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RESUMO 

A presente pesquisa estuda a relação entre o nível de tributação indireta e o grau de liberdade 

econômica dos países por meio de análise de corte transversal. Para tanto, parte de uma discus-

são teórica sobre a relação entre instituições e liberdade econômica, discorrendo sobre a impor-

tância desta última para a prosperidade dos países. Diante de tal relevância da liberdade econô-

mica, o trabalho procede a uma revisão da literatura para identificar os principais fatores que 

afetam a liberdade econômica. A revisão da literatura revela uma possível lacuna, envolvendo 

as possíveis relações entre a forma de tributação e o grau de liberdade econômica dos países.  

Dessa forma, o presente trabalho testa a hipótese de que há uma relação negativa entre os níveis 

de tributação indireta e a liberdade econômica. Para tanto, avalia uma amostra composta por 

mais de 70 países para os anos de 2005 e 2017, estimando um modelo de regressão múltipla de 

mínimos quadrados ordinários, (MQO), em que a variável dependente é o Índice Mundial de 

Liberdade Econômica (IMLE), elaborado anualmente pelo Fraser Institute, e variáveis expli-

cativas baseadas nos principais fatores que afetam a liberdade econômica apontados pela lite-

ratura: democracia (medida pela Freedom House) e desigualdade (medida pelo índice de Gini). 

Adicionalmente, o presente trabalho inclui o nível de tributação indireta (medida como percen-

tual da arrecadação total proveniente de impostos sobre bens e serviços) como variável expli-

cativa. Neste modelo foram encontrados resultados estatisticamente significativos para as vari-

áveis relacionadas à democracia, em conformidade com os resultados encontrados pela litera-

tura, e para a variável nível de tributação indireta, sendo que países cuja tributação era mais 

intensiva em tributos indiretos apresentavam menor grau de liberdade econômica. 

  

PALAVRAS-CHAVE: Instituições. Liberdade Econômica. Tributação Indireta. Tributos. Dis-

torções Tributárias.  

  



 
 

ABSTRACT 

This research studies the relationship between the level of indirect taxation and the degree of 

economic freedom of countries through cross-sectional analysis. Therefore, it starts with a the-

oretical discussion about the relationship between institutions and economic freedom, discuss-

ing the importance of the latter for the prosperity of countries. Faced with such relevance of 

economic freedom, the work proceeds with a literature review to identify its main determinants. 

The literature review reveals a possible gap, involving the possible relationships between the 

form of taxation and the degree of economic freedom of countries. Thus, the present work tests 

the hypothesis that there is a negative association between the levels of indirect taxation and 

economic freedom. To this end, it will evaluate a sample composed of more than 70 countries 

for the years 2005 and 2017, estimating a multiple regression model of ordinary least squares, 

(OLS), in which the dependent variable is the World Economic Freedom Index (EFW), pre-

pared annually by the Fraser Institute, and the explanatory variables based on its main determi-

nants identified by the literature: democracy (measured by Freedom House) and inequality 

(measured by the Gini index). In addition, the present work includes the level of indirect taxa-

tion (measured as a percentage of the total revenue from taxes on goods and services) as an 

explanatory variable. In this model, statistically significant results were found for the variables 

related to democracy, in accordance with the results found in the literature, and for the variable 

level of indirect taxation, and countries whose taxation was more intensive in indirect taxes had 

a lower degree of economic freedom. 

 

 

KEYWORDS: Institutions. Economic Freedom. Indirect Taxation. Taxes. Tax Distortions.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO 6 

2 INSTITUIÇÕES, LIBERDADE ECONÔMICA E SUA MENSURAÇÃO 9 

3 UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA SOBRE OS FATORES QUE AFETAM A 

LIBERDADE ECONÔMICA 21 

4 COMO A TRIBUTAÇÃO INDIRETA PODE AFETAR A LIBERDADE ECONÔMICA 50 

5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 60 

5.1  O Modelo 63 

5.2  Variáveis do Modelo e suas Fontes 64 

6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 67 

6.1  Estatísticas descritivas, dispersão entre as variáveis do modelo e matrizes de 

correlação 67 

6.2  Análise dos Resultados de 2005 71 

6.3  Análise dos Resultados de 2017 74 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 78 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 80 

 

 



6 
 

1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho acadêmico apresenta pesquisa em que se investiga a existência da 

relação entre o nível de tributação indireta e o grau de liberdade econômica dos países por meio 

de análise em corte transversal em dois momentos, sendo um em 2005 e outro em 2017. 

  Esta pesquisa apoia-se no marco teórico da Nova Economia Institucional (NEI), visto 

que das instituições nascem os incentivos ao comportamento dos indivíduos, sendo que as ins-

tituições inclusivas são favoráveis ao crescimento econômico. Em razão disto, aborda conceitos 

e definições apontados pela NEI, em seguida discorre sobre as instituições econômicas e como 

elas fornecem incentivos aos agentes econômicos na tomada de decisão, bem como à transferi-

bilidade dos direitos de propriedade (forma, métodos, local) e os seus efeitos no mercado. 

  Ainda, explora como instituições inclusivas, em que os direitos de propriedade são tro-

cados preponderantemente por meio do mercado, podem impactar positivamente o desenvolvi-

mento econômico das nações, especialmente por conferirem melhores incentivos a performance 

econômica dos agentes, além de aumentar a competição ante a segurança nas transferências dos 

direitos de propriedade. A literatura aponta as instituições inclusivas como aquelas presentes 

em países com altos níveis de liberdade econômica e diversos pesquisadores que realizaram 

testes aplicados encontrando evidências de que a liberdade econômica propicia crescimento 

econômico e prosperidade, conforme Robert Lawson et al (2018). 

Hall e Lawson (2014, p. 2) destacam que, para o desenvolvimento de uma métrica para 

a liberdade econômica, foi fundamental a iniciativa de Friedman, Walker e Rose, que solicita-

ram financiamento de tal projeto para o Liberty Fund, com a finalidade de orientar estudos 

empíricos. Outros pesquisadores contribuíram com a iniciativa, como Armen Alchian, Peter 

Bauer, Gary Becker, Arthur Denzau, Stephen Easton, John Goodman, Herb Grubel, Ronald 

Jones, Richard Rahn, Henri LePage, Henry Manne, Charles Murray e Douglas North, (HALL; 

LAWSON, 2014, p. 2-3). Após diversos encontros e estudos publicados, em 1992 na Califórnia, 

Gwartney, Lawson e Block apresentaram uma primeira versão de um estudo com 79 países, 

que resultaria na publicação do Índice Mundial de Liberdade Econômica quatro anos depois. 

A primeira publicação do Índice Mundial de Liberdade Econômica ocorreu em 1996 

pelo Fraser Institute, liderado por Gwartney, Lawson e Block, e, atualmente (desde 2000), 

conta com periodicidade anual, classificando os níveis de liberdade econômica dos países, 
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sendo que gozam das primeiras posições países mais livres e nas últimas posições os menos 

livres. 

Após discutir a relação entre liberdade econômica e instituições, o presente trabalho 

avança para uma breve revisão da literatura sobre os fatores que afetam a liberdade econômica, 

cobrindo os artigos mais citados pela literatura, em que a liberdade econômica é tratada como 

variável dependente, detalhando os métodos utilizados e seus respectivos resultados.  Tais arti-

gos foram publicados entre 2002 e 2018, e, em geral, trabalham o período compreendido entre 

1970 e 2014. 

Observou-se uma lacuna na literatura relacionada aos impactos na liberdade econômica 

decorrentes da forma de tributação, que gerou a inquietação que motivou o presente trabalho de 

pesquisa. Assim, pretende-se investigar se a forma como se tributa pode afetar a liberdade eco-

nômica. Isto pode ocorrer pois países com estruturas tributárias que gozem de altos níveis de 

incidência de tributos indiretos podem ter sua atividade econômica afetada negativamente, em 

decorrência da complexidade tributária e da regressividade tributária (que penaliza as famílias 

mais pobres, que comprometem parte significativa de sua renda com consumo), com impactos, 

ainda, sobre os preços, alocação de recursos diante das distorções causadas por tal tributação, 

prejudicando a tomada de decisão pelos agentes econômicos. 

Este trabalho conta com seção que detalha os procedimentos metodológicos utilizados 

na presente pesquisa empírica que recorre à regressão múltipla, tendo como variável dependente 

o Índice Mundial de Liberdade Econômica elaborado pelo Fraser Institute e para explicá-la 

variáveis inspiradas na literatura, relacionadas à democracia e à desigualdade, além da proxy 

indicada neste trabalho para o nível de tributação indireta (impostos sobre bens e serviços em 

relação à arrecadação tributária de cada país). 

Dessa forma, a questão que norteia a presente pesquisa pode ser formulada da seguinte 

maneira: há relação entre o nível de tributação indireta dos países e o grau de liberdade econô-

mica? Busca-se, assim, testar a hipótese de que o nível de tributação indireta afeta negativa-

mente o grau de liberdade econômica dos países. 

Assim, para atingir o objetivo geral de analisar se o nível de tributação sobre os produtos 

e serviços afeta o grau de liberdade econômica dos países, será necessário perseguir os seguintes 

objetivos específicos: 
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➢     analisar o papel das instituições e sua contribuição para as economias, dife-

renciando instituições inclusivas de instituições extrativistas; 

➢     discutir como os indicadores de liberdade econômica - que atribuem uma 

nota mais alta, em diferentes dimensões, para economias em que prevalecem 

transações por meio do mercado e que funcionam como uma proxy para ava-

liar a qualidade institucional de um país; 

➢     analisar os fatores que afetam a liberdade econômica, apontados pela litera-

tura; 

➢     mostrar a relação entre liberdade econômica e o nível de tributação indireta; 

➢     debater os usos e limitações dos tributos indiretos; 

➢     testar se o nível de tributação indireta é estatisticamente significante para a 

liberdade econômica, controlada pelos principais fatores apontados pela litera-

tura que afetam a liberdade econômica, por meio de análise em corte transversal 

para os anos de 2005 e 2017.   

 

  



9 
 

2 INSTITUIÇÕES, LIBERDADE ECONÔMICA E SUA MENSURAÇÃO 

Neste tópico será tratado o tema das instituições econômicas, apresentando o seu conceito, sua 

importância, bem como sobre as formas de instituições, se inclusivas ou extrativistas, e ainda 

sobre a liberdade econômica, denotando a importância dos países adotarem cada vez mais po-

líticas de livre mercado, vez que possuem melhor performance econômica. 

  Para Douglas North, (1990, p. 03) “instituições são as regras do jogo em uma sociedade 

ou, mais formalmente, são as restrições criadas humanamente que moldam a interação humana. 

Em consequência, estruturam incentivos no intercâmbio humano, seja político, social ou eco-

nômico1.” 

  Assim, as instituições por estruturar os incentivos ao desenvolvimento humano em so-

ciedade afetam o desempenho da atividade econômica por meio dos seus efeitos sobre os custos 

de transação e de produção, (NORTH, 1990, p. 6). 

  Continuamente, cabe apresentar ao leitor o que são custos de transação e de produção, 

sendo estes todos os custos para o exercício da atividade econômica, sendo integrados pelos 

insumos dos recursos como: terra, capital, trabalho, além da transformação dos atributos de um 

bem, enquanto que os custos de transação consiste os custos para exercício e proteção de direi-

tos de propriedade, sendo que o proprietário do bem pode escolher como fruir o bem da melhor 

forma que lhe for conveniente, (NORTH, 1990, p. 28). 

  Como se verifica os custos de transação são custos negociais, para elaboração dos con-

tratos, custos de mensuração e fiscalização dos direitos de propriedade, além de custos para 

monitorar o desempenho e organizar a atividade, logo os custos de transação são os  custos 

decorrentes do funcionamento do organismo econômico. 

  Estes custos são relevantes na condução da atividade do agente econômico, especial-

mente porque o agente econômico atua de forma constante resultando em recorribilidade ao 

mercado e como quer manter sua atividade econômica eficiente faz uso de meios para minimi-

zar estes custos, pois necessita de segurança nas transações, bem como maior previsibilidade 

na condução de sua atividade. 

 
1 Livre tradução de Douglas North, (1990, p.): “institutions are rules of the game in a society or, more 

formally, are the humaly devised constraints that shape human interaction. In consequence they structure incen-
tives in human exchange, whether political, social or economic.” 
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  Assim, as instituições são consideradas variável exógena à sua atividade econômica, 

visto que são as regras do jogo e qualquer mudança nas instituições haverá alteração do com-

portamento do agente econômico, ao passo que a organização da produção consiste em variável 

endógena dado um determinado ambiente institucional (COASE, 1937, p. 388-389), por con-

seguinte, os custos de produção são compostos dos custos de transação e de transformação, 

sendo as transformações do produto por meio de interfaces separadas pela tecnologia, (NORTH, 

1990, p. 6). 

  As instituições importam por conferir incentivos ao indivíduo e a forma destes incenti-

vos pode resultar em níveis distintos de custos de transação, resultando na alteração das estru-

turas de direitos de propriedade, impactando a alocação de recursos, (NORTH, 1990, p. 28). 

Salienta-se que a nova economia institucional possibilitou a teorização das instituições, em que 

os mesmos princípios econômicos podem ser aplicados às instituições, (BUENO, 2004, p. 781). 

  Como as instituições atuam na redução das incertezas dos indivíduos norteando a inte-

ração humana na condução da vida, fornecendo uma estrutura estável que impacta a perfor-

mance econômica, por esta razão percebe uma relação existente entre instituições e desempenho 

econômico, (NORTH, 1990, p. 3-4). 

  Disto se extrai que os indivíduos preferem agir com fatos certos do que incertos, dado 

que o ser humano possui níveis distintos de aversão ao risco. Esta necessidade de obtenção de 

maiores informações para a tomada de decisão, reafirma a necessidade de estudo sobre as ins-

tituições, uma vez que um ambiente institucional permite maior segurança e previsibilidade nos 

arranjos contratuais, (NORTH, 1990, p. 25). 

  Importante apontar que as instituições possuem entraves formais e informais, vez que 

ambas conferem entraves na interação humana (NORTH, 1990, p. 4), sendo que nas instituições 

formais consistem nas regras formais criadas pelos indivíduos para o convívio em sociedade, 

enquanto que as instituições informais são os entraves ocasionados por práticas de comporta-

mento, como por exemplo: o costume. 

  Ante a importância no estudo das instituições necessário apresentar ao leitor que as ins-

tituições se dividem em instituições inclusivas e extrativistas pois ambas influem na prosperi-

dade dos países, (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 429). 
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  Então, as instituições inclusivas são aquelas que garantem os direitos de propriedade, 

criando condições semelhantes aos indivíduos em razão do desenvolvimento das trocas impes-

soais aos indivíduos, além de  incentivar os investimentos em novas tecnologias e competên-

cias, têm maiores chances de conduzir ao crescimento econômico, visto que incentiva que as 

trocas dos direitos de propriedade sejam realizadas via mercado, (BUENO, 2004, p. 786). 

  Como se verifica as instituições inclusivas emergem para propagar a democracia perante 

a sociedade, permitindo a livre manifestação das pessoas, bem como o livre acesso aos merca-

dos, de modo que o Estado somente atue para conferir cada vez mais segurança, confiabilidade 

e executoriedade à estrutura institucional, protegendo os direitos das pessoas ao permitir o cum-

primento das obrigações resultantes de arranjos contratuais que transfiram direitos de proprie-

dade. 

  Assim, em ambiente com instituições inclusivas as regras formais e informais produzem 

incentivos positivos ao desenvolvimento da atividade econômica, resultando em maiores ga-

rantias na comercialização de bens e serviços, além da manutenção do dever cooperativo quanto 

às obrigações formais e informais assumidas, em que pesem os entraves naturais da negociação 

(BUENO, 2004, 784). 

  As instituições inclusivas são mantidas em razão de suas contrapartes políticas, ou seja, 

há promoção de ampla distribuição do poder político de maneira pluralista e conseguem alcan-

çar algum grau de centralização política, estabelecendo a lei e a ordem, sendo estes fundamentos 

dos direitos de propriedade seguros em uma economia em que transferências dos direitos de 

propriedade se dão via mercado, (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 430). Já as instituições 

extrativistas são assim denominadas por terem como finalidade extração de rendas e riquezas 

de uma parcela da sociedade em prol de outra, contrastando com as instituições inclusivas que 

permitem oportunidades à toda a sociedade, (ACEMOGLU; ROBINSON, p. 446-447). 

 Desta forma, o país que adota instituições políticas e econômicas extrativistas resulta no 

aumento da desigualdade em razão da extorsão realizada pela elite ao extrair parcela de renda 

das demais classes sociais, logo o crescimento econômico não é estável, tampouco possui con-

dições de manutenção em razão da destruição criativa e a mudança tecnológica. 

  Por esta razão que as instituições econômicas extrativistas estão sinergicamente ligadas 

às suas equivalentes políticas sendo inconsistentes com o crescimento econômico, pois há con-
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centração de poder nas mãos de poucos promovendo incentivos a manter e desenvolver insti-

tuições econômicas extrativistas em benefício próprio, usando os recursos obtidos para conso-

lidar seu controle do poder político (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 430-431). 

  Além disso, as instituições econômicas extrativistas prestigiam uma maior presença do 

Estado na economia, tanto que as transferências dos direitos de propriedade são intermediadas 

pelo Estado, e por isto que a adoção de instituições extrativistas conduzem a pobres performan-

ces econômicas, podendo, inclusive, impedir o crescimento econômico, por esta razão que os 

países que optam por implementar políticas econômicas extrativistas fracassam. 

  Frise que o comportamento dos custos de transação em países com instituições extrati-

vistas é completamente distinto de países que implementam instituições inclusivas, sendo que 

a percepção do risco, em ambos os casos, será repassada à sociedade em escalas distintas. 

  Assim, as instituições econômicas e políticas são fruto das escolhas da sociedade, po-

dendo ser inclusivas ou extrativistas, sendo que opção entre uma ou outra impacta no modo 

como se dará o crescimento e a prosperidade do país, (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 

431-432). 

