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RESUMO 

 

A última década assistiu a um aumento exponencial no número de conflitos no 
mundo. As guerras civis tornaram-se mais comuns e milhões de pessoas estão em 
risco. No atual cenário, políticas de prevenção e resolução de conflitos são cada vez 
mais importantes para salvar vidas. Vários estudos empíricos e teóricos têm 
contribuído para identificar as causas comuns de guerras civis, permitindo a 
reformulação de estratégias de prevenção à guerra e recuperação do pós-guerra. No 
entanto, muito ainda precisa ser feito para identificação das causas e a probabilidade 
de um escalonamento de um conflito, quando o mesmo se encontra em seus estágios 
iniciais, já que essa dinâmica é ainda, na maioria dos casos, desconhecida. 
Analisando o caso da abertura comercial e  instabilidade política na Bolívia,  o 
presente estudo testa empiricamente duas hipóteses principais sobre a dinâmica desse 
conflito: o resultado da primeira hipótese comprova que  uma maior abertura 
comercial contribuiu  para aumentar o nível de desigualdade entre os diversos 
departamentos (regiões) da Bolívia; já o resultado da segunda hipótese, além de 
sugerir que a desigualdade regional é uma das  principais causas de instabilidade, 
também demonstra que a própria abertura comercial contribui a mitigar os riscos de 
uma escalada de conflito e guerra civil na Bolívia.   

 

ABSTRACT 

 

The last decade has seen an exponential increase in the number of conflicts in the 
world. Civil wars have become more common and millions of people are at risk. In 
the current scenario, policies to prevent and resolve conflicts are increasingly 
important to save lives. Several empirical and theoretical studies have contributed to 
identify the common causes of civil wars, allowing the reformulation of strategies to 
prevent war and postwar recovery. However, much remains to be done to identify the 
causes and the likelihood of an escalation of a conflict, when it is in its early stages. 
This dynamic to the escalation of a conflict is, in most cases, unknown. Analyzing 
the relationship between trade openness and political instability in Bolivia, this study 
empirically tests two main hypotheses about the dynamics of this conflict: the result 
of the first hypothesis confirms that greater trade openness has contributed to 
increase the level of inequality between different departments (regions) in Bolivia; 
the result of the second hypothesis, apart from suggesting that regional inequality is a 
major cause of instability, also demonstrates that trade liberalization contributed to 
mitigate the risks of an escalation of conflict and civil war in Bolivia. 
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INTRODUÇÃO 

 

O principal objetivo desse artigo é situar o atual debate sobre a economia 

política dos conflitos no cenário de países sul-americanos, em particular, a Bolívia, o 

qual experimentou um forte processo de abertura comercial nos anos 90 que, por sua 

vez,  se refletiu em um aumento no nível de desigualdade regional e instabilidade 

política no país.  

Argumenta-se, baseado na literatura existente no campo da economia, 

ciências políticas e relações internacionais, que a Bolívia representa um caso 

extraordinário a ser estudado. Características políticas, econômicas e naturais deste 

país permitem ao pesquisador analisar a dinâmica de uma escalada de conflito e não 

somente suas causas, de maneira a formular as políticas adequadas para a sua 

prevenção de um conflito armado, particularmente, para a prevenção de guerras 

civis.1 

Segundo HEGRE, apud. et al, (2002), teóricos liberais argumentam que um 

maior nível de abertura econômica tende a reduzir a probabilidade um conflito, seja 

através de um maior nível de desenvolvimento econômico e promoção da 

democracia, enquanto teóricos estruturalistas defendem que a abertura comercial 

tende a aumentá-lo, via um aumento no nível de desigualdade.  

De fato, as causas para um conflito armado têm sido explicadas de diversas 

maneiras na literatura, entre as quais se destacam: diferenças ideológicas, religiosas e 

étnicas, negação ou privação de direitos, disputas de poder, disputas de território,  

descolonização, autonomia, secessão, influência externa e variáveis econômicas.  

Até recentemente, os estudiosos do campo de segurança internacional 

baseavam suas análises de conflitos na pura competição de poder e em insurgências 

étnico-nacionalistas do pós-Guerra Fria.2  No entanto, a partir da publicação dos 

trabalhos desenvolvidos por COLLIER apud HOEFFLER (2001) e FEARON apud 

LAITIN (2003), as variáveis econômicas passaram a ter cada vez mais importância, 

                                                        
1  Essa abordagem estaria em linha com Sambanis (2003), que defende que pesquisadores devem 
tentar compreender como e quando é provavel o surgimento de uma guerra civil, se comparado a 
outras formas de violência, de maneira a desenvolver as intervenções apropriadas.   

2 Sherman & Ballentine, 2003. 



prevalecendo a teoria em que as motivações econômicas (“greed”) e de contestação 

(“grievance”) são tão importantes quanto as causas políticas do conflito3.  

Como resultado dos modelos empíricos utilizados pelos autores acima, os 

determinantes de um conflito armado, particularmente, das guerras civis, estão bem 

estabelecidos na literatura: guerras civis são mais prováveis em países pobres e 

democráticos, com terrenos montanhosos, que são economicamente dependentes das 

exportações de recursos naturais e vulneráveis a choques externos, com maior grau 

de abertura econômica, que possuem instituições consideradas “fracas” e cuja 

população é caracterizada por ser etnicamente fragmentada e concentrada em 

grandes centros urbanos.  

Porém, tal qual na teoria estruturalista, outros autores também afirmam que a 

desigualdade está associada a conflitos armados. Alguns estudos empíricos, tais 

como BOSWELL apud DIXON (1990) e MULLER apud SELIGSON (1987), 

encontram uma relação positiva entre desigualdade e conflito.  Em seu trabalho 

“Violência política e Desenvolvimento Econômico na América Latina”,  

SOLIMANO (2004)  afirma que a desigualdade na região está relacionada com a 

idéia de contestação (“Grievance”), que pode derivar em uma polarização social e 

por fim em um conflito.  BOLTON apud ROLAND (1997) vai além da polarização 

social e explica que regiões mais ricas de um país podem buscar maior autonomia ou 

querer se separar de regiões mais pobres a fim de interromper as transferências de 

recursos. Do mesmo modo, as regiões mais pobres podem buscar a independência  

e/ou maior autonomia a fim de melhor administrar seus recursos. Por sua vez, 

SAMBANIS apud ZINN (2005), reconhecem que demandas por autonomia/ 

separatistas podem ser tanto violentas como não violentas, sendo a última menos 

provável4.  

Em suma, tais evidências acima indicam que um aumento da desigualdade 

pode conduzir a uma polarização social e conflito, na medida em que a parcela da 

                                                        
3 Segundo Collier (2000), as contestações são as principais motivações de guerras civis, já que 

esse modelo de conflito armado está baseado em uma percepção de desigualdade, opressão 

política, ética, e religiosa, que acabam por gerar uma exclusão evidente e fornece bases para 

conflitos armados. 

