
beleceu que nenhuma declaração normativa (tal como uma 
prescrição de políticas) poderia derivar de uma declaração 
positiva (observação de fatos) sem uma ideia normativa como 
premissa. As prescrições de políticas baseadas em fatos ainda 
exigem alguma noção normativa – ou seja, uma ideia como 
pano de fundo. Em reconhecimento à importância das ideias, 
este Relatório discute a relevância de se moldarem prefe-
rências e crenças como meio de compreender o processo de 
negociação de políticas. 

Foi Eric Wolf quem, em 1999, chamou atenção para a 
importância de compreender o poder e as ideias como com-
plementares ao entendimento da dinâmica socialc. Na verdade, 
na mesma linha que Michel Foucault, Wolf argumenta que a 
capacidade de moldar as crenças de outras pessoas é uma 
maneira de suscitar uma ação de outra pessoa – uma ação 
que a outra pessoa do contrário não realizaria. A capacidade 
de fazer com que outros ajam em prol do interesse de um ator 
ou para atingir um resultado específico – a definição de poder 
neste Relatório – está, portanto, intimamente relacionada à 
noção de ideias como crenças. 

A dicotomia entre ideias (ideologia e cultura) e poder como 
determinante primário da dinâmica social é, portanto, falsa. A 
ideia de poder não pode ser compreendida sem uma conside-
ração séria do poder das ideias. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a. Keynes (1936, 383).
b. Ver, por exemplo, Mokyr (2005) para uma discussão sobre as “origens intelectuais do crescimento econômico moderno.”
c. Wolf (1999). Ver também Barrett, Stokholm e Burke (2001). 
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Os efeitos da captura podem ser muito onerosos para a 
economia. Empresas com conexões políticas conseguem 
obter um tratamento preferencial para si próprias na 
regulamentação de negócios, bem como criar barreiras 
regulatórias para impedir a entrada de novas firmas – 
como, por exemplo, por meio do acesso a empréstimos 
e à facilidade de obter licenças, subsídios energéticos ou 
barreiras de importação. Tal tratamento pode sufocar 
a concorrência e levar a uma alocação errada de recur-
sos, com impactos sobre a inovação e a produtividade. 
Entre 1996 e 2002, empresas com conexões políticas no 
Paquistão  receberam 45% mais crédito governamental 
que outras empresas, mesmo sendo menos produtivas e 
apresentando índices de inadimplência 50% mais altos. 
Com base na lacuna de produtividade entre empresas, 
o custo anual de tal alocação errada de crédito pode ter 
chegado a 1,6% do produto interno bruto (PIB)12. 

Embora seja possível que economias cresçam sem 
mudanças substanciais na natureza de sua governança, 
falta clareza sobre quanto tempo pode durar esse cres-
cimento. Consideremos o caso de países aparentemente 
presos nas “armadilhas de desenvolvimento”. Contra-
riando as previsões de muitas teorias de crescimento, não 
há uma tendência para que países de renda baixa e média 
convirjam em direção a países de renda alta. Os dados 
sugerem que países de todos os níveis de renda correm 
o risco de uma estagnação de crescimento. O que impede 
alguns países de transitar para uma estratégia melhor de 
crescimento quando sua estratégia de crescimento atual 
perde força? Com raras exceções, o aconselhamento de 
políticas para esses países concentrou-se nas causas 
próximas de transição, tais como a eficiência na alocação 
de recursos ou a modernização industrial. O problema 

Figura VG.2 Um equilíbrio de poder 
mais uniforme está associado a 
resultados positivos de segurança

Fontes: Projeto de Justiça Mundial, Índice de Estado de Direito 2015, Fator 5, 
“Ordem e Segurança” (consistindo em “Controle eficaz da criminalidade”; 
“Conflitos civis limitados com eficácia”; “Pessoas não recorrem à violência 
para compensar queixas pessoais”); V-Dem, versão 6 (consistindo em 
“Poder distribuído por grupo social” no qual um resultado igual a 0 indica 
que o poder político é monopolizado por um grupo social, e um resultado 
igual a 4 indica que grupos sociais possuem poder político igual). 

Obs.: OCDE = Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. 
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Quanto mais próximos estavam os grupos industriais do presidente, mais o valor de seu estoque caía à medida que circulavam 
rumores sobre a saúde do presidente

Fonte: Fisman 2001, figura 1. 
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pró-equidade possam ser potencialmente benéficas para 
o crescimento em médio e longo prazos, elas podem afe-
tar negativamente os interesses de grupos específicos, 
principalmente no curto prazo. Os que são afetados por 
políticas voltadas à equidade podem se preocupar com 
a perda de privilégios ou a redução de sua influência 
relativa e, portanto, podem tentar minar a adoção ou 
implementação de tais políticas. Quando uma sociedade 
apresenta níveis altos de desigualdades, essas se refletem 
na capacidade desproporcional de certos grupos influen-
ciarem o processo de elaboração de políticas públicas, 
tornando a desigualdade mais persistente. O cliente-
lismo leva a uma falência do comprometimento com 
objetivos  de longo prazo, sendo que a responsabilidade 
por tais objetivos é gradualmente coloca à venda.

O clientelismo pode influenciar a adoção e a 
implementação de políticas de duas maneiras. No 
primeiro tipo de ambiente clientelista, a relação entre 

real, no entanto, pode ter raízes políticas: atores podero-
sos que ganharam durante uma fase inicial ou atual de 
crescimento (tal como uma fase de crescimento baseada 
no uso intensivo de fatores) podem resistir à mudança 
para outro modelo de crescimento (tal como um baseado 
na entrada de firmas, concorrência e inovação em um 
processo de “destruição criativa”). Esses atores podem 
exercer influência para capturar políticas de forma a 
servir seus interesses pessoais. O Quadro VG.4 apresenta 
um exemplo dos desafios políticos na transição para uma 
estratégia de crescimento diferente – que esteja relacio-
nada a investimentos em sustentabilidade ambiental. 

Clientelismo. Uma terceira manifestação das assime-
trias de poder é o clientelismo – uma estratégia política 
caracterizada pela oferta de bens materiais em troca de 
apoio eleitoral13. Tal estratégia é útil para ajudar a enten-
der por que as políticas que buscam promover equidade 
são, frequentemente, ineficazes. Embora políticas 

Quadro VG.4 Por que algumas pessoas querem colocar luz vermelha ao 
ouvir falar de “crescimento verde”

“O crescimento verde tem a ver com tornar os processos de 
crescimento mais eficientes do ponto de vista de recursos, mais 
limpos e mais resilientes sem necessariamente desacelerá-los”a. 
Por muitas razões, a conservação ambiental também é boa para 
o desenvolvimento e o crescimento econômico de longo prazo. 
A produção econômica depende do estoque de recursos naturais 
e da qualidade ambiental (“capital natural”). As estratégias de 
crescimento verde podem aumentar o capital natural ao evitar 
a degradação ambiental. A proteção ambiental também pode 
contribuir indiretamente para o crescimento ao corrigir falhas de 
mercado. Por exemplo, políticas que visem a corrigir as falhas 
de mercado causadoras de congestionamentos urbanos podem 
melhorar a qualidade do ar e aumentar a produtividade urbana. 
Um crescimento mais verde também pode melhorar diretamente 
o bem-estar ao melhorar a qualidade atmosférica e hídrica. 

No entanto, a adoção de estratégias de crescimento verde 
pode impor custos de curto prazo a alguns grupos na sociedade. 
Consideremos o caso de fertilizantes orgânicos. Doses menores 
e mais focadas de fertilizantes (uma abordagem “verde”) são 
melhores para o meio ambiente no longo prazo, mas os fertili-
zantes convencionais são mais baratos e fáceis de usar. O Malaui 
enfrentou esse problema em 2005, quando, para lidar com inse-
gurança alimentar, começou a oferecer subsídios a pequenos 
produtores de milho para o uso de fertilizantes. O uso intensivo 
de fertilizantes convencionais levou a um aumento imediato 
na produtividade agrícola. Todavia, uma vez que pequenos 
agricultores não tinham facilidade para adotar fertilizantes mais 

orgânicos e abordagens mais verdes, as iniciativas para eliminar 
gradualmente os subsídios de fertilizantes convencionais pode-
riam prejudicar os produtores de milho por alguns anosb.

É possível que os grupos que mais têm a perder com polí-
ticas de crescimento verde no curto prazo possuam uma influ-
ência exagerada na arena de negociação de políticas públicas 
e, portanto, sejam capazes de impedir reformas ou minar o 
comprometimento. Devido à concentração dos custos e à intan-
gibilidade e dispersão de muitos dos benefícios das tecnologias 
limpas, os que potencialmente teriam a perder com tais refor-
mas têm mais probabilidade de se organizarem. Eles também 
podem representar um eleitorado de peso. Por exemplo, o pro-
grama de fertilizantes do Malaui atraiu muita popularidade entre 
pequenos agricultores – um eleitorado importante. Em alguns 
momentos, a mudança para estratégias de crescimento verde 
pode gerar perdas para grupos influentes de consumidores e 
empresas. Por exemplo, a África do Sul anunciou um ambicioso 
plano de combate à mudança do clima em 2010 que reduziria a 
parcela de eletricidade gerada por usinas de carvão em um país 
onde a eletricidade é carente e o carvão é uma fonte relativa-
mente abundante. Apesar de ter sido diluído um ano depois, o 
plano enfrentou a oposição de consumidores, sindicatos e inte-
resses empresariais, principalmente aqueles ligados à indústria 
pesada e à mineraçãoc. Conforme demonstram esses exemplos, 
a concepção de políticas de crescimento verde deve levar em 
consideração a resistência política dos que sofrerão perdas no 
curto prazo. 

Fontes: Hallegatte e outros (2012); Resnick, Tarp e Thurlow (2012).

a. Hallegatte e outros (2012, 2).
b. Resnick, Tarp e Thurlow (2012).
c. Resnick, Tarp e Thurlow (2012).
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para implementá-las. As capacidades, geralmente consi-
deradas um pré-requisito para a eficácia das políticas, são 
certamente importantes, e, em muitos casos, chegam a 
representar uma restrição dominante. Em determinado 
ponto no tempo, podem ser consideradas um estoque. A 
decisão de como e quando utilizar essas capacidades, no 
entanto, também resulta de um processo de negociação. 
Mesmo quando existem capacidades físicas e adminis-
trativas, as políticas ainda podem ser ineficazes se os 
grupos com suficiente poder de barganha não tiverem 
incentivos para buscar sua implementação. Um exem-
plo é o baixo investimento em capacidade estatística na 
África, o que limita a capacidade de monitorar a eficácia 
das políticas (quadro VG.5). Além disso, as estruturas 
de poder existentes podem ser reforçadas pelas normas 
sociais prevalentes, que são modeladores persistentes de 
comportamento17. Tais normas podem reforçar ou minar 
a eficácia das políticas públicas. 

Portanto, investimento em capacitação pode não 
ser suficiente. A concepção de políticas para melhorar a 
segurança, o crescimento e a equidade exige uma com-
preensão do equilíbrio de poder entre diversos atores. 
Na presença de atores poderosos que podem bloquear ou 
minar políticas, as políticas ótimas de um ponto de vista 
estritamente econômico (melhores políticas) podem não 
ser as políticas ótimas implementáveis (a segunda esco-
lha viável). Mesmo quando é viável a implementação do 
que parece ser a melhor política econômica a partir de 
uma perspectiva estática, os resultados podem ser piores 
para a sociedade se tal política afetar negativamente 
o equilíbrio de poder. Por exemplo, quando os gover-
nos são capturados por empresas e há altos níveis de 

representantes públicos e eleitores fica destorcida. Ao 
invés de uma dinâmica em que o representante público 
atua como agente do eleitor, o qual monitora e sanciona 
o agente (figura VG.4, painel a), a interação torna-se uma 
barganha na qual o político “compra” votos em troca de 
benefícios (geralmente) de curto prazo, tais como trans-
ferências e subsídios (figura VG.4, painel b)14. Tais barga-
nhas tendem a ser mais frequentes quando os indivíduos 
possuem uma preferência maior pelo presente que pelo 
futuro. Os pobres e destituídos são particularmente vul-
neráveis a esse tipo de troca porque suas necessidades 
urgentes tornam suas taxas de desconto para o presente 
mais altas que as dos mais abastados. No segundo tipo de 
ambiente clientelista, os políticos respondem aos grupos 
que oferecem maior influência – por exemplo, dando 
mais importância aos interesses dos sindicatos de pro-
fessores que aos interesses dos estudantes (figura VG.4, 
painel c). Isso acontece quando representantes públicos 
tornam-se dependentes do apoio de certos grupos para 
sua sobrevivência política, inclusive os prestadores de 
serviços públicos. 

Os custos de tal disfunção podem ser altos. Em troca 
de seu apoio político, os prestadores de serviços públicos 
podem extrair benefícios mediante desvio de recursos 
públicos, ou retirar seus esforços por meio de absente-
ísmo ou da prestação de serviços baixa qualidade, ou 
ainda engajar em práticas de corrupção, o que prejudica 
a prestação de serviços como educação, saúde ou infraes-
trutura. Quando os grupos responsáveis pela prestação 
de serviços capturam políticos, o monitoramento e a san-
ção de tais prestadores deixa de ser crível, o que leva a um 
baixo comprometimento com a prestação de serviços. 
Um experimento na área de políticas públicas no Quênia 
ilustra esse ponto. Ele comparou o impacto de professo-
res temporários em intervenções geridas por organiza-
ções não governamentais (ONGs) e intervenções realiza-
das pelo governo. Os resultados dos exames melhoraram 
somente nas intervenções das ONGs, o que indica que as 
ONGs são mais confiáveis em relação à implementação 
de sanções – por meio de demissões – que o governo15. 
Quando o comprometimento falha sistematicamente, ele 
pode erodir os incentivos para que as pessoas cooperem, 
e alguns grupos podem querer abandonar o sistema, 
demandando serviços privados e buscando maneiras de 
evitar contribuições para o fornecimento de bens públi-
cos16. Em ambientes clientelistas, os Estados tendem a 
apresentar baixas receitas tributárias e fornecer poucos 
bens públicos, o que mina a atividade econômica e a tri-
butação futura.  

Melhor prática ou melhor adequação  
(best fit)? Uma releitura da noção de 
“melhor opção” (first best) através da 
lente de negociações 
Em geral, a comunidade de desenvolvimento tem con-
centrado suas tentativas de reforma na concepção de 
soluções de melhores práticas e na capacitação necessária 

Figura VG.4 Mandantes, agentes e clientes: 
Responsabilização à venda 

Fontes: Equipe do RDM 2017, com base em Banco Mundial 2003, e Khemani e outros 2016.

Obs.: As flechas indicam quem responde a quem. 
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redistribuição de renda por meio de seu sistema fiscal. 
A medida média de desigualdade (capturada pelo Coefi-
ciente de Gini) baseada na renda de mercado dos indiví-
duos é de 0,47 para os países desenvolvidos e 0,52 para os 
países em desenvolvimento. Após levar em consideração 
os efeitos de impostos e transferências, os coeficientes 
correspondentes caem para 0,31 e 0,50, respectivamente. 
Se forem incluídos, também, os efeitos dos serviços públi-
cos (em particular, educação e saúde), a desigualdade cai 
ainda mais: para 0,22 nos países desenvolvidos e 0,42 nos 
países em desenvolvimento21. A capacidade redistribu-
tiva quantificável desses países pode ser interpretada de 
maneiras diferentes: pode ser vista como a capacidade 
relativa de diferentes atores influenciarem e contestarem 
decisões sobre como os recursos são distribuídos em um 
dado país; pode ser vista como os incentivos para que os 
governos se comprometam a arrecadar impostos e alocar 
despesas – mais controles sobre o poder são associados 
a uma maior redistribuição22; ou pode ser vista como as 
preferências de redistribuição em um dado país. 

Contestabilidade. A determinação de quem é incluído 
ou excluído da arena de negociação de políticas públicas 
deriva do poder relativo dos atores concorrentes, bem 
como pelas barreiras de entrada à participação (isto é, 
quão contestável é o processo). Uma arena de negociação 
de políticas públicas mais contestável é aquela em que os 
atores ou grupos que têm razões para participar do pro-
cesso decisório possuem meios de expressar seus inte-
resses e exercer influência. Por determinar quem será 
incluído ou excluído da negociação, a contestabilidade 
está estreitamente relacionada à noção de inclusão. No 
entanto, ela também enfatiza as barreiras à participação. 

desigualdade, os sindicatos podem ser a única maneira 
para os trabalhadores solucionarem seus problemas 
de ação coletiva18, mesmo se sua representação não for 
perfeita. Em tais casos, aprovar uma lei que flexibilize os 
contratos de trabalho pode minar a filiação a sindicatos e 
levar a mais desigualdade, o que, por sua vez, perpetuaria 
o poder dos mais ricos19.

Alavancas para mudança: 
Contestabilidade, incentivos, 
preferências e crenças
A partir da perspectiva das assimetrias de poder, os 
esforços para fortalecer a capacidade das instituições de 
eficazmente viabilizar comprometimento, coordenação 
e cooperação questionam muitas práticas tradicionais da 
comunidade de desenvolvimento. Para a concepção de 
políticas mais eficazes, é útil reconhecer como a distribui-
ção de poder na arena de negociação de políticas públicas 
pode afetar a concepção e a implementação de tais políti-
cas. Ademais, deve-se considerar como a arena de negocia-
ção de políticas públicas pode ser reconfigurada de modo a 
ampliar o conjunto de políticas implementáveis. 