As instituições políticas e econômicas inclusivas tendem a resultar em melhor perfor-

mance econômica por permitir o acesso impessoal a todos os agentes econômicos, propiciando-

lhes as mesmas condições. Já as instituições políticas e econômicas extrativistas, por prover um 

tratamento discriminatório entre os indivíduos, prestigiando uns em detrimento de outros, ten-

dem a desfavorecer a performance econômica, contribuindo para a manutenção dos níveis de 

pobreza e até para a estagnação econômica. 

Cumpre esclarecer que a performance econômica é pobre em países com instituições 

econômicas extrativistas, pois as elites possuem condições financeiras de alocar recursos em 

atividades de alta produtividade com possibilidade de controle direto, porém tal possibilidade 

não é concedida às demais classes sociais (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 447-448), mo-

tivo pelo qual o crescimento não é estável, tampouco sustentado. 

Disto advém resistência em implementar reformas estruturantes quanto a mudança de 

instituições políticas e econômicas extrativistas em prol de instituições econômicas inclusivas 

ante o modelo da destruição criativa,   (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 441), contudo a 

elite pode, paulatinamente, permitir iniciativas que direcionam o implemento de instituições 
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econômicas inclusivas, desde que possua segurança suficiente de manutenção do controle de 

poder. 

Após a exposição sobre as instituições e as formas de instituições inclusivas e extrati-

vistas importante tratar sobre os direitos de propriedade que são relações jurídicas que versam 

sobre a apropriação ou apreensão de bens e direitos, com possibilidade de consumo pelo agente 

detentor do direito, (FIANI, 2003, p. 137). 

Estes direitos de propriedade podem ser utilizados, conforme o desejo de seu titular/pro-

prietário, por se tratarem de direitos do indivíduo escolher o modo e a forma de extrair renda e 

transferir recursos (ESTEVES, 2010, p. 104 ). 

Portanto, os direitos de propriedade consistem em proteção contra terceiros de violar o 

seu direito a propriedade, bem como aos frutos decorrentes e ainda o pleno exercício, ainda que 

este se dê mediante o compartilhamento de parte da propriedade com terceiros. 

O direito de propriedade é pertencente ao titular que escolhe, da melhor forma que lhe 

aprouver, como será a transferência dos direitos (HODGSON, 2014, p. 4-8), visto que estes 

podem ser partidos, divididos, cedidos, ou realocados, ainda que temporariamente entre duas 

ou mais pessoas. Esclarece que estas formas de transferência dos direitos de propriedade a ter-

ceiros fomenta uma gama imensa de arranjos negociais praticados no mercado. 

Esta divisão do direito de propriedade será realizada na proporção que for definida por 

seu proprietário, logo a divisão de bens divisíveis e indivisíveis poderá ocorrer de forma desi-

gual. 

É por esta razão que os direitos de propriedade são importantes para as relações econô-

micas porque consistem no potencial das transações de mercado, influenciando a alocação de 

recursos e distribuição de renda, segundo Veljanovski (ESTEVES, 2010, p. 104). 

Esta definição de direito de propriedade se tornou inerente por estruturar os incentivos 

ao comportamento econômico e, consequente, desempenho econômico social, pois quanto 

maior a liberdade do agente econômico no uso e transferência dos direitos de propriedade maior 

será a performance econômica do país. 

Salienta-se que a alocação dos direitos de propriedade influi sobre a performance eco-

nômica, visto que a garantia dos direitos de propriedade influencia variáveis econômicas como 

o nível de investimentos, o que é analisado pelas macro instituições (ESTEVES, 2010, p. 105). 

Segue quadro do artigo demonstrando a importância macroeconômica, frise: 
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Quadro 1 - Quadro: relação entre o sistema legal e o sistema econômico sob a visão da nova economia 
institucional 

 
Δ instituições formais => Δ direitos de propriedade 
  
Δ direitos de propriedade => Δ alocação de recursos => Δ comportamento individual econô-
mico => Δ performance econômica da sociedade 

Fonte: ESTEVES, 2010, p. 105. 

No quadro acima, Esteves (2010, p. 105) apresenta o papel exercido pelas instituições 

formais na performance econômica, uma vez que as mesmas afetam as transferências de direitos 

de propriedade. Ao regular as transferências de direitos de propriedade, as instituições formais 

afetam a alocação de recursos, uma vez que moldam o sistema de incentivos que regemo com-

portamento econômico individual. Por sua vez, a agregação dos comportamentos econômicos 

individuais produz o resultado, em termos de performance econômica da sociedade. 

Veja que os direitos de propriedade consistem em reconhecimento social, onde uma 

parte ao fazer uso da propriedade sobre determinado bem da forma que quiser, resulta numa 

aceitação quanto ao uso pelos demais indivíduos da sociedade, tendo que respeitar este direito, 

sob pena de sofrer as sanções legais (ALCHIAN; DEMSETZ, 1973, p. 17). 

E ao possuir este bem o proprietário possui os poderes para realizar qualquer ato que 

entenda necessário por ser livre quanto ao uso e finalidade que pretenda dar à sua propriedade, 

e este mesmo direito consiste num impedimento de que terceiros façam uso de sua propriedade. 

Para que haja um pleno exercício dos direitos de propriedade deve haver uma  estrutura 

institucional inclusiva que dê vazão a proteção e exercício deste direito pelo proprietário, dado 

que os indivíduos são movidos por interesses próprios e todo o esforço empreendido é no sen-

tido de realizar acumulação de riqueza (ALCHIAN, 1965, p. 817). 

Além disso, existe uma diferença entre direitos de propriedade privados e sociais/públi-

cos, sendo que nestes os direitos são fruíveis por todos os integrantes da sociedade, entretanto 

naqueles direitos privados o proprietário pode fazer qualquer uso de sua propriedade, indepen-

dentemente, se ela gere resultados positivos ou não, (ALCHIAN, 1965, p. 822). 

Esta fruição quanto aos direitos de propriedade públicos deve ser realizada de forma que 

seja mantida a sua fonte de recursos, visto que o Estado não pode compensar um problema de 
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escassez social repassando o custo social, tratando-se de ato extremamente danoso ao desen-

volvimento econômico da sociedade.  

Por isto, a importância na obtenção de estruturas institucionais inclusivas quanto aos 

direitos de propriedade, visto que seria um desestímulo aos indivíduos se determinado grupo 

caçasse alimentos para si, porém fosse obrigado a dividir com os demais que não realizaram 

qualquer contraprestação ou auxílio, sendo que este ato resultaria em ineficiência de bem-estar 

social, uma vez que o caçador deixaria, paulatinamente, de caçar, visto que teria que dividir os 

resultados de sua caça com terceiros que não tiveram a mesma intenção e custos, dentre eles o 

custo de oportunidade. 

Disto se extrai a necessidade da nação proporcionar estruturas institucionais inclusivas 

quanto aos direitos de propriedade, dado que contribuem para alocações mais eficientes de ca-

pital e recursos, minorando os custos intrínsecos, bem como os custos de transação. Além disso, 

os direitos de propriedade não se restringem unicamente a propriedade em si ou a bens materi-

ais, visto que a propriedade remete aos seus direitos e os interesses econômicos afetos a estes 

direitos, bem como as vantagens decorrentes da propriedade (HODGSON, 2014, p. 8-9). 

É por esta razão que a propriedade é uma instituição econômica crucial ao desenvolvi-

mento econômico, motivo pelo qual se torna essencial sua proteção, evitando os problemas 

conceituais, bem como definições quanto a propriedade, pois não fica claro se tais direitos re-

metem unicamente a propriedade ou se esbarram na posse como caráter primário da proprie-

dade. 

É certo que o indivíduo obtém, a priori, a posse sobre determinada coisa, sendo esta 

ausente de comando normativo ou formalização pelo Estado, ao passo que a propriedade em si, 

consiste numa posse institucionalizada por meio de mecanismos legais de adjudicação e obri-

gação, logo a propriedade remonta a uma legitimidade conferida por autoridade legal, (HOD-

GSON, 2014, p. 8). 

Desta forma, os direitos econômicos de propriedade trazem consigo um importante as-

pecto de validação pública amparada por título social reconhecido e respeitado por todos, sendo 

que a posse consiste numa relação entre pessoa e coisa, ou seja, ao seu controle físico sobre a 

coisa e suas vantagens, quer seja estas corpóreas ou incorpóreas, independente de formalização 

por meio de título (HODGSON, 2014, p. 8). 
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Diante desta distinção, vê-se que a propriedade consiste em algo maior do que a mera 

posse, sendo que é amparada por autoridade superior que confere segurança e proteção ao seu 

detentor, permitindo-lhe acumular riqueza, escolhendo como fruir do direito que possui. 

Para que a propriedade possa imperar seus plenos efeitos sociais deve gozar de um efe-

tivo sistema legal e administração estatal, sem a qual remanesce impossível sua fruição e pleno 

exercício, trazendo desestímulos a aquisição de coisas e suas trocas. Esclarece que os direitos 

de propriedade são, historicamente, instituições específicas (ALCHIAN, 1965, p. 822-823). 

Estas instituições mencionadas são as inclusivas que incentivam bem-estar social por 

meio de trocas dos direitos de propriedade realizadas via mercado. Sendo que num ambiente 

inclusivo há maior liberdade dos indivíduos nas formas em que se darão as trocas dos direitos 

de propriedade, resultando num mercado atomizado e flexível (BROMLEY, p. 222). 

Além disso, verifica-se o importante papel que desempenha o mercado por consistir em 

centro de constante troca de informações entre os participantes, visando o futuro, bem como 

reforçando a clara preocupação dos mercados quanto a mudança dos titulares de direitos de 

propriedade e o seu controle respectivo, (BROMLEY, p. 222).  

Deve-se imaginar o mercado como um centro que abarca uma larga gama de compra-

dores e vendedores de direitos, os quais estão separados no tempo e no espaço, todos agindo 

simultaneamente de modo a obter vantagens pessoais. 

Assim, um mercado deve possuir como requerimento mínimo a possibilidade de obten-

ção de informações sobre as coisas que estão sendo transacionadas, e informações sobre as 

oportunidades de trocas (BROMLEY, p. 223-224). 

O mercado deve ser flexível, como já dito, de modo que se amolde constantemente as 

mudanças sociais, permitindo cada vez mais o ingresso de novos interessados em participar dos 

mercados. 

Entretanto, esta flexibilidade dos mercados somente é possível com o consequente 

avanço institucional e legal das fundações econômicas, ou seja, a flexibilidade deve ser enten-

dida como previsibilidade dos arranjos institucionais que sejam capazes de resultar em mudan-

ças legais, quanto aos termos de troca e transações, de modo a incentivar sempre a participação 

nos mercados (BROMLEY, p. 225). Deve-se, ainda, explicitar a flexibilidade dos mercados em 

um ambiente institucional inclusivo, o que influi na alocação de investimentos, visto que a sal 

realização deve observar o maior retorno possível para compensar o risco da operação. 
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Em um mercado flexível o agente econômico pode realizar quaisquer tipos de trocas, 

independentemente das formas que gozará de proteção e segurança mediante título social reco-

nhecido por todos os demais indivíduos. Com esta liberdade do agente econômico em gerir os 

direitos, usos e fruição decorrentes de sua propriedade, verifica-se uma eficiência alocativa de 

recursos para se maximizar o bem-estar. Especialmente porque os recursos são escassos, logo 

deve haver efetividade e eficiência em sua alocação, o que é possível por meio da estrutura 

institucional inclusiva ao qual o indivíduo ou grupo está adstrito, visto que o indivíduo poderá 

obter domínio da eficiência alocativa dos recursos quando conseguir realizar sua escolha após 

o conhecimento das regras, leis, convenções, entre outros direitos de propriedade intitulados. 

Assim, verifica-se que as instituições econômicas inclusivas preparam o terreno ainda 

para dois outros motores da prosperidade que são: tecnologia e educação. O crescimento eco-

nômico sustentado é quase sempre acompanhado de avanço tecnológico em que se permitem 

às pessoas (mão de obra), à terra e ao capital existente (prédios, maquinário, e assim por diante) 

com a finalidade de aumentar a sua produtividade (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 447). 

Esse processo de inovação tecnológica é viabilizado por meio das instituições econômi-

cas que estimulem a propriedade privada, assegurem contratos, criem condições semelhantes 

para os indivíduos em razão do desenvolvimento das trocas impessoais, incentivando e possi-

bilitando o surgimento de novas empresas, capazes de trazer as novas tecnologias à vida, (ACE-

MOGLU; ROBINSON, 2012, p. 447-448). Além disso, o avanço tecnológico está atrelado à 

educação, bem como ao desenvolvimento de habilidades e competências e o know how dos 

trabalhadores, pois as instituições econômicas inclusivas permitem o crescimento econômico, 

resultando em aumento de qualidade educacional, (MEDEMA; MERCURO; SAMUELS. p. 

422-423 e 439). 

Assim, as instituições econômicas inclusivas favorecem o desenvolvimento tecnoló-

gico, ampliam as oportunidades para o conjunto da sociedade, contribuindo para que haja cres-

cimento econômico e prosperidade, (ACEMOGLU; ROBINSON, 2012, p. 462). Nesse con-

texto, o Índice Mundial de Liberdade Econômica do Fraser Institute pode ser adotado como 

uma proxy para o grau de qualidade institucional econômica dos países, classificando com 

maior pontuação países com altos níveis de liberdade econômica e menor pontuação países com 

baixa liberdade econômica. 

Neste passo, importante aludir sobre a liberdade econômica que é fruto da implementa-

ção de instituições inclusivas pelo país, ou seja, quanto maior a inclusividade institucional do 
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país maior sua liberdade econômica. Assim, tornou-se funcional a busca por uma medida que 

mostre o grau de liberdade econômica, para avaliar sua relação com o nível de prosperidade dos 

países e para orientar políticas. 

Nesse sentido, em 1992, na Califórnia, houve um encontro de pesquisadores dedicados 

ao tema da liberdade econômica, dentre os quais Gwartney, Lawson e Block, que apresentaram 

uma primeira amostra de um estudo empírico com a presença de 79 países, (HALL, LAWSON, 

2014, p. 02), que resultaria na publicação do Índice Mundial de Liberdade Econômica quatro 

anos depois. 

Vale ressaltar que a liberdade econômica é medida pelo Índice de Liberdade Econômica 

do Instituto Fraser, sendo compatível com a perspectiva de “liberdade de” da taxonômica de 

Erich Fromm (apud OKULICZ-KOZARYN, 2014, p. 1009).  

A “liberdade de” é definida como a falta relativa de limitações externas à conduta indi-

vidual, que pode ser percebida ou não pelo indivíduo e difere do conceito de “liberdade para”, 

também da taxionomia de Erich Fromm, que consiste na motivação básica do indivíduo para 

um comportamento aberto, (BAY, 1970, p. 83), ou seja, trata-se de liberdade quanto a possibi-

lidade de escolha de uma multiplicidade de opções.  

Tanto a “liberdade de” quanto a “liberdade para” denotam graus distintos de liberdade, 

sendo que uma tem um aspecto subjetivo (“liberdade para”), em que o indivíduo se sente livre, 

ao passo que a outra ostenta aspecto objetivo (“liberdade de”), em que o indivíduo é livre de 

restrições (OKULICZ-KOZARYN, 2014, p. 1010).  

A abordagem da liberdade no Índice Mundial de Liberdade Econômica foi elaborada 

para medir a consistência das políticas e instituições dos países com a perspectiva da liberdade 

econômica, (HALL, LAWSON, 2014, p. 01), expandido a clássica tradição liberal, prestigiando 

os direitos de propriedade, normas legais, livre mercado, estabilidade monetária, limitação es-

tatal no gasto público e menor intervenção regulatória. 

Para Milton Friedman, o Índice Mundial de Liberdade Econômica poderia ser conside-

rado uma excelente proxy para mensurar a performance econômica. Tal perspectiva é reforçada 

a cada novo estudo empírico, reforçando a correlação positiva entre liberdade econômica e taxa 

de crescimento econômico, (HALL, LAWSON, 2014, p. 02). Assim, desde 1996, Lawson e 

Gwartney atualizam o Índice de Liberdade Econômica Mundial, ampliando constantemente o 

número de países que são objeto de estudo. 
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Cabe apontar que o Índice Mundial de Liberdade Econômica tem como fundamento três 

princípios metodológicos: 1) o emprego de componentes objetivos; 2) as fontes dos dados uti-

lizadas pelo Índice Mundial de Liberdade Econômica são disponibilizadas por terceiros para 

evitar qualquer emprego valorativo no resultado; e 3) transparência absoluta de dados, referên-

cias, métricas e fórmulas, (HALL, LAWSON, 2014, p. 03). 

Quanto aos componentes do Índice Mundial de Liberdade Econômica há uma grande 

variedade de proxies, dentre as quais cinco categorias gozam de melhor agrupamento (DE 

HAAN, STURM, 2006, p. 408), como:  

➢ tamanho de governo (GV), em que mensura o consumo do governo geral como uma 

percentagem do consumo total, transferências e subsídios, investimentos e empresas 

governamentais, alíquota marginal sobre renda;  

➢ sistema legal e direitos de propriedade (PR), este reflete as desigualdades nos tratamen-

tos legais, nível de independência judicial imparcialidade da corte, proteção a direitos 

de propriedade, interferência militar na lei e governo, integridade do sistema legal, força 

obrigatória dos contratos, custos regulatórios na venda de propriedades, confiabilidade 

no sistema policial e custos do crime empresarial;  

➢ estabilidade monetária (SM), em que mensura crescimento monetário, desvio padrão da 

inflação, inflação do ano mais recente, liberdade para possuir em conta moeda estran-

geira;  

➢ liberdade para trocas internacionais (FT), em que mensura tarifas, regulação nas barrei-

ras de trocas, taxas de juros no mercado negro, controle no movimento de capitais e 

pessoas; e 

➢ regulação (RG), em que mensura regulação do mercado financeiro, regulação do mer-

cado de trabalho e regulação empresarial.   

 

  Estas categorias são mensuradas por meio da equação: 

  

Componentes = (Vmax - Vi) x 10  

  (Vmax - Vmin)  

 

em que,  
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Vmax = valor máximo;   

Vmin = valor mínimo; e  

Vi = valor inicial. 