4 Sambanis and Zinn (2005) demonstram que 69 % de todos os conflitos separatistas ou de 

auto-determinação foram não violentos antes de se tornarem violentos, indicando que guerras 

civis não se desenvolvem sem um escalonamento do nível de instabilidade.  



população marginalizada intensifica sua contestação por maiores direitos econômicos 

e/ou a parcela da população privilegiada se abstém de arcar com os custos sociais 

inerentes à população marginalizada, reforçando tendências de autonomia e /ou 

separatistas, que por sua vez, possuem maiores probabilidades de se refletirem em 

um conflito armado.    

De fato, a Bolívia possui todas as características acima mencionadas5. Em 

particular, possui uma distribuição de renda extremamente desigual, que se 

aprofundou entre suas regiões administrativas, principalmente a partir da introdução 

das reformas de abertura econômica nos anos 90. Paralelamente ao crescimento da 

desigualdade regional, houve um aumento no nível de instabilidade política do país, 

com um crescimento significativo no número de protestos, bloqueios e greves, e com 

o fortalecimento da demanda por autonomia de suas províncias ricas em recursos 

naturais, tais como Tarija e Santa Cruz6. Tal instabilidade se aprofundou a tal ponto 

que, algumas agências privadas como “The  Emerging Markets Monitor”, chegaram 

a afirmar que a Bolívia estava à beira de uma Guerra Civil em 2008, o que não 

ocorreu.   

Tendo em vista o acima exposto, surgem as seguintes perguntas: A abertura 

comercial foi responsável pelo aumento da desigualdade na Bolívia?  Em que medida 

esse aumento esta relacionado com uma maior demanda por autonomia entre suas 

regiões mais ricas ? As regiões que demandam maior autonomia são também as mais 

instáveis? Caso positivo esse último e, em vista da literatura,  qual é o fator que pode 

explicar o  desenvolvimento pacifico de protestos e revoltas de maneira que a maior 

instabilidade política não se transformou (escalonou) em uma Guerra Civil? 

No presente artigo, argumento que a abertura comercial, ou comércio, 

produziu um efeito ambíguo na Bolívia: foi causa e também o elemento dissuasivo 

para evitar o escalonamento da instabilidade política a uma guerra civil. O primeiro 

efeito do comércio é baseado nas teorias econômicas para a secessão (BOLTON apud 

                                                        
5De acordo com o Instituo Nacional de Estatística da Bolívia (INE), em 2005, 60% da população 

estava abaixo da linha de pobreza. De acrodo com Sambanis and Zinn (2005), o índice de 

fragmentação etinolinguística da Bolívia é igual a 0,74 e porntanto, próximo a de outros países 

que experimentaram guerra civil como Costa do Marfim e Chade, 0,896 e 0,826, 

respectivamente.  

6 Tarija e Santa Cruz realizaram referendums por maior autonomia em 2006 e 2008, 

respectivamente. 



ROLAND, 1997. ALESINA apud et al, 1997; AZAM, 2002). Através de cálculos  e 

evidências empíricas, é constatado  que a abertura comercial de fato produziu um 

aumento no nível de desigualdade inter-regional da Bolívia e, que as regiões mais 

ricas são aquelas com maior instabilidade política que demandam autonomia.  O 

segundo e mais interessante efeito, é baseado nos trabalhos de BHATTACHARYA 

apud THOMAKOS (2004) e GARFINKAL apud et al. (2004). Através de cálculos 

empíricos, constata-se que a abertura comercial reduziu a probabilidade de um 

conflito armado, mesmo considerando o efeito positivo do aumento da desigualdade.  

Dessa forma, pode-se dizer, que a abertura comercial da Bolívia permitiu um  

ganho de bem-estar social maior do que a contestação gerada pelo aumento na 

desigualade interregional, o que ajudou a evitar um escalonamento a um conflito 

armado.  Em outras palavras, paralelamente ao aumento da instabiliadde política 

naquele país, o custo de oportunidade de se pegar em armas aumentou com o ganho 

de bem-estar associado à abertura comércial, o que favoreceu o desenvolvimento 

pacífico de protestos, greves e manifestações.    

O presente artigo está dividido da seguinte forma. Primeiramente, se 

apresenta um breve panorama político e econômico da Bolívia, com destaque para o 

crescimento da desigualdade e instabilidade em suas regiões mais ricas.   Em terceiro 

lugar, se analisa a literatura teórica sobre conflitos. Por último, se apresenta os 

resultados empíricos para a conclusão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 –PANORAMA ECONÔMICO E POLÍTICO DA BOLÍVIA 

 

Para melhor entender o contexto político e econômico na Bolívia, marcado 

por uma profunda  polarização e desigualdades crescentes entre as suas nove regiões 

administrativas – departamentos (Pando, Beni, Cochabamba, Oruro, Potosí, Santa 

Cruz, La Paz, Chuquisaca e Tarija), é fundamental  avaliar as características 

geográficas do território boliviano7. Inclusive, alguns analistas argumentam que a 

geografia é o principal fator por detrás da instabilidade política da Bolívia, uma vez 

que diferenças territoriais podem explicar o desenvolvimento econômico regional e a 

demanda por autonomia8. 

A Bolívia possui duas partes geográficas distintas- o planalto ocidental 

(Altiplano) e as planícies do leste - cada uma com sua própria cultura e economia. O 

Planalto Ocidental abrange mais de 305,000 km ² de uma região particulamente fria, 

de clima semi-árido, recortada pelas montanhas dos Andes, com um planalto 

(Altiplano) a cerca de 4.000 metros acima do nível do mar. A agricultura é difícil e a 

mineração foi a principal atividade econômica dessa região ao longo dos séculos. 

As planícies do Leste abrange toda a região ao norte e leste das Cordilheiras 

dos Andes, representando aproximadamente dois terços do território nacional. Por 

sua vez, essa região está marcada por três diferentes ecossistemas : as densas 

florestas tropicais do norte (departamentos de Pando, Beni e norte de Cochabamba), 

florestas baixas e savana na metade norte do departamento de Santa Cruz, com 

temperaturas mais amenas e clima próprio para o cultivo, e o departamento de 

Chaco, no sudeste, que possui variações extremas de chuvas durante o ano e suporta 

apenas vegetação arbustiva e pastagem de gado. 

Com a desaceleração do setor de mineração a partir dos anos 80, seguida por 

uma forte abertura comercial, o Leste, com suas exportações de hidrocarbonetos e 

produção agrícola, substituiu o Ocidente (Oeste) como o principal motor da 

economia nacional, respondendo por cerca de 70 por cento do PIB nacional e 60% de 

todas as exportações da Bolívia.9  Os hidrocarbonetos (petróleo e gás) se tornaram o 

                                                        
7 See Appendix A for a map of Bolivia.  

8 Personal conversations with Mr. Elio Tamburi, senior political adviser for the United Nations.   

9 Cálculos do autor. Dados de 2008, disponíveis no Instituto Nacional de Estatísticas (INE). 



principal produto exportado e os departamentos de Chuquisaca, Cochabamba, Tarija 

e Santa Cruz se tornaram os únicos produtores desse valioso recursos.   