A reconfiguração da arena de negociação de polí-
ticas públicas ocorre quando mudanças são feitas em 
relação a quem pode participar dos processos decisórios 
(a contestabilidade da arena de negociação de políticas 
públicas); quando incentivos para atingir certas metas são 
transformados; e quando as preferências e crenças dos ato-
res mudam20. Como exemplo, consideremos a maneira 
como os países apresentam maior ou menor eficácia na 

Quadro VG.5 A necessidade de fortalecer os incentivos para a coleta de 
dados de desenvolvimento

Por anos, a comunidade de desenvolvimento investiu pesa-
damente na formação de capacidades estatísticas na África 
por meio de recursos econômicos e de expertise técnica. Os 
resultados, no entanto, foram decepcionantesa. Muitos países 
da região ainda carecem de dados para monitorar condições 
socioeconômicas tais como pobreza, desigualdade e presta-
ção de serviços. Como resultado, crescem as demandas por 
mais dinheiro e mais capacitação para solucionar o problema. 
Contudo, parece esquecido o fato que, para desenvolver capa-
cidades estatísticas, os países precisam de incentivos políticos. 

Em muitos países, os incentivos políticos levam os deten-
tores do poder a evitar investimentos em capacitação ou a 

ativamente minar tais iniciativas. Algumas elites em países 
africanos consideram sistemas de dados de alta qualidade 
um instrumento que a oposição poderia usar para auditar seu 
desempenho. Assim, tais elites são incentivadas a estabelecer 
órgãos estatísticos deficientes ou partidários, equipados com 
aliados políticos em vez de especialistas técnicosb. Todavia, 
naturalmente, essa prática não é exclusiva da África. O argu-
mento em favor de usar a capacidade existente é tão válido 
quanto o de aumentar a capacitação. Na América Latina, uma 
região bem conhecida por sua capacidade de coleta de dados, 
há vários exemplos nos quais a dinâmica política leva a uma 
diminuição da credibilidade das estatísticas oficiaisc. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a. Devarajan (2013).
b. Beegle e outros (2016).
c. Economist (2012); Noriega (2012); Roitberg e Nagasawa (2016).
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negociação. Leis eficazes são aquelas que conseguem 
configurar espaços de negociação que aumentem a 
contestabilidade por parte de atores sub-representados; 
que fornecem incentivos ao mudar as recompensas para 
reduzir o custo do cumprimento (ou aumentar o custo 
do não-cumprimento); e que deslocam as preferências 
ao aumentar pontos focais substanciais em torno dos 
quais pode ocorrer coordenação. A lei estatal, no entanto, 
é somente um entre muitos sistemas de regras que orde-
nam o comportamento, a autoridade e a contestação. 
Tal pluralismo jurídico e normativo (quadro VG.6) não é 
inerentemente bom ou ruim: ele pode interpor desafios, 
mas também pode gerar oportunidades. 

A lei pode ajudar a tornar a arena de negociação de 
políticas públicas mais contestável. O aumento da con-
testabilidade da arena engloba tanto procedimentos ex 
ante (relacionados aos meios pelos quais a lei é feita e a 
medida na qual é participativa e transparente) quanto ex 
post (a medida na qual a lei é aplicada de maneira consis-
tente e justa). Se vários atores acreditarem que o processo 
é excludente ou que reflete somente os interesses de cer-
tos grupos, eles podem não observá-lo, ou podem fazer 
oposição direta a ele. Audiências públicas, consultas 
com partes interessadas, auditorias sociais e processos 
participativos são alguns exemplos de instrumentos que 
podem tornar a arena de negociação de políticas públi-
cas mais contestável23. Nesse caso, a lei serve como um 
instrumento para promover responsabilização, mudar 
as regras do jogo, ou ambos. A função está incorporada, 
por exemplo, na defesa da adoção de leis de direito à 
informação.

A lei pode ajudar a formatar os incentivos para que 
os atores cumpram acordos ao fornecer, por exemplo, 
uma ameaça confiável de punição ou um comprometi-
mento crível de que sua observância será recompensada. 
A lei ordena o comportamento por meio de regras que 
incluem, por exemplo, a proibição de suborno, a defini-
ção de taxas de licenciamento e registro empresarial e o 
banimento do casamento infantil, bem como por meio 
de maneiras de aplicar essas regras. Conforme a teoria 
jurídica clássica de Hart, as leis induzem comporta-
mentos específicos de indivíduos e empresas por meio 
de poder de coerção, poder de coordenação e poder de 
legitimação24.

A lei pode efetivamente redefinir preferências e 
coordenar expectativas sobre o comportamento dos 
outros, servindo como ponto focal. Dessa maneira, a lei 
pode funcionar como um sinal – uma expressão – para 
guiar as pessoas sobre como agir quando elas têm várias 
opções, ou (em termos econômicos) na presença de 
equilíbrios múltiplos25. A lei fornece uma referência clara 
em meio a visões divergentes. As pessoas cumprem a lei 
porque isso facilita suas atividades sociais e econômicas. 

Em última análise, o estado de direito – a aplicação 
impessoal e sistemática de regras conhecidas para gover-
nar atores e cidadãos – é necessário para que um país 
realize seu pleno potencial social e econômico. Contudo, 

Embora a inclusão de mais atores no processo decisório 
não seja necessariamente uma garantia de decisões 
melhores, uma arena de negociação de políticas públicas 
mais contestável tende a ser associada a níveis mais altos 
de legitimidade e cooperação. Quando os procedimentos 
para seleção e implementação de políticas são mais ques-
tionáveis, tais políticas tendem a ser percebidas como 
“justas” e a induzir cooperação de maneira mais eficaz.

Incentivos. Os incentivos para que os atores cumpram 
acordos são fundamentais para viabilizar o comprometi-
mento na arena de negociação de políticas públicas. Um 
comprometimento crível requer consistência à face de 
circunstâncias variáveis. Os incentivos para que os ato-
res cumpram acordos são, portanto, cruciais para a con-
cepção e implementação eficazes de políticas públicas. 
Incentivos mais fortes para responsabilizar os formu-
ladores de políticas públicas também podem fortalecer 
o cumprimento voluntário, pois a observância repetida 
do comprometimento ajuda a construir confiança nas 
instituições. 

Preferências e crenças. As preferências e crenças de 
atores tomadores de decisão são importantes para 
determinar se o resultado das negociações melhorará 
o bem-estar e se o sistema reage aos interesses dos que 
possuem menos influência. A agregação de preferências, 
por exemplo, pode aumentar a visibilidade desses últi-
mos. Devido ao fato que as preferências e crenças dos 
atores moldam seus objetivos políticos, uma condição 
importante para a eficácia de políticas é a coordenação 
das expectativas dos atores.

Este Relatório explora em profundidade como 
mudanças em contestabilidade, incentivos, e preferên-
cias e crenças podem melhorar a eficácia de políticas 
para segurança, crescimento e equidade. Dependendo 
do desafio funcional primário – ou seja, se uma política 
precisa viabilizar comprometimento, coordenação, ou 
cooperação – esses pontos de entrada podem ser dife-
rentes. Uma vez que os desafios funcionais são inter-
dependentes, os pontos de entrada funcionam como 
complementos. 

O papel da lei na configuração da arena de 
negociação de políticas públicas
A lei é um instrumento poderoso para reconfigurar a 
arena de negociação de políticas públicas. Embora as 
leis geralmente reflitam os interesses dos atores com 
maior poder de barganha, elas também se demonstram 
um importante instrumento de mudança. Por natureza, 
leis são dispositivos que oferecem linguagem, estrutura e 
formalidade especiais para ordenar as coisas. Essa carac-
terística lhes confere o potencial de se tornarem uma 
força independente dos poderes e intenções iniciais que 
as motivaram. Em combinação com outras estratégias 
sociais e políticas, a lei pode ser usada como dispositivo 
de comprometimento e coordenação para promover 
responsabilização, bem como para mudar as regras do 
jogo a fim de promover mais espaços equitativos de 

Uma arena de 
negociação 
de políticas 
públicas mais 
contestável tende 
a ser associada a 
níveis mais altos 
de legitimidade 
e cooperação. 
Quando os 
procedimentos 
para seleção e 
implementação de 
políticas são mais 
questionáveis, tais 
políticas tendem 
a ser percebidas 
como “justas”  
e a induzir 
cooperação de 
maneira mais 
eficaz.
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Aumento da eficácia de políticas para 
segurança, crescimento e equidade: 
Pontos de entrada para reforma
De que maneira o fortalecimento do papel da lei para 
alterar a contestabilidade, os incentivos, e as preferências 
e crenças pode aumentar a eficácia de políticas públicas 
para segurança, crescimento e equidade? Consideremos o 
caso da segurança. Seja formal ou informalmente, as ins-
tituições de governança podem solucionar problemas de 
comprometimento e cooperação de maneiras que criem 
incentivos a não usar violência. Quatro mecanismos 
principais de governança são importantes para melhorar 
os resultados de segurança: compartilhamento de poder, 

conforme notou Gordon Brown, ex-Primeiro-Ministro 
do Reino Unido, “Ao se estabelecer o estado de direito, 
os primeiros quinhentos anos são sempre os mais difí-
ceis.” O ideal do estado de direito emerge de um processo 
nativo (endógeno) de contestação que determina a ade-
rência das sociedades aos princípios do estado de direito 
ao longo do tempo – às vezes, muito tempo. O quadro 
VG.7 trata do processo desafiador da transição ao estado 
de direito. A concepção pragmática de políticas que leve 
em consideração como esses diferentes papéis da lei são 
capazes de aumentar a eficácia de políticas de desenvol-
vimento pode, em última instância, conduzir os países a 
uma trajetória rumo a um estado de direito mais forte. 

Quadro VG.6 Pluralismo jurídico e normativo

O fenômeno de “pluralismo jurídico” – a coexistência de 
sistemas jurídicos múltiplos em uma dada comunidade ou 
espaço sociopolítico – sempre existiu ao longo da história e 
continua existindo em países desenvolvidos e em desenvol-
vimento. Formas modernas de pluralismo jurídico têm suas 
raízes no colonialismo, por meio do qual sistemas jurídicos 
ocidentais foram criados para os colonizadores, ao passo que 
sistemas tradicionais foram mantidos para a população nativa. 
Conforme amplamente documentado, o direito tradicional ou 
consuetudinário ainda domina as regras sociais, a solução de 
controvérsias e a governança territorial na África e em outras 
partes do mundo em desenvolvimento. Em outros casos, o 
direito consuetudinário, inclusive uma variedade de formas 
tradicionais e híbridas de solução de controvérsias, é for-
malmente reconhecido e incorporado ao sistema jurídico, tal 
como ocorre em Gana, na África do Sul, no Sudão do Sul, na 
República do Iêmen e em vários Estados insulares do Pacífico. 
Em outros casos, tais formas continuam a prover os meios 
primários de ordenamento social e de solução de controvérsias 
na ausência de acesso a sistemas estatais considerados mais 
legítimos e eficazes, tal como ocorre no Afeganistão, na Libéria 
e na Somália. Sistemas jurídicos consuetudinários refletem as 
estruturas de poder e os valores dominantes (embora evolvam 
sempre, e não sejam estáticos) das sociedades em que estão 
inseridos e, como tal, frequentemente parecem não atender 
os padrões básicos de não-discriminação, direitos e devido 
processo. A medida na qual eles são considerados legítimos e 
eficazes pelos usuários locais é uma questão empírica e rela-
tiva, à luz das alternativas disponíveis. 

Uma fonte adicional de pluralismo normativo são as normas 
sociais, que são menos visíveis mas altamente influentes. Essas 
são regras de comportamento e atitudes sociais aceitas de 
maneira geral no âmbito de um dado grupo social. Uma vasta 
literatura documenta como as normas sociais derivam de grupos 
comunitários e de identidade, associações profissionais e práti-
cas empresariais, e regem a ampla maioria de comportamentos 
humanosa. As normas sociais são uma maneira fundamental 
de viabilizar transações sociais e econômicas ao coordenar 
as expectativas das pessoas sobre como os outros agirão. As 
sanções sociais, tais como a vergonha e a perda da reputação, 
ou, em alguns casos, a violência sancionada socialmente, são 
um meio poderoso de induzir a cooperação para evitar o que é 
considerado comportamento antissocial ou desviadob. 

Outra fonte de pluralismo normativo é gerada pelo mundo 
interconectado de hoje, no qual um sem-número de atores 
governamentais, multilaterais e privados estabelecem e difun-
dem regras sobre uma vasta gama de transações e condutas 
(ver capítulo 9). Cada vez mais, experiências jurídicas locais 
são subsidiadas por essas interações mais amplas que abran-
gem temas como comércio, trabalho, meio ambiente, recursos 
naturais, instituições financeiras, administração pública, 
propriedade intelectual, aquisições públicas, regulamenta-
ção de serviços públicos e direitos humanos. Tais interações 
podem assumir a forma de contratos e tratados internacionais 
vinculantes (hard law) ou princípios diretivos e normas volun-
tárias (soft law). Essas regras reforçam, complementam ou 
competem com leis estatais na gestão de espaços públicos e 
privadosc. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a. Ellickson (1991); Sunstein (1996); Basu (2000); Posner (2000); Dixit (2004).
b. Platteau (2000b).
c. Braithwaite e Drahos (2000); Halliday e Shaffer (2015). 
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incentivos para o uso da força ao aumentar os benefícios 
da segurança. Arranjos de compartilhamento de poder 
são especialmente relevantes para sociedade divididas 
em linhas de identidade étnica e religiosa, como se vê na 
Bósnia e Herzegovina, Irlanda do Norte, Quênia, Líbano 
e África do Sul, mas também em países em que os confli-
tos são um legado de ideologias opostas. Negociações de 
compartilhamento de poder que levam à paz e segurança 
acontecem, tipicamente, entre as elites. Tais negociações 

redistribuição de recursos, resolução de conflitos e san-
ções. O compartilhamento de poder e a redistribuição de 
recursos são evidenciados nos exemplos abaixo.

O compartilhamento de poder e a redistribuição de recur-
sos podem reduzir a exclusão e os incentivos para cometer 
violências. Assim como a exclusão pode levar à violência, 
os mecanismos que encorajam o compartilhamento de 
poder – como, por exemplo, um Legislativo que garanta 
a representação de todas as facções – podem reduzir os 

Quadro VG.7 Transições para o estado de direito

Em comparação à extensa literatura sobre transições para a 
democracia, há um número surpreendentemente pequeno 
de estudos sistemáticos sobre transições para um estado de 
direito moderno. A história revela três tipos separados de 
transição com os quais podemos aprender, embora existam 
outros caminhos possíveis: (1) a mudança de um sistema jurí-
dico consuetudinário, informal e geralmente muito pluralista 
para um sistema unificado moderno; (2) como elites poderosas 
chegam a aceitar restrições jurídicas a seu poder; e (3) como 
os países adaptam com sucesso sistemas jurídicos estrangeiros 
para seus próprios fins.

A transição de um sistema consuetudinário ou pluralista 
(ou ambos) para um sistema codificado moderno é geralmente 
motivada, na base, por atores que acreditam que um sistema 
formal único atenda melhor a seus interesses, principalmente 
seus interesses econômicos em aumentar comércio e investi-
mentos. A noção de escala é importante: em certo ponto, as 
conexões pessoais que caracterizam sistemas consuetudinários 
tornam-se inadequadas para apoiar transações entre estranhos 
em situações muito diferentes. No entanto, os custos de tran-
sição são altos, e as regras consuetudinárias são geralmente 
preferidas pelas partes interessadas existentes. Portanto, o 
poder político é importantíssimo para se efetuar essa transição.  

A lei formal geralmente é aplicada inicialmente às 
não-elites (“estado pelo direito”); a mudança para o “estado 
de direito” ocorre quando as próprias elites aceitam as limita-
ções da lei. Há quem argumente que restrições constitucionais 
se autorreforçam quando o poder no sistema é distribuído 
igualmente e as elites percebem que têm mais a ganhar no 
longo prazo por meio de regras constitucionaisa. O que essa 
teoria não explica, no entanto, é por que essas mesmas eli-
tes preservam essas restrições quando o equilíbrio de poder 
muda subsequentemente e um grupo consegue se sobrepor 
aos outros. Da mesma maneira, tribunais independentes são 
sempre uma ameaça para o poder das elites; por que, então, 
os governantes os toleram quando possuem o poder de 
manipulá-los ou eliminá-los? Essa característica sugere que o 

constitucionalismo precisa ser sustentado por um forte arca-
bouço normativo que faça com que as elites respeitem a lei 
como tal. O respeito subsequente pela lei depende altamente 
do grau de independência mantido por instituições jurídicas 
que persistem mesmo após seus fundamentos normativos 
terem desaparecido. 

Por fim, quanto à importação de sistemas jurídicos estran-
geiros, talvez a variável mais importante para determinar o 
sucesso seja o grau pelo qual as elites nativas permanecem em 
controle do processo e podem adaptá-lo às tradições próprias 
de sua sociedade. O Japão, por exemplo, experimentou uma 
série de sistemas europeus até adotar o código civil alemão e 
a constituição de Bismarck ao final do século XIX. Mais tarde, 
já no século XX, a China, a República da Coreia e outros países 
asiáticos também adaptaram sistemas jurídicos ocidentais às 
suas necessidades. Em outros países e economias, como a 
RAE de Hong Kong, China, Índia e Singapura, o poder colonial 
(Reino Unido) prevaleceu por muito tempo e conseguiu moldar 
as normas jurídicas locais à sua própria imagem. Mesmo assim, 
a Índia atualmente pratica um grau muito mais alto de plura-
lismo que o próprio Reino Unido, como parte de seu processo 
de adaptação local. Menos exitosos foram alguns países na 
África Subsaariana, onde os sistemas consuetudinários foram 
minados por autoridades coloniais, mas não foram substituí-
dos por sistemas modernos e bem institucionalizados. 

São necessárias mais pesquisas sobre a questão de transi-
ções jurídicas. Está claro que um sistema jurídico plenamente 
moderno não é uma pré-condição para o crescimento econô-
mico rápido; os próprios sistemas jurídicos desenvolvem-se 
paralelamente a economias modernas. Pode ser que o ponto 
de transição necessário de um sistema jurídico consuetudiná-
rio para um sistema formal ocorra mais tarde nesse processo 
do que muitos observadores ocidentais imaginam. Contudo, 
conhece-se relativamente pouco sobre a dinâmica histórica 
dessa transição, e, portanto, há poucas teorias para guiar os 
países em desenvolvimento contemporâneos em sua tentativa 
de implementar um estado de direito. 