O resultado da média é multiplicado por 10, sendo este o método de se calcular cada 

componente integrante do Índice Mundial de Liberdade Econômica, pois os países com melho-

res notas e posições no ranking são aqueles que implementam políticas de livre mercado e cujas 

instituições são mais inclusivas, sendo 0 para países com baixo nível de liberdade econômica e 

10 alto nível de liberdade econômica, (GWARTNEY; LAWSON; HALL; MURPHY, 2018, p. 

216). 

Portanto, a liberdade econômica é importante para a performance econômica por gozar 

de instituições inclusivas que incentivam positivamente o desenvolvimento da atividade eco-

nômica pelos agentes, enfatizando o importante papel exercido pelo Índice Mundial de Liber-

dade Econômica do Fraser Institute que mensura a liberdade econômica em sua perspectiva 

objetiva, consistindo em métrica de qualidade institucional. Esclarece que os fatores que deter-

minam a liberdade econômica serão tratados em seção seguinte. 

 

 

  



21 
 

3 UMA BREVE REVISÃO DA LITERATURA SOBRE OS FATORES QUE AFE-

TAM A LIBERDADE ECONÔMICA 

Nesta seção, serão investigados quais os fatores apontados pela literatura que afetam a 

liberdade econômica, categorizando-os em três grandes grupos que são: liberdade econômica 

em série defasada, democracia e desigualdade, sendo que em cada grupo se enfatiza um desses 

fatores, seus métodos e resultados encontrados. 

Estes três grandes grupos foram objeto de pesquisa em 11 (onze) artigos mais citados 

pela literatura, nos quais a liberdade econômica é utilizada como variável dependente nos testes 

empíricos, encontrando estas três, principais, fatores que afetam a liberdade econômica. Escla-

rece que existem outros artigos empíricos que utilizam a liberdade econômica como variável 

dependente, porém as outras variáveis explicativas não encontraram resultados estatisticamente 

significativos ou não foram utilizados com recorrência e com resultados distintos a depender 

da forma em que houve a estimação do modelo. 

Além disso, existe uma centena de artigos em que a liberdade econômica é utilizada 

como variável explicativa, e como não se pretende pesquisar o que é afetado pela liberdade 

econômica, estes artigos não foram objeto de estudo, logo não serão relacionados no presente 

trabalho. 

Quanto ao grupo de artigos que tratam da democracia, serão abordados os quatro artigos 

mais citados pela literatura, cuja recorrência denota a importância quanto aos métodos utiliza-

dos em sua mensuração, bem como os resultados esperados. 

Spindler e de Vanssay (2002), pesquisou como a democracia afeta a liberdade econô-

mica mediante a escolha pública pelos representantes legais do povo, de modo que há intuição 

econômica de associação positiva entre democracia e liberdade econômica. 

Neste artigo foram utilizados como variáveis explicativas peso e contrapesos cujos da-

dos foram obtidos da CHEKS2A, com disponibilidade para mais de 150 países no Banco Mun-

dial; quanto a variável explicativa que alude sobre política e partidos foram obtidos no Index of 

Political Cohesion. Salienta-se que, Spindler e Vanssay (2002), utilizaram estas variáveis ex-

plicativas com a finalidade de representar o nível de democracia, cujos dados estavam disponí-

veis para os anos de 1990 e 1997. 

No tocante a variável dependente foram obtidos dados do Índice Mundial de Liberdade 

Econômica do Fraser Institute, cujos dados foram obtidos para o período de 1990 e 1997 pelo 
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website. Esclarece que neste artigo a liberdade econômica de 1990 foi utilizada, também, como 

variável explicativa. 

Assim, os autores esperavam obter sinal positivo quanto às variáveis explicativas que 

representavam a democracia em relação a variável dependente (liberdade econômica), pois em-

pregaram o mesmo método para estimar o modelo que foi realizado em 2000 por T. Beck, G. 

Clark, A. Groff, P. Keeper, e P. Walsh. 

Na regressão estimada em cross-section (corte transversal), com a utilização de variável 

dependente a liberdade econômica de 1997, e como variáveis explicativas a liberdade econô-

mica em 1990, além das outras variáveis explicativas que representavam a democracia. Neste 

modelo estimado, somente a liberdade econômica defasada em 1990 apresentou significância 

estatística. 

Assim, estimou-se segundo modelo com a utilização da liberdade econômica de 1990 

como variável dependente, e como variáveis explicativas às demais variáveis que representa-

vam a democracia, apenas. 

Neste segundo modelo estimado em mínimos quadrados ordinários, (MQO), mediante 

cross-section (corte transversal), obteve-se resultado de forte associação positiva entre demo-

cracia e liberdade econômica para o ano de 1990, (SPINDLER, DE VANSSAY, 2002, p. 

1.139). 

Isto, após a correção do modelo por meio de erros robustos, visto que o teste de White 

constatou a ocorrência de heterocedasticidade, resultando em não uniformidade entre os erros 

do modelo, os quais, após corrigidos apresentaram os resultados homogêneos comentados. 

Por fim, constatou-se que a democracia possui associação positiva com a liberdade eco-

nômica para o ano de 1990, em modelo estimado por meio de MQO em regressão múltipla para 

amostra de 150 países. 

Quanto ao artigo elaborado por Mudambi, Navarra e Paul, (2002), em que também foi 

realizado estudo empírico da associação positiva com a liberdade econômica em países em de-

senvolvimento, sendo que no artigo os autores atribuem à democracia as seguintes variáveis 

explicativas como: instituições econômicas, pluralidade de representantes legais, regimes polí-

ticos, mercados em desenvolvimento, taxa de alfabetização, anos de independência, despesas 

militares e tamanho distrital. Esclarece que estes dados foram coletadas no website da CIA em 

1998 e no Banco Mundial em seu relatório de desenvolvimento em 1996. 
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Estas variáveis explicativas representam o grau de democracia do país segundo os auto-

res, o que revela a associação positiva entre democracia e liberdade econômica.  Já a variável 

dependente, por sua vez, consiste no Índice Mundial de Liberdade Econômica elaborado pelo 

Fraser Institute de 1996, analisando 29 países que estão período de transição em reformas eco-

nômicas de 1990-1995. 

Como se percebe este artigo possui campo de pesquisa similar à descrita no primeiro 

artigo deste trabalho, ou seja, do mesmo modo que no trabalho anterior,  os pesquisadores es-

tudam como a democracia afeta a liberdade econômica e sua estabilização em mercados de 

países em desenvolvimento. 

Disto foi estimado o modelo com a seguinte equação: 

REF = c + PL + PRES + NDIST + LITER + EASTEUR + LATIN + MILSP + YRSIND 

, em que: 

REF= liberdade econômica 

PL= polarização política 

PRES= regimes presidencialista e parlamentarista 

NDIST= número de distritos eleitorais 

EASTEUR= países em desenvolvimento do leste europeu 

LATIN= países latino americanos em desenvolvimento  

MILSP= despesas militares 

LITER= taxa de alfabetização 

YRSIND=  anos de independência 

 

A aludida equação foi estimada por meio de mínimos quadrados ordinários (MQO) em 

cross-section (corte transversal), tendo como resultados F-estatístico significante, com a variá-

vel explicativa pluralidade de sistemas políticos com associação positiva com a liberdade eco-

nômica, assim como as variáveis do oeste europeu em 5%; já as variáveis explicativas de quan-

tidade de distritos e gastos militares apresentaram significância negativa, (MUDAMBI, NA-

VARRA, PAUL, 2002, p. 196). Esclarece que, as demais variáveis explicativas não apresenta-

ram resultados estatisticamente significativos. 
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Com os resultados encontrados, demonstrou que a pluralidade de sistemas políticas 

apresentou associação positiva com a liberdade econômica, assim como o oeste europeu, signi-

ficando que os países em desenvolvimento do oeste europeu possuem democracia, além da in-

fluência positiva da pluralidade dos sistemas políticos com a liberdade econômica, pois alta 

quantidade de pluralidade de sistemas prestigia a liberdade na manifestação de vontade. 

Neste artigo os autores examinam como a democracia afeta a liberdade econômica dos 

países, visto que no modelo integraram variáveis explicativas em que se esperava sinal positivo, 

(pluralidade de sistemas políticos), por representar altos níveis de liberdade democrática e ou-

tras variáveis que representavam o oposto da democracia (despesas militares e quantidade de 

distritos), por estarem associadas a atos de opressão ou corrupção em países em desenvolvi-

mento. 

No terceiro artigo elaborado por de Leonida, Patti e Navarra (2007), em que se analisa 

o efeito instituições políticas sobre a dinâmica da mudança na liberdade econômica. Este artigo 

assim como os anteriores pesquisam a associação positiva entre democracia e liberdade econô-

mica, enfatizando a importância da variável democracia para a liberdade econômica, bem como 

na transição da liberdade econômica. 

Mais especificamente o artigo se destina a investigar como a instituição política, sob 

uma ótica da globalização econômica, afeta a liberdade econômica dos países, (LEONIDA, 

PATTI, NAVARRA, 2007, p. 1.627), nas últimas décadas. 

A instituição política mencionada pelos autores consistem nos estímulos e incentivos 

que incidem sobre o comportamento dos agentes econômicos, a fim de se conquistar um nível 

de liberdade econômica desejada com implementação de políticas de livre mercado. 

A variável dependente ao modelo consiste na liberdade econômica em 2001 (MR), en-

quanto a democracia, assim como no artigo anterior, é representada neste artigo pela variável 

explicativa nível de competição política (PolCom). 

Deve-se pontuar que, além da variável explicativa nível de competição política (Pol-

Com), os autores utilizaram outras variáveis como nível de capital humano (H) e receitas acu-

muladas do governo (R); e a liberdade econômica defasada em t-1 (MR*t-1). 

Cabe pontuar que as variáveis explicativas nível de competição política (PolCom), nível 

de capital humano (H) e rendas dos representantes do governo (R), representaram a democracia 

no modelo estimado, consistindo em vetor da inclusão destas variáveis explicativas. Quanto a 
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variável explicativa liberdade econômica defasada em t-1 (MR*t-1), foi estimada como variável 

autônoma, de modo a mensurar a transição da liberdade econômica no tempo. 

Quanto aos dados obtidos pelos autores, foram de 86 países para um período entre 1980 

a 2001, tendo como proxy o nível de liberdade econômica desenvolvido pelo Fraser Institute, 

(MR); à variável capital humano da força de trabalho (H) foram obtidos os dados em conformi-

dade com a literatura de Barro e Lee, em que remetem a disponibilidade dos dados à UNESCO; 

na variável de competição política (PolCom) mensura níveis de competição política entre o 

mínimo de 0 e máximo de 10, cujos dados foram obtidos no projeto polity IV, conforme indi-

cado por Monty e Jaggers; a variável rendas dos representantes do governo (R), mensurando o 

número de anos desde a principal reforma constitucional dos países, estava disponível da lite-

ratura de Gwartney e Lawson. 

Com estas variáveis explicativas os autores pretenderam representar a variável demo-

cracia e o grau de liberdade democrática dos países, esperando associação positiva entre demo-

cracia e liberdade econômica, explicitando, a seguir, como a democracia afeta a liberdade eco-

nômica.  

Antes de estimar o modelo, os autores apresentaram estatísticas descritivas, bem como 

o gráfico de dispersão simples para analisar a relação entre as variáveis que representavam a 

democracia e a liberdade econômica. 

O modelo foi estimado em dados de  painel mediante o método dos momentos genera-

lizados, (MGM), com efeitos fixos, utilizando dummies individuais (ηi) e de tempo (ηt). Os 

autores realizaram os testes de Lagrange e a estatística de Hausman, (LEONIDA, PATTI, NA-

VARRA, 2007, p. 1.630), para confirmar os dados em painel ao invés de utilizar dados empi-

lhados. 

Além dos testes de painel, os autores argumentam que em equação não-linear, não se 

pode estimar a regressão pela técnica dos mínimos quadrados ordinários (MQO), por conferir 

resultado enviesado, especialmente pela utilização de variável explicativa defasada, em que 

pese haver significância estatística. 

Em outras palavras, a inclusão de defasagens no modelo, causam indução relevante en-

tre a liberdade econômica atual (2001) e a defasada em t-1, resultando, ainda, em ausência de 

correlação entre as variáveis dummies individuais; já com a utilização de painel com efeitos 

fixos resultou num melhor controle de cada observação, visto que as variáveis explicativas são 

estritamente exógenas, (LEONIDA, PATTI e NAVARRA, 2007, p. 1.629). 
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Os autores a todo momento demonstram os riscos em fazer uso da liberdade econômica 

defasada, pois o modelo objeto de teste pode significar em causalidade reversa, apontando que 

a liberdade econômica pode sofrer choques externos que, além de afetá-la, pode afetar os outros 

regressores, inclusive o vetor do nível de liberdade democrática, visto que os dados podem 

sugerir uma mensuração aleatória dos erros, necessitando de correções. 

Os autores, portanto, optaram por utilizar o método dos momentos generalizado 

(MGM), em que se utiliza de propriedades dinâmicas dos dados e gera variáveis instrumentais, 

conforme Arellano e Bond, em 1991, (LEONIDA, PATTI e NAVARRA, 2007, p. 1.629).  

Esclarece que este estimador depende da validação dos instrumentos, para isto são rea-

lizados dois testes, sendo: Sargan, em que identifica as restrições, bem como analisa a hipótese 

nula como instrumento utilizado, contribuindo na escolha dos instrumentos; e o segundo se 

refere a correlação serial dos erros. 

Nesta técnica, extrai-se a primeira diferença de todos os regressores e das variáveis de-

pendentes, e em seguida aplica os valores defasados das variáveis explicativas como um instru-

mento. Assim, apresenta equação: 

MRi,t = γMRi,t-1 + ΦMR*i,t + ηi + ηt  + ε i,t   

e em que: 

MR= liberdade econômica de 2001 (atual) 

MRi,t-1= liberdade econômica defasada em t-1 

ΦMR*= vetor composto por (H) +  (PolCom) + (PolCom)² + (R) 

ηi= variável dummy individual 

ηt= variável dummy temporal 

 

Como já dito, nesta regressão não-linear quanto aos parâmetros foi empregado modelo 

de painel dinâmico com o método dos momentos generalizados (MGM), cuja estimativa é ade-

quada quando se pretende trabalhar com variáveis independentes defasadas, controlando os 

possíveis riscos de endogeneidade. 

Em que pese a simplicidade do modelo, especialmente quando as observações são cola-

cionadas em dados em painel apresentou resultados importantes com significância estatística 
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em um lapso temporal, (MRi,t - MRi,t-1), demonstrando, apenas, os níveis desejados de liber-

dade econômica em relação aos níveis anteriores, (MR*i,t - MRi,t-1), (LEONIDA, PATTI e 

NAVARRA, 2007, p. 1.628). 

No entanto, encontrou-se a forte presença de endogeneidade ao se inserir no modelo a 

liberdade econômica atual como variável dependente, e ao se inserir a liberdade econômica 

defasada em t-1, pois se está mensurando a liberdade pela própria liberdade, ainda que em pe-

riodicidade distintas. 

O vetor que representa a democracia apresentou significância estatística, concluindo-se 

que a liberdade econômica é afetada pelo nível de competição política, capital humano da força 

de trabalho e renda dos representantes do governo, conforme entendem Acemoglu e Robinson 

(LEONIDA, PATTI e NAVARRA, 2007, p. 1.629),  

Todos os coeficientes apresentaram resultados estatisticamente significantes confir-

mando os sinais esperados, portanto, a evidência confirma existir relação positiva entre a de-

mocracia e a liberdade econômica. 

No artigo elaborado por de Vanssay, Hildbrand e Spindler (2005), em que analisa a 

relação entre eficiência de políticas econômicas e liberdade econômica, desenvolvendo o mo-

delo anterior de A. Adsera, C. Boix, e M. Payne, (2003). Como já mencionado nos artigos 

anteriores em que se analisa as variáveis que representam a democracia e sua possível associa-

ção positiva com a liberdade econômica. 

Este artigo, assim como o anterior, estuda como a democracia possui associação positiva 

com a liberdade econômica, e para tanto faz emprego de variáveis explicativas como institui-

ções políticas por definirem as regras do jogo aos agentes econômicos, ou seja, pertencem às 

instituições econômicas, (HILDBRAND, SPINDLER, 2005, p. 328). 

Além disso, as instituições como já mencionado no presente trabalho acadêmico consis-

tem nos estímulos e incentivos que incidem sobre o comportamento dos agentes econômicos, a 

fim de se conquistar um nível de liberdade econômica desejada com implementação de políticas 

de livre mercado e a prosperidade do país. 

Assim, as instituições democráticas são importantes, desde que sejam capazes de con-

tribuir com a evolução da liberdade econômica, e neste caso de Vanssay, Hildbrand e Spindler 

informam que realizam diferentes modelos com distintas variáveis independentes e explicativas 

para distintos períodos temporais mediante cross section (corte transversal). Veja: 
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EFW = f(PVi)          (1) 

Em que EFW consiste em Índice Mundial de Liberdade Econômica (variável depen-

dente), e PV remete a políticas disponíveis (variável explicativa), representando a democracia. 

 Neste caso, o modelo estimado em cross section (corte transversal) foi realizado em 

intervalos de cinco anos, cobrindo o período de 1975, 1980, 1985, 1990, 1995 e 2000, para uma 

quantidade de 54 países que foram obtidos no Chain Link Index e no Fraser Institute. Os dados 

das políticas institucionais (democracia) foram obtidas no DPI2000 (Database of Politial Ins-

titutions Version 2.0). Esclarece que não haviam a quantidade de dados necessários dos 54 pa-

íses para o período supra, então houveram períodos com menos países do que outros, conforme 

a disponibilidade dos países para cada ano analisado. 

De Vanssay, Hildbrand e Spindler utilizaram o software Stata 8 para efetuar a regressão 

em que contou com as seguintes variáveis explicativas que representavam a democracia (polí-

tica institucional): Herfgov (índice de governo Herfindahl); Herfopp (índice de oposição Her-

findahl); Auton; Locallegis; Localexec & legis; orientação partidária (centro, direita ou es-

querda); afiliação religiosa (cristã ou islâmica); regras eleitorais; países integrantes a OCDE. 