 De acordo com  um conceituado centro de pesquisas em assuntos 

internacionais, International Crisis Group, as demandas políticas da região da 

Planície do Leste, são resultantes de um longo isolamento histórico imposto pela 

reigão do Planalto Ocidental (Altiplano). Suas elites políticas e econômicas se 

ressentem do governo central, atualmente presidido pelo líder esquerdista do 

altiplano Evo Morales, que na visão das elites, tem implementado políticas de 

restrição ao seu dinamismo empresarial e investimentos Adcionalmente, questões 

como a reforma agrária, redistribuição das receitas do petróleo e a demanda de maior 

autonomia Departamental vieram a constituir o núcleo da divisão leste-oeste da 

Bolívia. 10. 

Apesar dos esforços do Governo, inclusive com a aprovação de uma nova 

Constituição em 2009, a Bolívia tornou-se cada vez mais polarizada. O intenso 

processo de reformas econômicas e institucionais implementado nos últimos 20 anos 

com a abertura da economia não foram suficientes para reduzir a pobreza e melhorar 

a qualidade de vida da população, que continua a  sofrer com altos níveis de pobreza, 

exclusão social e desigualdade.  

A Figura (1) abaixo demonstra os efeitos das reformas bolivianas desde 1998. 

A abertura comercial, medida pela soma das exportações e importações como 

porcentagem do Produto Interno Bruto (PIB), aumentou de 40 por cento para 70 por 

cento nos últimos 10 anos. Enquanto isso, as disparidades regionais medidos pelo 

Índice de Theil, quase triplicou 

 

 

 

 

 

 

                                                        
10 International Crisis Group, 2007. Bolivia’s reforms: The Dangers of New Conflicts. Policy 

Briefing. Latin America Briefing no. 13,  8 January 2008.   

 



Figura 1 – Abertura Comercial e Desigualdade Regional na Bolívia : 1998-2008  

 

 
Fonte: Cálculos do autor. Abertura comerical é a soma das exportações e importações divida pelo PIB. 

O ìndice de Theil (Theil Index) é calculado conforme a fórmula apresenta em Conceição e Ferreira (2000). Esse 

ìndice representa a desigualdade existente entre os nove departamentos da Bolívia : Chuquisaca, Cochabamaba, 

La Paz, Oruro, Beni, Pando, Tarija, Potosi and Santa Cruz.  

 

O diminuto efeito das reformas para a redução da pobreza, melhoria da 

qualidade de vida da população e diminuição das disparidades regionais podem ter 

influenciado nas revoltas políticas que derrubaram o Ex-Presidente Gonzalo-Sánchez 

de Lozada, em 2003, e o ex-presidente Carlos Mesa, em 2005. Na atual 

administração, o ressentimento e descrença da população continuou a aumentar, 

refletindo também em uma maior divisão social no país.  

Na figura (2) abaixo, se demonstra o crescimento do  número de distúrbios 

civis contra o Governo, medido pelo número de protestos, bloqueios e greves em 

cada departamento da Bolívia, com exceção de La Paz.11. O período compreendido é 

de 2000-2008.  

 

 

 

                                                        
11  La Paz não foi incluída por ser a capital e sede político-administrativa da Bolívia, 

concentrando assim a maioria das demonstrações anti-governistas e dificultando a visualização 

da figura. Entretanto, sua exclusão não altera o resultado.  



Figura 2 – Distúrbios Civis na Bolivia, por Departmentos :2000-2008 

 

 
Source: Instituto Nacional de Estadisticas. Disturbios Civiles Registrados. Cálculos do Autor.  

  

A figura acima está no formato de radar. Se pode evidenciar o aumento da 

instabilidade política através da dispersão dos distúrbios civis ao longo dos anos e 

também através do número de distúrbios em cada departamento da Bolívia. 

Particurlamente, nos departaemtnos de Cochabamba, Santa Cruz, Tarija and 

Chuquisaca que, como visto anteriomente, são ricos em recursos naturais e únicos 

exportadores de petróleo e gás,  o aumento da instabilidade política foi mais 

significativo. Tais regiões também experimentaram a maior abertura comercial 

dentre todos os departamentos da Bolívia.12  Além disso, Tarija and Santa Cruz 

reforçaram sua demanda por autonomia, chegando inclusive a realizar referendum no 

assunto em 2006 and 2008.13  

                                                        
12 Em particular, o nível de abertura commercial dos departamentos de Cochabamba, Santa 

Cruz, Tarija and Chuquisaca aumentaram 45%, 84%, 153% e 180%, respectivamente, logo atrás 

do departamento de Potosí, cujo aumento foi de 192%, entre 2000-2008. .  

13 Os departamentos de  Beni and Pando também realizaram referundum sobre uma maior 
autonomia.  



   Depois da realização dos referendos acima mencionados e a aprovação de 

uma nova constituição em 2009, as tensões sociais na Bolívia parecem ter sido 

amenizadas. Entretanto, esse país continua a sofrer de uma polarização política que 

têm realçado sentimentos racistas e colocado o Governo em uma encruzilhada, 

dificultando a sua capacidade de governar. 

Existe um sentimento generalizado na Bolívia que Governo e oposição ainda 

não estão à beira de um conflito armado, conforme afirmado anteriormente por "The 

Emerging Markets Monitor" . Entretanto, tendo em vista as similaridades políticas, 

geográficas, étnicas e econômicas da Bolívia com outros países que já entraram em 

Guerra civil e os elevados custos associados a um conflito, inclusive humano, o seu 

potencial deve ser cuidadosamente analisado, o que é feito a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2- A DINÂMICA PARA A ESCALADA DE UM CONFLITO 

 

Como dito anteriormente, o objetivo deste estudo é analisar a abertura 

comercial na Bolívia, a fim de construir uma representação do processo de escalada a 

um  conflito armado. Para tanto, a  revisão bibliográfica envolve a análise da teorias 

e evidências empíricas sobre diversas questoes, incluindo os efeitos da abertura 

comercial na probabilidade de um conflito armado, na desigualdade, nas exigências 

de autonomia regional, no processo de  escalada de movimentos separatistas ou auto-

determinação assim como  as causas de guerras civis.  

De maneira a melhor se encaixar para esse estudo de caso da Bolívia, a 

dinâmica de escalada de um  conflito será analisada da seguinte forma :   

 

Figura 3 – A dinâmica para a escalada de um conflito.   

 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

A literatura será apresentada de acordo com o gráfico acima. As ligações 

entre cada elipse são analisadas separadamente a fim de constituir um processo: 

inicia-se com a abertura comercial e se finaliza guerra civil. 