Fonte: Francis Fukuyama para o RDM 2017.

a. Ver North, Wallis e Weingast (2009).
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portanto, ser mais eficaz do que escolher o que parece ser 
a melhor política, porém propensa à captura. Além disso, 
ao se considerar desenhos alternativos de políticas públi-
cas, a possibilidade de captura futura pode ser reduzida 
por meio da previsão dos possíveis efeitos de determi-
nada política no equilíbrio da capacidade decisória dos 
atores envolvidos. 

A experiência da Federação da Rússia e dos países 
da Europa Oriental em sua transição para economias 
de mercado é ilustrativa26. Compelidos pelo argumento 
econômico então dominante de que a privatização de 
empresas estatais era especialmente importante para 
o aumento da eficiência econômica, a Rússia e muitos 
países da Europa Oriental concentraram-se em uma 
privatização rápida e em grande escala de suas estatais. 
Embora essa abordagem possa ter feito sentido com base 
em princípios puramente econômicos, a maneira pela 
qual a onda de privatizações foi implementada criou uma 
nova classe de oligarcas que resistiram à nova geração de 
reformas pró-concorrência. Como resultado, muitas des-
sas economias ainda lutam com indústrias ineficientes 
e oligopolistas. Essa situação é consistente com a visão 
de que reformas que criam uma concentração inicial de 
ganhos podem acarretar uma forte oposição a futuras 
reformas por parte dos que mais lucraram no início27. Em 
contraste, a Polônia  optou por se concentrar primeira-
mente em reformas que facilitassem a entrada de novas 
empresas, privatizando mais gradualmente as empresas 
existentes. O resultado foi uma classe de jovens empresas 
que, coletivamente, estavam interessadas em mais refor-
mas, ao mesmo tempo em que se evitava o surgimento 

encorajam um comportamento cooperativo ao fornecer 
a grupos de elite incentivos para chegarem a um acordo 
entre si e inspirar inclusão entre seus seguidores, e tam-
bém ao oferecer avenidas alternativas para a contestação 
do poder. 

Os mecanismos para redistribuição de recursos tam-
bém podem reduzir a violência ao reordenar o poder e 
mudar os incentivos. Arranjos redistributivos incluem 
alocação orçamentária, transferências sociais e progra-
mas de compensação de vítimas. Algumas intervenções 
governamentais para reduzir a criminalidade urbana na 
América Latina seguem um padrão comum de aumento 
da segurança e redução da pobreza e da desigualdade. O 
emprego no setor público também pode oferecer estabi-
lidade ao garantir a lealdade de um eleitorado-chave. Um 
exemplo disso é o aumento considerável nos números e 
salários de servidores públicos em seguida aos levantes 
no mundo árabe em 2011 (figura VG.5). Embora esse tipo 
de apadrinhamento político possa solucionar o problema 
da violência de primeira ordem, ele também pode levar 
à corrupção e ter efeitos erosivos na sustentabilidade 
orçamentária e eficiência administrativa. 

Políticas implementáveis podem ajudar a reduzir a captura, 
aumentando o crescimento. A segurança é uma pré-condi-
ção para a prosperidade, mas não é suficiente: o cresci-
mento econômico deve vir em seguida. Quando se trata 
de crescimento, se a possibilidade de captura for motivo 
de preocupação, as políticas consideradas melhores 
opções em termos de eficiência econômica podem ser 
menos implementáveis que as segundas opções. Adotar a 
segunda melhor opção, desde que implementável, pode, 

Figura VG.5 As contratações de servidores públicos aumentaram exponencialmente na Tunísia e 
na República Árabe do Egito em seguida à Primavera Árabe levantes de 2011 

Fontes: Tunísia: Brockmeyer, Khatrouch e Raballand 2015; República Árabe do Egito: Bteddini 2016, com base em dados da Agência Central de Organização e Administração do Egito 
(CAOA).
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de políticas redistributivas. Mecanismos que controlam 
o clientelismo podem melhorar a equidade ao tornar o 
comprometimento com objetivos de longo prazo algo 
crível na arena política. Em certas situações, os incen-
tivos das elites podem estar alinhados à tributação e a 
reformas nas despesas públicas em prol dos mais pobres. 
Por exemplo, os primeiros programas de eliminação da 
pobreza na Grã-Bretanha no século XIX foram impulsio-
nados pela parcela de 1% mais rica das elites fundiárias. 
Com a Revolução Francesa como pano de fundo e o 
medo de possíveis revoltas, esses programas pretendiam 
manter os trabalhadores no campo e evitar sua migração 
para áreas urbanas29. Em outros momentos, um aumento 
da participação de grupos vulneráveis é necessário para 
ajudar a alterar os incentivos para os atores envolvidos 
na negociação de políticas públicas. Ampliar a represen-
tação direta de indivíduos em situação de desvantagem 
em assembleias legislativas e outros organismos políti-
cos pode melhorar o comprometimento dos formulado-
res de políticas públicas com reformas que melhorem a 
equidade. A participação direta em processos decisórios 
também pode melhorar a cooperação. Por exemplo, em 
Gana, quando empresas se envolvem diretamente na 
concepção de políticas tributárias, há uma maior proba-
bilidade que elas paguem seus impostos30. Maior trans-
parência e melhores informações também podem ajudar 
a mudar os incentivos, pois facilitam o monitoramento 
das ações de elites políticas e prestadores de serviços. 
Por exemplo, uma intervenção destinada a fortalecer a 
responsabilização local e o monitoramento comunitário 
do setor de atendimento primário à saúde em Uganda foi 
extremamente exitosa no sentido de melhorar os servi-
ços e desfechos de saúde nas comunidades participan-
tes31. No entanto, as reformas são geralmente complexas 
e envolvem frequentes dificuldades. 

repentino de um grupo influente de grandes empresas 
que poderiam bloquear reformas28. 

Melhorar a concepção dos órgãos públicos pode aju-
dar a ampliar o conjunto de políticas implementáveis. A 
maneira como os servidores públicos são selecionados, 
por exemplo, e a estrutura de incentivos que eles encon-
tram no âmbito de suas organizações são importantes, 
assim como a responsabilização por normas de compor-
tamento existentes. A criação e manutenção de maior 
responsabilização em órgãos públicos também podem 
ajudar a equilibrar a influência na arena de negociação 
de políticas públicas. Mecanismos que ajudem a dar a 
grupos menos poderosos e de interesses difusos uma voz 
mais forte na arena de negociação de políticas públicas, 
por exemplo, podem ajudar a equilibrar a influência de 
grupos mais poderosos e de interesses mesquinhos. No 
entanto, mecanismos participativos em instituições 
reguladoras ainda são relativamente raros em países de 
renda baixa e média (figura VG.6).

Interesses privados podem, às vezes, minar a eficácia 
das políticas públicas, mas a captura é um resultado ine-
vitável de vínculos estreitos entre empresas e o Estado. 
Desde que a influência e os incentivos sejam equilibra-
dos por meio de mecanismos robustos de responsabili-
zação e órgãos públicos eficientes, as empresas e grupos 
empresariais podem ter uma influência positiva nas 
políticas dirigidas ao crescimento econômico. Estudos de 
caso contemporâneos sugerem que associações empre-
sariais ajudaram governos a melhorar várias dimensões 
do ambiente de negócios – tais como direitos seguros de 
propriedade, aplicação justa das regras e fornecimento 
de infraestrutura pública – por meio de esforços de lobby 
ou melhor monitoramento dos representantes públicos. 

O controle do clientelismo pode ajudar a solucionar pro-
blemas de comprometimento relacionados ao cumprimento 

Figura VG.6 As avenidas formais para participação ampla em processos decisórios 
reguladores são limitadas em países de renda baixa e média 

Fonte: Equipe do RDM 2017, com base em dados do Banco Mundial sobre engajamento dos cidadãos na formulação de regras.

Obs.: OCDE= Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.
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no quadro VG.8 a partir da perspectiva da teoria dos jogos. 
A análise evidencia como reformas de desenvolvimento 
envolvem participar de “jogos” em dois níveis distintos, 
e os atores que buscam mudanças geralmente tendem a 
negligenciar o jogo que realmente importa. 

A figura VG.7 sintetiza o arcabouço conceitual apresen-
tado neste Relatório. Ela ilustra a interação dinâmica entre 
governança e desenvolvimento. Em seu centro, está a arena 
de negociação de políticas públicas, o espaço onde os ato-
res negociam e chegam a acordos sobre políticas e regras. 
Considerando um conjunto de regras, o lado direito do 
arcabouço mostra como comprometimento, coordenação 
e cooperação entre atores levam a resultados específicos 
de desenvolvimento (o jogo de resultados no quadro VG.8). 
Contudo, os atores também podem concordar em alterar 
as regras, conforme ilustra o lado esquerdo do arcabouço 
(o jogo de regras no quadro VG.8). Tanto as mudanças em 
resultados de desenvolvimento (tais como a composição 
do crescimento ou a concentração de riquezas) quanto as 
mudanças de regras (formais ou informais) reconfiguram 
as assimetrias de poder manifestadas na arena de negocia-
ção de políticas públicas. 

Ao longo do tempo, as políticas que efetivamente 
melhoram a equidade também reduzem as assimetrias de 
poder, tornando a arena de negociação de políticas públi-
cas mais contestável. Após um período de crescimento 
inclusivo com maior mobilidade de renda, a crescente 
classe média na América Latina começou a demandar ser-
viços de mais qualidade e protestar nas ruas por melhor 
governança32. Por outro lado, o crescimento inequitativos 
e a concentração de renda nas mãos de poucos levam à 
consolidação do poder e a uma percepção de injustiça, e, 
portanto, a menos incentivos para cooperação e coordena-
ção pelos excluídos dos benefícios do desenvolvimento. É, 
portanto, necessário compreender como as desigualdades 
existentes podem ser modificadas por reformas. 

A natureza da arena de negociação de políticas públi-
cas é fundamental para avaliar se os atores serão capazes 
de atingir e manter acordos para implementar políticas 
que melhorem o bem-estar. As reações que uma reforma 
proposta desencadearão em outros atores na arena são 
particularmente importantes. A maneira como as refor-
mas ocorrem está incorporada ao arcabouço do Relatório 
de Desenvolvimento Mundial 2017 (RDM 2017) e é abordada 

Quadro VG.8 O “jogo de regras”: Prestando atenção ao lugar da ação

O arcabouço descrito neste Relatório usa a teoria dos jogos 
– o ramo das ciências sociais que estuda o comportamento 
estratégico – para compreender a dinâmica de poder, políti-
cas e reforma. Embora os formuladores de políticas públicas 
possam não pensar conscientemente em termos da teoria dos 
jogos, eles praticam jogos estratégicos todos os dias, e suas 
ações podem ser entendidas usando a precisão e a objetivi-
dade dos modelos teóricos de jogos. O arcabouço descrito 
neste Relatório visa a entender como a governança afeta o 
desenvolvimento ao longo do tempo. Para esse propósito, o 
arcabouço envolve jogos praticados em dois níveis. O jogo de 
primeiro nível (o jogo de resultados) ocorre quando, dado um 
certo conjunto de regras e políticas, os atores reagem tomando 
decisões relativas a investimentos, consumo, trabalho, paga-
mento de impostos, alocações orçamentárias, cumprimento 
de regras etc. Tais decisões levam à realização de resultados 
(segurança, crescimento, equidade). O arcabouço sugere que 
há, além disso, um jogo de segundo nível (o jogo de regras), 
no qual os atores negociam para redefinir as políticas e regras 
que moldam reações subsequentes de atores nas futuras rea-
lizações dos jogosa.

Em geral, as regras e políticas escolhidas deveriam levar 
aos resultados socialmente desejados. Os economistas refe-
rem-se ao caso de alguém que seleciona as regras ideais 
para o jogo de resultados como uma abordagem de “con-
cepção de mecanismo”, e as regras selecionadas são as que 
um “ditador benevolente” ou “planejador social” escolheria. 
Embora essa seja uma maneira útil de especificar o objetivo 
final do desenvolvimento, é uma orientação insuficiente para 

compreender o verdadeiro processo de desenvolvimento. A 
concepção do mecanismo sugere que reformas sejam saltos 
com sucesso imediato que ocorrem quando alguém impõe as 
regras “ideais”. Ele ignora o jogo de regras de segundo nível, a 
diversidade de preferências e incentivos, e o fato que diferen-
tes atores podem ter influências muito diferentes no jogo de 
regras. Ademais, no processo de reforma e desenvolvimento, o 
jogo de regras é onde a ação ocorre.  

Na verdade, o jogo de regras é onde as assimetrias de poder 
se manifestam, onde alguns atores possuem influência mais 
direta (elites) e outros têm somente influência indireta, como, 
por exemplo, por meio do voto (cidadãos). Já foi reconhecido 
há muito tempo que o poder é um determinante importante de 
como a sociedade funciona e como os ganhos da atividade eco-
nômica são compartilhados dentro das nações e entre elas. Com 
a teoria dos jogos, é possível formalizar alguns desses conceitos 
difíceis e, em particular, a ideia que, no final, o poder depende de 
circunstâncias, crenças e costumes das pessoas comuns.  

Uma lição-chave que emerge dessa abordagem é que as 
regras que permitem que os atores se comprometam, coor-
denem e cooperem tendem a aumentar a eficiência do jogo 
de resultados. Em última análise, os dispositivos de compro-
metimento permitem que atores transformem o jogo para que 
seus incentivos sejam alinhados. Para atingir coordenação, as 
políticas precisam criar o entendimento comum de que todos 
tomarão as medidas desejadas. Às vezes, isso requer o forneci-
mento de incentivos para que alguns atores tomem as medidas 
desejadas em primeiro lugar, para que outros os sigam. Para 
que induzam cooperação, as políticas precisam promover um 

(Quadro continua na página seguinte)
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no processo de negociações políticas. Ademais, a gover-
nança não ocorre somente dentro das fronteiras de Esta-
dos nacionais. Embora os atores internacionais não pos-
sam promover o desenvolvimento a partir de sua posição 
externa, esses agentes transnacionais desempenham um 
papel importante no sentido de influenciar a dinâmica 
nacional de negociações ao fortalecer (ou enfraquecer) 
coalizões locais a favor de reformas. 

A mudança ocorre ao longo do tempo à medida 
que se formam coalizões entre diversos atores, mas 
geralmente esse é um processo “endógeno” longo e 

Vetores de mudança: 
Barganhas entre as elites, 
engajamento dos cidadãos  
e influência internacional 
Mudanças na contestabilidade, nos incentivos e nas pre-
ferências e crenças são as alavancas principais para cor-
rigir assimetrias de poder, resultando mais eficazmente 
em comprometimento, coordenação e cooperação. Mas 
como realizar tais mudanças? Este Relatório identifica 
três vetores encorajadores para realizar mudanças signi-
ficativas que conduzem ao desenvolvimento: barganhas 
entre as elites (que aceitam a distribuição de poder na 
arena de negociação de políticas públicas como um dado 
de fato); engajamento dos cidadãos (que tenta mudar a 
distribuição de poder na arena de negociação de políti-
cas públicas); e intervenções internacionais (que afetam 
indiretamente a distribuição de poder na arena de nego-
ciação de políticas públicas) – ver quadro VG.9.

Todos os países, independentemente de seu nível de 
desenvolvimento econômico e institucional, estão sujei-
tos a barganhas entre elites. Mudanças são improváveis 
a menos que os atores poderosos – elites – do país con-
cordem com tais mudanças. Quando atores influentes 
resistem às mudanças, políticas subótimas e instituições 
de governança nocivas ao desenvolvimento tendem a 
persistir. Em certas circunstâncias, no entanto, as elites 
podem voluntariamente concordar em limitar sua influ-
ência em prol de seus próprios interesses. Os cidadãos 
também podem se organizar para promover mudanças, 
desempenhado um papel importante ao fazer pressão 
para influenciar o resultado de negociações favoráveis 

Quadro VG.8 O “jogo de regras”: Prestando atenção ao lugar da ação 
(continuação)

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a. No arcabouço do RDM 2017 descrito na figura VG.7, o lado direito da figura refere-se ao jogo de resultados, e o lado esquerdo, ao jogo de regras. 
b.  Em pequenos grupos sociais, um sistema informal de regras também pode levar ao comprometimento. Por exemplo, se o ator 1 não cumprir um acordo 

com o ator 2, o ator 2 pode punir o ator 1 por meio de fofocas sobre como o ator 1 trapaceou. 

mecanismo confiável de recompensas ou penalidades condi-
cionadas às ações dos atores voltadas a motivar outras ações 
que levem ao resultado conjuntamente esperado. 

Ao longo do tempo, o exercício repetido do jogo de 
regras pode levar ao estabelecimento de um governo que 
seja mais capaz de aplicar as regras de maneira impessoal 
– por exemplo, ao empregar legisladores, juízes e policiais 
que possam administrar uma ordem jurídica formal, princi-
palmente administrando um sistema de leis contratuais. O 
direito contratual é o sistema de regras formais que melhora 
a eficiência do jogo de resultados ao permitir que os atores 

se comprometam com ações futuras específicasb. Quando os 
atores aceitam um acordo voluntariamente, o resultado da 
interação não-cooperativa pode levar a melhores resultados 
para todos. Esta análise também está intimamente relacio-
nada ao conceito de “contrato social” que remete aos antigos 
pensadores gregos. Contratos sociais que induzem os atores a 
cumprir as regras voluntariamente tendem a ser mais eficien-
tes e sustentáveis. Por trás de todas as sociedades estáveis, há 
alguma forma de contrato social, o que permite que indivíduos 
prevejam os comportamentos alheios e reajam de acordo  
com eles. 

Figura VG.7 O arcabouço do RDM 2017: Governança, 
lei e desenvolvimento

Fonte: Equipe do RDM 2017.