Estimaram modelo empírico em cross section no intervalo quinquenal de 1975 à 2000, 

tendo como variável dependente o Índice Mundial de Liberdade Econômica que é reconhecida 

como a melhor proxy disponível para averiguar a eficiência das políticas institucionais (demo-

cracia), (DE VANSSAY, HILDBRAND, SPINDLER, 2005, p. 329), visto que vários pesqui-

sadores já havia realizado testes com a liberdade econômica, encontrando resultados de melhor 

performance econômica.  

Assim, foi utilizada a técnica dos mínimos quadrados ordinários, (MQO), na regressão 

com amostra em dados cross section (corte transversal), em que se obteve altos erros padrão do 

coeficiente estimado, além de alta significância estatística. 

Ao todo foram realizados três regressões, tendo, sempre, como variável dependente a 

liberdade econômica do Fraser Institute, com as demais variáveis independentes, as quais alte-

raram em cada modelo, consoante se verifica no primeiro modelo: 

EFW = c + Assembly-elected President + Parlamentary Sistem + Military   (A) 

+ Finittrm + ExecSpec + Allhoused + e 

 

segundo modelo: 



29 
 

EFW = c + Assembly-elected President + Parlamentary Sistem + Military   (B) 

+ Finittrm + ExecSpec + Allhoused + Herfgov + Herfopp + e 

 

e terceiro modelo: 

EFW = c + Assembly-elected President + Parlamentary Sistem + Military   (C) 

+ Finittrm + ExecSpec + Allhoused + Herfgov + Herfopp +  

Auton + Locallegis + Localexec & legis + e 

 

em que, 

Assembly-elected President = se a assembleia é eleita pelo Presidente; 

Parlamentary Sistem = sistema parlamentarista; 

Finittrm = se o mandato do Chefe do Executivo tem fim; 

ExecSpec = se parte do Executivo atua em prol de interesses de grupos especiais; 

Allhoused = Chefe do Executivo controla o Legislativo; 

Herfgov = índice de governo Herfindahl; 

Herfopp = índice de oposição Herfindahl;  

Auton = autonomia das regiões eleitorais; 

Locallegis = o legislativo é eleito localmente; 

Localexec & legis = se o Chefe do Executivo e Legislativo são eleitos localmente; 

Military = se o Chefe do Executivo é oficial militar; 

 

Ante as três regressões realizadas, somente os modelos (A) e (C), apresentaram signifi-

cância estatística, confirmando o sinal esperado de maiores níveis de democracia refletem mai-

ores níveis de liberdade econômica. 

Isto se deve ao fato de que no modelo (A), consistiu na base das três regressões obtendo 

resultado significativo e confirmando a hipótese, assim como no modelo (C), em que foram 

incluídas variáveis independentes do papel do federalismo e descentralização governamental, 
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conferindo robustez a regressão, resultando em melhores níveis de liberdade econômica, (DE 

VANSSAY, HILDBRAND, SPINDLER, 2005, p. 337). 

Quanto ao modelo (B), acrescia o modelo (A) ao incluir variáveis vinculadas a legisla-

tura, bem como a coalizão político-partidária, mensurado pelo Herfindal Government Index, 

porém os resultados não foram estatisticamente significativos. 

Em suma, a variável democracia foi medida por formas distintas em que os pesquisado-

res analisaram como a democracia representada pelas variáveis explicativas dos modelos deter-

mina  a liberdade econômica do Fraser Institute, verificando-se, portanto, nos modelos (A) e 

(C) significância estatística, confirmando o sinal esperado de maiores níveis de democracia 

refletem maiores níveis de liberdade econômica, ou seja, há associação positiva entre democra-

cia e liberdade econômica. 

Neste passo, apresenta os três artigos principais que integram o grupo da variável desi-

gualdade, sendo os mais citados pela literatura, em que a desigualdade figurou como variável 

explicativa e o Índice Mundial de Liberdade Econômica do Fraser Institute como variável de-

pendente, ante a relevância nos resultados encontrados e na técnica empregada para afastar os 

receios de endogenia. 

Esta informação preliminar é essencial, visto que a literatura que analisa a relação entre 

desigualdade e liberdade econômica, frequentemente utiliza a desigualdade como variável de-

pendente, enquanto a liberdade econômica figuraria como variável explicativa, o que será ex-

plicitado a seguir. 

O artigo de Murphy (2015) analisa a relação inversa entre desigualdade e liberdade eco-

nômica, pois a desigualdade pode interferir negativamente na liberalização dos mercados, bem 

como na globalização das instituições econômicas. Salienta-se que, no referido artigo, é anali-

sada, ainda, a causalidade reversa, o que será explicitado a seguir. 

Este artigo aborda o impacto da desigualdade nas instituições econômicas que promo-

vem liberdade econômica, visto que a concentração de renda pode deteriorar a liberdade eco-

nômica, bem como se a liberalização dos mercados possui efeito reverso sobre a desigualdade. 

O autor esclarece que o citado artigo tem por finalidade analisar os efeitos da desigual-

dade na liberdade econômica, (MURPHY, 2015, p. 118), ou seja, em como a desigualdade afeta 

a liberdade econômica, esperando que haja associação negativa em razão de maiores concen-

trações de renda aumentam a desigualdade que determina o nível de liberdade econômica do 

país. 
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Quanto às variáveis independentes, indica: o índice de Gini, representando a desigual-

dade; além disso inclui outras variáveis explicativas no modelo, tais como: etnia; religião; idi-

oma; 05 subcomponentes do IMLE: tamanho de governo, (Area1); integridade do sistema legal 

e cumprimento dos direitos de propriedade, (Area2); saúde monetária, (Area3); liberdade em 

trocas internacionais, (Area4); e desenvolvimento regulatório, (Area5). 

Quanto a obtenção dos dados, segue: o Índice Mundial de Liberdade Econômica foi 

extraído dos relatórios do Fraser Institute, isto para a variável dependente, como para as demais 

variáveis independentes, com exceção da desigualdade em que utilizou o coeficiente de Gini 

obtido no Banco Mundial. 

A respeito da escassez de dados quanto a variável desigualdade (coeficiente de Gini) em 

período anterior a 2000, o Autor utilizou 114 observações para o intervalo quinquenal de 1980 

a 2000, e incluiu o ano de 2001 (MURPHY, 2015, p. 121). Esclarece que não havia a quantidade 

de dados necessários dos 114 países para o período supra, então houve períodos com menos 

países do que outros. 

O artigo apresenta informação prévia à apresentação da equação do modelo que o desvio 

padrão do coeficiente de Gini (entre 18% e 26%) afeta negativamente a liberdade econômica, 

isto claro, dependendo da estimação do modelo, e adverte que a utilização de amostra com 

efeitos fixos retira a significância do modelo, (MURPHY, 2015, p. 119), o que será justificado 

avante. 

Com o objetivo de melhorar os resultados e o impacto da desigualdade na liberdade 

econômica, realiza-se a inclusão de cinco subcomponentes do IMLE para melhorar a amostra, 

momento em que se constata o maior impacto no tamanho de governo, seguido de regulação, 

sendo que a amostra obteve significância de 90%. 

O risco de endogeneidade frequentemente temido pela literatura é tratado no artigo de 

forma a mitigar os seus efeitos, porém adverte-se que quanto maior a variação temporal da 

amostra maior será a endogeneidade, cujo tradeoff deve ser sopesado pelo pesquisador que for 

utilizar teste econométrico com esta variável. 

Sugere-se, ainda, que o pesquisador utilize o coeficiente de Gini em tempo atual (vari-

ável independente), porém em seu modelo utilizou a liberdade econômica em tempo atual (va-

riável independente) e outra liberdade econômica com defasagem em t+10 (variável depen-

dente), (MURPHY, 2015, p. 119), por ser interessante realizar o teste com a mudança econô-

mica, a fim de verificar o efeito negativo da desigualdade no tempo. 
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Neste caso, o autor estimou o modelo por meio de cross section (corte transversal), mo-

tivo pelo qual utilizou dados com intervalos temporais quinquenais de 1980 à 2000, e incluiu o 

ano de 2001. Assim, segue a equação do modelo: 

EFWt+10 =  β0 + β1EFWt + β2Ginit  +e      (1) 

 

em que, 

EFWt+10 = Índice Mundial de Liberdade econômica em t+10;   

β1EFWt = Índice Mundial de Liberdade econômica atual; 

β2Ginit = coeficiente de Gini. 

 

Além do modelo (1), foi estimado modelo (2), em que se utilizou os cinco subcompo-

nentes do IMLE, utilizando no modelo (2) a substituição da variável dependente e independente 

(EFWt+10 e EFWt), correspectivamente por Area1t+10 e Area1t, cuja variável corresponde ao 

tamanho de governo para captar o impacto que a desigualdade influi sobre o tamanho de go-

verno, vide equação do modelo (2): 

Area1t+10 =  β0 + β1Area1t + β2Ginit  +e      (2) 

 

em que, 

Area1t+10 = Tamanho de Governo do Índice Mundial de Liberdade econômica, t+10; ;   

β1Area1t = Tamanho de Governo do Índice Mundial de Liberdade econômica atual; 

β2Ginit = coeficiente de Gini. 

 

No tocante aos outros subcomponentes do IMLE, foram incluídas no modelo (2) as se-

guintes variáveis: integridade do sistema legal e cumprimento dos direitos de propriedade, 

(Area2); saúde monetária, (Area3); liberdade em trocas internacionais, (Area4); e desenvolvi-

mento regulatório, (Area5). 

Dos resultados apurados, constatou-se que o coeficiente de Gini possui associação ne-

gativa com o IMLE em data futura (t+10), visto que o desvio padrão aumenta 0,15 pontos em 
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dez anos um mesmo desvio padrão anterior em t0, (MURPHY, 2015, p. 123). O resultado en-

contrado foi de significância estatística em 95%, em que a desigualdade afeta negativamente a 

liberdade econômica. 

Salienta-se que no modelo de efeitos fixos Murphy no futuro (t+10) aponta que a desi-

gualdade reduz a liberdade econômica, fazendo com que a sociedade peça por melhor bem-

estar social, pois a desigualdade aumenta o gasto público, bem como a tributação para se manter 

o governo. 

Foram estimadas treze regressões mediante efeitos fixos por se tratar de método utili-

zado pela literatura, isto quando os testes indicaram se tratar de método mais adequado ao caso, 

obtendo significância estatística forte quando o modelo foi realizadado com os subcomponentes 

do Índice Mundial de Liberdade Econômica. 

Em suma, a variável desigualdade representada pelo coeficiente de Gini afeta negativa-

mente a liberdade econômica, cujos resultados são robustos quando incluídos os cinco subcom-

ponentes do IMLE, bem como realizado diferimento temporal posterior em dez anos (t+10). 

No artigo de Krieger e Mierrieks (2016), em que defendem a possível afetação negativa 

da desigualdade sobre a liberdade econômica, pois os autores supõem que possível comporta-

mento de rent seeking pode ser realizado pela classe elitista no contato com legisladores, vi-

sando possíveis benefícios e vantagens econômicas que defluem em concentração de renda, o 

que é lesivo à liberdade econômica por aumentar os níveis de desigualdade.  

Além disso, este artigo inclui a variável explicativa democracia, com associação posi-

tiva. Já a desigualdade possui associação negativa com a liberdade econômica, (KRIEGER, 

MIERRIEKS, 2016, p. 2). 

Este artigo continua com a pesquisa empírica na busca dos fatores que afetam a liber-

dade econômica, e em como a desigualdade afeta negativamente a liberdade econômica, sendo 

que esta atua como condutora de crescimento econômico, citando artigos de pesquisadores so-

bre o tema da liberdade econômica, tais como: Gwartney em 1999; de Hann e Sturm, em 2000; 

Carlsson e Lundstrom, em 2002; Scully, em 2002; de Haan e outros, em 2006; Justesen, em 

2008; Williamson e Mathers, em 2011. 

Acerca das variáveis, o Índice Mundial de Liberdade Econômica do Fraser Institute será 

utilizado como variável dependente, bem como com variável independente, em razão da causa-

lidade reversa que possui com a desigualdade, o que será explicado a seguir. Desta forma, a 
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desigualdade constará no modelo como variável independente, bem como com variável depen-

dente, além de defasagens. 

Além das variáveis mencionadas, a democracia será utilizada como variável indepen-

dente no modelo (3), (KRIEGER e MIERRIEKS, 2016, p. 02), dado sua importância para a 

liberdade econômica, segundo aponta a literatura. 

Quanto à disponibilização dos dados, da liberdade econômica do Índice Mundial de Li-

berdade Econômica no Fraser Institute, utilizando a pontuação do índice, bem como os 05 

componentes do Índice Mundial de Liberdade Econômica: tamanho de governo; direitos de 

propriedade; saúde monetária; liberdade em trocas internacionais; e desenvolvimento regulató-

rio.  

Cabe esclarecer que o componente tamanho de governo possui relação primária com a 

desigualdade por conter informações sobre tributação, transferências de governo, além da in-

flação que pode ser recuperada por outra forma de tributação. 

Já a desigualdade os dados foram obtidos no Standardized World Income Inequality 

Database (SWIID), estando disponível na Universidade de Harvard, o que foi justificado por 

dois motivos:  

1. por compreender maior período temporal e de observações;  

2. os dados de desigualdade possuem melhor inter relação entre as observações, além 

de possuir método de mensuração da desigualdade real, ou seja, constam dados da renda antes 

e depois dos impostos; antes e depois das transferências; e a concentração de renda possui forte 

relação com determinadas classes sociais, (KRIEGER e MIERRIEKS, 2016, p. 12), visto que 

as famílias mais pobres comprometem maior parcela de sua renda disponível com consumo. 

Obteve-se dados das variáveis acima para 100 países, no período de 1971-2010, esti-

mando modelo em dados em painel por meio de método dos momentos generalizados (MGM), 

conhecido como estimador Arellano-Bond, pois em todos os artigos objeto de análise, verifica-

se a extrema cautela adotada pelos pesquisadores ao tratar os dados e estimar os modelos, mo-

tivo pelo qual estimou painel com vetor-autoregressivo constatando a evidência da desigual-

dade impactar negativamente a liberdade econômica. Neste período objeto do modelo foram 

utilizados dados da média da liberdade econômica em períodos quinquenais ou 5-por ano, (KRI-

EGER e MIERRIEKS, 2016, p. 10). 
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O autor enfatiza todo o cuidado que deve ser realizado para que não haja enviesamento 

dos resultados em razão de possível endogeneidade entre as variáveis, vez que a desigualdade 

e a liberdade econômica possuem causalidade reversa, motivo pelo qual o modelo é estimado 

com método dos momentos generalizados (GMM). Esclarece que a endogeneidade poderia 

ocorrer por omissão de variável relevante, e para eliminar o risco de endogeneidade realiza-se 

o teste da causalidade de Granger, além de realizar a inclusão no modelo (3) da variável inde-

pendente democracia, cuja fonte dos dados empregada pela literatura foi indicada anterior-

mente. 

Ressalta-se que com o teste de causalidade de Granger o modelo apresenta relaciona-

mento dinâmico entre as variáveis, afastando o risco de endogeneidade nos resultados, visto 

que o teste de causalidade de Granger superar as limitações do uso de simples de correlações 

entre variáveis, pois neste teste X causa Y se valores passados de X ajudam a prever o valor 

presente de Y, sendo este o efeito dinâmico no teste. 

Desta forma, as variáveis supramencionadas foram utilizadas no teste de Granger de 

não-causalidade, (GMM), em que se ajustou um modelo de painel bivariado de vetor-autorre-

gressivo (PVAR), segue: 

 

em que, 

GINI = desigualdade 

EF = liberdade econômica 

it = indicativo de painel de dados 

l = defasagem 

 

Como se verifica nos modelos foram utilizado defasagens de cinco anos nas variáveis 

dependente e explicativa (KRIEGER e MIERRIEKS, 2016, p. 14), ou seja, houve defasagem 

na liberdade econômica e na desigualdade, além do longo período m, foram inseridas dummies 
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τt¹². Os modelos (1.1) e (1.2) foram estimados pelo sistema-GMM e diferença-GMM, constando 

efeitos fixos do modelo. 

Por se tratar de sistema PVAR há uma estacionariedade para o teste de Granger de não-

causalidade, o que leva a necessidade de realizar o teste de raiz da unidade do painel, (KRIE-

GER e MIERRIEKS, 2016, p. 16). Diante disso, estimou-se modelo (2) por mediante o sistema-

MGM, segue modelo com uma série estimada: 

(2) EFit = β0 + β1EFt-1 + β2GINIt-1 + β3 X’t-1 + ηi + τt + υi  

 

em que,  

EFit = liberdade econômica atual; 

β1EFt-1 = liberdade econômica defasada em t-1; 

β2GINIt-1 = coeficiente de Gini; 

β3 X’t-1 =  vetor (composto por: ideologia, cultura e democracia); 

 ηi = dummy das observações; 

τt = dummy temporal; e  

υi = termo de erro amostral. 

 

O X’ consiste em vetor de controle das variáveis, sendo composto por: ideologia, cultura 

e democracia, cujo método de mensuração consta no artigo de Cheibub et al (2010), com dados 

disponíveis no Democracy and Dictatorship Revisited Dataset (DDRD). Em seguida, os autores 

realizaram estimativa com a interação com as outras variáveis que compõem o Índice Mundial 

de Liberdade Econômica, veja modelo: 

(3)  EFit = β0 + β1EFt-1 + β2GINIt-1 + β3DEMOCt-1   

+ β4(GINIt-1 * DEMOCt-1) β5PIBp.c.t-1 + ηi + τt + υi  

 

em que, 

EFit = liberdade econômica atual; 

β1EFt-1 = liberdade econômica defasada em t-1; 
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β2GINIt-1 = coeficiente de Gini defasado em t-1; 

β3DEMOCt-1 =  democracia defasado em t-1; 

β4(GINIt-1 * DEMOCt-1) =  vetor (composto pelo coeficiente de Gini e democracia de-

fasados em t-1); 

β5PIBp.c.t-1 = produto interno bruno defasado em t-1; 

 ηi = dummy das observações; 

τt = dummy temporal; e  

υi = termo de erro amostral. 