 Teóricos da escola estruturalista de pensamento tem defendido há muito 

tempo que a globalização (entendida como a existência de economias mais abertas), 



é mais susceptível de conduzir a um aumento dos conflitos armados. 14 Segundo os 

estruturalistas, os níveis mais elevados de comércio e capital estrangeiro implica na 

exploração de economias periféricas por centros imperiais. A especialização dos 

países pobres na produção de matérias-primas serviria para evitar a competição, ao 

mesmo tempo que os lucros são remetidos de volta aos países desenvolvidos. Além 

disso, o desenvolvimento de laços entre as elites locais e os interesses estrangeiros 

levaria à uma perpetuação do poder e, portanto, a permanência das desigualdades 

sociais. Por sua vez, a desigualdade, é vista como a causa de um conflito 

 

Essa visão estruturalista sobre conflitos armados pode ser resumida na figura (4),  a 

seguir: 

Figura 4 – O modelo estruturalista  

  
Fonte: Hegre, H.; Gissinger, R.; Gleditish, N. 2002.  

 

A relação entre abertura comercial e desigualdade (flecha E) é muito debatida 

na literatura. Tanto em estudos envolvendo dados de diversos países (cross-country) 

ou estudos de caso, as evidências são ambíguas, não havendo uma relação bem 

definida e imediata15.    

 Em um estudo para avaliar o nível de desigualdade mundial, calculada 

através do índice de Gini, BARRO (2000) e MILANOVIC (2005) encontram que a 

abertura comercial foi responsável pelo aumento do nível de desigualdade entre os 

países. Em contraste, ao realizarem estudos similares com dados de diversos países, 

EDWARDS (1997) e DOLLAR apud KRAAY (2002) não encontraram esse 

                                                        
14 Ver : Hegre. et al. (2002). 

15 Entretanto, existe um consenso entre os acadêmicos que a abertura comercial tem refletido em um 
aumento da distância entre ricos e pobres. Em um relatório do Banco Mundial (2000), os autores 
demonstram que a distribuição de renda entre os países aumentou de maneira significativa e desigual 
nos últimos 40 anos. Um outro relatório da OCDE (2008) evidencia a mesma conclusão. 



resultado,  evidenciando que não haveria uma relação significativa entre as duas 

variáveis. 

 Por outro lado, se tratando dos efeitos da abertura comercial no nível de 

desigualdade em um só país, GALIANO apud PORTO (2006) e NICITA (2004) 

demonstram que a liberalização comercial aumentou o nível de desigualdade da 

Argentina e México, respectivamente. No caso do México, NICITA (2004) vai além 

da desigualdade nacional, evidenciando que  o comércio teve um significativo efeito 

geográfico, desenvolvendo certas regiões em detrimento de outras.  

Vale destacar que o efeito geográfico do comércio, tal qual evidenciado por 

NICITIA (2004), é particularmente relevante para o presente estudo de caso já que, 

segundo a teoria, a abertura comercial de um país influencia na localização 

geográfica  das atividades econômicas em suas diferentes regiões, o que pode 

acarretar em um aumento da desigualdade regional.16 

Assim como no caso anterior, as evidências empíricas também refletem 

resultados contraditórios. Ao analisar empricamente os efeitos da abertura comerical 

sobre a desiguadade regional de Brasil e Índia, DAUMAL  (2008) encontra resultados 

diametralmente opostos:  enquanto que a abertura comercial contribuiu para a 

redução das desigualdades regionais no Brasil, no caso da Índia, ocorreu o oposto, 

havendo um aumento do nível de desigualdade entre os Estados Indianos. 

GONZALES RIVAS (2007) encontra os mesmos resultados do caso indiano para o 

México. Em contraste, ao analisar outra vez o caso da Ìndia, BARUA apud 

CHAKRABORTY (2006) evidenciam que a abertura comercial de fato foi a 

responsável pela  diminuição de suas disparidades regionais, e não pelo seu aumento.  

Na mesma linha PALUZIE, PONS apud TIRADO (2004) concluem que a abertura 

comercial reforçou a desaglomeração industrial na Espanha, diminuindo suas 

desigualdades regionais.   

Tendo em vista os resultados contraditórios sobre abertura comercial e 

desigualade,se   analisa a flecha (F) da figura 4 acima. Em que medida a 

desigualdade pode levar a um conflito armado?  

                                                        
16 Ver figura (3) do presente estudo. Tanto a abertura comercial como o nível de desigualdade regional 
aumentaram na Bolívia no período 2000-2008..  



No campo das ciências sociais, de acordo com a teoria da privação relativa, o 

surgimento de movimentos sociais, inclusive os violentos, podem ser explicados pelo 

ressentimento gerado naquelas pessoas que se vêem em desvantagem (ou menos 

privilegiados) com relação a outros da mesma sociedade. Tal desvantagem relativa, 

ou desigualdade, pode ser econômica, política, social, e podem conduzir a 

movimentos violentos e conflitos armados à medida que indivíduos buscam 

diferentes meios para atingir seu objetivo.17   

Por outro lado, os estudos empíricos não evidenciam essa relação entre 

desigualdade e conflito. Tanto BOSWELL apud DIXON (1990), como MULLER 

apud SELIGSON (1992) , COLLIER apud HOEFFLER (2002),  FRANCO, 

EASTERLY apud GAITTI (1999) e  HEGRE apud et al. (2002)  buscam explorar  de 

diferentes formas e com diferentes dados a relação entre desigualdade e conflito e 

não encontram resultados significativos. Entretanto, a maioria concorda que  a 

desigualdade é um dos fatores de contestação que pode levar a conflitos armados.  

De acordo com FEARON (2007), a desigualdade económica proporciona um 

possível causa para o conflito na medida em que o domínio do poder e o controle do 

Estado trará ganhos materiais para os vencedores. Assim, apesar da ausência de 

evidências empíricas, pode-se afirmar que a desigualdade é ainda relevante para 

explicar  o surgimento de conflitos armados.  

Antes de analisarmos outras possíveis causas de conflitos e  guerras civis, é 

importante avaliar um outro efeito importante do comércio, isto é: os efeitos da 

abertura comercial sobre as demandas de autonomia regional e/ou separatismo. A 

literatura sobre o assunto sugere que a integração econômica (maior abertura 

comércial) e desintegração política (autonomia/separação) tendem a ir lado a lado.  

De acordo com ALESINA apud et al. (2005), os benefícios econômicos 

gerados pela existência de um grande mercado interno nacional tendem a diminuir à 

medida que se aumenta a integração internacional e o comércio exterior. Da mesma 

forma, os benefícios para uma maior abertura comercial são maiores quanto menor o 

tamanho de um país. Assim, pode-se dizer que , quanto maior o comércio 

internacional, maior será o incentivo para a desintegração. Quanto menor o país, 

mais propenso o mesmo estará para o comércio internacional.  
                                                        
17 Ver Gur, T.D. (1970), Why men rebel ?  



 ALESINA, SPOLAORE apud WARCZIARG (2001) e SPOLAORE apud 

WARCZIARG (2005) confirmam essa previsões, utilizando regressões 

econométricas cross-country. Esses autores evidenciam que o desempenho 

econômico dependem positivamente do tamanho e o nível de abertura de um país, 

mas negativamente sobre a interação entre das variáveis " tamanho " e " abertura ". 