Obs.: O termo Regras refere-se a regras formais e informais (normas). No contexto deste Relatório, 
o termo Resultados de Desenvolvimento refere-se a segurança, crescimento e equidade. Os atores 
na arena de negociação de políticas públicas podem ser divididos em elites, cidadãos e atores 
internacionais. 
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permitiria que partidos políticos previamente banidos 
participassem abertamente da vida política espanhola. 
Para a surpresa de muitos, as Cortes Generales – o parla-
mento espanhol, que era liderado por membros nome-
ados por Franco – permitiram o referendo, embora ele 
certamente fosse restringir seu poder e provavelmente 
significar o fim do regime existente. Analistas argumen-
taram que os membros das Cortes aceitaram o referendo 
porque ele se enquadrava no ambiente jurídico existente, 
que eles precisavam proteger. O General Pita da Veiga, 
um conservador, Ministro da Marinha e amigo pessoal 
de Franco, declarou publicamente: “Minha paz de consci-
ência tem suas raízes no fato que a reforma democrática 
ocorre no âmbito da legalidade franquista”33. No entanto, 
a legalidade franquista que ele elogiava estava chegando 
ao fim exatamente devido àquela reforma que recebeu 
apoio esmagador da população: 97,4% dos espanhóis 
votaram a favor, com a presença de 77% dos eleitores 
registrados. 

Assim como na transição espanhola, as elites fre-
quentemente decidem restringir seu próprio poder. 
Mudanças no “jogo de regras” geralmente refletem 
resultados de negociações de elites que agem em prol 
de seus interesses próprios (quadro VG.10). Embora 

autodeterminante. Por exemplo, a exitosa conquista da 
segurança na Somalilândia surgiu de ações coletivas 
de uma vasta gama de líderes de tribos e clãs. O com-
partilhamento de poder entre esses atores reduziu os 
incentivos para a violência ao elevar os benefícios da 
segurança. Na Nigéria, Muhammadu Buhari venceu as 
eleições de 2015 ao criar uma ampla coalizão por meio 
de uma plataforma de campanha focada no combate à 
corrupção, potencialmente indicando uma maior capa-
cidade de superar interesses escusos corruptos que se 
beneficiavam da renda do petróleo. Na Índia, as Leis de 
Direito à Informação e Direito à Educação, promovidas 
por meio de movimentos de coalizão de base ao longo 
de muitos anos, ajudaram os cidadãos mais pobres a 
demandar melhores serviços e educação para seus filhos, 
melhorando a qualidade de vida nas favelas. 

As elites podem adotar regras que 
restringem seu próprio poder
Em dezembro de 1976, um ano após a morte do Gene-
ral Francisco Franco, que havia permanecido no poder 
desde o final da década de 30, foi realizado um referendo 
na Espanha para introduzir uma reforma política que 

Quadro VG.9 Elites e cidadãos: Quem é quem na arena de negociação 
de políticas públicas? 

Os participantes da arena de negociação de políticas públicas 
podem ser divididos em elites e cidadãos, conforme seu grau 
relativo de influência no processo de elaboração de políticas. O 
que distingue as elites dos cidadãos é a capacidade das elites 
de influenciar diretamente a concepção e a implementação de 
determinadas políticas. As elites podem variar de uma política 
a outra. Por exemplo, um grupo que é elite na área de saúde 
pode não ser elite na área de controle da criminalidade. A capa-
cidade de as elites influenciarem políticas não deriva somente 
de regras formais, tais como autoridade delegada (poder de 
jure), mas também de outros meios, tais como o controle de 
recursos (poder de facto). Assim, mesmo quando o governo 
muda, aqueles que são capazes de influenciar decisões podem 
permanecer os mesmos; eles mantêm seus lugares à mesa. 
Alguns anos atrás, uma revista de entretenimento em um país 
latino-americano capturou essa dinâmica em uma entrevista 
com um improvável observador político – o chefe de cozinha 
da residência presidencial. Após uma eleição apertada, o novo 
presidente e sua família haviam acabado de se mudar para a 
residência. O entrevistador perguntou ao chefe de cozinha se 
era difícil para ele ajustar o cardápio aos gostos na nova famí-
lia presidencial. “Não é tão problemático assim”, ele refletiu, 

“porque embora mudem os presidentes, os convidados são 
sempre os mesmos.” 

Certamente, a dicotomia entre elites e cidadãos é 
imperfeita, pois não leva em consideração os diferentes graus 
de poder relativo entre os indivíduos desses grupos (elites 
ou cidadãos), nem captura quanto seu poder relativo difere 
entre uma política e outra. Conforme nota Stephen Jay Gould 
em seu clássico texto Seta do Tempo, Ciclo do Tempo: Mito e 
Metáfora na Descoberta do Tempo Geológico, “Dicotomias são 
úteis ou enganosas, não verdadeiras ou falsas. São modelos 
simplificadores para organizar os pensamentos, não descrições 
do mundo”a. A realidade é muito mais complexa e cheia de 
nuances. 

Este Relatório considera os indivíduos como parte de um 
continuum em relação a sua posição de poder na arena de 
negociação de políticas públicas e, portanto, sua definição de 
elites e cidadãos é positiva (em vez de normativa). As elites 
não são necessariamente ruins ou egoístas. Tampouco são os 
cidadãos necessariamente bons e imbuídos de espírito público. 
Ambos os grupos exercem sua influência como fazem as pes-
soas em outras esferas da vida. Compreender suas motivações 
é o que importa para prever sua conduta. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a. Gould (1987, 8–9).
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Figura QVG.10.1 Os atores de elite no âmbito de coalizões governantes 
nacionais variam muito entre países e ao longo tempo

Quadro VG.10 Quem são as elites, e o que fazem? Resultados de uma 
pesquisa com elites de 12 países 

Todas as disciplinas de ciências sociais e praticantes de desen-
volvimento reconhecem a importância dos atores de elite para 
determinar os resultados de desenvolvimento – desde a “oli-
garquia” de Aristóteles até os “teóricos da elite”a do século XX 
e as recentes teorias ambiciosas sobre coevolução institucional 
e econômicab. A comunidade internacional observa, cada vez 
mais, as consequências de diferentes “acordos políticos”, que 
podem ser entendidos como equilíbrios das barganhas entre 
as elites que emergem em momentos críticos do desenvol-
vimento de um paísc. Contudo, o conjunto de ferramentas 
conceituais de pesquisa disponíveis para os estudiosos de 
barganhas entre as elites e para os praticantes de desenvol-
vimento permanecem limitados, como também a definição de 
quem são exatamente as elites. 

Para ajudar a preencher essa lacuna, como parte do Relatório 
de Desenvolvimento Mundial 2017, o Banco Mundial, em colabo-
ração com o Instituto V-Dem, conduziu pesquisas especializadas 
para gerar indicadores transnacionais que permitam comparar 
os atores que possuem poder de barganha e como eles exercem 
tal influência. As pesquisas cobrem mais de 100 anos de dados 
em 12 países de seis regiões. Os dados ajudam a identificar como 
a distribuição das elites se insere na estrutura nacional de nego-
ciação de poder e na formulação e implementação de leis que 
regem o exercício do poder. 

A pesquisa revela que a identidade dos atores influentes 
no âmbito de uma coalizão governante de elite que define 
políticas em nível nacional difere grandemente em termos de 
espaço, tempo e área temática. Por exemplo, embora os chefes 
dos executivos nacionais sejam parte da coalizão governante 
de elite nos 12 países pesquisados em 2015, os outros atores 
variam muito em número e representatividade (figura QVG.10.1, 
painel a). Exceto pela Federação da Rússia, Ruanda e Turquia, 
onde os chefes dos executivos nacionais monopolizam os pro-
cessos decisórios, a coalizão governante nos outros países pes-
quisados é bastante variada. Por exemplo, na Bolívia, a coalizão 
governante consiste em legisladores, elites partidárias, governos 
locais, sindicatos e organizações da sociedade civil. 

As elites governantes também variam no mesmo país ao 
longo do tempo. Na República da Coreia, durante o regime 
Park (1963-1979), o poder de barganha dos atores militares, 
burocratas e econômicos apresentou um crescimento constante 
(figura QVG.10.1, painel b). A transição para a democracia após 
1987 resultou em mais força para novos atores, principalmente 
os partidos políticos, os legisladores e o judiciário, mas os atores 
econômicos e burocratas permaneceram bastante empode-
rados. Em contraste, o Brasil verificou muito mais volatilidade 
nas elites empoderadas, principalmente antes da década de 90 
(figura QVG.10.1, painel c). 

(Quadro continua na página seguinte)
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b. Força relativa dos atores de elite na República da Coreia, 1900-2015 
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c. Força relativa dos atores de elite no Brasil, 1900-2015
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Quadro VG.10 Quem são as elites, e o que fazem? Resultados de uma 
pesquisa com elites de 12 países (continuação)

Figura QVG.10.1 Os atores de elite no âmbito de coalizões governantes 
nacionais variam muito entre países e ao longo tempo (continuação)

Fonte: Equipe do RDM 2017.

Obs.: Nesta figura, a força relativa é medida em uma escala de 0 a 4, onde 0 significa nenhum poder de influenciar processos decisórios, e 4 significa 
muito poder de influenciar processos decisórios em muitas áreas. O painel a mostra o número de grupos de elite que possuem força relativa superior a 
3. Para mais informações sobre variáveis específicas e metodologia da pesquisa, ver Banco Mundial e V-Dem (2016), e Coppedge e outros (2015). 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a. Ver Michels ([1911] 1966); Pareto ([1927] 1971); e Mosca (1939).
b. Ver North, Wallis e Weingast (2009), e Acemoglu e Robinson (2012).
c. Di John e Putzel (2009); Khan (2010); Parks e Cole (2010).
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as ações de certos estados mexicanos: embora as leis de 
transparência e acesso à informação tenham sido forta-
lecidas em nível federal após a mudança política no ano 
2000, e mais recentemente em 2016, tais leis tinham mais 
probabilidade de serem aprovadas em nível estadual em 
um ambiente com partidos de oposição fortes e maior 
rotatividade no executivo37.

Os líderes também podem estimular mudanças moti-
vadas pelas elites ao solucionar desafios de coordenação 
ou transformar as preferências e crenças dos seguidores. 
Líderes transacionais usam uma variedade de táticas e 
estratégias de negociação para promover coordenação 
entre atores de elite e atingir resultados de soma positiva 
(soluções ganha-ganha). Esses líderes alteram os incenti-
vos de outras elites ao levar em consideração quem ganha 
e quem perde ao longo do tempo. Ao superar desafios de 
informação e coordenação por meio de estratégias polí-
ticas, eles podem encontrar áreas de acordo entre partes 
em conflito sem necessariamente alterar normas e prefe-
rências. Nos anos 60, os acordos, trocas, ameaças e afagos 
do presidente americano Lyndon Johnson – estratégia 
política – ajudaram os EUA. O Congresso superou uma 
aversão natural a riscos e aprovou leis de direitos civis, 
um exemplo claro de liderança transacional. Além disso,  
líderes transformacionais podem efetivamente mudar as 
preferências das elites ou ganhar seguidores ao moldar 
crenças e preferências. Eles têm uma atitude empreende-
dora na coordenação de normas e podem efetuar grandes 
mudanças ao alterar o ambiente em que se faz política, 
geralmente por meio da redução da polarização das eli-
tes. Nos anos 90 Nelson Mandela apresentou uma visão 
para a África do Sul baseada em carisma e persuasão 
moral, usando símbolos poderosos para motivar e inspi-
rar seus concidadãos durante a transição das políticas de 
apartheid do país. 

Atuação e ações coletivas: Cidadãos 
influenciam mudanças por meio do voto, 
da organização e da deliberação  
Cidadãos individuais podem não ter o poder de influen-
ciar a arena de negociação de políticas públicas para 
gerar um desenvolvimento mais equitativo por conta 
própria. No entanto, todos os cidadãos têm acesso a múl-
tiplos mecanismos de engajamento que podem ajudá-los 
a superar problemas de ações coletivas – coordenar e 
cooperar – ao alterar a contestabilidade, os incentivos, 
e as preferências e crenças. As modalidades de engaja-
mento cidadão incluem eleições, organização política, 
movimentos sociais, e participação e deliberação dire-
tas. Devido ao fato que todas essas expressões de ação 
coletiva são imperfeitas, elas complementam, em vez de 
substituir, umas às outras.  

As eleições representam um dos mecanismos mais 
bem estabelecidos para os cidadãos fortalecerem a 
responsabilização e a receptividade às suas demandas. 
Quando eficazes, elas podem ajudar a nivelar a qualidade 

aparentemente contraintuitivas, as reformas que, hoje, 
limitam o exercício arbitrário do poder podem ser neces-
sárias para que, amanhã, as elites mantenham seu poder 
ou para garantir uma segurança contra a perda do poder. 
Instituições formais – passando dos acordos às regras 
– podem aumentar a credibilidade dos comprometi-
mentos, superar desafios de coordenação entre atores da 
elite e fortalecer a estabilidade das negociações da elite. 
Nos casos de transformações exitosas de longo prazo, os 
atores da elite adaptaram-se a circunstâncias variáveis 
ao gerar instituições mais capazes, contestáveis e res-
ponsabilizáveis, e essas próprias instituições ajudaram a 
viabilizar maior desenvolvimento. 

Para manter seu próprio poder e influência, as coa-
lizões de tomadores de decisão podem ter incentivos 
para ampliar a arena de negociação de políticas públicas, 
inclusive por meio da inclusão de novos atores em órgãos 
decisórios formais e o aumento da responsabilização 
perante outras elites (responsabilização horizontal). Ape-
sar da preferência por manter as coalizões pequenas, as 
elites podem optar por ampliá-las para melhorar a esta-
bilidade quando cresce o potencial de conflitos. Incluir 
novos atores em instituições críveis para contestação 
pode ser menos oneroso que reprimi-los, e ampliar o 
espaço formal de responsabilização pode ajudar a criar 
comprometimentos internos que viabilizem acordos. 

A institucionalização da responsabilização perante 
os cidadãos (responsabilização vertical) – por exemplo, por 
meio da introdução de reformas eleitorais – também 
pode ser uma estratégia racional das elites para manter 
seus privilégios, principalmente à luz de demandas cres-
centes das elites opostas. Quando ocorrem cisões entre 
atores de elite, a introdução de mecanismos de respon-
sabilização vertical pode aumentar o poder de barganha 
de uma facção. Ademais, quando movimentos ascenden-
tes de cidadãos ameaçam os interesses das elites, essas 
podem optar por introduzir mecanismos preventivos de 
responsabilização vertical para responder às demandas 
da sociedade antes que tal pressão chegue ao ápice. Na 
Europa do século XIX, a expansão do sufrágio foi moti-
vada pela ameaça de revolução e levantes sociais na 
forma de atividades revolucionárias em países vizinhos34 
e golpes no próprio país35.

Embora as elites geralmente escolham regras para 
manter sua posição de poder, às vezes – ao reconhecer 
ameaças a seu domínio – elas podem adotar regras que 
restrinjam sua própria influência como uma forma de 
seguro político. A esperança é que essas regras sejam vin-
culantes não somente para elas, mas também para seus 
sucessores. A adoção de instituições coesas e restritivas 
aumenta com a probabilidade de o governo atual ser 
substituído. Essa é uma variação institucional do “véu da 
ignorância” do filósofo americano John Rawls: conceber 
instituições sem saber se você estará sujeito a elas ou 
se as controlará no futuro36. A transparência fiscal, por 
exemplo, ata não somente as mãos das elites atuais, mas 
também as de seus sucessores. Isso é consistente com 
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sucesso reformas no setor público40. No entanto, às vezes 
cidadãos ordinários e grupos marginalizados se deparam 
com certa indisposição por parte dos partidos políticos 
para representá-los e articular suas demandas. Esses 
agem, em vez disso, como “guardiões” de interesses escu-
sos e estruturas de poder existentes. Isso pode ajudar a 
explicar o desencantamento dos cidadãos com os parti-
dos políticos, que são classificados globalmente como a 
instituição política menos confiável. 

A organização social também pode ajudar a solucio-
nar problemas de ação coletiva ao mobilizar cidadãos 
em torno de questões específicas. Essa mobilização pode 
introduzir novas demandas e interesses no espaço de 
negociação, reconfigurando as preferências de atores 
e ampliando as fronteiras da arena de negociação de 
políticas públicas em torno de questões previamente 
negligenciadas. O quadro VG.11 explica como a pressão 
da organização social por parte de grupos nacionais e 
internacionais de mulheres contribuiu para a conquista 
do sufrágio feminino na Suíça, o que levou, por sua vez, 
a outras mudanças importantes em políticas de igual-
dade de gêneros. Os atores na sociedade civil e na mídia 
podem desempenhar um papel-chave na promoção de 
políticas que fortaleçam a transparência e disseminem 
informações de maneira mais ampla. Aumentar a dis-
ponibilidade das informações confiáveis – por exemplo, 
gerando dados sobre o desempenho de servidores públi-
cos – e aumentar a acessibilidade dessas informações – 
por exemplo, fortalecendo a independência dos veículos 
de mídia ou alinhando o foco e o timing das informações 
com o processo político – podem ser primeiros passos 
fundamentais para promover uma maior responsabili-
zação e receptividade do governo41. No entanto, tendên-
cias globais revelam que, após sua contínua expansão 
ao longo das últimas décadas, o espaço cívico encolheu 
nos últimos anos (figura VG.9). Muitos governos estão 
mudando o ambiente institucional em que os cidadãos 
operam, estabelecendo barreiras legais para restringir o 
funcionamento de organizações da sociedade civil e da 
mídia, e reduzindo sua independência do estado. 