 

Assim, ao incluir todas as variáveis há possibilidade de que na interação do modelo 

ocorra uma possível multicolinearidade, pois os desvios padrão estimados tendem a crescer e o 

coeficiente da regressão associado com a interação das variáveis (β2, β3 e β4), resulte em au-

sência de significância estatística. Esclarece que por se tratar de possibilidade de ausência de 

significância estatística, fez-se teste-F que apresentou significância estatística, afastando o re-

ceio. 

Portanto, a desigualdade afeta negativamente a liberdade econômica, cujos resultados 

são robustos quando incluídos os cinco subcomponentes do Índice Mundial de Liberdade Eco-

nômica. 

No artigo de Islam (2018), realiza estudo que analisa a possível afetação negativa da 

desigualdade sobre a liberdade econômica, sob visão de que a evolução da economia global 

poderia aumentar o nível de concentração de renda (desigualdade). 

Assim, o artigo goza de ineditismo ao avançar na literatura investigando empiricamente 

que a desigualdade afeta a liberdade econômica, sendo que esta relação sofre influência positiva 

do nível de democracia dos países, (ISLAM, 2018, p. 4). 

Por esta razão realiza realiza trabalho empírico para examinar a relação existente entre 

desigualdade e liberdade econômica, bem como desigualdade e democracia para testar a hipó-

tese de que a desigualdade afeta negativamente a liberdade econômica.  

Quanto a variável dependente será o Índice Mundial  de Liberdade Econômica do Fraser 

Institute, já em relação às variáveis explicativas são: o próprio Índice Mundial de Liberdade 

Econômica; os componentes do Índice Mundial de Liberdade Econômica (tamanho de governo; 
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sistema legal e direitos de propriedade; saúde monetária; liberdade para trocas internacionais; 

regulação); desigualdade que é mensurada pelo UNU/WIDER (Universidade das Nações Uni-

das). 

Neste trabalho empírico obteve dados de 46 países, coletando dados de países desenvol-

vidos e em desenvolvimento no período de 2000 à 2014, cuja relação de países conta do apên-

dice (ISLAM, 2018, p. 49). Além disso, a desigualdade gozou de defasagens entre 5 à 10 anos, 

sendo estimado pelo método dos momentos generalizados (MGM), que é método adequado 

para instrumentos internos da desigualdade e outras variáveis endógenas, (ISLAM, 2018, p. 6), 

por possuir efeito dinâmico entre as variáveis e instrumentos do modelo que suprime os riscos 

de endogenia. 

O modelo foi estimado por mínimos quadrados ordinários, (MQO) com dados empilha-

dos, cujo método possui eficiência sobre o de efeitos fixos, (ISLAM, 2018, p. 13 e 14), e além 

das variáveis já mencionadas foram incluídas dummies para capturar os choques macroeconô-

micos que tenham impactado significativamente a liberdade econômica, porque os parâmetros 

estimados variam conforme o ambiente doméstico do país. 

As dummies foram incluídas em todas as regressões, melhorando o modelo, demons-

trando que a inclusão das dummies com as demais variáveis do modelo, revelando-se uma boa 

variável instrumento, visto que a desigualdade utilizada de forma isolada se constata nos resul-

tados endogenia. 

Na mensuração dos efeitos da desigualdade na liberdade econômica foi estimado mo-

delo de regressão de dados em painel, veja: 

 lnEFRit = β0 + β1lnWINQit + λ’lnXit + CDi + TDt +eit    (1) 

 em que, 

 lnEFRit = logaritmo do Índice Mundial de Liberdade Econômica;  

β1lnWINQit = desigualdade mensurada pela UNU/WIDER; 

λ’lnXit = logaritmo de vetor (composto por PIB, inflação e educação); 

CDi = democracia; 

TDt = densidade da união de trocas, consiste em instrumento que mensura a desigual-

dade; 

eit = termo de erro. 
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 Em que EFR consiste na liberdade econômica do Fraser Institute, sendo composto pela 

nota do Índice Mundial de Liberdade Econômica, bem como os cinco principais componentes: 

tamanho de governo (GV); sistema legal e direitos de propriedade (PR); saúde monetária (SM); 

liberdade para trocas internacionais (FT); regulação (RG). 

Além disso, a variável WINQ consiste na desigualdade que é mensurada pelo UNU/WI-

DER que alterna entre 1% e 10% de riqueza; X permanece como vetor de controle das variáveis, 

sendo composto por: crescimento econômico, taxa de inflação, tamanho da população, atendi-

mento escolar e renda proveniente de recursos naturais. 

Assim com a estimação mediante MQO (mínimos quadrados ordinários), deparou-se 

com três problemas, sendo:  

1. possível endogenia quanto a desigualdade, o que é comum da liberdade econômica 

para a desigualdade com possível captura de causalidade reversa;  

2. mensuração dos erros da desigualdade, especialmente em países em desenvolvi-

mento; e  

3. a omissão de variável relevante (por ex: cultura, geografia e etc.), cuja omissão do 

modelo da regressão afetou a relação da liberdade econômica com uma ou outras variáveis, 

(ISLAM, 2018, p. 14). 

E em razão disto, utilizou duas escalas de defasagens da desigualdade entre 5 e 10 ano 

ano, mitigando os efeitos na regressão de MQO (mínimos quadrados ordinários), e por esta 

razão se infere a necessidade de se utilizar o estimador-MGM (Arellano-Bond) que usa os níveis 

da equação e as diferenças para controlar possível endogenia. 

Então, fez-se a regressão por mínimos quadrados ordinários (MQO) em duas formas, 

sendo uma com dados empilhados e outra com efeitos fixos, momento em que constatou, nos 

resultados, que estes apresentam viés ascendente comparativamente àquele, demonstrando 

ainda que a desigualdade impactou de forma adversa a liberdade econômica em geral, bem 

como para os 04 dos componentes do Índice Mundial de Liberdade Econômica. 

Por fim, realiza terceiro teste dinâmico do método de momentos generalizados (MGM), 

a fim de obter instrumentos internos da desigualdade e da endogenia com outras variáveis ex-

plicativas. 

Esclarece que, somente, o tamanho de governo sofreu significante impacto positivo da 

desigualdade. Já os resultados em método da estimação das variáveis instrumentais em dois 
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estágios de mínimos quadrados (IV-2SLS), constatou-se nexo da desigualdade na liberdade eco-

nômica em seus resultados, segue equação: 

Yit = βXit + yZit + eit         (2) 

em que, 

Yit = liberdade econômica; 

βXit  = desigualdade; 

yZit  = densidade da união de trocas, consiste em instrumento que mensura a desigual-

dade; e 

eit  = termo de erro. 

Neste modelo (2), Y consiste na liberdade econômica, X é a desigualdade e Z um ins-

trumento de controle interno. Na regressão estimada por método da estimação das variáveis 

instrumentais em dois estágios de mínimos quadrados (IV-2SLS), verificou-se significância a 

1% de impacto da desigualdade sobre a liberdade econômica agregada. 

Portanto, a literatura encontra resultados em que o aumento da desigualdade reduz a 

liberdade econômica, especialmente os resultados dos direitos de propriedade, livre mercado e 

regulação. 

Adicionalmente, são apresentados os quatro artigos principais que integram o grupo da 

variável liberdade econômica defasada, sendo os mais citados pela literatura, em que a liberdade 

econômica figurou tanto como variável dependente como variável independente, e diante da 

relevância nos resultados encontrados e na técnica empregada para afastar os receios de endo-

geneidade. 

Ponto preliminar importante de ser mencionado, que a literatura enfatiza os riscos de 

endogeneidade nos resultados, realizando inúmeros e estimações dos modelos por métodos al-

ternativos como métodos dos momentos generalizados (MGM) ou método de estimação das 

variáveis instrumentais em dois estágios de mínimos quadrados (IV-2SLS), cujos testes mitigam 

o risco de endogeneidade nos resultados, o que será exposto em cada artigo, respeitando a téc-

nica desenvolvida de cada pesquisador e ao final será exposto as razões do presente pesquisador 

quanto ao uso da liberdade econômica de forma concomitante no modelo. 
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Assim no artigo de Hall (2016), estuda os fatores que afetam a liberdade econômica, 

visto que a literatura aponta que a liberdade econômica conduz a crescimento econômico em 

razão do papel das instituições inclusivas e democráticas. 

Por esta razão que este artigo avança na pesquisa da literatura sobre os fatores que afe-

tam a liberdade econômica sob uma visão de sua qualidade institucional no período de 1980 à 

2010, ou seja, a literatura existente não se dedicou a analisar como os fatores que afetam a 

liberdade econômica influem no crescimento econômico. 

Quanto à variável dependente foi utilizado o resultado do Índice Mundial de Liberdade 

Econômica do Fraser Institute, e como variáveis explicativas: crescimento econômico; a liber-

dade econômica em 1980; PIB em 1980; educação em 1980; democracia; pesos e contrapesos; 

capacidade de saída; etnia, linguagem e religião. 

Os dados do PIB-per capta foram obtidos no Banco Mundial a preços correntes; já as 

variáveis que abarcam o capital humano foram obtidas a média escolar da população com idade 

superior a 25 anos em Barro e Lee (2013); enquanto que às variáveis democracia, pesos e con-

trapesos, etnia, linguagem e religião foram obtidas conforme a literatura aponta na variável 

democracia, conforme apontou anteriormente. 

Adota o método utilizado pela literatura de crescimento econômico para mensurar a li-

berdade econômica com a própria liberdade econômica, consistindo no método de β-conver-

gência. Esclarece que o método de β-convergência normalmente é utilizado para mensurar a 

convergência da renda através dos países, (HALL, 2016, p. 3 e 4), para que desta, parcial con-

vergência seja possível inferir que a concentração de renda está associada negativamente à li-

berdade econômica. 

Desta forma, o autor utiliza do método de β-convergência para obter resultados estatis-

ticamente válidos, motivo pelo qual realiza adequação deste método que é utilizado para análise 

de concentração de renda na mensuração da liberdade econômica na própria liberdade econô-

mica.  

Por conseguinte, a regressão do modelo foi estimada com dados em painel, sendo inclu-

ída o Índice Mundial de Liberdade Econômica como variável dependente em valores atuais, e 

o Índice Mundial de Liberdade Econômica em 1980 como variável explicativa, a fim de men-

surar a mudança da liberdade econômica entre os níveis iniciais para o atual.  
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  Esclarece-se que neste método o autor espera obter sinal negativo (-) que é indicativo 

de convergência positiva entre a variável dependente e independente, sendo que o sinal (+) 

demonstra a divergência entre as variáveis. Segue equação: 

InEFW2010 - InEFW1980 =  α +  βEFW1980 + γX1980 + ε    (1)  

 

em que,  

 InEFW2010 = logaritmo do Índice Mundial de Liberdade Econômica em 2010; 

InEFW1980 =  logaritmo do Índice Mundial de Liberdade Econômica em 1980; 

α =  constante; 

βEFW1980 =  Índice Mundial de Liberdade Econômica em 1980; 

γX1980 = matriz de variáveis da mudança da liberdade econômica no longo prazo; e 

ε = termo de erro.  

 

Neste modelo (1), “ln” consiste em informação que as variáveis foram utilizadas em 

logaritmos; “X1980” consiste em matriz de variáveis que explica a mudança dos fatores que 

afetam a liberdade econômica a longo prazo, (1980 à 2010), visto que o sinal negativo indica 

convergência com a liberdade econômica, ao passo que o sinal positivo implica divergência 

com a liberdade econômica, (HALL, 2016, p. 4). 

Dos resultados do modelo (1), constatou sinal negativo com significância estatística do 

coeficiente da liberdade econômica em 1980, analisando como a liberdade econômica está con-

vergindo desde 1980.  

Esta convergência se deu em países com baixos níveis iniciais de liberdade econômica, 

assim como em países com altos níveis de liberdade econômica, porém a velocidade da liber-

dade econômica é distinta. 

Portanto, o artigo inova ao analisar a liberdade econômica inicial com a liberdade eco-

nômica atual, sendo a liberdade econômica fator de afetação dela mesma, visto que a liberdade 

pede mais liberdade. 
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Além disso, o método utilizado de convergência contribui, ainda, com a literatura ao 

examinar a velocidade que a liberdade econômica influi sobre países livres e não-livres no pe-

ríodo de 1980 à 2010. 

Quanto ao artigo de Leeson, Peter,  Sobel e Dean (2012) que estuda o relacionamento 

entre como a liberdade econômica (instituições econômicas) afeta a liberdade econômica, bem 

como a mudança da liberdade econômica entre os países, ou seja, este artigo analisa o nível de 

qualidade institucional que determina o nível e a mudança da liberdade econômica, (LEESON, 

PETER, SOBEL, DEAN., 2012, p. 139). 

Como variável dependente foi aplicado o Índice Mundial de Liberdade Econômica do 

Fraser Institute; e como variável explicativa foi empregado a liberdade econômica em nível 

defasado. Ressalta-se que os dados foram extraídos do relatório do Fraser Institute para o perí-

odo de 1985 à 2005. 

Espera-se sinal positivo da regressão, visto que a liberdade econômica conduz a mais 

liberdade econômica, como aponta a literatura, razão pela qual o modelo foi estimado por meio 

de autorregressivo espacial (ARS) e modelo de erros espaciais (MES), pois consistem em mo-

delos que podem explicar a mudança dos níveis de liberdade econômica entre países vizinhos. 

Segue equação do modelo estimado com ARS: 

ΔEt = α + pWΔEt + Et-5β + Xw + vt       (1) 

 

em que,  

ΔEt = liberdade econômica atual; 

α = constante; 

pWΔEt = coeficiente espacial autoregressivo em matriz de peso espacial que analisa os 

níveis de liberdade econômica dos países vizinhos; 

Et-5β =  vetor que mensura os níveis defasados da liberdade econômica; 

Xw = coeficiente espacial autoregressivo em matriz de peso espacial dos países vizinhos; 

e  

vt  = termo de erro.  
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Em que ΔEt é um vetor que mede a mudança da liberdade econômica entre t-5 e t, en-

quanto que Et-5 consiste em vetor que mensura os níveis defasados da liberdade econômica. X 

é uma matriz exógena que inclui vários fatores que podem determinar a mudança do capitalismo 

e da liberdade econômica (LEESON, PETER, SOBEL, DEAN., 2012, p. 140). p é um coefici-

ente espacial autoregressivo. W consiste em matriz de peso espacial que analisa o comporta-

mento dos países vizinhos. 

Enquanto que no modelo estimado com MES, aponta a mudança da liberdade econô-

mica sem justificativa com os países vizinhos, vide equação: 

ΔEt = α + Et-5β + Xw + εt;   λWΔεt + ήt    (2) 

Os resultados apresentaram significância estatística a ser estimado por de método autor-

regressivo espacial (ARS) e modelo de erros espaciais (MES), constatou-se que a mudança da 

liberdade econômica apresentou coeficiente significativa para a mudança da liberdade econô-

mica no tempo e entre os países vizinhos, porém não apresentou significância estatística ao 

diferenciar capitalismo e democracia.  

Portanto, o mencionado artigo faz emprego de autorregressivo espacial (ARS) e modelo 

de erros espaciais (MES) com a finalidade de mitigar o risco de endogenia ao realizar regressão 

da liberdade econômica (variável dependente) com a liberdade econômica defasada em t-5 (va-

riável independente).  

Como no artigo houve resultados estatisticamente significativos da liberdade econômica 

defasada determinar a liberdade econômica, pois a liberdade pede mais liberdade, sendo que 

este resultado foi obtido com os métodos específicos de estimação do modelo acima menciona-

dos. 

No artigo de March, Lyford e Powell (2017) investiga os fatores que afetam a liberdade 

econômica e sua associação positiva com maiores níveis de liberdade econômica que são im-

portantes ao crescimento e prosperidade. 

O artigo contribui com pouca margem significativa à literatura existente que examina 

os fatores que afetam a liberdade econômica, (MARCH, LYFORD, POWELL, 2017, p. 02), 

visto que o teste foi realizado com 97 países que tiveram altos níveis de liberdade econômica 

no período de 1990 à 2010. 

Como variável dependente foi aplicado o Índice Mundial de Liberdade Econômica do 

Fraser Institute; e como variáveis explicativas, foram: renda bruta nacional no Banco Mundial; 
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crises, com variável binária dummy; produção energética, no relatório anual do Banco Mundial; 

etnolinguagem como aponta a literatura de democracia, sendo que a etnolinguagem consiste no 

idioma de cada etnia com suas características históricas, exprimindo as características de um 

povo; crescimento e inflação foram obtidos no FMI; entraves do poder executivo, cujos dados 

foram obtidos no Polity IV database, consistindo em proxy do sistema eleitoral; sistema legal, 

obtidos no site da CIA. 

Cabe esclarecer que a variável explicativa pertinente as crises econômicas, os pesquisa-

dores utilizaram variáveis distintas a fim de capturar determinadas densidades de crise impac-

tam a liberdade econômica, motivo pelo qual existem variáveis de crises profundas e crises 

médias. 

Em razão do Índice Mundial de Liberdade Econômica no período anterior a 1996 ser 

medido a cada cinco anos foi utilizado periodicidade de t+5 no período de 1990 à 2010, no 

modelo objeto de regressão, estimado por mínimos quadrados ordinário (MQO), segue equa-

ção: 

ΔEF = α + β1InitialEF + β2Aid%GNI + β3ExergyExports + β4DeepCrisisl  (1) 

+ β5MediumCrisisl + β6DeepCrisisG + β7MediumCrisisG + β8X  

 

em que,  

ΔEF = liberdade econômica de 1990 à 2010;  

α = constante; 

β1InitialEF = liberdade econômica inicial (1990); 

β2Aid%GNI = ajuda estrangeira; 

β3ExergyExports = exportação de energia; 

β4DeepCrisisl = crise profunda; 

β5MediumCrisisl = crise média; 

β6DeepCrisisG = crise profunda de maiores proporções mundiais; 

β7MediumCrisisG =  crise média de maiores proporções mundiais; 

β8X = vetor (composto por: variáveis no ano de 1990: escolaridade inicial; entraves do 

executivo; log inicial renda bruta/per capita; população; etnia; e sistema legal). 
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Em que X, consiste em vetor contendo as seguintes variáveis no ano de 1990: escolari-

dade inicial; entraves do executivo; log inicial renda bruta/per capita; população; etnia; e sis-

tema legal. ΔEF consiste na liberdade econômica de 1990 à 2010, sendo que os valores iniciais 

da liberdade econômica, (β1InitialEF) foi aplicado como variável controle da variável depen-

dente. 