Assim, os autores concluem que conforme as economias mundiais se tornam mais 

integrados, as vantagens dos países maiores tendem a desaparecer, explicando o 

significativo aumento no número de países desde o fim da 2º Guerra Mundial. 18 

  BOLTON E ROLAND (1997) vão mais longe para explicar o 

desmembramento das nações e constroem um modelo teórico para explicar não 

somente o aspecto econômico, mas também o político, considerado por eles como o 

mais importante.  De acordo com a essa análise, os conflitos regionais surgem das 

diferenças nas distribuições de renda entre as regiões já que os benefícios da União 

Nacional não podem ser igualmente distribuídos entre todos os cidadãos. Assim, em 

cada região do país, existem vencedores e perdedores. Regiões ricas pode querer se 

separar a fim de interromper as transferências de recursos para as regiões mais 

pobres, a qual, por sua, vez,  poderá preferir a independência para melhor administrar 

os recursos. A separação ocorrerá quando a renda per capita e distribuição de renda 

variar consideravelmente entre as regiões, sobrepassando os benefícios em se manter 

a União nacional.   

De acordo com SAMBANIS apud ZINN (2005), mesmo em um contexto 

democrático, as demandas separatistas podem ser resultantes de uma escalada de 

exigências por maior  autonomia que poderão ou não implicar em um conflito 

armado,  dependendo  da estratégia utilizada pelos atores envolvidos e ou do fracasso 

da negociação entre as partes. Será a interação entre os grupos separatistas e o Estado 

que determinará o uso da força, ou seja, a escalada para um conflito armado e guerra 

civil. Segundo esses autores, normalmente, a repressão do governo conduz a uma 

maior oposição, enquanto uma repressão incompleta ou parcial pode aumentar o 

risco de guerra. Adicionalmente, os autores evidenciam que 69 por cento de todos os 

                                                        
18 Em 1946, havia 76 países independents em 1946. Em 2009, haviam 192.  (Dados retirados de 

Alesina et. Al (2005) e Website das Nações Unidas. 



movimentos separatistas eram não-violentos antes de se tornarem violentos, 

confirmando que as guerras civis não irrompem sem prévio alerta.  

Como visto anteriormente, tendo em vista que a abertura comercial pode 

explicar um maior nível de desigualdade regional, que por sua vez, pode explicar de 

demandas separatistas e conflitos armados, quais são os outros fatores determinantes 

para a eclosão de uma guerra civil?  

Os determinantes das guerras civis são geralmente apresentados na literatura 

como sendo uma função do custo de oportunidade e dos benefícios intrínsicos a 

organização de um movimento rebelde e ou insurgência.Em particular, há dois 

modelos principais vastamente explorados em estudos empíricos cross-country, são 

eles: Collien e Hoeffler (CH) e Fearon e Latin (FL).   

O modelo de Collier e Hoeffler (CH) é baseado na idéia de um "tradeoff” 

individual entre a decisão de ser um agente produtivo e apropriar-se de recursos do 

Estado. As pessoas decidem tornar-se rebeldes depois de pesar o custo de 

oportunidade da violência contra os benefícios esperados com a violência. Em si, a 

guerra é ineficiente porque é dispendiosa. Porém, segundo os autores, existem dois 

possíveis motivos para a guerra: Ganância (Greed) e Constestações (Grievances)19. O 

primeiro é o desejo de se obter maiores ganhos privados e o último é o desejo de 

justiça, contestação social ou, como visto anteriormente, a privação relativa.  Os 

rebeldes terão o incentivo para desafiar o Governo e buscar a ganãncia (greed), 

sempre e quando hajam oportunidades. Segundo os autores, essas oportunidades são 

representadas pela existência de recursos naturais abundantes, tais como petróleo, 

diamantes e ouro e pela oferta de insurgentes, por sua vez, determinada pela estrutura 

econômica do país: nível de renda, crescimento econômico, força do Estado e a 

existencia de terreno montanhoso. A insurgência é menos provável quando o estado é 

forte e mais provável quando a oferta de “insurgentes” é grande,  como em países 

populosos. 

                                                        
19 Segundo Sambanis, as constestações (grievances)  seriam "apenas retórica usada para legitimar a 

decisão de uma pessoa se envolver em apropriação ao invés vez de produzir." (Tradução própria. 

Sambanis, 2003. P. 4) 

 



O modelo de Fearon e Laitin (FL) modelo explica as causas da Guerra Civil 

através de um argumento semelhante, porém, em contraste ao modelo anterior, esses 

autores  afirmam  que a Guerra Civil é uma função somente da força do Estado e da 

tecnologia utilizada pela  insurgência, tais como as condições do terreno e o 

financiamento da diáspora.  

 De acordo com SAMBANIS (2003) e BLATTMAN apud MIGUEL (2009), 

ambos os modelos são muito semelhantes e as diferenças são principalmente 

resultado de interpretação. No entanto, o modelo FL, por estar centrado mais no 

papel do Estado, inclui outras variáveis para análise, tais como a  instabilidade 

política e o tipo de regime político, que não são aproveitadas no modelo CH. 

           Como resultado dos modelos de Collin e Hoffler (CH) e Feron e Latin (FL), 

os determinantes da guerra civil estão bem estabelecidos. 20 BLATTMAN apud 

MIGUEL (2009) resumem que a Guerra Civil é mais provável em países pobres, 

vulneráveis a choques externos, com instituições fracas, terrenos montanhosos e 

população concentrada em centros urbanos. SAMBANIS (2003) adiciona a essa lista 

países que são dependentes da exportação de recursos naturais, tais como petróleo e 

gás, argumentando que a escalada de um conflito é mais provável em tais países.21  

Em particular para o presente estudo de caso, a relação entre a dependência 

da exportação de recursos naturais e a probabilidade de um conflito é particularmente 

relevante.22 GARFINKAL apud et al. (2004) e BHATTACHARYA apud 

THOMAKOS (2006) exploram essa relação, ponderando os ganhos do comércio 

contra os custos mais elevados dos recursos naturais, em caso de um conflito.  

              De acordo com o modelo desenvolvido por GARFINKAL apud et al. (2004), 

23 em um país onde um recurso comercializável, tal como o gás e o petróleo,  é 

                                                        
20 However, Sambanis (2003) and Blattman & Miguel (2009) argue that the empirical 

investigations suffer from several limitations, such as : the country level of analysis, the 

sensitiveness of the explanatory variables employed, econometric specification as well as the 

method used to code civil wars.  

21 Over-reliance on primary commodity exports , which may be fallout of increased trade 

oppenness, leads to more conflits. This argument is known as the “natural resource curse”. 