Embora a organização social possa, com sucesso, dar 
voz a grupos sem poder e exercer pressão sobre autori-
dades públicas, trade-offs podem ser associadas à prolife-
ração de interesses concorrentes na arena de negociação 
de políticas públicas. Instituições públicas podem rapi-
damente ser sobrecarregadas por pressões múltiplas, 
minando a coerência e a eficácia das políticas públicas. 
Ademais, nem toda organização social é necessariamente 
motivada pela visão de uma sociedade mais justa e igua-
litária. Em alguns casos, a organização social pode ser 
usada por grupos de interesses mesquinhos para fins 
violentos ou excludentes. 

Deliberações públicas – espaços e processos que per-
mitem discussões em grupo e ponderação de preferências 
alternativas – também podem ajudar a nivelar o campo 
de ação na arena de negociação de políticas públicas. A 
participação de cidadãos na governança local pode ser 

dos bens e serviços públicos fornecidos pelo Estado ao 
selecionar a sancionar líderes com base em seu desempe-
nho no fornecimento de tais bens38. O efeito costuma ser 
particularmente forte em nível local, onde os eleitores 
podem ter mais capacidade de coordenar e moldar os 
incentivos para que os políticos locais cumpram suas 
promessas – inclusive limitando comportamentos cor-
ruptos. Por exemplo, dados relativos ao Quênia sugerem 
que eleições multipartidárias conseguiram reduzir a 
capacidade de líderes desviarem recursos públicos para 
fins partidários39. No entanto, as eleições, por si só, são 
um mecanismo insuficiente para produzir governos 
receptivos e responsabilizáveis. Embora elas tenham se 
tornado o mecanismo mais comum para eleger autorida-
des no mundo todo, as eleições cada vez mais são perce-
bidas como injustas (figura VG.8), e são um instrumento 
de controle limitado. 

A organização política pode servir como um meca-
nismo complementar para representar e articular os 
interesses coletivos dos cidadãos, bem como canalizar 
suas demandas no processo de elaboração de políticas 
públicas. Por exemplo, por meio dos partidos, a organiza-
ção política pode ajudar a solucionar problemas de coor-
denação dos cidadãos e integrar diferentes grupos no 
processo político, encorajando uma cultura conciliatória. 
Segundo as evidências disponíveis, os partidos programá-
ticos – aqueles que se organizam em torno de uma agenda 
bem definida de prioridades políticas – são associados a 
uma maior probabilidade de adotar e implementar com 

Figura VG.8 Democracias eleitorais 
estão se disseminando, mas a 
integridade das eleições vem 
declinando

Fontes: Equipe do RDM 2017, com base em dados de vários anos do Center 
for Systemic Peace (Centro de Paz Sistêmica), Polity IV (para número de 
democracias eleitorais), e Bishop e Hoeffler 2014 (para eleições livres  
e justas).
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Em última análise, todas as expressões de ação 
coletiva dos cidadãos, dentre as quais eleições, partidos 
políticos, movimentos sociais, associações civis e outros 
espaços menos convencionais para deliberação política, 
são imperfeitas. Portanto, os cidadãos, para fortalecer sua 
influência na arena de negociação de políticas públicas, 
precisam se engajar por meio de mecanismos múltiplos 
concebidos para solucionar problemas de ação coletiva. 
Tal combinação estratégica pode maximizar as chances 
de uma implementação eficaz de mudanças em contes-
tabilidade, incentivos, e preferências e crenças. 

Mudanças com apoio externo: Atores 
internacionais entram na arena nacional de 
políticas 
A dinâmica de governança não ocorre somente dentro 
das fronteiras de nações e Estados. Atualmente, os paí-
ses lidam com um mundo globalizado interconectado, 

instrumental para melhorar a qualidade da deliberação e 
a legitimidade das decisões ao esclarecer as necessidades 
e demandas de elementos locais. No entanto, às vezes as 
abordagens participativas de desenvolvimento deixam 
de considerar a possibilidade de falhas da sociedade civil, 
nas quais, em ambientes mal institucionalizados, os 
pobres têm menos probabilidade de participar, e os meca-
nismos participativos podem ser capturados pelas elites 
locais42. Tais falhas não são necessariamente corrigidas 
pela disponibilidade de novas tecnologias. Conforme 
discutiu-se no RDM 2016 a respeito da exclusão digital43, 
as tecnologias da informação e comunicação podem, 
na verdade, reforçar desigualdades socioeconômicas no 
engajamento dos cidadãos. No Brasil, por exemplo, o 
uso do voto pela internet em propostas orçamentárias 
municipais revelou claras diferenças demográficas entre 
eleitores online e offline; os eleitores online tendem a ser 
homens mais ricos e com ensino superior44.

Quadro VG.11 A democracia direta atrasou os direitos eleitorais das 
mulheres na Suíça 

A maioria dos países europeus estenderam o voto às mulheres 
nas primeiras décadas do século XX. No entanto, as mulheres 
suíças só conquistaram o direito de votar em eleições fede-
rais em 1971, 65 anos após isso acontecer no primeiro país 
europeu, a Finlândia. No entanto, a Suíça tem uma tradição 
democrática há séculos. O que explica o sufrágio tardio das 
mulheres suíças? 

Para mudar a constituição, o sistema político exigia um 
referendo nacional do qual somente poderiam participar os 
homens. Várias petições e moções iniciadas por grupos de 
mulheres na primeira metade do século XX fracassaram em sua 
tentativa de conquistar o sufrágio feminino. Quem participava 
do processo para mudar as regras, portanto, era um determi-
nante importante de quais regras persistiriam. Contudo, as 
normais sociais existentes e a falta de incentivos para mudança 
também o eram. Refletindo essas normas tão enraizadas, a 
Suíça também ficou atrás da maioria dos países ocidentais no 
que diz respeito à remoção de outras desigualdades de gênero 
presentes na legislação, principalmente aquelas que preserva-
vam a autoridade jurídica do marido.

Sob crescente pressão internacional, a Suíça parecia estar 
próxima a um marco importante que garantiria os direitos das 
mulheres em 1957: pela primeira vez, o Conselho Federal Suíço 
convocou um referendo nacional sobre o sufrágio feminino. “Se 
a Suíça não fosse uma democracia direta, o direito das mulhe-
res ao voto teria sido garantido imediatamente”, observa um 

estudoa. O referendo nacional obrigatório foi realizado em 
1959, mas 69% do eleitorado inteiramente masculino votou 
contra a emenda constitucional. Ainda assim, as mulheres 
conquistaram o direito ao voto em questões cantonais em três 
dos cantões suíços (Genebra, Vaud e Neuchâtel) em 1959-1960. 
Somente em 1971 a maioria dos homens suíços votou a favor do 
sufrágio feminino. Coalizões pró-reforma envolvendo muitos 
atores tiveram um papel significativo no sentido de provocar 
essa mudança, inclusive por meio de influência internacional 
e de ações nacionais de grupos de mulheres, tais como a 
Associação Suíça pelo Sufrágio Feminino. 

A mudança no sufrágio feminino na Suíça permitiu que 
novos atores – mulheres, neste caso – participassem no pro-
cesso de concepção e implementação de políticas, mudando 
os incentivos para que os políticos respondessem a suas 
preferências e interesses. Isso também refletiu uma mudança 
nas normas da sociedade em relação aos direitos das mulhe-
res, o que levou a outras importantes mudanças em políticas 
públicas nos anos 80. Uma emenda à constituição que garantiu 
direitos iguais para todos os suíços – homens e mulheres – foi 
aprovada em um referendo em 1981. Alguns anos depois, em 
1985, as mulheres conquistaram direitos iguais aos homens 
no âmbito do matrimônio, eliminando exigências legais como 
a necessidade de as mulheres obterem permissão do marido 
para trabalhar fora de casa, ou para iniciar procedimentos 
judiciais, ou para abrir contas bancáriasb.

Fontes: Stämpfli 1994; Banco Mundial, Mulheres, Empresas e o Direito (base de dados), 2015.

a. Stämpfli (1994, 696).
b. World Bank (2016a). 
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pontos focais para atores nacionais alterarem suas prefe-
rências e melhorarem a coordenação ao modificar ideias 
e difundir normas. 

Acordos internacionais sobre integração econômica 
podem oferecer comprometimentos confiáveis a serem 
implementados por atores nacionais mediante refor-
mas econômicas. O sucesso do processo de integração 
da União Europeia demonstra o poder desses tipos de 
indução. As nações interessadas em se tornarem países 
membros devem modificar suas regras nacionais para 
cumprir as 80.000 páginas de regulamentos contidos 
no acervo comunitário da União Europeia. Para os paí-
ses que decidiram realizar tais mudanças, os potenciais 
benefícios econômicos de entrar para a UE superaram 
qualquer perda de autonomia nacional em áreas espe-
cíficas, e os benefícios do acesso foram utilizados pelas 
elites para superar a resistência interna às reformas exi-
gidas. Ademais, para os países membros, o acesso ajudou 
a alterar os incentivos para a elite ao modificar o poder 
relativo dos atores nacionais porque algumas partes se 
beneficiaram muito mais que outras. Enquanto isso, a 
associação à UE contribuiu para a consolidação institu-
cional de ex-ditaduras da periferia europeia, tais como 
Grécia, Portugal e Espanha nos anos 80. Ela também 
desempenhou um papel importante no processo de tran-
sição verificado em países da Europa central e oriental 
após a eliminação dos regimes comunistas nos anos 90 
e 2000. 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, a ajuda 
pública ao desenvolvimento (APD), ou “ajuda externa”, 
foi uma das mais preeminentes ferramentas de políticas 
utilizadas pelas economias avançadas para induzir resul-
tados de segurança, crescimento e equidade em países 
em desenvolvimento45. Embora a literatura sobre a eficá-
cia da APD seja voluminosa, ela tende a ser inconclusiva. 
Em última análise, a literatura sugere que a APD não é 
inerentemente boa ou ruim para o desenvolvimento; o 
que importa é como a APD interage com as relações pre-
valentes de poder e como afeta a governança. 

Em alguns casos, o engajamento dos doadores esti-
mula o surgimento de arranjos de governo mais respon-
sabilizáveis e equitativos, que são incorporados ao con-
texto nacional. Por exemplo, dados sobre um programa 
comunitário de reconstrução na Libéria sugerem que a 
introdução de novas instituições em nível local pode ter 
um efeito na cooperação social que persistirá além da 
conclusão do programa46. Em outros casos, a APD pode 
minar a relação entre o Estado e os cidadãos, ao tornar 
o Estado menos receptivo às demandas populares. Por 
exemplo, quanto mais os Estados dependem de receitas 
da comunidade internacional, menos incentivos eles 
terão para construir as instituições públicas necessárias 
para mobilizar receitas nacionais por meio de tributa-
ção. E quanto menos os Estados dependem de sua base 
tributária nacional, mais se erode a responsabilização 
Estado-cidadão47.

caracterizado por alta velocidade e magnitude nos 
fluxos de capital, comércio, ideias, tecnologia e pessoas. 
O mundo atual é muito diferente daquele em que emer-
giram os países desenvolvidos de hoje: naquela época, 
os fluxos transfronteiriços eram baixos; os países não 
recebiam nenhuma assistência; e não estavam sujeitos à 
proliferação de tratados, normas e mecanismos regulató-
rios transnacionais. Para os países em desenvolvimento, 
a era de globalização e “governança global” apresenta 
tanto oportunidades quanto desafios. 

À medida que se ampliam os fluxos transfronteiriços, 
também aumentam os instrumentos utilizados para 
gerenciar tais fluxos. Para influenciar a governança e as 
políticas nacionais, atores internacionais podem intro-
duzir regras, normas e regulamentos transnacionais 
(doravante chamados de regras transnacionais). Essas 
regras podem ajudar a induzir um comprometimento 
crível em reformas nacionais por meio de incentivos 
ao comércio e integração regional. Elas também podem 
ajudar a atingir cooperação regional em bens globais ao 
mudar os incentivos – como, por exemplo, evitar o nive-
lamento por baixo, em que países competem para atrair 
investimentos e obter acesso a mercados, o que acarreta 
reduções em impostos para pessoas jurídicas ou normas 
ambientais ou trabalhistas. Também podem servir como 

Figura VG.9 Após décadas de 
progresso, o espaço cívico vem 
encolhendo globalmente

Fonte: Equipe do RDM 2017, com base em V-Dem (base de dados), 2016.

Obs.: A média é baseada em uma amostra de 78 países que possuem 
dados consistentes para todos os anos apresentados. A variável “entrada 
e saída de OSCs” é medida em uma escala de 0 a 4, onde 0 equivale a 
maiores restrições e 4 a menores restrições. A variável “censura do governo 
(mídia)” é invertida e medida em uma escala de 0 a 4, onde 0 equivale a 
menos censura e 4, a mais censura. Para mais informações sobre variáveis 
específicas e metodologia da pesquisa, ver Banco Mundial e V-Dem (2016),  
e Coppedge e outros (2015). OSC = Organização da sociedade civil.
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equilíbrio que sustenta o resultado que a intervenção 
tentou alterar. Essas situações podem surgir de inter-
venções que não levam em consideração o equilíbrio de 
poder existente. 

Tais desafios de assistência ao desenvolvimento não 
são inevitáveis ou insuperáveis. Assim como as falhas 
de mercado e as falhas governamentais, eles podem ser 
solucionados. A assistência ao desenvolvimento pode 
ser mais eficaz quando o engajamento dos doadores 
estimula o surgimento de arranjos de governo mais 
responsabilizáveis e equitativos, que são incorporados 
ao contexto nacional – por exemplo, ao disponibilizar 
informações relevantes aos cidadãos para fortalecer sua 
capacidade de responsabilizar líderes políticos50. É difícil 
prever antecipadamente quando e como esses efeitos 
positivos surgirão, no entanto, devido à rede de fatores 
interligados e em evolução que determinam como as 
iniciativas de doadores se relacionam com a dinâmica 
política local. 

A comunidade de desenvolvimento vem, recente-
mente, se engajando em esforços para “pensar politica-
mente” sobre a APD. No entanto, muitos dos imperativos 
operacionais que surgem de uma maior atenção aos 
desafios da assistência ao desenvolvimento – tais como 
a necessidade de aumentar a flexibilidade da implemen-
tação, tolerar maiores riscos e ambiguidade, delegar o 

Atualmente, a APD representa mais de 10% do PIB da 
metade de todos os países de renda baixa, e mais de 30% 
das receitas totais de 26 países (figura VG.10). Os dados 
empíricos que relacionam os fluxos de APD à redução 
da tributação são inconclusivos (quadro VG.12). A APD 
tem sido, portanto, comparada à maldição dos recursos 
naturais: uma entrada de renda imerecida que pode via-
bilizar despesas públicas ineficientes, não restringidas 
pelo tipo de contrato social entre Estado e cidadãos que 
envolve esses últimos em discussões sobre políticas e 
torna a arena de negociação de políticas públicas mais 
contestável48.

Por muito tempo, a necessidade de intervenção foi 
justificada com base nas clássicas falhas de mercado nas 
quais os governos intervinham para produzir resultados 
socialmente desejáveis que não poderiam ser atingidos 
contando somente com os mercados. Posteriormente, 
a literatura revelou a existência de falhas governa-
mentais em que as intervenções dos governos também 
fracassavam devido à falta de capacidade, a assimetrias 
de informação ou a incentivos distorcidos49. Uma das 
questões analisadas neste Relatório é a das dificuldades 
enfrentadas pela comunidade internacional quando essa 
tenta influenciar mudanças na presença de falhas gover-
namentais. Na verdade, muitas vezes, intervenções bem 
intencionadas tornam-se ineficazes porque reforçam um 

Figura VG.10 A APD é uma grande parcela do PIB e da receita governamental em muitos países 
em desenvolvimento

Fontes: Equipe do RDM 2017. Dados sobre ajuda pública ao desenvolvimento (APD): Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico; dados sobre receitas governamen-
tais: FMI, Panorama Econômico Mundial, vários anos.

Obs.: Os gráficos mostram a APD de todos os doadores a todos os beneficiários em países de renda baixa e média com população de pelo menos 1 milhão. Os dados de APD (percentual 
do PIB) são limitados a 20% do PIB para fins de visualização. Os dados subjacentes não limitados referem-se ao Afeganistão (24,1%); República Centro-Africana (35,4%); Libéria 
(37,0%); e Malaui (21,8%). Os dados de APD (percentual das receitas governamentais) são limitados a 100% para fins de visualização. Os dados subjacentes não limitados referem-se ao 
Afeganistão (105,2%); República Centro-Africana (260,6%); Libéria (126,0%); e Serra Leoa (143,2%).
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ajustadas com base nos resultados iniciais. Ir além das 
abordagens tecnocratas e aprender como levar em con-
sideração as aberturas e restrições apresentadas por uma 
política variável são fundamentais para a capacidade de 
a ajuda estrangeira induzir e sustentar reformas que pro-
movam desenvolvimento. 

poder dos fornecedores da APD aos parceiros de APD 
e evitar programas lineares simplistas para mensurar 
resultados – deparam-se com estruturas, práticas e hábi-
tos burocráticos enraizados. A solução pode exigir uma 
abordagem mais adaptativa ou ágil, nas quais as estra-
tégias são testadas localmente e são, posteriormente, 

Quadro VG.12 Mobilização de recursos nacionais, ajuda externa  
e responsabilização

Há um crescente consenso que o aumento da mobilização de 
recursos nacionais pode aumentar a responsabilização, princi-
palmente se tais esforços estiverem explicitamente vinculados 
ao fornecimento de bens públicos. Se as elites dominantes 
precisarem depender de uma tributação ampla, elas terão mais 
probabilidade de incluir cidadãos e outras elites nas negocia-
ções sobre políticas. Contudo, a ajuda internacional mina a 
mobilização de recursos nacionais e, portanto, a responsabi-
lização perante os cidadãos? 