Dos resultados, constatou-se que alta significância negativa entre o nível inicial de li-

berdade econômica e o nível atual, bem como os níveis de liberdade econômica em países livres 

foram mais difíceis de aumentar, (MARCH, LYFORD, POWELL, 2017, p. 08).  

Assim como a renda bruta que teve alta significância estatística, porém negativamente 

associada à liberdade econômica, sendo insignificante com as outras variáveis. Já as crises apre-

sentaram aumento nos níveis de liberdade econômica, especialmente as crises e inflações de 

nível médio, pois como dito anteriormente a variável explicativa pertinente a crise consiste nos 

níveis das crises. 

Em razão dos resultados do modelo (1), os pesquisadores estimaram modelo (2), subs-

tituindo algumas variáveis explicativas, vide equação: 

ΔEF = α + β1InitialEF + β2Aid%GNI + β3ExergyExports + β5MediumCrisisl  (2) 

+ β7MediumCrisisG + β8LogInitial Gni/capta + β12EthnoFraction  + e 

 

em que,  

ΔEF = liberdade econômica de 1990 à 2010;  

α = constante; 

β1InitialEF = liberdade econômica inicial (1990); 

β2Aid%GNI = ajuda estrangeira; 

β3ExergyExports = exportação de energia; 

β5MediumCrisisl = crise média; 

β7MediumCrisisG =  crise média de maiores proporções mundiais; 

β8LogInitial Gni/capta = logaritmo inicial da desigualdade per capta; e 

 β12EthnoFraction  = fração da etnica; e 
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e = termo de erro. 

 

No modelo (2) os autores reduziram a amostra do modelo (1), ou seja, houve redução 

de 97 países para 48 países, com a finalidade de focar nos países com altos níveis de liberdade 

econômica, (MARCH, LYFORD, POWELL, 2017, p. 10).  

Esclarece que em ambas as regressões obteve resultados similares, o que levou os pes-

quisadores a concluírem que países com altos níveis de liberdade econômica sofrem pouca in-

fluência por fatores externos, ou seja, países com liberdade econômica mantém os níveis de 

crescimento econômica, reforçando a importância de se aplicar a liberdade econômica. 

Portanto, o artigo confirma que a liberdade econômica defasada afeta níveis posteriores 

de liberdade econômica, visto que a liberdade econômica pede por mais liberdade.  

No artigo de Heinemann (2004) analisa a velocidade com que os países implementam 

reformas em suas estruturas econômicas de modo que possam alterar os níveis de liberdade 

econômica, esperando obter signal positivo desta relação, motivo pelo qual realiza a inclusão 

dos 05 (cinco) componentes do Índice Mundial de Liberdade Econômica do Fraser Institute. 

O trabalho empírico analisou 123 países no período de 1970 à 2000, dado que o Índice 

Mundial de Liberdade Econômica do Fraser Institute não continha dados anuais no período 

anterior a 1996. 

Como variável dependente foi aplicado o resultado do Índice Mundial de Liberdade 

Econômica do Fraser Institute; e como variável explicativa foi utilizado os cinco componentes 

do Índice Mundial de Liberdade Econômica que são: governo, sistema legal, dinheiro, transfe-

rências e regulação para todo o período supramencionado em t-5. 

Além disso, foi analisado a mudança da liberdade econômica entre países de baixa renda 

até países de alta renda, segundo classificação de renda realizada pelo Banco Mundial. 

Desta forma, o modelo estimado foi realizado com a inclusão de variáveis explicativas 

dummies temporais, (t-5) e variáveis explicativas dummies de renda, assim como para a variável 

dependente foi realizado dummy binária para os períodos de 1970/1975 e 1995/2000, com 1 

(para sim) e 0 (para não), por meio de pesquisa a grupo de indivíduos indagando-os quanto ao 

desejo do país implementar ou não reformas estruturantes que impactem o nível de liberdade 

econômica, (HEINEMANN, 2004, p. 6). 
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Dos resultados, todas as variáveis explicativas dummies temporais apresentaram signi-

ficância estatística, analisando que a sociedade desejava um país com mais reformas estrutu-

rantes que impactam positivamente em políticas de livre mercado para que se obtenha cada vez 

mais liberdade econômica. 

Quanto às variáveis explicativas dummies de renda, apresentaram significância estatís-

tica, apenas, em países de média e baixa renda, (HEINEMANN, 2004, p. 20), pois a população 

ao responder anteriormente a pesquisa de sim ou não para o desejo de reformas estruturantes 

para aumentar o nível de liberdade econômica, demonstrou em sua grande maioria de “sim” 

que havia claro desejo da sociedade em se obter novas políticas econômicas de livre mercado. 

No entanto, quando o pesquisador realizou outro modelo incluindo os cinco componen-

tes do Índice Mundial de Liberdade Econômica como variável dependente, (governo, sistema 

legal, transferências, dinheiro, regulação), mantendo-se as variáveis explicativas dummies (de 

renda e de tempo), ocasião em que se obteve resultado diverso do anterior. 

Isto porque, as variáveis explicativas dummies de renda perderam toda a sua significân-

cia estatística, embora as variáveis explicativas dummies temporais mantiveram sua significân-

cia estatística, ou seja, mantinha-se a vontade de mudança com o implemento de políticas de 

livre mercado ao longo do tempo, porém o nível de renda dos países deixou de apresentar sig-

nificância estatística. 

Portanto, ratifica que a liberdade econômica defasada afeta níveis posteriores de liber-

dade econômica, sendo que os indivíduos dos países têm o desejo de que sejam realizadas re-

formas estruturantes que promovam altos níveis de liberdade econômica. 

Ao se concluir esta pesquisa dos três grandes grupos das principais de fatores que afetam 

a liberdade econômica, dentre elas: democracia, desigualdade e liberdade econômica defasada, 

verificou-se em todas que há associação com a liberdade econômica, determinando-a positiva-

mente com a democracia e a liberdade econômica defasada, porém a desigualdade apresentou 

associação negativa, confirmando a intuição econômica. 

Importante pontuar que em cada artigo foi utilizado método estatístico distinto de men-

suração da liberdade econômica em razão do forte risco apontado pela literatura de enviesa-

mento dos resultados em razão de endogeneidade, bem como omissão de variável relevante, 

colinearidade, entre outros que foram mencionados ao longo desta seção. Além disso, deve-se 

ressaltar os relatos de escassez de dados para determinadas variáveis, o que resultava em esti-

mação de modelos em cross section, (corte transversal), ou outros métodos distintos. 
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Esta preocupação de enviesamento dos resultados se verificou alta na literatura que 

aponta afetação da liberdade econômica pela própria liberdade econômica em série histórica 

defasada ou pela utilização dos seus 05 (cinco) principais componentes, ou seja, a liberdade 

econômica é explicada por ela mesma. 

Além disso, nos artigos mencionados nesta seção foram apresentados modelos diferen-

tes com inclusão de variáveis explicativas distintas nos modelos, sendo que em uns os pesqui-

sadores justificaram o uso como uma representação da democracia, por exemplo, e em outros 

foram utilizadas outras variáveis como: crises, produção energética, PIB, educação, etnia, et-

nolinguagem, entre outras já citada as quais não foram consideradas pela literatura como prin-

cipais fatores que afetam a liberdade econômica. 

Desta forma, considerando todos os pontos acima mencionados, no presente trabalho 

empírico será estimado modelo, tendo como variável dependente o resultado do Índice Mundial 

de Liberdade Econômica, e como variáveis independentes a democracia e a desigualdade que 

apresentaram resultados robustos. 

Quanto a variável independente liberdade econômica em série temporal defasada não 

integrará o grupo de variáveis independentes do presente trabalho empírico, pois como se ana-

lisou nos artigos os pesquisadores que incluíram esta variável em seu modelo apontaram resul-

tados enviesados em razão de endogenia e colinearidade, o que levava os pesquisadores a rea-

lizar testes e correções no modelo a fim de mitigar o vício. 

Assim como na maioria dos trabalhos empíricos citados, o presente trabalho acadêmico 

estimará o modelo em cross section, (corte transversal), visto que a escassez nos dados de al-

gumas variáveis explicativas para determinados períodos e quantidade de países impede a uti-

lização de dados em painel. 

Além disso, a cada inclusão de variável explicativa há maior redução proporcional do 

nível de grau de liberdade da regressão, motivo pelo qual optou por utilizar como variáveis 

explicativas: democracia, desigualdade, e o nível de tributação indireta que consiste no cerne 

do presente trabalho empírico quanto a sua possível associação negativa com a liberdade eco-

nômica. 

Portanto, apresentadas os fatores que afetam a liberdade econômica mediante análise 

dos artigos empíricos recorrentemente citados pela literatura na próxima seção será destinada a 

discorrer sobre como a tributação indireta pode afetar a liberdade econômica. 
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4 COMO A TRIBUTAÇÃO INDIRETA PODE AFETAR A LIBERDADE ECONÔ-

MICA 

Nesta seção, será abordado o motivo de tributar bens e serviços, bem como a associação 

negativa da tributação indireta com a liberdade econômica, visto que o grau de tributos indiretos 

incidentes sobre a atividade econômica podem indicar quais instituições econômicas (inclusivas 

ou extrativistas) o país emprega na manutenção do Estado social, afetando o bem-estar total, 

conforme se verifica a seguir. 

Inicialmente, cabe informar que a literatura aponta a necessidade de tributar bens e ser-

viços para que não haja distorções sobre a renda, investimentos, capital e poupança, além de 

conferir melhor distribuição dos recursos arrecadados, minimizando a distorção causada pelos 

impostos, (KRUSELL, QUADRINI, RIOS-RULL, 1996,  p. 478). 

Além disso, existem argumentos a favor da tributação da renda por ela tributar o resul-

tado, sendo apontada por economistas como um imposto de livre mercado, (ROTHBARD, 

2018, p. 01), ante a ausência de interferências na atividade econômica. 

Esta preocupação ocorre pelo fato comum de que em todas as economias o nível de 

tributação pode aumentar o nível de desigualdade, (KRUSELL, QUADRINI, RIOS-RULL, 

1996,  p. 486), havendo associação negativa entre o nível de tributação e o resultado agregado. 

Há, como se verifica, uma importante característica compensatória entre tributar pro-

gressivamente a renda e tributar os bens e serviços, sendo que a cada tributo tem uma incidência 

tributária distinta, a fim de que haja neutralidade na tributação e diminuição das desigualdades, 

(WALD, 1945, p. 583-588). 

Em outras palavras, a progressividade do imposto sobre a renda ostenta característica 

negativa por minar o crescimento de distorções, enquanto que o imposto sobre bens e serviços 

possui característica positiva, desta forma, uma estrutura tributária neutra existe quando o mon-

tante recolhido de tributos diretos é suficientemente capaz de impedir a progressão de distorções 

causadas pelos tributos indiretos, (KRUSELL, QUADRINI, RIOS-RULL, 1996,  p. 493). 

Esta neutralidade resulta no recolhimento  proporcional da mesma parcela de tributos 

aos cofres públicos, ou seja, a neutralidade na tributação de bens e serviços ocorre quando o 

contribuinte recolhe aos cofres públicos o montante devido sem que isto distorça a alocação de 

recursos, eficiência produtiva, bem-estar total, (DUE, 1968, p. 340). 
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A estrutura tributária do Estado pode influir na (in) existência de tributação neutra, posto 

que possui várias formas de arrecadar, podendo fazer emprego de qualquer dos tipos tributários 

existentes, que são: os impostos, taxas e contribuições dos indivíduos e agentes econômicos, os 

quais incidem sobre: a renda, o consumo ou a propriedade. 

Salienta-se que os países possuem seis tipos de tributos incidentes sobre bens e serviços, 

sendo que cada um possui uma especificidade quanto a base de cálculo e sua incidência tribu-

tária, (se sobre a venda ou se sobre a produção da mercadoria), (FRIEDLAENDER, 1967, p. 

126).  

A singularidade de cada tipo tributário incidente sobre bens e serviços possui particula-

ridades arrecadatórias, podendo se dar: somente sobre bens finais ao consumo; sobre toda a 

cadeia produtiva sem o consumidor; sobre toda a cadeia produtiva com o consumidor, (FRIE-

DLAENDER, 1967, p. 127). 

Dentre estes tipos de impostos sobre bens e serviços nenhum deles possui neutralidade 

econômica, pois prevêem incidência tributária para determinados bens de consumo, em deter-

minadas etapas ou em todas as etapas, podendo ocorrer de forma cumulativa ou não-cumulativa, 

desta forma, o momento da incidência  tributária influi no comportamento econômico dos agen-

tes, reduzindo a eficiência econômica, (HENDERSON, 1948, p. 545). 

Além do momento da incidência tributária, a alíquota pode interferir na obtenção de 

neutralidade tributária, pois a alíquota do imposto sobre bens e serviços pode ser flat (fixa) ou 

ad valorem, (percentual incidente sobre o fato gerador). 

A opção de alíquota flat ou ad valorem pode ser distorciva, vez que a sociedade con-

templa uma gama de peculiaridades sobre quantidade de bens demandada, precificação dos 

bens e serviços e os diferentes níveis de (in) elasticidades existentes em cada estrutura de mer-

cado, (concorrência, monopólio, oligopólio). 

Verifica-se que a estrutura tributária possui alta sensibilidade na dosagem dos tributos 

para que se obtenha uma tributação neutra, caso contrário o Estado poderá causar distorções 

tributárias aos agentes econômicos, dosando em altos níveis a carga dos tributos indiretos. 

Isto porque, a presença de altos níveis de tributos sobre bens e serviços com baixa tri-

butação sobre a renda resulta na presença do efeito regressivo da tributação, ou seja, altos níveis 

de tributos indiretos torna inefetiva a progressividade da tributação sobre a renda, aumentando 

a desigualdade, visto que os mais pobres comprometem maior parcela de sua renda em consumo 

de bens e serviços, (SLESNICK, 1986, p. 224). 
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Assim, há regressividade tributária por agregar toda a carga tributária incidente sobre 

bens e serviços, de modo que a diferença no produto da arrecadação tributária da classe mais 

rica se aproxime da classe mais pobre, (BIDERMAN; ARVATE, 2005, p. 167).  

Quanto ao comportamento dos consumidores, a presença de alta carga tributária indireta 

altera o comportamento dos agentes econômicos, aumentando os preços dos produtos e a lucra-

tividade dos ofertantes, (HENDERSON, 1948, p. 538-541), além de distorcer as preferências 

dos consumidores.  

Como se verifica altos níveis de tributos indiretos incutem efeitos negativos quanto ao 

consumo por bens e serviços, impactando também os ofertantes, pois os tributos indiretos inci-

dem antes do resultado auferido pelo contribuinte (VASCONCELLOS, 2003, p. 86). 

Esta incidência antecipada ao resultado da atividade econômica enfrenta maior resistên-

cia pelo ofertante, porque o Estado está tributando a iniciativa ao desenvolvimento da atividade 

econômica, atribuindo um novo custo ao agente econômico, interferindo na competitividade 

dos seus bens e serviços e na quantidade demandada, (VASCONCELLOS, 2003, p. 87). 

Isto porque, sem a tributação sobre bens e serviços (T) o preço de mercado (p0), porém 

com o advento do tributo (T) o preço que será ofertado será distinto (p1), representando, por-

tanto, para o ofertante a equação: p1 = p0 - T. 

Desta forma, o ofertante, em sua atividade produtiva, deve computar o custo do tributo 

sobre seus bens e serviços, onerando sua atividade, pois terá que readequar sua capacidade 

produtiva, a fim de manter sua eficiência, ao passo que o consumidor terá uma redução na sua 

propensão marginal a consumir dado o encarecimento do bem ou serviço em razão da presença 

do tributo. 

Em razão disto que toda tributação tem natureza eminentemente distorciva sobre o bem-

estar, pois retira parcela do excedente do ofertante e do consumidor de forma compulsória, vez 

que o produto da arrecadação é destinado ao cumprimento das finalidades previstas na Consti-

tuição, (DE HAAN, STURM, 2006, p. 408), impactando negativamente a liberdade econômica. 

Ademais, o nível de tributos indiretos pode agravar o desenvolvimento da atividade eco-

nômica, conferindo perdas de bem-estar, ineficiências produtivas, má alocação de recursos, ou 

seja, a alta quantidade de tributos indiretos denota o emprego pelo Estado de instituições eco-

nômicas extrativistas. 
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Por todos estes motivos que há associação negativa entre a tributação indireta e a liber-

dade econômica, em conformidade com a intuição econômica de que o exercício do Estado na 

arrecadação tributária ocorre de forma coercitiva, visto que extrai parcela de renda disponível 

dos agentes econômicos independente do consentimento do contribuinte. 

Esta extração de renda disponível na tributação indireta dos agentes econômicos por 

ocorrer de forma antecipada impede com que os contribuintes realizem medidas de evasão fis-

cal, entre outros subterfúgios de modo a evitar a incidência tributária, tais como: ocultação de 

renda passível de incidência tributária na declaração de bens e renda. 

Como se percebe o Estado possui facilidade na fiscalização e arrecadação de tributos 

sobre bens e consumo, pois captura, inclusive, as economias informais, porém, sob a perspec-

tiva dos contribuintes, a tributação sobre bens e serviços além de penalizar a atividade econô-

mica pode resultar no aumento da complexidade tributária. 

 A complexidade nos tributos indiretos pode ocorrer pela utilização de diferentes alíquo-

tas ou bases de cálculos para bens ou serviços distintos, como também pode ocorrer a fixação 

de alíquota uniforme sobre bens e serviços, desconsiderando as peculiaridades de cada estrutura 

de mercado. 