Please refer to Ross (2004) and Collier and Hoeffler (2004) for further details.  

22 Segundo dados do Banco Mundial, em 2008, a participação da exportação de bens e serviços 

representou 45 % do PIB da Bolívia. http://datos.bancomundial.org/indicador/NE.EXP.GNFS.ZS 

23 It is believed that Garfinkal et al. (2004)’s framework would suit the proposed analysis since 

Bolivia presents increasing level of trade openness and it is dependent of its gas exports.  



contestada por grupos diferentes, o grau de abertura ao mercado internacional pode 

afetar o risco de conflito interno de duas maneiras diferentes. Primeiro, o livre 

comércio com o exterior pode significar em um aumento do valor do recurso 

constestado de maneira a fomentar o nível de contestação e a disposição em se armar. 

Segundo, o maior nível de abertura comercial pode aumentar o custo de oportunidade 

de se armar e, portanto, desfavorecer o conflito. 

Assim, a resolução da disputa entre os grupos dependerá da diferença de 

preço relativo do recurso comercializável sob o regime de livre comércio e sob o 

regime de autarquia (sem comércio).  Tais cenários são resumido abaixo, 

considerando um recurso comercializável, como o gás, e seu preço no mercado 

internacional e sob autarquia,  indicado por "Pinternational " e "Pautarky ", 

respectivamente: 

(1) Pinternational < Pautarky: Se o preço em autarquia é maior do que sob livre 

comércio, o comércio é considerado com uma possibilidade de melhoria no bem-

estar da população "welfare-improving ", já que a população poderá importar o 

mesmo bem mais barato. Não há incentivos para um conflito, em caso de abertura 

comercial.   

(2) Pinternational = Pautarky: Neste cenário, não há ganho do comércio e a 

probabilidade de conflito será igual em ambos os casos, de autarquia e de comércio 

livre. 

(3) Pinternational > Pautarky: Se isso acontecer, o país irá exportar mais o recurso e 

o livre comércio poderá irá induzir a um conflito já que os ganhos da apropriação dos 

recursos poderão ser maiores.  

(4) Pinternational >> Pautarky: Nesta situação, o país exporta o recurso e o livre 

comércio se traduz em uma significativa melhoria do bem-estar da população, 

sobrepassando os possíveis ganhos associadas a um conflito. Nesse caso,  os 

benefícios do comércio serão superiores aos custos de se armar e, portanto, o livre 

comércio irá reduzir a probabilidade de um conflito. 

Utilizando-se do modelo desenvolvido em GARFINKAL apud et al. (2004) , 

BHATTACHARYA apud THOMAKOS (2006) realizam uma pesquisa empírica com 

dados de dezessete países da América Latina no período entre 1973 e 1995, 

considerando os bens agrícolas como o principal bem comercializável dessa região. 



Os autores evidenciam resultados contraditórios. Em alguns países, as exportações 

agrícolas contribuíram para mitigar o risco de conflito armado, enquanto que para 

outros países, o risco de conflito armado aumentou significativamente. Segundo os 

autores, tal resultado estaria em linha com o proposto por GARFINKAL apud et al. 

(2004), na medida em que a abertura comercial se traduz em uma redução ou 

aumento do preço dos bens agrícolas sob o regime de autarquia. Além disso, esses 

autores afirmam que, em geral, a maior abertura ao comércio contribuiu para reduzir, 

e não aumentar, a probabilidade de conflitos armados na região.  

Considerando que a Bolívia, apesar de similaridades teóricas e empíricas 

revisadas acima, não está em Guerra Civil, se acredita que os resultados de 

BHATTACHARYA apud THOMAKOS (2006) poderão ser explorados e estendidos 

para esse país.  

 

3- ANÁLISE EMPÍRICA DO CASO DA BOLÍVIA 

 

De acordo com a literatura anteriormente revisada , a instabilidade política na 

Bolívia pode ser representada a partir de um processo que começou através de 

maiores níveis de abertura comercial e pode resultar em uma guerra civil, se os 

aumentos de instabilidade política continuarem. Assim, para testar empiricamente a 

dinâmica do escalonamento conflito e não apenas o seu resultado, divide-se a 

metodologia empírica em duas proposições: 

A primeira  proposição analisa a hipótese de que um maior nível de abertura 

comercial aumentou as desigualdades inter-regionais na Bolívia. A segunda 

proposição examina a hipótese de que o comércio internacional tem contribuído para 

atenuar a instabilidade política, através de um aumento dos ganhos relativos e, 

portanto, elevando o custo de oportunidade de se armar. Se ambas as proposições são 

corretas, a principal hipótese do duplo efeito do comércio na Bolívia também estará 

correta, no que diz respeito ao escalonamento do conflito  naquele país.  

               Nesta parte empírica, a fonte de dados, metodologia e resultados de cada 

proposta serão apresentadas separadamente. 

 



3. 1  Proposição 1:  A abertura comercial aumentou o nível de desigualdade 

inter-regional da Bolívia.   

 

A fim de avaliar empiricamente  os efeitos da abertura comercial na Bolívia, 

se utiliza o método econométrico “Ordinary Least Square (OLS)” com técnicas de 

conintegração, através do software “E-Views”. Se utilizam os dados disponíveis no 

Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para mensurar todas as variáveis da equação 

de regressão, no período compreendido entre 1998-2008. 24 

Baseando-se na regressão realizada por Daumal (2008), se estima a seguinte 

equação de regressão para o caso da Bolívia: 

   

3.1.1- Equação 1: Desigualdade X Abertura Comerical (Inequalities X Trade 

Openness) 

 

(1) Ln Theilt = a0 + a1lnOpennesst + a2 ln FDIt + a3lnGDPcapitat + ut 

 

A variável dependente é o nível de desigualdade regional na Bolívia, 

caracterizada aqui por “Ln Theil” , ou índice de Theil25. Esse índice representa as 

discrepâncias entre a distribuição de renda e distribuição da população entre todos os 

departamentos bolivianos. 26 

A principal variável de interesse é a abertura econômica, representada aqui  

por lnOpennesst. . Como é comum na literatura, a mesma é medida pela soma das 

exportações e importações em percentagem sobre o PIB do país em um determinado 

ano.  De acordo com os dados brutos sobre abertura comercial e desigualdade na 

Bolívia, apresentados anteriormente na figura (1), essa  deverá ser significativa e 

positiva.  

                                                        
24 Refer later to Appendix C for a complete specification of the test results.     

 

25 Ver anexo B para examinar a formula utilizada para o cálculo do índice.  

 



As variáveis  ln FDIt e lnGDPcapitat são variáveis de controle (para que não 

exista viés nos cálculos) e representam os níveis de investimento e de 

desenvolvimento econômico da Bolívia, respectivamente. 

 

3.1.2- Resultado: 

 O resultado da regressão econométrica realizada a partir da equação 1 acima, 

pode ser conferido na tabela abaixo: 

 

 Tabela 1 –Resultados Empíricos da Proposição 1.  