Inicialmente, os estudos que visavam a testar tal hipótese 
demonstraram uma correlação negativa entre esses dois 
fatoresa. Mais recentemente, esses estudos foram refutados 
pela adoção de diferentes conjuntos de dadosb ou diferentes 
técnicas econométricasc. Embora o efeito comportamental 
dos fluxos de APD que minam a responsabilização tenha sido 
testado e isolado em ambientes experimentaisd, na realidade a 
relação é mais complexa e parece depender de três fatores: o 
tipo de ajuda (por exemplo, se foi uma doação ou dívida, apoio 
orçamentário ou uma ajuda específica para um projeto); os 
efeitos contemporâneos das políticas condicionais associadas 
à APD; e, acima de tudo, o ambiente de governança específico 
de cada país. Ademais, mesmo se a APD reduzisse os incen-
tivos para mobilizar recursos nacionais, a remoção da APD 
poderia resultar em políticas tributárias subótimas (do ponto 
de vista da sociedade) para aumentar as receitas, deixando os 
pobres em situação pior. 

Os efeitos da mobilização de recursos nacionais sobre 
a responsabilização dependem de como tais fundos forem 
mobilizados. Muitos impostos disponíveis podem não ter 
a capacidade de melhorar a responsabilização, tais como 
impostos sobre recursos, ou podem causar graves distorções, 
tais como impostos sobre comércio. A concorrência interna-
cional de impostos para pessoas jurídicas e a liberalização 
do comércio também diminuíram a capacidade de mobiliza-
ção de recursos nacionais dos Estados (um nivelamento por 

baixo). Em ambientes com baixos índices de poupança ou com 
potencial para fuga de capitais e evasão fiscal, os impostos 
sobre o consumo são os que têm mais probabilidade de serem 
eficazes, mas também são os mais provavelmente regressivos. 
Frequentemente nesses casos, os recursos nacionais são mobi-
lizados de maneiras que podem aumentar a pobreza – por 
exemplo, ao aumentar os impostos sobre o consumo – sem 
criar mecanismos de compensação específicos para os pobres. 
Na verdade, com base em dados de uma pesquisa domiciliar 
de 2010, a própria política fiscal aumentou a população abaixo 
da linha de pobreza (de R$ 2.50 ao dia) em 9 dos 25  países 
analisadose. Em outras palavras, mais pessoas pobres empo-
breceram por meio das atividades de tributação e gastos 
governamentais que os que se beneficiaram dessas atividades. 

Não obstante a importância de mobilizar recursos nacio-
nais para ampliar a receptividade e a responsabilização 
perante os cidadãos, muitos países podem ser pobres demais 
para arrecadar receitas suficientes para tratar de importan-
tes objetivos de desenvolvimento; eles podem prejudicar 
os pobres no processo de arrecadar recursos nacionais; ou 
podem ser politicamente incapazes de aprovar reformas que 
aumentem as receitas. Em países com taxas de pobreza acima 
de 65% (principalmente na África Subsaariana), por exemplo, 
não há nenhum programa viável de redistribuição que permita 
erradicar a pobreza somente por meio da transferência interna 
de recursos dos ricos aos pobresf. Ademais, em muitos países 
em desenvolvimento, os indivíduos pobres costumam ser 
empobrecidos pelo sistema fiscal quando a tributação e as 
despesas governamentais são levadas em consideraçãog. Por 
fim, o poder político pode estar concentrado nas mãos de pou-
cos indivíduos ricos cujos interesses vão de encontro aos dos 
mais pobres. Em tais situações em que é necessário mobilizar 
um conjunto maior de indivíduos para contrabalançar a influ-
ência política nas mãos de poucos, a mobilização de recursos 
nacionais pode ser muito difícil de se atingirh.

Fonte: Equipe do RDM 2017. 

a. Mais notadamente, Gupta e outros (2004).
b. Morrissey e Torrance (2015).
c.  Por exemplo, Clist e Morrissey (2011) invalidam a correlação negativa contemporânea encontrada em Gupta e outros (2004) ao introduzir um efeito 

defasado da assistência e tributação. Eles concluem que a relação é negligenciável. 
d. Paler (2013); Martin (2014).
e. Lustig (2016).
f. Ravallion (2010); Ceriani, Bolch e López-Calva (2016).
g. Lustig (2016).
h. Ceriani, Bolch e López-Calva (2016).
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e ação coletiva que representam obstáculos à busca de 
mais desenvolvimento. 

Três princípios norteadores 
O RDM 2017 propõe três princípios simples para orien-
tar o pensamento sobre reformas. Em primeiro lugar, 
é importante pensar não somente sobre que formato 
as instituições devem ter, mas também as funções que 
devem desempenhar – ou seja, considerar não somente 
o formato das instituições, mas também suas funções. Em 
segundo lugar, é importante pensar que, embora a capa-
citação seja importante, a decisão sobre como usar as 
capacidades e onde investir em capacitação depende dos 
poderes de barganha relativos dos atores – ou seja, consi-
derar não somente a capacitação, mas também as assime-
trias de poder. Em terceiro, é importante pensar que, a fim 
de atingir o estado de direito, os países devem primeiro 
fortalecer os diferentes papéis da lei para aumentar a 
contestabilidade, mudar os incentivos e reconfigurar as 
preferências – ou seja, considerar não somente o estado 
de direito, mas também o papel da lei (tabela VG.2). 

Quando nos deparamos com desafios específicos de 
políticas, o que esses princípios significam em termos 
práticos? Este Relatório identifica quatro visões-chave. O 
Quadro VG.13 oferece um mapa diagnóstico simples para 
incluir essas visões mais concretamente na programação 
do desenvolvimento em um esforço para aumentar a 
eficácia. 

O primeiro desafio é identificar o problema funcional 
subjacente. Abordagens diagnósticas devem se concen-
trar nos problemas específicos de comprometimento, 
coordenação e cooperação que representam obstáculos 
à conquista dos resultados socialmente desejáveis, e 
nas maneiras em que assimetrias de poder na arena de 
negociação de políticas públicas restringem tais funções. 
Além das restrições comumente consideradas – tais 
como capacidades físicas e administrativas – as políticas 
podem ainda ser ineficazes se os grupos com suficiente 
poder de barganha não tiverem incentivos para buscar 
sua adoção ou implementação. Levar em consideração 
as assimetrias de poder significa concentrar-se em 
políticas implementáveis (não necessariamente ideais) 
que possam gerar um progresso gradual em direção ao 
crescimento inclusivo e ao desenvolvimento equitativo. 

Repensando a governança 
para o desenvolvimento
Mais que setenta anos após a conferência de Bretton 
Woods que criou o Banco Mundial e o Fundo Monetário 
Internacional, a comunidade internacional continua a 
reconhecer que a promoção do desenvolvimento sus-
tentado requer um tratamento sério dos determinantes 
subjacentes relacionados à governança. O progresso 
futuro exigirá um novo arcabouço e novas ferramentas 
analíticas para capturar a crescente evidência sobre o que 
funcionou, e o que não.  

As políticas não ocorrem em um vácuo. Pelo contrário, 
elas são implementadas em ambientes políticos e sociais 
complexos, nos quais indivíduos e grupos com poder de 
barganha desigual interagem no âmbito de regras variá-
veis à medida que buscam satisfazer interesses conflitan-
tes. Este Relatório demonstra que levar em consideração 
como a distribuição de poder na arena de negociação de 
políticas públicas permite ou impede que as instituições 
promovam eficazmente comprometimento, coordenação 
e cooperação é fundamental para garantir progresso em 
direção a segurança, crescimento e equidade. 

Relatórios de Desenvolvimento Mundial passados indi-
caram como solucionar alguns dos problemas mais 
desafiadores em áreas-chave de desenvolvimento, tais 
como empregos, igualdade de gênero e gestão de riscos. 
Este RDM é parte de uma trilogia de relatórios recentes 
(Mente, Sociedade e Comportamento, de 2015, e Dividendos 
Digitais, de 2016), que examinam como formuladores de 
políticas públicas podem fazer uso pleno de instrumen-
tos comportamentais, tecnológicos e institucionais para 
melhorar a eficácia do Estado para o desenvolvimento. 
Este Relatório começa reconhecendo que políticas como 
as que fortalecem os mercados de trabalho, superam bar-
reiras de gênero ou preparam os países contra choques 
são, geralmente, difíceis de ser introduzidas e implemen-
tadas. Isso ocorre porque certos grupos na sociedade que 
ganham com o status quo podem ter poder suficiente para 
resistir às reformas necessárias para alterar o equilíbrio 
político. Reformas efetivas, portanto, não envolvem 
somente “melhores práticas”. Eles exigem a adoção e o 
ajuste de formas institucionais de maneiras que solu-
cionem os problemas específicos de comprometimento 

Tabela VG.2 Três princípios para repensar a governança para o desenvolvimento
Abordagem tradicional Princípios para repensar a governança para  

o desenvolvimento

Investir no desenho da forma correta das instituições. Considerar não somente a forma das instituições, mas 
também suas funções. 

Capacitar as instituições para implementar políticas. Considerar não somente a capacitação, mas também as 
assimetrias de poder. 

Manter o foco no fortalecimento do estado de direito para 
garantir que tais políticas e regras sejam aplicadas de 
maneira impessoal.

Considerar não somente o estado de direito, mas também 
o papel da lei. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.
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Quadro VG.13 O que o arcabouço do RDM 2017 significa para a ação?  
O ciclo de eficácia de políticas públicas

Este Relatório argumenta que a eficácia de políticas públicas 
não pode ser compreendida somente de um ponto de vista 
técnico; também é necessário considerar o processo por meio 
do qual os atores negociam a concepção e a implementação de 
políticas no âmbito de um ambiente institucional específico. A 
consistência e a continuidade das políticas ao longo do tempo 
(comprometimento) e o alinhamento das crenças e preferên-
cias (coordenação), bem como o cumprimento voluntário e 
a ausência de parasitismo (cooperação), são funções institu-
cionais fundamentais que podem influenciar a futura eficácia 
das políticas. Mas o que isso significa para ações de políticas 
específicas?

A figura QVG.13.1 apresenta uma maneira de abordar polí-
ticas específicas de forma a incluir os elementos que possam 
aumentar a probabilidade de eficácia. Este “ciclo de eficácia 
de políticas públicas” começa com a definição clara do obje-
tivo a ser atingido, e depois segue uma série de passos bem 
definidos: 

Primeiro Passo. Diagnóstico. Identificar o problema funcional 
subjacente (comprometimento, coordenação, cooperação).

Segundo Passo. Avaliação. Identificar a natureza das assime-
trias de poder na arena de negociação de políticas públicas 
(exclusão, captura, e clientelismo). 

Terceiro Passo. Meta. Identificar o(s) ponto(s) de entrada 
relevante(s) para reforma (contestabilidade, incentivos, prefe-
rências e crenças).

Quarto Passo. Concepção. Identificar o melhor mecanismo de 
intervenção (R1, R2, R3). 

Quinto Passo. Implementação. Identificar as principais partes 
interessadas para formar uma coalizão para implementação 
(elites, cidadãos, atores internacionais).

Sexto Passo. Avaliação e adaptação. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

Figura QVG.13.1 O ciclo de eficácia de políticas

Fonte: Equipe do RDM 2017.
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os atores considerar três “níveis” de regras51. Regras de 
primeiro nível, ou R1, referem-se a políticas específicas 
(por exemplo, a porcentagem do orçamento alocada à 
saúde). Regras de nível médio, ou R2, referem-se a for-
matos organizacionais – tais como a independência do 
Judiciário e do Banco Central. Regras de nível alto, ou R3, 
referem-se a “regras sobre mudança de regras” – ou seja, 
lei constitucional e eleitoral. O “formato” das políticas 
certamente não deve ser descartado, mas também é vital 
considerar sua “função”. Por exemplo, além do aspecto 
em si de determinada regra fiscal, é razoável prever 
um comprometimento com essa regra? Alguns desafios 
funcionais podem exigir uma combinação de reformas 
em todos os três níveis de regras. Por fim, o processo de 
concepção e avaliação de políticas deve incluir a previsão 
de oposição e a consideração de potenciais consequên-
cias não intencionais (quadro VG.14). Principalmente ao 
se considerar a avaliação, é necessário entender que as 

O segundo desafio é identificar as diferentes ala-
vancas de mudança que podem ajudar a reconfigurar a 
arena de negociação de políticas públicas para ampliar o 
conjunto de políticas que podem ser implementadas. Em 
vez de aceitar o ambiente atual de formulação de políti-
cas como um dado de fato, os reformadores analisariam 
como remover as restrições existentes para ampliar o 
espaço do que é politicamente viável. Diferentes alavan-
cas de mudança podem contribuir para essa alteração. 
Ao analisar a contestabilidade da arena de negociação 
de políticas públicas, os reformadores levariam em 
consideração o fato que os incentivos, assim como as 
preferências e crenças dos atores, são instrumentais para 
compreender quais acordos são viáveis. 

O terceiro desafio é identificar as intervenções 
ou mudanças relevantes nas regras que melhor solu-
cionem os desafios funcionais específicos. Ao pensar 
sobre potenciais reformas de políticas, será útil para 

Quadro VG.14 Lições do “jogo de regras” para reformadores: Como se 
constrói a legitimidade em última análise? 

Este Relatório encoraja os reformadores a prestar atenção aos 
detalhes do jogo de regras para que possam evitar dois erros 
básicos.  

Primeiro, um ato de reforma realizado por um ator em um 
jogo de regras pode produzir o efeito oposto se o ator não 
considerar as ações que a reforma desencadeará em outros 
atores. Por exemplo, um agente externo pode aconselhar o 
Legislativo sobre os benefícios da lei contratual. Em resposta a 
isso, o Legislativo pode aprovar uma lei que obriga os tribunais 
a cumprir contratos; o Chefe de Governo pode prometer uma 
promoção aos juízes que seguirem instruções do Executivo 
para favorecer algumas pessoas em processos judiciais; as 
elites abastadas podem pagar o Executivo para receber um 
tratamento especial nos tribunais; o Executivo pode usar o 
dinheiro das elites para financiar uma futura campanha polí-
tica; e, como resultado, os cidadãos podem não acreditar que 
o Judiciário aplicará a lei contratual. Em última análise, essa 
reforma não produziu os resultados previstos, e pode até ter 
piorado as coisas. Os tribunais, que anteriormente ofereciam 
proteção igual no âmbito da lei criminal, podem não mais ser 
capazes de punir infratores ricos que cometam crimes. 

Segundo, mesmo se os resultados forem melhores hoje, 
uma reforma também pode produzir o efeito oposto se 
gerar resultados piores para o jogo de regras a ser praticado 
no futuro. Isso pode ser particularmente importante em ter-
mos do que os cientistas políticos chamam de legitimidade, 
cuja manifestação é a aceitação voluntária das regras e seu 

cumprimento. Os cidadãos de uma nação podem estar dis-
postos a delegar poder suficiente a seu governo para que ele 
se torne um ator dominante no jogo de regras da nação, mas 
somente se eles sentirem que o governo usa esse poder de 
maneira legítima. 

A abordagem funcional neste Relatório permite uma 
compreensão mais clara do conceito de legitimidade. A 
legitimidade de um governo pode derivar de três fontes. O 
comprometimento repetido constrói legitimidade em termos 
de resultadosa. Quando um governo repetidamente cumpre 
seus comprometimentos, ele se legitima, como, por exemplo, 
no caso da prestação confiável de serviços públicos. A legiti-
midade também pode derivar de uma percepção de justiça 
na maneira em que as políticas e regras são elaboradas e 
implementadas – ou seja, a legitimidade do processo. Por fim, 
a legitimidade também pode ser relacional, em que o com-
partilhamento de um conjunto de valores e normas encoraja 
os indivíduos a reconhecerem a autoridade. Os três tipos de 
legitimidade identificados neste Relatório são: legitimidade 
de resultados, de processos e de relações. A legitimidade é 
importante para a cooperação e a coordenação porque implica 
o cumprimento voluntário de atos de autoridade. Mesmo se 
o governo mantiver seus comprometimentos e for capaz de 
coagir as pessoas a cumprir as regras, pode haver “deficit de 
legitimidade” se o processo for percebido como injusto e as 
pessoas não estiverem dispostas a cooperar e preferirem ficar 
fora do contrato social. 

Fonte: Equipe do RDM 2017.

a.  A legitimidade de resultados está relacionada à noção de confiança, que é definida neste Relatório como a probabilidade que um ator atribui a outros 
atores em relação ao cumprimento de seus comprometimentos, com base em seu comportamento passado.
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insuficientemente conclusivos, mesmo quando outros 
resultados de desenvolvimento parecem ser exitosos. 
Por exemplo, mesmo as políticas de crescimento eficazes 
podem alienar a população se a voz do público não for 
ouvida no processo político. A superação da deslegitima-
ção exige uma maior inclusão no processo político. 

O foco na criação de condições (como as discutidas 
neste Relatório) que preparem as sociedades a se adapta-
rem à medida que suas necessidades e demandas muda-
rem ao longo do tempo é fundamental para garantir o 
progresso do desenvolvimento inclusivo e sustentável. 
Até agora, a ortodoxia tradicional do desenvolvimento 
enfatizou a centralidade dessas três premissas na melho-
ria da governança para o desenvolvimento: a forma das 
políticas, a capacidade de implementá-las e a aplicação 
impessoal das regras. Essas premissas moldaram as 
soluções convencionais da comunidade internacional 
para o problema do fracasso de políticas nos países em 
desenvolvimento: primeiro, investir em políticas e leis 
“boas”; segundo, criar capacidade técnica e organizacio-
nal para implementá-las; e terceiro, fortalecer o “estado 
de direito.” Este Relatório vai além dessas abordagens e 
enfatiza que, embora seja importante analisar formatos 
que funcionaram em outros contextos, estimar quais 
capacidades são necessárias e enfatizar a importância do 
estado de direito, esses aspectos não são suficientes. 