 Além disso, a complexidade tributária pode resultar no aumento da quantidade de obri-

gações tributárias acessórias, majorando os custos de transação dos agentes econômicos por 

necessitarem de mais horas para o cumprimento de todas as obrigações necessárias ao recolhi-

mento do imposto aos cofres públicos, (tax compliance), cujos custos adicionais são repassados, 

total ou parcialmente, sobre os bens ou serviços comercializados, dependendo da elasticidade. 

A complexidade tributária pode ocorrer pelo excesso legislativo, (constituição, normas 

legais, infralegais, etc), pela concessão de subvenções, subsídios, isenções para determinados 

setores ou agentes econômicos, causando distorções com o tratamento tributário discriminató-

rio, quando todos deveriam ser tratados de forma equânime, visto que todo o setor produtivo 

contribui para o desenvolvimento e performance econômica do país. 

Todas estas formas de complexidade tributária são oriundas do rent seeking de parte dos 

contribuintes que se socorre aos representantes dos Estado com a finalidade de obter a conces-

são de benefícios, isenções, subvenções, incentivos, ao seu setor específico, causando distorção 

sobre os preços. 

Por conseguinte, a complexidade tributária incentiva comportamento de parcela dos 

contribuintes de dependência com o Estado, nascendo as relações de compadrio que defluem 
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práticas corruptivas, além de incentivos de rent seeking para tornar determinado agente econô-

mico competitivo em detrimento de outros contribuintes. 

Assim, a complexidade tributária possui nítida natureza de instituição extrativista por 

conferir aos agentes econômicos desestímulos ao desenvolvimento regular da atividade econô-

mica em razão dos altos custos de transação. 

Por esta razão que estruturas tributárias que implementem métodos simples de cumpri-

mento das obrigações tributárias possui um menor custo de transação aos agentes econômicos, 

tornando desnecessário a contratação de prestadores de serviços para a conformidade tributária 

(tax compliance), resultando em menor distorção sobre os preços relativos, (DUE, 1968, p. 

342), bem como sobre o bem-estar. 

Além da complexidade tributária, não se pode esquecer da análise de uma tributação 

sobre bens e serviços e seu efeito sobre os mercados e a competitividade, sendo que impacto 

distorcivo será distinto a depender da estrutura competitiva, (concorrência perfeita, concorrên-

cia imperfeita, monopólio, oligopólio), bem como grau de elasticidade de cada bem ou serviço.  

O efeito distorcivo da tributação sobre bens e serviços ocorre quando a incidência tribu-

tária distância o preço dos custos marginais, (HENDERSON, 1948, p. 538), além de distanciar 

o retorno produtivo do produto marginal, logo toda a sociedade perde esta camada de bem-

estar. 

Gráfico n. 1 - Excedentes do consumidor e do produtor em um mercado em equilíbrio 

 

Fonte: Gráfico obtido em MANKIW, 2013, p. 139. 
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Ante a ilustração dos excedentes do produtor e do consumidor informa que esses exce-

dentes são ferramentas básicas para estudar o bem-estar econômico no mercado, (MANKIW, 

2013, p. 138), visto que o equilíbrio demonstrado no gráfico 1 consiste no ponto de encontro 

da demanda agregada e da oferta agregada, momento em que há eficiência. 

Contudo, no gráfico 1, não está contemplado a existência dos tributos indiretos inciden-

tes sobre bens e serviços, motivo pelo qual apresenta o gráfico 2 com a presença de um imposto 

específico no mercado, segue: 

Gráfico n. 2 - Efeito de um imposto específico sobre o equilíbrio de mercado. 

 

Fonte: Gráfico obtido em VASCONCELLOS, 2003, p. 89. 

 

Como se verifica no gráfico acima a presença de um imposto indireto no mercado resulta 

no deslocamento à esquerda (de S para S’) da curva de oferta, mantendo-se inalterada a curva 

de demanda, logo o tributo indireto resultou em distorção sobre o preço de equilíbrio do bem 

ou serviço acima demonstrado. 

Este deslocamento da curva resulta em ineficiências econômicas, visto que todas as par-

tes interessadas, ou seja, agentes econômicos e o Estado perdem parcela de bem-estar econô-

mico, pois uma parcela dos excedentes deixou de ser explorada em razão das distorções causa-

das pelo tributo sobre bens e serviços, conforme se verifica no gráfico abaixo: 

Gráfico n. 3 - Distorções tributárias e elasticidades. 
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Fonte: Gráfico obtido em MANKIW, 2013, p. 155. 

 

Como se verifica no gráfico acima, quanto maior for a incidência tributária, (flat ou ad 

valorem), maior será o grau de ineficiência econômica (peso morto), causado pela distorção do 

tributo indireto sobre a atividade econômica.  

Este peso morto consiste em perda de bem-estar econômico extraído dos agentes econô-

micos, bem como do Estado em razão da incidência tributária, visto que é essencial o recolhi-

mento de tributos para administração do Estado e regular concessão dos bens e serviços públi-

cos à sociedade. 

O tamanho do peso morto é mensurado em conformidade com a elasticidade-preço da 

oferta e da demanda, do bem ou serviço objeto de incidência tributária, (MANKIW, 2013, p. 

152), desta forma, a distribuição da carga tributária entre vendedores e consumidores dependerá 

da elasticidade-preço da oferta e demanda do mercado, visto que mercados com demanda ine-

lástica todo o imposto será suportado pelos consumidores ante a necessidade pelo consumo: 

Gráfico n. 5 - Distorções tributárias e elasticidades (demanda inelástica) 
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Fonte: Gráfico obtido em MANKIW, 2013, p. 153. 

Agora segue o impacto do imposto sobre a oferta inelástica, verificando-se pequeno 

peso morto, consoante se infere abaixo: 

Gráfico n. 6 -  Distorções tributárias e elasticidades (oferta inelástica) 

 

Fonte: Gráfico obtido em MANKIW, 2013, p. 153. 

 

Enquanto que em demandas elásticas o imposto será suportada por ambos, a depender 

do grau de elasticidade do bem ou serviço, porém, em gradações distintas ou paritárias, ou seja, 

a carga do imposto pode ser suportado em maior parte pelo agente econômico do que pelo 

consumidor, e assim inversamente, conforme se demonstra o impacto em demanda elástica: 

Gráfico n. 7 -  Distorções tributárias e elasticidades (demanda elástica) 

 



58 
 

Fonte: Gráfico obtido em MANKIW, 2013, p. 153. 

 

E agora o impacto em oferta elástica, percebendo que o peso morto econômico é maior 

do que em um bem ou serviço inelástico, vide: 

Gráfico n. 8 - Distorções tributárias e elasticidades (oferta elástica) 

 

Fonte: Gráfico obtido em MANKIW, 2013, p. 153. 

 

Veja que a incidência tributária nos mercados é distinta a depender do grau de  (in)elas-

ticidade dos bens e serviços, sendo que independentemente de sua extensão haverá perdas ao 

excedente do consumidor que pagará mais caro pela mesma quantidade demandada, além de 

perdas ao produtor que sofrerá redução de seu resultado, resultando em readequação da quanti-

dade produzida para que se mantenha a eficiência na capacidade produtiva. 

Além deste efeito distorcivo sobre os excedentes do consumidor e do produtor, impor-

tante analisar como altos níveis de tributos indiretos penalizam a renda das classes sociais mais 

pobres, vez que maior parte de sua renda é comprometida com a aquisição de  bens e serviços 

necessários à sua subsistência, comprometendo, portanto, a renda disponível, além de impactar 

negativamente sua propensão marginal a consumir ante a alteração do comportamento dos con-

sumidores, (HENDERSON, 1948, p. 547).  

Logo, altos níveis de tributos indiretos conferem regressividade tributária que resulta 

em altos níveis de desigualdade social, pois a regressividade tributária resulta na aproximação 
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da carga tributária entre as classes sociais, ou seja, a sociedade deixa de contribuir com os tri-

butos de forma proporcional, segundo sua capacidade contributiva. 

Assim, a regressividade tributária causa efeito nocivo à atividade econômica por inter-

ferir nas decisões dos consumidores, visto que o consumo por bens e serviços consiste em motor 

que permite o regular funcionamento da atividade econômica, pois o consumidor realiza cons-

tante análise de custo-benefício ao decidir se realiza o consumo ou poupa os recursos, sendo 

que esta decisão é tomada constantemente com base na sua renda atual, bem como a expectativa 

de renda futura (KAPLANOGLOU, NEWBERY, 2004, p. 230). 

Portanto, importante analisar os impactos causados pelo nível de tributação indireta so-

bre a liberdade econômica, dada a relevância desta para o desenvolvimento da atividade econô-

mica, conforme documentado pela literatura que trata a liberdade econômica. Na próxima seção 

serão apresentados os métodos utilizados para mensurar a associação da tributação indireta so-

bre a liberdade econômica. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esta seção se destina a expor os procedimentos metodológicos que serão utilizados no 

presente estudo empírico. Assim, o presente modelo se propõe a avaliar mais especificamente 

se o nível de tributação indireta é uma variável relevante para o grau de liberdade econômica 

dos países, controlando o teste com as variáveis explicativas já consolidadas na literatura sobre 

o tema. 

Assim como na literatura, o presente trabalho empírico não obteve dados para todas as 

variáveis controle por todo o período objeto de pesquisa de 2000 à 2017, o que impede a esti-

mação dos dados em painel, visto que a ausência de dados resulta em painel desbalanceado que 

perde os efeitos espacial e temporal, (GUJARATI, 2011, p. 587). 

Cabe pontuar que a variável explicativa desigualdade gozou de maior escassez, visto 

que o coeficiente de Gini não goza de disponibilidade anual conforme relata a literatura, sendo 

que em 2017 consiste no último ano com sua disponibilização no sítio eletrônico da OECD 

(Organization for Economic Co-operation and Development), até a data da regressão, uma vez 

que para diversos países não há disponibilidade de dados anuais. 

Em razão da escassez dos dados o presente trabalho empírico estima o modelo em cross-

section, (corte transversal), sendo esta uma amostra de dados comumente empregada em esta-

tística em um determinado ponto no tempo, assim o efeito temporal é ignorado. Cabe mencionar 

que a cross-section, (corte transversal), consiste em método estatístico em que se obtém a me-

diana das amostras na função da regressão populacional (FRP). 

Contudo, na cross-section, (corte transversal), por analisar somente as amostras não é 

possível capturar o efeito temporal, (WOODRIDGE, 2018, p. 6), desta forma, serão realizados 

duas estimações, sendo uma para o ano de 2005 e outra para o ano de 2017, a fim de verificar 

a significância do teste, bem como consistência do efeito nestes dois períodos temporais. 

Cabe esclarecer que foram selecionados os anos de 2005 e 2017 por se tratar dos perío-

dos com a obtenção de maior quantidade de amostras localizadas para todas as variáveis expli-

cativas, sendo localizadas para o ano de 2005 dados para todas as variáveis explicativas em 73 

países dos 92 países disponibilizados pela OECD, e em 2017, período mais recente, com a 

totalidade dos dados para 84 países pesquisados dos 92 países disponibilizados pela OECD. 

Segue abaixo relação de todos os 92 países selecionados para os testes empíricos em 2005 e 

2017: 
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RELAÇÃO DE PAÍSES 
 
1           Argentina 
 2           Australia 
 3             Austria 
 4        Bahamas, The 
 5            Barbados 
 6             Belgium 
 7              Belize 
 8             Bolivia 
 9            Botswana 
10              Brazil 
11            Bulgaria 
12        Burkina Faso 
13          Cabo Verde 
14            Cameroon 
15              Canada 
16               Chile 
17            Colombia 
18    Congo, Dem. Rep. 
19         Congo, Rep. 
20          Costa Rica 
21       Cote d'Ivoire 
22      Czech Republic 
23             Denmark 
24  Dominican Republic 
25             Ecuador 
26    Egypt, Arab Rep. 
27         El Salvador 
28             Estonia 
29            Eswatini 
30                Fiji 
31             Finland 
32              France 
33             Germany 
34               Ghana 
35              Greece 
36           Guatemala 
37              Guyana 
38            Honduras 
39             Hungary 
40             Iceland 
41           Indonesia 
42             Ireland 
43              Israel 
44               Italy 
45             Jamaica 
46               Japan 
47          Kazakhstan 
48               Kenya 
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49         Korea, Rep. 
50              Latvia 
51           Lithuania 
52          Luxembourg 
53          Madagascar 
54            Malaysia 
55                Mali 
56          Mauritania 
57           Mauritius 
58              Mexico 
59             Morocco 
60         Netherlands 
61         New Zealand 
62           Nicaragua 
63               Niger 
64             Nigeria 
65              Norway 
66              Panama 
67    Papua New Guinea 
68            Paraguay 
69                Peru 
70         Philippines 
71              Poland 
72            Portugal 
73              Rwanda 
74             Senegal 
75          Seychelles 
76           Singapore 
77     Slovak Republic 
78            Slovenia 
79        South Africa 
80               Spain 
81              Sweden 
82         Switzerland 
83            Thailand 
84                Togo 
85 Trinidad and Tobago 
86             Tunisia 
87              Turkey 
88              Uganda 
89      United Kingdom 
90       United States 
91             Uruguay 
92       Venezuela, RB 

 

Assim, a utilização de regressão dos dados em corte transversal nos anos de 2005 e 

2017, poderá fornecer respostas enriquecedoras à pesquisa, pois o modelo será estimado por 

mínimos quadrados ordinários, (MQO), conforme procedimento realizado pela literatura.  
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O MQO consiste em método de estimação dotado de propriedade estatísticas com resul-

tados interessantes, motivo pelo qual consiste na análise de regressão mais poderosa e difun-

dida, (GUJARATI, 2011, p. 78). Esclarece que este modelo será estimado em regressão linear 

multivariada, por meio do software Gretl. 

A estimação por MQO demanda a realização de testes como: teste de heterocedastici-

dade de White, bem como normalidade dos resíduos, visto que o erro estocástico ui possui papel 

fundamental na análise da regressão, porque os seus resultados contemplam outras variáveis 

não incluídas no modelo de regressão, sendo que é desejável modelos de regressão mais simples 

possíveis, segundo o princípio da parcimônia, (GUJARATI, 2011, p. 66). 

Isto porque a escolha das variáveis se dá pela intuição econômica, bem como indicação 

da literatura pautada na teoria econômica, razão pela qual pesquisou as variáveis explicativas 

que afetam à liberdade econômica, além de inclusão da variável explicativa nível de tributação 

indireta, a fim de mensurar se há significância nos resultados, vez que a intuição econômica e 

literatura conduzem a uma associação negativa com a liberdade econômica, o que será objeto 

de mensuração na seção posterior. 

Assim, o presente modelo se propõe a avaliar mais especificamente se o nível de tribu-

tação indireta é uma variável relevante para o grau de liberdade econômica dos países, contro-

lando o teste com as variáveis explicativas já consolidadas na literatura sobre o tema. 

 

5.1  O Modelo 

Abaixo, seguem especificações para o respectivo modelo de análise da relação entre o 

nível de tributação indireta e a liberdade econômica dos países nos anos de 2005 e 2017: 

ƩEFWi = ß0 + ß1 Demi + ß2 Desigi + ß3 Trib Indi + Ɛi     (1) 

 , em que: 

EFW = Índice Mundial de Liberdade Econômica 

Dem = Indicador de Democracia 

Gini = Coeficiente de Gini, utilizado como indicador de desigualdade 
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TribInd = Nível de Tributação Indireta 

 

5.2  Variáveis do Modelo e suas Fontes 

Assim apresenta as variáveis selecionadas para a estimação do presente modelo, come-

çando com a variável dependente (EFW) que consiste no emprego dos níveis de liberdade eco-

nômica de cada país do Índice Mundial de Liberdade Econômica do Fraser Institute, com dis-

ponibilidade desde 1996 à 2019. 

Oportuno esclarecer ao leitor que não foi adotado o Índice Mundial de Liberdade Eco-

nômica do Heritage, visto que a literatura utiliza o Índice Mundial de Liberdade Econômica do 

Fraser Institute em seus artigos empíricos, consoante restou demonstrado na seção que trata 

das causam que possuem associação com à liberdade econômica. Assim sendo, neste trabalho 

será utilizado os dados do o Índice Mundial de Liberdade Econômica do Fraser Institute em 

estrita obediência à literatura.  

Quanto ao motivo da não utilização da liberdade econômica em série histórica defasada 

como variável explicativa, reitera o já mencionado na seção que trata dos fatores que afetam a 

liberdade econômica, visto que há presença de forte endogenia nos resultados (LEONIDA, 

PATTI e NAVARRA, 2007, p. 1.628), cujo viés anula a validade dos resultados encontrados. 

Ressalta-se que os mesmos receios são apontados pela literatura quanto a utilização dos 

cinco componentes do IMLE que são: governo, sistema legal, dinheiro, transferências e regu-

lação para todo o período supramencionado em série histórica defasada. 

Por esses motivos no presente trabalho empírico fez emprego da liberdade econômica 

ou de seus componentes em série defasada ante os riscos de enviesamento dos resultados. 

Quanto à variável explicativa democracia (Dem), os estudos realizados pela literatura 

quanto aos fatores que afetam à liberdade econômica fazem uso da variável democracia com 

dados disponibilizados na Economist Intelligence Unit que são mensurados pela  Freedom 

House, contendo a totalidade dos dados para as amostras dos anos de 2005 e 2017, inclusive é 

citada na seção de procedimentos metodológicos do  Índice Mundial de Liberdade Econômica 

do Fraser Institute. Esclarece que os dados da presente variável explicativa foram obtidos di-

retamente da fonte, (Economist Intelligence Unit). 
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A Freedom House disponibiliza em seu sítio eletrônico o método de mensuração dos 

níveis de democracia dos países, sendo que é realizado entrevista que contempla 100 perguntas, 

cada uma valendo um ponto. 