Dependent Variable: DDLNTHEIL  
Method: Least Squares   
Date: 09/07/09   Time: 19:24   
Sample (adjusted): 1999 2006   
Included observations: 8 after adjustments  
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance 

     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
     
     C 0.382402 0.128624 2.973023 0.0589 

DDLNOPENNESS 4.524739 0.833252 5.430219 0.0123 
DLNGDPCAPITA 8.989494 2.245798 4.002806 0.0280 

DDLNFDI 1.046089 0.310502 3.369028 0.0434 
ECM(-1) -1.693669 0.601839 -2.814157 0.0671 

     
     R-squared 0.936930     Mean dependent var -0.207359 

Adjusted R-squared 0.852837     S.D. dependent var 0.255807 
S.E. of regression 0.098132     Akaike info criterion -1.535832 
Sum squared resid 0.028890     Schwarz criterion -1.486181 
Log likelihood 11.14333     F-statistic 11.14160 
Durbin-Watson stat 2.833724     Prob(F-statistic) 0.038099 

     
 

A partir da análise dos resultados acima, pode-se constatar pela variável 

“DDLNOPENNESS“que níveis mais elevados de abertura comercial aumentou as 

desigualdades regionais na Bolívia, confirmando a hipótese da Proposição 1.  

Em particular, todas as variáveis são significativas em um intervalo de 

confiança de 95%. O R-quadrado é significativamente elevada (0,93) ea estatística F 

apresenta significância de 5%, dando robustez para os resultados. Além do efeito 

positivo do comércio, o nível de desenvolvimento econômico e os fluxos de 



Investimento Estrangeiro Direto (IED) estão associados positivamente com o 

aumento das disparidades regionais na Bolívia. 

 

3.2 -  Proposição 2: O comércio atenuou o risco de uma escalada de conflito na 

Bolívia.  

 

Diferentemente da regressão anterior, o método utilizado para os cálculos do 

efeito do comércio sobre o nível de instabilidade da política é o “Feasible 

Generalized Least Squares (FGLS)”.  Exceto por algumas variáveis a serem 

especificadas, todos os dados foram extraídos do “Instituto Nacional de 

Estadísticas”, e compreendem o período entre 2000 e 2008. 

Baseando-se na literatura exposta acima e nos modelos CH e FL, se estima a 

seguinte equação de regressão:  

 

3.2.1- Equação 2: Instabilidade Política X Comércio (Political Instability X Trade) 

 

(1) Instabilityit = ait + a1itGDPcap1it +   a2itGrowth2it +   a3it Pop3it +                   

a4it Literacy4it +    a5it Inequality5it + a6it Resources6it + a7it Trade7it + µit  

 

Fazendo referência ao quadro analítico de Garfinkal et.al  (exposto acima) 

sobre a relação entre comércio e conflito, se estima que no caso da Bolívia, 

obteremos o seguinte cenário:  Pinternational >> Pautarky, onde o comércio internacional 

contribui para atenuar os níveis de instabilidade política do país.  

A variável dependente “Instability” é uma proxy do nível de instabilidade 

política da Bolívia, medido pelo número total de greves, revoltas e bloqueios em 

cada departamento, por ano. 27  

Tal qual no modelo de CH e FL sobre guerra civil, a estrutura econômica dos 

departamentos da Bolívia é calculada através das seguintes variáveis de controle: 

nível de renda per capita, representado por "GDPcap", crescimento econômico 

“Growth”, medido pela variação anual do Produto Interno Bruto (PIB), tamanho da 

                                                        
27Esse dado está disponível no site do INE, como “Disturbios Civiles Registrados” 



população “POP”, alfabetização “Literacy”,  captada pela proporção de pessoas que, 

na idade apropriada, estão matriculados na escola secundária.    

  Em contraste com os modelos acima referidos, os elementos de contestação 

“Grievance” não são excluídos em nossa análise, sendo representada pela variável 

“inequality”, calculada conforme na proposição anterior. 28  

Em linha com o GARFINKAL et.al, a variável “resources” também é 

incluída, e representa os departamentos que são abundantes em recursos naturais da 

Bolívia. Por ser uma variável dummy, assume o número “1” para os departmentos de 

Chuquisaca, Cochabamba, Santa Cruz and Tarija, e o número “zero” para os demais 

departamentos.   

De acordo com a nossa proposição, a principal variável de interesse é a 

variável  “Trade”. Essa variável é uma “proxy” para os preços relativos dos bens 

comercializáveis, descritos em  GARFINKAL apud et al. (2004).  Se utiliza as 

mesmas variáveis propostas em BHATTACHARYA apud THOMAKOS (2006), 

incluindo duas adicionais: “Pgas” and “Poil”. Todas são explicadas abaixo:  

 

(1) Pgas: Relação de preços entre o preço internacional do gás, 

medido em USD / MMBTU eo preço do gás no mercado interno da Bolívia29 

(2) Poil: Relação de preços entre o preço internacional do petróleo 

bruto, medido em USD / barril e o preço do petróleo no mercado interno da 

Bolívia30 

(3) Openness: A soma do total das importações e exportações da 

Bolívia como proporção do PIB.   

                                                        
28 Hegre, H.; Gissinger, R.; Gleditish, N. (2002) state that inequalities are one of the grievances 

factors largely dismissed by Collier and Hoeffler.  

29 Dados do período 2000-2006 são extraídos de Monroy (2007).  Dados de  2007 e 2008 foram 

estimados de acordo com informação apresentada em  Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia. 

2008. « Estrategia Boliviana de Hidrocarburos « ( 2008). Os preços internacionais do gás 

consistem na média móvel do preço de compra do gás estabelecidos em contratos, multiplicados 

pela média. Preços do gás no mercado interno para os anos de 2007 e 2008 são calculados pela 

média dos últimos 9 anos..  

30 Dados do período 2000-2006 são extraídos de Monroy (2007).  Dados de 2007 e 2007 para o 

preço internacional do petróleo são calculados a partir da média anual do preço do barril de 

petróleo em USD. of 2007 and 2008 for international oil prices are the annual price average of 

crude oil barrel in USD. Preços do petróleo no mercado interno para os anos de 2007 e 2008 são 

calculados pela média dos últimos 9 anos. 



(4) Gasoil: A soma das exportações de petróelo e gás como 

prorporção das exportações totais.  

(5) “Exports”: A soma das exportações de bens agrícolas e 

minerais como proporção das exportações totais.  