Estrutura deste Relatório

Parte I. Repensando a governança para 
o desenvolvimento: Um arcabouço 
conceitual 
A Parte I deste Relatório apresenta um arcabouço con-
ceitual para repensar o papel da governança e da lei no 
desenvolvimento. O Capítulo 1 desvenda questões cru-
ciais que a comunidade de desenvolvimento enfrenta 
atualmente: em particular, quais são os determinantes 
subjacentes da eficácia de políticas públicas? O Capítulo 
2 propõe uma nova abordagem analítica para responder 
essas questões, usando uma abordagem teórica de jogos 
que argumenta que o papel funcional desempenhado 
pelas instituições para garantir um comprometimento 
crível, induzir a coordenação e melhorar a cooperação 
é fundamental para a eficácia das políticas de promo-
ção do desenvolvimento. O arcabouço apresentado no 
capítulo explora como a distribuição desigual de poder 
na sociedade (assimetria de poder) é um fator-chave que 
sustenta a eficácia dessas funções. O Capítulo 3 aborda o 
arcabouço conceitual do ponto de vista da lei, explicando 
os diferentes papéis que a lei desempenha na configura-
ção e reconfiguração da arena de negociação de políticas 
públicas em que atores negociam sobre concepção e 
implementação de políticas. 

trajetórias podem não ser lineares e, portanto, a avaliação 
exige métodos complexos. Prever o equilíbrio variável de 
poder em torno do processo de reforma e adotar uma 
abordagem adaptativa, como, por exemplo, a constru-
ção de coalizões na expectativa da reforma, são ações 
que podem reduzir o risco de retrocessos Impulsionar 
mudanças sustentáveis requer a consideração das opor-
tunidades potenciais apresentadas pelos interesses das 
elites, as oportunidades de ações coletivas de cidadãos e 
o papel das influências internacionais.

Criação de condições de adaptabilidade
Quando podem ser feitas mudanças significativas na 
natureza da governança? O caminho do desenvolvimento 
é acidentado. Choques (como os choques nos termos de 
comércio e desastres naturais) e desenvolvimentos gra-
duais (como a urbanização e a crescente classe média) 
alteram as preferências e a influência dos atores na nego-
ciação, geralmente beneficiando uns às custas de outros. 
Em face a essas mudanças, os arranjos de governança 
que não conseguem acomodar novos atores ou deman-
das podem ruir. Por exemplo, armadilhas de violência são 
barganhas instáveis nas quais as elites ficam altamente 
polarizadas e os custos da perda de controle são eleva-
dos – quando os interesses são suficientemente altos 
– o que leva a conflitos violentos. As armadilhas de renda 
média são situações em que os grupos de interesses (que 
atualmente se beneficiam da extração de benefícios) têm 
incentivos para se opor a novas condições econômicas e, 
assim, impedem reformas voltadas à eficácia, o que leva a 
um equilíbrio improdutivo. E as armadilhas de desigualdade 
são um círculo vicioso em que uma alta concentração de 
renda se traduz na capacidade desproporcional dos que 
estão no topo de influenciar o processo político em seu 
favor e enfraquecem a percepção de justiça daqueles na 
base da distribuição, que decidem abandonar e não con-
testar a arena de negociação de políticas públicas52.

A adaptação às mudanças no poder de barganha, 
nos incentivos e nas preferências de diferentes atores 
é importante. Embora as condições que determinam se 
os países se adaptarão de maneira que permita maior 
segurança, crescimento e equidade dependam da his-
tória e sejam muito especificas para cada contexto, há 
algumas circunstâncias que aumentam a probabilidade 
de tal adaptabilidade. Em particular, quando as elites têm 
motivos para chegar a um acordo, as negociações podem 
se ampliar e adaptar. Quando as instituições nacionais 
produzem líderes mais eficazes, os países têm mais 
capacidade de desenvolvimento de longo prazo. Quando 
os países têm interesses empresariais mais equilibra-
dos, diversificados e organizados, eles podem ser mais 
capazes de reformar as instituições para se adaptarem 
a condições econômicas em mutação. As negociações 
que podem se adaptar a interesses de elites em evolução 
podem, no entanto, ter dificuldade para se adaptar às 
crescentes demandas dos cidadãos. Os regimes podem 
perder legitimidade quando os processos decisórios são 
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 3. Hoff (2000) analisa modelos de falhas de coorde-
nação em uma vasta gama de contextos, inclusive 
normas sociais e corrupção. Cooper (1999) analisa 
modelos macroeconômicos de falhas de coordena-
ção, e Rodriguez-Clare (2005) analisa modelos micro-
econômicos de falhas de coordenação. 

 4. Barr (2001); Lindert (2004).
 5. Inclusive em nível subnacional. A prevenção do 

crime, por exemplo, pode ser explicada do ponto de 
vista funcional como parte do que os governos locais 
fornecem ao público, como demonstra a parte II 
deste Relatório.

 6. O que distingue as elites dos cidadãos neste Rela-
tório é sua capacidade de influenciar diretamente a 
concepção e implementação de determinadas polí-
ticas. Dessa maneira, as elites são definidas em um 
sentido positivo (e não em um sentido normativo). 
Ver Quadro VG.9 para mais detalhes.

 7. Uma abordagem semelhante foi desenvolvida em 
um trabalho pioneiro, A Política das Políticas Públi-
cas, no contexto da América Latina (BID 2005). 

 8. Todavia, a falta de acesso ao poder do Estado não é 
o único determinante da violência; a capacidade de 
mobilização contra governos também é um fator 
importante (Cederman, Wimmer e Min 2010), bem 
como a oportunidade de mobilização. Em relação ao 
primeiro, ver Fearon e Laitin (2000). 

 9. Wimmer, Cederman e Min (2009).
 10. Platteau (2000a).
 11. Suharto foi o segundo presidente da Indonésia. Ele 

permaneceu no poder por 31 anos, desde a retirada 
do primeiro presidente, Sukarno, em 1967 até sua 
renúncia em 1998.

 12. Khwaja e Mian (2005).
 13. Stokes (2009).
 14. Khemani e outros (2016).
 15. Bold e outros (2012).
 16. Ferreira e outros (2013).
 17. Banco Mundial (2015).
 18. Problemas de ação coletiva incluem os que são solu-

cionados por meio de coordenação (as ações coordena-
das entre atores baseadas em uma expectativa com-
partilhada sobre o que os outros farão) e cooperação 
(o comportamento cooperativo entre atores, onde 
comportamentos oportunistas – o parasitismo – é 
limitado). Em todo este Relatório o termo problemas de 
ação coletiva refere-se a esses dois tipos de problemas. 

 19. Acemoglu e Robinson (2012).
 20. As normas sociais são as crenças compartilhadas 

por um grupo ou comunidade. Dessa maneira, as 
normas podem ser entendidas como “crenças comu-
mente compartilhadas.”

 21. Ver Aaberge, Langørgen e Lindgren (2010) e Lustig 
(2015).

 22. Ver Besley e Persson (2014).
 23. As evidências sobre como alguns desses mecanismos 

levam a resultados melhores, no entanto, são mistas, 
conforme discutido em mais detalhes no capítulo 8. 

Parte II. Governança para o 
desenvolvimento
A Parte II deste Relatório aplica o arcabouço apresentado 
na Parte I para melhor compreender três resultados cen-
trais de desenvolvimento: segurança (capítulo 4), cresci-
mento (capítulo 5) e equidade (capítulo 6). Comprometi-
mento, coordenação e cooperação são fundamentalmente 
subjacentes à eficácia das políticas para promover tais 
resultados, mas a distribuição desigual de poder pode res-
tringir a eficácia das políticas. Ademais, as próprias carac-
terísticas do desenvolvimento – tais como a composição 
do crescimento ou o nível de desigualdade – influenciam 
o poder de barganha relativo de certos atores. Aumentar 
a contestabilidade na arena de negociação de políticas 
públicas, mudar incentivos com eficácia e reconfigurar 
as preferências e crenças de diferentes atores – por exem-
plo, por meio de liderança – podem tornar as políticas de 
desenvolvimento mais eficazes no cumprimento de seus 
objetivos.

Parte III. Vetores de mudança
A Parte III deste Relatório explora a dinâmica de como 
ocorrem as mudanças do ponto de vista das barganhas 
entre as elites (capítulo 7), do engajamento dos cidadãos 
(capítulo 8) e das influências internacionais (capítulo 9). 
Conforme discutido na Parte II, para melhorar a eficácia 
das políticas e em última instância ampliar o conjunto 
de políticas implementáveis, é necessário reconfigurar a 
arena de negociação de políticas públicas onde os atores 
negociam. Isso pode ser atingido por meio do aumento 
da contestabilidade – ou seja, permitindo que novos 
atores entrem no espaço de negociação, mudando os 
incentivos para os atores envolvidos ou reconfigurando 
suas preferências e crenças. Embora a dinâmica de gover-
nança possa ser muito persistente e altamente endógena, 
a mudança é possível ao longo do tempo. Ao final, a 
mudança se manifesta com a introdução de novas regras 
formais que reformulem o poder de jure. 

Destaques
Este Relatório contém 13 destaques, que aplicam o arca-
bouço conceitual elaborado neste Relatório às principais 
áreas políticas de interesse, desde a prestação de serviços 
até a corrupção e os fluxos financeiros ilícitos. 

Notas
 1. Os capítulos deste Relatório concentram-se na ques-

tão específica da eficácia de políticas públicas para 
atingir tais resultados. O arcabouço, no entanto, 
pode ser adotado para tratar de questões mais 
amplas relacionadas à dinâmica social. 

 2. Ver Rosenstein-Rodan (1943). Murphy, Shleifer e 
Vishny (1989) modelam uma versão mais recente 
dessa ideia. 



34    |    RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO MUNDIAL 2017

Aidt, Toke S., and Peter S. Jensen. 2014. “Workers of the 
World, Unite! Franchise Extensions and the Threat of 
Revolution in Europe, 1820–1938.” European Economic 
Review 72 (November): 52–75.

Barr, Nicholas. 2001. The Welfare State as Piggy Bank: 
Information, Risk, Uncertainty, and the Role of the State. 
Oxford, U.K.: Oxford University Press.

Barrett, Stanley R., Sean Stokholm, and Jeanette Burke. 
2001. “The Idea of Power and the Power of Ideas: A 
Review Essay.” American Anthropologist 103 (2): 468–80.

Basu, Kaushik. 2000. Prelude to Political Economy: A Study of 
the Social and Political Foundations of Economics. Oxford, 
U.K.: Oxford University Press.

————. 2015. “The Republic of Beliefs: A New Approach 
to ‘Law and Economics.’ ” Policy Research Working 
Paper 7259, World Bank, Washington, DC.

Beegle, Kathleen, Luc Christiaensen, Andrew Dabalen, 
and Isis Gaddis. 2016. Poverty in a Rising Africa. Wash-
ington, DC: World Bank.

Berliner, Daniel, and Aaron Erlich. 2015. “Competing 
for Transparency: Political Competition and Institu-
tional Reform in Mexican States.” American Political 
Science Review 109 (1): 110–28.

Besley, Timothy, and Torsten Persson. 2014. Pillars of Pros-
perity: The Political Economics of Development Clusters. 
Princeton, NJ: Princeton University Press.

Bishop, S., and A. Hoeffler. 2014. “Free and Fair Elec-
tions—A New Database.” CSAE Working Paper 
WPS/2014-14, Centre for the Study of African Econo-
mies, Oxford, U.K.

Björkman, Martina, and Jakob Svensson. 2009. “Power to 
the People: Evidence from a Randomized Field Exper-
iment on Community-Based Monitoring in Uganda.” 
Quarterly Journal of Economics 124 (2): 735–69.

Bold, Tessa, Mwangi Kimenyi, Germano Mwabu, Alice 
Ng’ang’a, and Justin Sandefur. 2012. “Scaling-KEN-1.” 
International Growth Centre, London School of Eco-
nomics and University of Oxford.

Braithwaite, John, and Peter Drahos. 2000. Global Business 
Regulation. Cambridge, U.K.: Cambridge University 
Press.

Brockmeyer, Anne, Maha Khatrouch, and Gaël Raballand. 
2015. “Public Sector Size and Performance Man-
agement: A Case-Study of Post-revolution Tunisia.” 
Policy Research Working Paper 7159, World Bank, 
Washington, DC. 

Bteddini, Lida. 2016. Public Employment and Governance 
in Middle East and North Africa. Washington, DC:  
World Bank.

Burgess, Robin, Remi Jedwab, Edward Miguel, Ameet 
Morjaria, and Gerard Padró i Miquel. 2015. “The 
Value of Democracy: Evidence from Road Building in 
Kenya.” American Economic Review 105 (6): 1817–51.

Cederman, Lars-Erik, Andreas Wimmer, and Brian Min. 
2010. “Why Do Ethnic Groups Rebel? New Data and 
Analysis.” World Politics 62 (1): 87–119.

 24. Hart (1961).
 25. Basu (2015); McAdams (2015).
 26. Roland e Verdier (1999).
 27. Hellman (1998).
 28. Jackson, Klich e Poznanska (2005).
 29. Lindert (2004).
 30. Joshi e Ayee (2009).
 31. Björkman e Svensson (2009).
 32. Ferreira e outros (2013). 
 33. Preston (2003).
 34. Aidt e Jensen (2014).
 35. Kim (2007).
 36. Rawls (1971) propõe que os cidadãos que se encon-

tram originalmente atrás de um “véu da ignorância” 
kantiano, ignorantes de sua condição na vida — tal 
como classe, raça, status social, distribuição de bens, 
gênero — optariam por uma sociedade que maxi-
mizasse o nível de bem-estar atingido pelas pessoas 
menos favorecidas na sociedade (princípio Maximin) 
como o contrato social aceito. 

 37. Berliner e Erlich (2015).
 38. Khemani e outros (2016).
 39. Burgess e outros (2015).
 40. Keefer (2011, 2013); Cruz e Keefer (2013).  
 41. Khemani e outros (2016).
 42. Devarajan e Kanbur (2012); Mansuri e Rao (2013).
 43. Banco Mundial (2016b).
 44. Equipe do RDM 2017, com base em Spada e outros 

(2015).
 45. Ajuda externa refere-se à ajuda pública ao desenvol-

vimento conforme a definição da Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE).

 46. Fearon, Humphreys e Weinstein (2009).
 47. Moore (2004).
 48. O argumento de “maldição da ajuda” foi apresentado 

por; Moss, Pettersson e van de Walle (2006); Collier 
(2007), e Djankov, Montalvo e Reynal-Querol (2008).  

 49. Devarajan e Khemani (2016).
 50. Devarajan e Khemani (2016).
 51. Acuña e Tommasi (1999).
 52. Levy e Walton (2005).

Bibliografia
Aaberge, R., A. Langørgen, and P. Lindgren. 2010. “The 

Impact of Basic Public Services on the Distribution 
of Income in European Countries.” In Income and Liv-
ing Conditions in Europe, edited by A. B. Atkinson and  
E. Marlier. Luxembourg: Eurostat.

Acemoglu, Daron, and James Robinson. 2012. Why 
Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty. 
New York: Crown Business.

Acuña, C., and M. Tommasi. 1999. “Some Reflections 
on the Institutional Reforms Required for Latin 
America.” In Institutional Reforms, Growth and Human 
Development in Latin America. Conference volume. 
New Haven, CT: Yale Center for International and 
Area Studies.



VISÃO GERAL    |    35

Fearon, James D., Macartan Humphreys, and Jeremy M. 
Weinstein. 2009. “Can Development Aid Contribute 
to Social Cohesion after Civil War? Evidence from a 
Field Experiment in Post-conflict Liberia.” American 
Economic Review: Papers and Proceedings 99 (2): 287–91.

Fearon, James D., and David D. Laitin. 2000. “Violence 
and the Social Construction of Ethnic Identity.” Inter-
national Organization 54 (4): 845–77.

Feenstra, Robert C., Robert Inklaar, and Marcel P.  
Timmer. 2015. “The Next Generation of the Penn 
World Table.” American Economic Review 105 (10):  
3150–82. Version 8.0, http://www.rug.nl/research/ggdc 
/data/pwt/pwt-8.0.

Ferreira, Francisco H. G., Julian Messina, Jamele Rigolini, 
Luis Felipe López-Calva, María Ana Lugo, and Renos 
Vakis. 2013. Economic Mobility and the Rise of the Latin 
American Middle Class. Latin America and Caribbean 
Studies. Washington, DC: World Bank. 

Fisman, Raymond. 2001. “Estimating the Value of Polit-
ical Connections.” American Economic Review 91 (4): 
1095–1102. 

Gould, Stephen Jay. 1987. Time’s Arrow, Time’s Cycle: Myth 
and Metaphor in the Discovery of Geological Time. Cam-
bridge, MA; London: Harvard University Press. 

Gupta, S., B. Clemens, A. Pivovarsky, and E. Tiongson. 
2004. “Foreign Aid and Revenue Response: Does the 
Composition of Aid Matter?” In Helping Countries 
Develop: The Role of Fiscal Policy, edited by S. Gupta,  
B. Clemens, and G. Inchauste. Washington, DC: Inter-
national Monetary Fund.

Hallegatte, Stéphane, Geoffrey Heal, Marianne Fay, 
and David Treguer. 2012. “From Growth to Green 
Growth—A Framework.” Working Paper 17841, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 
MA. 

Halliday, Terence C., and Gregory Shaffer. 2015. Trans-
national Legal Orders. Cambridge, U.K.: Cambridge 
University Press. 

Hart, H. L. A. 1961. The Concept of Law. London: Oxford 
University Press.

Hellman, Joel. 1998. “Winners Take All: The Politics of 
Partial Reform in Postcommunist Transitions.” World 
Politics 50 (January).

Hoff, K. 2000. “Beyond Rosenstein-Rodan: The Modern 
Theory of Coordination Problems in Development.” 
Proceedings of the Annual World Bank Conference on Devel-
opment Economics, 2000 (Supplement to the World Bank 
Economic Review). Washington, DC: World Bank.

IDB (Inter-American Development Bank). 2005. The Pol-
itics of Policies: The Role of Political Process in Successful 
Public Policies. Economic and Social Progress in Latin 
America and the Caribbean 2006 Report. Washing-
ton, DC: IDB.