Destas 100 perguntas, 40 correspondem direitos políticos (PR), e 60 as liberdades civis, 

cujo produto da soma é convertido em classificação que oscila entre 1 a 7 pontos finais. Após 

o Freedom House realiza a soma dos resultados da classificação (CL + PR), cujo resultado é 

dividido por 2, resultando em livre (de 1.0 a 2.5), parcialmente livre (de 3.0 a 5.0) e não livre 

(de 5.5 a 7.0), vide tabela: 

resultado status da liberdade Graus de Liberdade Demo-
crática (DEM) 

1.0 a 2.5 Livre 2 

3.0 a 5.0 Parcialmente Livre 1 

5.5 a 7.0 Não Livre 0 

 

Como no presente trabalho investiga o grau de liberdade democrática dos países, logo, 

houve inserção da terceira coluna acima, atribuindo nota 2 para países livres, 1 para países 

parcialmente livres e 0 para países não livres, respeitando a métrica utilizada pela Freedom 

House. 

Com a inserção da coluna “graus de liberdade democrática”, pretende-se obter resulta-

dos da associação positiva entre democracia e liberdade econômica, em que países com maior 

liberdade democrática gozem de altos graus de liberdade econômica, com isto é possível veri-

ficar a existência de liberdade democrática nos países, sendo que na metodologia empregada 

pela Freedom House este estudo apresenta resultados da ausência de democracia, o que levaria 

a sinal negativo nos resultados encontrados. 

No tocante a variável explicativa desigualdade (Gini), uma das medidas mais utilizadas 

pela literatura é o coeficiente de Gini, cujos dados estão disponíveis no World Development 

Indicators (WDI), do Banco Mundial. Desta forma, no presente trabalho foi empregado o coe-

ficiente de Gini para os anos de 2005 (contemplando a informação de 73 países) e 2017 (con-

templando a informação de 84 países). 
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Com a utilização do coeficiente de Gini os níveis de desigualdade oscilam entre 0 e 100, 

sendo que quanto maior o resultado encontrado maiores os níveis de desigualdade no país, e 

assim inversamente. 

Desta forma, no presente trabalho acadêmico foi empregado o coeficiente de Gini para 

os anos de 2005 e 2017, contendo informações para os objetos de análise, os quais foram obtidos 

nas fontes acima indicadas. 

Por fim, no tocante a variável explicativa tributação indireta (TribInd), esta variável 

consiste no interesse central da presente pesquisa. Para mensurá-la, foram colhidos dados do 

nível de tributação sobre bens e serviços em relação à receita tributária, disponibilizados pela  

OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 

Uma vez apresentadas as variáveis do modelo a ser estimado, bem como as justificativas 

da escolha das fontes de dados e disponibilidades de dados para os países da amostra nos anos 

de 2005 e de 2017, apresenta-se, em seguida, o quadro sinótico com a identificação das variá-

veis (dependente e explicativas), contendo sua composição e os sinais esperados, em conformi-

dade com os efeitos apontados pela literatura: 

 

Quadro 1 - Quadro sinótico das variáveis 

Variável Composição Fonte 
Efeito Esperado 

 
 

Dependente:    
  
  

EFW 
Economic Freedom of the World (Índice 
Mundial de Liberdade Econômica) elabo-
rado pelo Fraser Institute 

Fraser Institute   

Explicativa:    
  
  

Democracia 

Forma de regime político adotado pelo 
país, se democrático, social democrático, 
híbrido ou autoritário, integrando a variá-
vel os direitos civis, direitos humanos e 
políticos. 

Freedom 
House 

+ 
  

Desigualdade Desigualdade social e de renda. World Bank - 

Nível de Tribu-
tação Indireta  

Contempla a parcela da arrecadação tri-
butária do país originada de tributos sobre 
bens e serviços. 

OECD - 
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6 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

6.1  Estatísticas descritivas, dispersão entre as variáveis do modelo e matrizes de cor-

relação 

  Nesta seção, serão abordados os principais testes para correta estimação do modelo, 

contudo, inicialmente, faz-se necessário apresentar as estatísticas descritivas, vide: 

Tabela 1 - Estatísticas Descritivas 

 

2005 2017 

Média 
Medi-
ana D.P. Mín Máx Média 

Medi-
ana D.P. Mín Máx 

EF
W 6,996 7,058 0,914 4,556 8,725 7,043 7,212 0,904 2,585 8,694 

Dem 1,522 2,000 0,671 0,000 2,000 1,478 2,000 0,703 0,000 2,000 

Gini 41,330 40,550 9,576 24,600 64,800 38,530 39,000 7,833 24,200 63,000 

Tri-
bInd 45,150 41,610 15,400 17,220 76,360 43,920 42,590 14,160 15,690 78,510 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados obtidos na Freedom House, OECD, WDI e World Bank.  

 

  Adicionalmente, vale apresentar o comportamento das variáveis explicativas com a li-

berdade econômica, como se verifica nos gráficos de dispersão a seguir elencados. Assim, apre-

senta o comportamento da democracia sobre a liberdade econômica, vide: 

Gráfico 10 - Liberdade Econômica versus Índice de Liberdade Democrática (com ajustamento por mínimos 

quadrados) 
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Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

  Como se observa no gráfico acima, quanto maior o nível de liberdade democrática mai-

ores os níveis de liberdade econômica dos países, cuja associação positiva reflete a tendência 

apontada nos resultados empíricos abordados pela literatura.  

  Quanto ao comportamento da desigualdade sobre a liberdade econômica, vide: 

Gráfico 11 - Liberdade Econômica versus Gini (com ajustamento por mínimos quadrados) 

 

Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

  Como é possível observar no gráfico acima, quanto maior o nível de concentração de 

renda medida pelo coeficiente de Gini, menor será o nível de liberdade econômica dos países, 

cuja associação negativa reflete os resultados empíricos abordados pela literatura. 

  Nesse mesmo sentido, observa-se que o nível de tributação indireta apresenta o mesmo 

comportamento negativo em relação à liberdade econômica: 

Gráfico 12 - Liberdade Econômica versus Nível de Tributação Indireta (com ajustamento por mínimos qua-

drados) 
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Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

Como se verifica no gráfico acima, quanto maior o nível de concentração de renda medida pelo 

coeficiente de Gini, menor será o nível de liberdade econômica dos países, cuja associação 

negativa reflete os resultados empíricos abordados pela literatura. 

  Ante o resultado supra, verifica-se que o nível de tributação indireta infere o mesmo 

efeito negativo sobre a liberdade econômica, segundo se verifica: 

Gráfico 12 - Liberdade Econômica versus Nível de Tributação Indireta (com ajustamento por mínimos qua-

drados) 

 

Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

Como se verifica nos gráficos acima há uma tendência de associação negativa entre atos 

níveis de tributação indireta resultarem em baixos níveis de liberdade econômica, confirmando 

a intuição econômica de possível impacto negativo, visto que altos níveis de tributação indireta 
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causam distorções na atividade econômica por aumentar os custos de transação, impedem a 

ocorrência de neutralidade tributária, dando lugar à regressividade tributária, em que a alta tri-

butação indireta retira o efeito progressivo da tributação direta. 

Além disso, altos níveis de tributos indiretos dão ensejo a prática de grupos de interesse 

em prol de incentivos, isenções, benefícios e subvenções fiscais em prol de sua atividade com 

a finalidade de minimizar o alto efeito da tributação indireta que incide sobre a iniciativa por 

gozar de incidência tributária antes da ocorrência do resultado pelos ofertantes. 

E ao ocorrer estas concessões a determinados grupos há aumento de normas prevendo 

novas obrigações tributárias acessórias aos contribuintes, resultando em complexidade tributá-

ria que é sentida por toda a economia, especialmente as classes mais pobres pois consomem 

maior parcela de sua renda disponível em bens e serviços de consumo. 

Abaixo, é possível observar as matrizes de correlação entre as variáveis elencadas para 

os anos de 2005 e 2017, vide: 
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Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

Como se verifica pela matriz acima, verifica-se forte associação linear entre as variáveis 

objeto de análise em regressão, (GUJARATI, 2011, p. 43-44), visto que na correlação as vari-

áveis são tratadas simetricamente, ou seja, não há qualquer distinção entre as variáveis por supor 

que se tratam de variáveis aleatórias. 

Além disso, verifica-se que a liberdade econômica, somente, possui associação positiva 

com a democracia em 60% em ambos os períodos, ao passo que as variáveis desigualdade e 

nível de tributação indireta possuem associação negativa com a liberdade econômica. 

Dos valores encontrados na matriz de correlação, observa-se que os níveis de tributação 

indireta possuem maior correlação em ambos os períodos (2005, - 70%; e 2017, - 50%), com-

parativamente à desigualdade (Gini) que obteve resultados em 2005 de -40% e 2017 de - 30%. 

Nas subseções seguintes serão estimados respectivamente os modelos para o ano de 

2005 e para o ano de 2017, com o objetivo de apurar a consistência dos resultados no início e 

fim do período. 

 

6.2  Análise dos Resultados de 2005 

  Nesta seção será estimado o modelo em MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) para 

73 países cujos dados das variáveis elencadas estavam disponíveis para o ano de 2005. Assim, 

é realizada a estimação do modelo proposto na presente pesquisa, com a inclusão do nível de 

tributação indireta. Abaixo é possível observar o resultado: 
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Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

  Ante os resultados, verifica-se que, somente, a variável explicativa desigualdade (Gini) 

não possui significância estatística no modelo que inclui a variável explicativa nível de tributa-

ção indireta, porém as demais variáveis explicativas tiveram significância estatística em 1% 

(um por cento). Realizou-se teste de heterocedasticidade de White, verificando-se que não se 

pode rejeitar a hipótese de homocedasticidade, segue: 

 

Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 
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  O gráfico abaixo mostra a distribuição dos resíduos, cujo teste não permite rejeitar a 

hipótese de normalidade dos resíduos, veja: 

 

Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 Um possível motivo pelo qual, diferentemente do que foi apontado pela literatura, a 

variável explicativa desigualdade não ter apresentado significância estatística no modelo pro-

posto, pode ser pelo fato da variável explicativa nível de tributação indireta absorver os efeitos 

sobre a concentração de renda, uma vez que a arrecadação concentrada em tributação sobre 

bens e serviços implica regressividade tributária.  

De fato, chama a atenção, em geral, que países que, em 2005, possuíam níveis mais 

elevados de tributação indireta tendiam a apresentar a renda mais concentrada, como é possível 

observar no gráfico abaixo: 

Gráfico 13 - Gini versus Nível de Tributação Indireta (com ajustamento por mínimos quadrados) 
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Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

Desta forma, o modelo estimado para 2005 revelou que foram significativas e apresen-

taram os sinais esperados as variáveis explicativas democracia e nível de tributação indireta, 

em relação à variável dependente liberdade econômica. 

 

6.3  Análise dos Resultados de 2017 

Nesta seção, é estimado, para 2017, um modelo com as mesmas variáveis para 84 países 

(os mesmos 73 que compuseram a amostra de 2005 e mais 11 para os quais foi possível obter 

os dados necessários para a estimação), com o objetivo de avaliar se os resultados são consis-

tentes com aqueles obtidos para o ano de 2005. Os resultados podem ser observados abaixo. 
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Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

  O gráfico abaixo mostra a distribuição dos resíduos, cujo teste não permite rejeitar a 

hipótese de normalidade dos resíduos, veja: 

  

Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

  No entanto, pelo teste de heterocedasticidade de White, rejeita-se a hipótese de homo-

cedasticidade, segue: 
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Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

Para corrigir o problema, foi necessário reestimar o modelo utilizando erros padrão ro-

bustos à heteroscedasticidade. O resultado pode ser observado abaixo: 

  

Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

Do mesmo modo que o modelo estimado para 2005, o modelo estimado para 2017 re-

velou que foram significativas em 1% e apresentaram os sinais esperados as variáveis explica-

tivas democracia e nível de tributação indireta, em relação à variável dependente liberdade eco-

nômica.  
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Novamente, a variável explicativa desigualdade não apresentou significância estatística, 

em um modelo que inclui o nível de tributação indireta. Também para 2017 é possível observar 

que países que possuíam níveis mais elevados de tributação indireta tendiam a apresentar a 

renda mais concentrada, conforme ilustra o gráfico abaixo: 

Gráfico 14 - Gini versus Nível de Tributação Indireta, com ajustamento por mínimos quadrados (2017) 

 

Fonte: Elaboração própria no software Gretl. 

 

Isto aponta a consistência de que o nível de tributação indireta se afigura como fator que 

afeta a liberdade econômica com associação negativa, sendo variável explicativa que melhor 

mensura níveis de desigualdade em detrimento a utilização do coeficiente de Gini, visto que o 

nível de tributação indireta possui efeito implícito gerador de desigualdade consiste na regres-

sividade tributária. 

Rememorando, a regressividade tributária consiste em efeito que torna inócuo o efeito 

progressivo da tributação sobre a renda, de modo que alto níveis de tributos indiretos incidentes 

sobre bens e serviços aumentam os níveis de desigualdade, posto que os agentes econômicos 

não contribuirão proporcionalmente para manutenção do Estado. 

Desta forma, o modelo estimado para 2017 manteve a consistência dos resultados esti-

mados para o ano de 2005, por revelar resultados estatisticamente significativos e apresentar os 

sinais esperados para as variáveis explicativas democracia e nível de tributação indireta, em 

relação à variável dependente liberdade econômica. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho acadêmico estudou a relação entre o nível de tributação indireta e o 

grau de liberdade econômica dos países, realizando análises de corte transversal para os anos 

de 2005 e 2017. As evidências encontradas apontam que há uma relação negativa estatistica-

mente significante entre o nível de tributação indireta e o grau de liberdade econômica, suge-

rindo que a forma de se tributar afeta a liberdade econômica. 

Assim, o trabalho partiu do marco teórico sobre as instituições econômicas, cuja forma-

tação afeta a performance econômica e a prosperidade dos países. 

A literatura aponta que ambientes institucionais extrativistas, em que há forte interfe-

rência do Estado na atividade econômica, propiciam a formação e manutenção grupos de inte-

resse, que firmam acordos com representantes do Governo em prol de lograr incentivos, isen-

ções, subvenções, anistias, entre outros benefícios tributários direcionados a determinados gru-

pos ou setores, favorecendo a atividade de rent seeking, em detrimento do conjunto da socie-

dade. 

Já em países que adotam instituições econômicas inclusivas, em que os direitos de pro-

priedade são trocados preponderantemente por meio do mercado, há mais incentivos ao empre-

endedorismo, favorecendo uma alocação mais eficiente dos recursos e a geração de riqueza. 

Vale ressaltar que, inspirados pela publicação, em 1962, por Milton Friedman (2002, p. 

07), do livro Capitalism and Freedom, o Fraser Institute desenvolveu o Índice Mundial de 

Liberdade Econômica, que vem sendo utilizado para explorar a relação entre liberdade econô-

mica e a prosperidade das nações. Assim, como a literatura tem apresentado evidências robustas 

desta relação, pesquisadores passara a se debruçar em pesquisas sobre os fatores que afetam a 

liberdade econômica. Nesse contexto, vale ressaltar que o índice de liberdade econômica pode 

ser entendido como uma métrica para avaliar quão inclusivas são as instituições econômicas de 

cada país, ou seja, uma proxy da qualidade institucional. Nesse sentido, verifica-se a importân-

cia de continuar com a busca de fatores que afetam à liberdade, sendo que a literatura aponta 

mais frequentemente fatores relacionados à democracia, à desigualdade e ao histórico de liber-

dade econômica. 

No entanto, observou-se uma lacuna na identificação dos fatores que afetam a liberdade 

econômica, relacionada à forma utilizada pelo Estado para se financiar, pois não foram locali-

zados trabalhos empíricos que explorassem a possível associação negativa entre nível de tribu-

tação indireta e a liberdade econômica 
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Da inquietação propiciada por esta lacuna, surgiu a inspiração para a confecção deste 

trabalho, uma vez que a tributação indireta gera incidência tributária antes da realização do 

lucro pelo ofertante, além de penalizar os consumidores mais pobres que comprometem maior 

parcela de sua renda disponível com bens e serviços. Isso porque altos níveis de tributos indi-

retos tendem a conferir regressividade tributária, ou seja, os indivíduos passam a recolher tri-

butos de forma desproporcional, sendo que a parcela mais pobre da sociedade sente mais tal 

incidência tributária.  

Percebe-se que a tributação sobre bens e serviços gera distorções tributárias, que seriam 

controladas pela progressividade da tributação sobre a renda. Adicionalmente, uma estrutura 

tributária baseada em elevados índices de tributação indireta implica ineficiências econômicas 

(peso morto), com perdas para os agentes econômicos. Estas ineficiências econômicas distor-

cem as decisões de produção e consumo pelos agentes econômicos; tendem a aumentar os cus-

tos de transação e; diante da possibilidade de obter benefícios, isenções etc., pode abrir caminho 

para atividades de rent seeking, resultando em ambiente com estrutura tributária complexa e 

regressiva. 

Assim, o trabalho avaliou empiricamente a relação negativa entre o nível de tributação 

indireta e a liberdade econômica, estimando um modelo em mínimos quadrados ordinários 

(MQO), cuja regressão múltipla foi realizada por meio de análises em cross-section (corte trans-

versal). Como a cross-section não captura o efeito temporal, foram estimadas duas regressões, 

uma para 2005, envolvendo 73 países e outra para 2017, envolvendo 84 países, sendo que ambas 

revelaram ser estatisticamente significantes a relação direta entre a variável explicativa demo-

cracia e a liberdade econômica (em conformidade com a literatura econômica) e a relação in-

versa entre a variável explicativa nível de tributação indireta e liberdade econômica (em con-

formidade com a hipótese do presente trabalho), considerando-se um nível de significância de 

1%. Quanto à variável explicativa desigualdade (medida pelo índice de Gini), não se observou 

significância estatística nos resultados. 

Portanto, este trabalho acadêmico sugere a existência de impactos negativos à liberdade 

econômica decorrentes do excesso de tributos indiretos sobre bens e serviços. Tal resultado 

pode inspirar novas reflexões diante de discussões sobre modelos de reforma tributária. Futuras 

pesquisas poderão investigar, ainda, se há relação entre rent seeking e uma estrutura fortemente 

baseada em tributos indiretos, bem como analisar se há relação entre o nível de tributação indi-

reta e o grau de desigualdade. 
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