 

3.2.2- Resultado: O resultado da regressão econométrica realizada a partir da 

equação 2 acima, pode ser conferido na tabela abaixo: 

 

 TABELA 2 – Relação entre Abertura Comercial e Instabilidade Política na 

Bolívia no periódo entre 2000-2008.31 

 

  Dependent Variable: Instability 

Variable Equation (1) Equation(2) Equation(3) Equation(4) Equation(5) 

  

    

  

C 549,8617*** 432,3742*** 667,0344*** 511,4592*** 240,7253*** 

  

    

  

GDPcap 0,089925*** 0,060209*** 0,054*** 0,07764*** 0,1621 

  

    

  

Growth 5,15405*** 3,3144*** 17,4737*** 2,916*** 4,109465*** 

  

    

  

POP 0.000476*** 0,0004*** 0,0004*** 0,0007*** 0,0004*** 

  

    

  

Literacy 2,4946*** 2,0832 11,8888 0,9303 0,2944 

  

    

  

Inequality 18091.25*** 8860,999*** 6898,17*** 6396,635*** 8946,978*** 

  

    

  

Resources 202,2015*** 168,6856*** 155,5088*** 1528,393*** 204,4521*** 

  

    

  

Trade: PGAS 95,98139*** 

   

  

Trade: POIL 

 

6,2615 

  

  

Trade :Openness 

  

429,5099*** 

 

  

Trade : Gasoil 

   

1676,858***   

Trade : Exports 

    

256,5605*** 

            

Observations 729,0000 729,0000 729,0000 729,0000 729,0000 

 R-squared 0,9980 0,9794 0,9959 0,9875 0,9995 

Prob(F-statisic) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

                                                        
31 O resultado completo da regressão está disponível no anexo D.  



Observação : Resultados em vermelho são valores negativos. *** resultado significante com 1% 
de Intervalo de Confiança ; **resultado significante com 5% de intervalo de confiança e  
*resultado significante com 1% de intervalo de confiança.   

 

 A regressão que melhor se adequa a nossa análise (preferred estimation) está 

representada na equação (1). Como se poderá observar, todas as variáveis são 

significativas ao nível de 1% e a estatística R-quadrado é elevada e relevante a 0,998. 

         De acordo com os resultados acima, a hipótese de que o comércio mitigou a 

probabilidade de um conflitos na Bolívia é correta. A variável “Trade”, calculada 

através da diferença de preços do gás no mercado internacional e no mercado interno 

da Bolívia, por sua vez representada por “Pgas”, está negativamente associada com a 

instabilidade política na Bolívia. Como consequência, pode-se afirmar que a 

diferença entre os preços internos e preços internacionais das exportações de gás é 

suficientemente alto para aumentar os níveis de bem estar da população em todas as 

diferentes regiões da Bolívia, de maneira que o custo de oportunidade de um conflito 

armado é suficientemente alto, evitando o recorrimento às armas.  

   Como esperado, a variável “Inequality” (desigualdade) está positivamente 

associada com a instabilidade política no país. O aumento dos níveis de desigualdade 

regional aumentou o número de perturbações sociais no país. Níveis mais elevados 

de população também aumenta as chances de conflito, como confirmado pela 

variável «Pop». 

              As variáveis “Growth” (crescimento)  and “Literacy” (educação) também 

são positivas e significativas.32  

A relação positiva do GDPcapita é particularmente interessante e incomum. 

Tanto quanto eu sei, não existe tal resultado em outros trabalhos empíricos sobre a 

guerra civil.  De acordo com a literatura, níveis mais elevados de desenvolvimento 

deveriam acarretar em uma diminuição da probabilidade de uma  guerra civil. No 

entanto, tal fato pode não ser verdadeiro para a Bolívia, já que , como visto 

anteriormente, suas regiões mais ricas possuem aspirações secessionistas e 
                                                        
32 Sobre a variável Growth : este resultado não é incomum na literatura, tal qual evidenciado em 
Sambanis (2003), utilizando o exemplo da Indonésia para justificar que o crescimento rápido de um 
país pode levar indiretamente a guerra civil. Sobre a variável Literacy, supõe-se que pessoas 

instruídas tem melhor acesso à informação no país, sendo mais suscetível a realizar protestos 

contra o Governo. 

 



reivindicam autonomia do governo central. Dessa forma, um maior nível de PIB per 

capita estaria positivamente associada com a instabilidade política na Bolívia, que 

pode ser resultado das maiores demandas por autonomia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÃO 

 

A última década assistiu a um aumento exponencial no número de conflitos 

no mundo. Apesar das previsões positivas, o mundo está mais violento depois da 

queda do Muro de Berlim. As guerras civis tornaram-se mais comuns e milhões de 

pessoas estão em risco diariamente. Políticas de prevenção e resolução de conflitos 

são cada vez mais importante para salvar vidas. 

Vários estudos teóricos e empíricos têm contribuído para identificar as causas 

comuns de guerras civis, permitindo a reformulação de estratégias de prevenção à 

guerra e recuperação econômica no pós-guerra..  

No entanto, muito ainda precisa ser feito para identificação das causas e a 

probabilidade de um escalonamento de um conflito, quando o mesmo se encontra em 

seus estágios iniciais, já que essa dinâmica é ainda, na maioria dos casos, 

desconhecida.  

Através de uma análise detalhada de estudos teóricos e empíricos no campo 

das relações internacionais, economia e ciências sociais, o presente estudo construiu 

um modelo teórico onde a abertura comercial é um dos determinantes para um 

aumento da instabilidade e probabilidade de guerra e, inovou ao incluir a 

desigualdade como um dos principais fatores geradores dessa instabilidade.  

Após resultados empíricos, se demonstra que um aumento da desigualdade 

regional, resultado de uma maior abertura econômica, contribuiu para uma maior  

instabilidade política na Bolívia e, consequentemente, aumentou a probabilidade de 

guerra. Entretanto, igualmente se evidencia que a própria abertura comercial ajudou a 

mitigar os riscos de guerra civil naquele país, o que pode ser explicado por um 

aumento do custo de oportunidade das pessoas recorrerem às armas.  

Em particular, esse efeito ambíguo do comércio e sua relação com um 

aumento da desgiualdade regional é especialmente relevante na medida em que o 

mesmos podem determinar a eclosão ou não-eclosão de uma guerra. Desse modo, 

políticas de prevenção à Guerra, principalmente em países com as mesmas 

características da Bolívia, poderão ser mais eficazes na medida em que se aborda as 

condições estruturais do país, reduzindo o nível de disparidades regionais e 

mitigando os efeitos negativos da abertura comercial.  
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             ANEXO A – MAPA DA BOLIVIA   

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO B – THEIL INDEX PARA BOLIVIA: DESIGUALDADE IN TER-

REGIONAL (ENTRE DEPARTAMENTOS) 

 

Como sugerido em  Conceição, P., Ferreira, P.2000, o índice de Theil para 

desigualade inter-regional foi calculado da seguinte forma: 

 

Onde: 

i = ano       

j= Departmento da Bolivia      

n= número de departmentos da Bolivia 

GDPij = Produto Interno Bruto do departmento j no ano i. 

GDPi = Produto Interno Bruto da Bolívia no ano i.  

Popij= População Total do Departmento j no ano i. 

Popi = População da Bolívia no ano i. 

 

 

 

 

 

 