IMF (International Monetary Fund). Various 
years. World Economic Outlook. Washington, DC,  
http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=29.

Center for Systemic Peace. Various years. Polity IV (data-
base). Vienna, VA , http://www.systemicpeace.org 
/polityproject.html.

Ceriani, L., K. B. Bolch, and L. F. López-Calva. 2016. “The 
Arithmetics and Politics of Domestic Resource Mobi-
lization.” Background paper, WDR 2017, World Bank, 
Washington, DC.

Clist, P., and O. Morrissey. 2011. “Aid and Tax Revenue: 
Signs of a Positive Effect since the 1980s.” Journal of 
International Development 23: 165–80.

Collier, Paul. 2007. The Bottom Billion: Why the Poorest Coun-
tries Are Failing and What Can Be Done about It. Oxford, 
U.K.: Oxford University Press.

Cooper, R. 1999. Coordination Games: Complementarities 
and Macroeconomics. New York: Cambridge University 
Press. 

Coppedge, Michael, John Gerring, Staffan I. Lindberg, 
Jan Teorell, David Altman, Michael Bernhard, M.  
Steven Fish, and others. 2015. Varieties of Democracy: 
Codebook v4. Gothenburg, Sweden: Varieties of 
Democracy (V-Dem) Project, V-Dem Institute Uni-
versity of Gothenburg; Notre Dame, Indiana: Helen  
Kellogg Institute for International Studies, Univer-
sity of Notre Dame, https://www.v-dem.net/en/.

Cruz, Cesi, and Philip Keefer. 2013. “The Organization 
of Political Parties and the Politics of Bureaucratic 
Reform.” Policy Research Working Paper 6686, World 
Bank, Washington, DC.

Dahl, R. A. 1957. “The Concept of Power.” Behavioral Science 
2: 202–10. 

Devarajan, Shantayanan. 2013. “Africa’s Statistical Trag-
edy.” Review of Income and Wealth 59 (October): S9–S15.

Devarajan, Shantayanan, and Ravi Kanbur. 2012. “The 
Evolution of Development Strategy as Balancing 
Market and Government Failure.” Working Paper, 
Charles H. Dyson School of Applied Economics and 
Management, Cornell University, Ithaca, NY.

Devarajan, Shantayanan, and Stuti Khemani. 2016. “If 
Politics Is the Problem, How Can External Actors Be 
Part of the Solution?” Policy Research Working Paper 
7761, World Bank, Washington, DC. 

Di John, Jonathan, and James Putzel. 2009. “Political 
Settlements: Issues Paper.” Governance and Social 
Development Resource Centre, University of 
Birmingham.

Dixit, Avinash. 2004. Lawlessness and Economics. Prince-
ton, NJ: Princeton University Press.

Djankov, S., J. G. Montalvo, and M. Reynal-Querol. 2008. 
“The Curse of Aid.” Journal of Economic Growth 13 (3): 
169–94.

Economist. 2012. “For Richer—or Poorer: Re-crunching the 
Numbers—Whatever They Might Be.” September 29. 
http://www.economist.com/node/21563736.

Ellickson, Robert. 1991. Order without Law. Cambridge, 
MA: Harvard University Press.



36    |    RELATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO MUNDIAL 2017

Martin, Lucy. 2014. “Taxation, Loss Aversion, and 
Accountability: Theory and Experimental Evidence 
for Taxation’s Effect on Citizen Behavior.” Unpub-
lished paper, Yale University, New Haven, CT.

McAdams, R. 2015. The Expressive Powers of Law: Theories 
and Limits. Cambridge, MA: Harvard University Press.

Michels, Robert. [1911] 1966. Political Parties: A Sociological 
Study of the Oligarchical Tendencies of Modern Democracy. 
New York: Free Press.

Mokyr, Joel. 2005. “The Intellectual Origins of Modern 
Economic Growth.” Journal of Economic History 65 (2): 
285–351.

Moore, Mick. 2004. “Revenues, State Formation, and 
the Quality of Governance in Developing Countries.” 
International Political Science Review 25 (3): 297–319.

Morrissey, O., and S. Torrance. 2015. “Aid and Taxation.” 
In Handbook on the Economics of Foreign Aid, edited by  
B. M. Arvin and B. Lew. Cheltenham, U.K.: Edward 
Elgar Publishing.

Mosca, Gaetano. 1939. The Ruling Class (Elementi di Scienza 
Politica). New York: McGraw-Hill.

Moss, Todd, Gunilla Pettersson, and Nicolas van de 
Walle. 2006. “An Aid-Institutions Paradox? A Review 
Essay on Aid Dependency and State Building in 
Sub-Saharan Africa.” Working Paper 74, Center for 
Global Development, Washington, DC.

Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny. 
1989. “Industrialization and the Big Push.” Journal of 
Political Economy 97 (5): 1003–26.

Noriega, Gustavo. 2012. INDEC: Historia Intima de una 
Estafa. New York: Penguin Random House.

North, Douglass C., John J. Wallis, and Barry R. Weingast. 
2009. Violence and Social Orders: A Conceptual Framework 
for Interpreting Recorded Human History. New York: 
Cambridge University Press.

Paler, Laura. 2013. “Keeping the Public Purse: An Exper-
iment in Windfalls, Taxes and the Incentives to 
Restrain Government.” American Political Science 
Review 107 (4): 706–25.

Pareto, Vilfredo. [1927] 1971. Manual of Political Economy. 
New York: August M. Kelley.

Parks, Thomas, and William Cole. 2010. “Political Settle-
ments: Implications for International Development 
Policy and Practice.” Occasional Paper No. 2, Asia 
Foundation, San Francisco.

Platteau, Jean-Philippe. 2000a. “Allocating and Enforcing 
Property Rights in Land: Informal versus Formal 
Mechanisms in Subsaharan Africa.” Nordic Journal of 
Political Economy 26: 55–81.

————. 2000b. Institutions, Social Norms, and Economic 
Development. London: Routledge.

Posner, Eric. 2000. Law and Social Norms. Cambridge, MA: 
Harvard University Press.

Preston, Paul. 2003. Juan Carlos. Madrid: Plaza and Janes 
Editories. 

Jackson, John E., Jacek Klich, and Krystyna Poznanska. 
2005. The Political Economy of Poland’s Transition: New 
Firms and Reform Governments. Cambridge, U.K.: Cam-
bridge University Press.

Joshi, A., and J. Ayee. 2009. “Autonomy or Organization? 
Reforms in the Ghanaian Internal Revenue Service.” 
Public Administration and Development 29 (4): 289–302.

Keefer, Philip. 2011. “Collective Action, Political Parties 
and Pro-development Public Policy.” Asian Develop-
ment Review 28 (1): 94–118.

Keefer, Philip. 2013. “Organizing for Prosperity: Collective 
Action, Political Parties and the Political Economy 
of Development.” In Oxford Handbook of the Politics of 
Development, edited by Carol Lancaster and Nicholas 
van de Walle. Oxford, U.K.: Oxford University Press.

Keynes, John Maynard. 1936. The General Theory of Employ-
ment, Interest and Money. London: Palgrave Macmillan.

Khan, Mushtaq. 2010. “Political Settlements and the  
Governance of Growth-Enhancing Institutions.” 
https://www.researchgate.net/publication/265567069 
_Political_Settlements_and_the_Governance_of 
_Growth-Enhancing_Institutions.

Khemani, Stuti, Ernesto Dal Bó, Claudio Ferraz, Frederico 
Finan, Corinne Stephenson, Adesinaola Odugbemi, 
Dikshya Thapa, and Scott Abrahams. 2016. Making  
Politics Work for Development: Harnessing Transparency 
and Citizen Engagement. Policy Research Report. 
Washington, DC: World Bank.

Khwaja, A. I., and A. Mian. 2005. “Do Lenders Favor Polit-
ically Connected Firms? Rent Provision in an Emerg-
ing Financial Market.” Quarterly Journal of Economics 
120 (4): 1371–1411.

Kim, Wonik. 2007. “Social Insurance Expansion and 
Political Regime Dynamics in Europe, 1880–1945.” 
Social Science Quarterly 88 (2): 494–514. 

Levy, S., and M. Walton. 2005. No Growth without Equity: 
Inequality, Interests and Competition in Mexico. London: 
Palgrave Macmillan. 

Lindert, Peter H. 2004. Growing Public: Social Spending and 
Economic Growth since the Eighteenth Century. Vol. 1, The 
Story. New York: Cambridge University Press.

Lukes, Steven. 2005. Power: A Radical Review. 2nd ed. New 
York: Palgrave Macmillan.

Lustig, Nora. 2015. “The Redistributive Impact of Govern-
ment Spending on Education and Health: Evidence 
from Thirteen Developing Countries in the Commit-
ment to Equity Project.” In Inequality and Fiscal Policy, 
edited by Benedict Clements, Ruud de Mooij, Sanjeev 
Gupta, and Michael Keen. Washington, DC: Interna-
tional Monetary Fund.

————. 2016. “Domestic Resource Mobilization and the 
Poor.” Background paper, WDR 2017, World Bank, 
Washington, DC.

Mansuri, Ghazala, and Vijayendra Rao. 2013. Localizing 
Development: Does Participation Work? World Bank Pol-
icy Research Report. Washington, DC: World Bank. 



VISÃO GERAL    |    37

Stokes, Susan. 2009. “Political Clientelism.” In The Oxford 
Handbook of Comparative Politics, edited by Carles Boix 
and Susan Stokes. Oxford, U.K.: Oxford University 
Press. 

Sunstein, Cass. 1996. “Social Norms and Social Roles.” 
Columbia Law Review 96 (4): 903–68.

V-Dem (Varieties of Democracy). Various years. Database 
hosted by Gothenburg Institute (Europe) and Kellogg 
Institute (United States), https://www.v-dem.net/en/.

Wallis, John. 2016. “Governance and Violence.” Back-
ground paper, WDR 2017, World Bank, Washington, 
DC.

Wimmer, Andreas, Lars-Erik Cederman, and Brian Min. 
2009. “Ethnic Politics and Armed Conflict: A Configu-
rational Analysis of a New Global Data Set.” American 
Sociological Review 74 (2): 316–37.

Wolf, E. R. 1999. Envisioning Power: Ideologies of Dominance 
and Crisis. Oakland: University of California Press. 

World Bank. Various years. Women, Business, and the 
Law (database). Washington, DC, http://wbl.world 
bank.org/.

————. 2003. World Development Report 2004: Making Ser-
vices Work for Poor People. Washington, DC: World Bank.

————. 2015. World Development Report 2015: Mind, Society, 
and Behavior. Washington, DC: World Bank. 

————. 2016a. Women, Business, and the Law: Getting to 
Equal. Washington, DC: World Bank.

————. 2016b. World Development Report 2016: Digital Divi-
dends. Washington, DC: World Bank. 

World Bank and V-Dem. 2016. “Codebook: Measuring 
Elite Power and Interactions.” Background paper, 
WDR 2017, World Bank, Washington, DC.

World Justice Project. Various years. Rule of Law Index. 
Washington, DC, http://worldjusticeproject.org/.

Ravallion, M. 2010. “Do Poorer Countries Have Less 
Capacity for Redistribution?” Journal of Globalization 
and Development 1 (2): 1–29. 

Rawls, John. 1971. A Theory of Justice. Cambridge, MA: Belk-
nap Press of Harvard University Press.

Resnick, Danielle, Finn Tarp, and James Thurlow. 2012. 
“The Political Economy of Green Growth: Illustra-
tions from Southern Africa.” Working Paper 2012/11, 
United Nations University-World Institute for 
Development Economics Research (UNU-WIDER), 
Helsinki.

Rodríguez-Clare, Andrés. 2005. “Coordination Failures, 
Clusters and Microeconomic Interventions.” Work-
ing Paper No. 452, Inter-American Development 
Bank, Washington, DC.

Roitberg, G., and K. Nagasawa. 2016. “INDEC: The 
Machine of Lies: A Chronicle of the Destruction 
of Public Statistics during Argentina’s Kirchner 
Period.” La Nacion. http://casos.lanacion.com.ar 
/indec-the-lying-machine. 

Roland, G., and T. Verdier. 1999. “Transition and the Out-
put Fall.” Economics of Transition 7 (1): 1–28.

Rosenstein-Rodan, P. N. 1943. “Problems of Industrialisa-
tion of Eastern and South Eastern Europe.” Economic 
Journal 53 (210/211): 202–11.

Sen, Amartya K. 1999. Development as Freedom. Oxford, 
U.K.: Oxford University Press.

Spada, Paolo, Jonathan Mellon, Tiago Peixoto, and 
Fredrik Sjoberg. 2015. “Effects of the Internet on Par-
ticipation: Study of a Policy Referendum in Brazil.” 
Policy Research Working Paper 7204, World Bank, 
Washington, DC.

Stämpfli, Regula. 1994. “Direct Democracy and Women’s 
Suffrage: Antagonism in Switzerland.” In Women and 
Politics Worldwide, edited by Najma Chowdhury and 
Barbara Nelson, 690–704. New Haven, CT: Yale Uni-
versity Press.





Sumário

Prefácio

Agradecimentos

Abreviaturas

Visão geral: Relatório de Desenvolvimento  
Mundial 2017: Governança e a Lei

Parte I:  Reformulando a governança para o 
desenvolvimento: Um esquema conceitual

1 A governança para o desenvolvimento: Os desafios

2  Melhorando a governança para o desenvolvimento:  
Por que as políticas fracassam

Destaque 1: Corrupção
Destaque 2: Os desafios da governança na gestão de riscos

3 O papel da lei
Destaque 3: Como surgem instituições jurídicas eficientes e equitativas?

Parte II: A governança para o desenvolvimento
4 A governança para a segurança
Destaque 4: Governança em tempo de guerra
Destaque 5: Crime

5 A governança para o crescimento
Destaque 6: A armadilha de renda média
Destaque 7: Parcerias público-privadas

6 A governança para a equidade
Destaque 8: Prestação de serviços: Educação e saúde

Parte III: Impulsores da mudança
7 Negociação e adaptação da elite
Destaque 9: Descentralização
Destaque 10: Reforma do funcionalismo público

8 Cidadãos como agentes da mudança
Destaque 11:  Da transparência à responsabilização por meio do cidadão 

participação
Destaque 12: A mídia

9 A governança em um mundo interconectado
Destaque 13: Fluxos financeiros ilícitos

Índice do 
Relatório de Desenvolvimento  
Mundial 2017

39



ECOAUDITORIA

Declaração de Benefícios Ambientais
O Grupo Banco Mundial está empenhado na redução da sua pegada ambiental. Em apoio a esse 
compromisso, nós potencializamos as opções de publicação eletrônica e tecnologia de impres-
são por demanda encontradas nos eixos regionais de todo o mundo. Juntas, essas iniciativas 
permitem que as tiragens das publicações sejam reduzidas e as distâncias das remessas sejam 
abreviadas, o que resulta em menor consumo de papel, uso de produtos químicos, emissões dos 
gases de efeito estufa e desperdício.

Adotamos os padrões recomendados para o uso do papel definidos pela Iniciativa de Im-
pressão Verde. A maioria de nossos livros é impressa em papel certificado pelo Conselho de 
Administração de Florestas (FSC), quase todo ele contendo de 50% a 100% de conteúdo reci-
clado. A fibra reciclada do papel de nossos livros pode não receber branqueamento ou receber 
branqueamento totalmente livre de cloro (TFC), ser processada sem uso de cloro (PCF) ou com 
processos sem uso de cloroelementar (EECF).

Para obter informação mais detalhada sobre a filosofia ambiental do Banco Mundial, favor 
consultar o website www.worldbank.org/corporateresponsibility.

http://www.worldbank.org/corporateresponsibility


2017
A Relatório Principal do Grupo Banco Mundial

SKU 33105

GOVERNANÇA e A LEI

Por que políticas sensatas e bem desenhadas muitas vezes não são 
adotadas ou implementadas? Quando são, por que com frequência 
não conseguem gerar resultados de desenvolvimento tais como 
segurança, crescimento e equidade? E por que algumas políticas 
ruins perduram? Relatório de Desenvolvimento Mundial 2017: 
Governança e a Lei trata dessas questões fundamentais, que estão 
no cerne do desenvolvimento.

A formulação e a implementação de políticas não ocorrem num 
vácuo. Ao contrário, elas se fazem em contextos políticos e sociais 
complexos, nos quais indivíduos e grupos com poder desigual 
interagem dentro de regras que mudam à medida que eles buscam 
alcançar interesses conflitantes. O processo dessas interações é o 
que este Relatório denomina governança, e o espaço no qual essas 
interações ocorrem, a arena de negociação de políticas públicas. 
A capacidade dos atores de agir com comprometimento e sua 
disposição em cooperar e coordenar esforços para atingir metas 
socialmente desejáveis são o que determina a eficácia. Entretanto, 
quem é excluído e quais barreiras bloqueiam o acesso à arena de 
políticas determinam a seleção e a implementação das políticas e, 
por consequência, seu impacto sobre os resultados de 
desenvolvimento. Exclusão, captura e clientelismo são manifestações 
de assimetrias de poder que levam a falhas na consecução da 
segurança, do crescimento e da equidade. 

A distribuição do poder na sociedade é parcialmente 
determinada pela história. Ainda assim, há espaço para mudança 
positiva. Este Relatório evidencia que a governança pode mitigar 
– e até superar – assimetrias de poder para ensejar intervenções  
de políticas mais eficazes que alcancem melhorias sustentáveis  
em matéria de segurança, crescimento e equidade. Isso se faz  
mediante a modificação dos incentivos daqueles que têm poder, 
reconfigurando suas preferências a favor de resultados positivos  
e levando em conta os interesses de participantes até então 
excluídos. Essas mudanças podem ser ocasionadas por meio de 
barganhas entre as elites e maior engajamento dos cidadãos,  
bem como por atores internacionais que respaldam regras que 
fortaleçam coalisões por reformas.
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