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Resumo 

A corrupção passou a ser objeto de estudo de forma mais consistente no plano global 

notadamente a partir da década de setenta. O reconhecimento de que a corrupção atinge a 

economia internacional levou organizações não-governamentais (ONGs) a se estruturarem 

para lutar contra o fenômeno em diversos países simultaneamente. Este é o caso, por 

exemplo, da Transparência Internacional (TI). No entanto, uma pergunta permanece sem 

resposta desde os anos setenta: países democráticos são mais corruptos que países 

autoritários? Qual o efeito da corrupção sobre o crescimento econômico? Essas são 

questões que este estudo procurará discutir, não necessariamente responder, dada a 

complexidade das variáveis envolvidas.  De qualquer forma, para discutir 

simultaneamente os três temas; regimes políticos, corrupção e crescimento econômico, 

buscou-se averiguar inicialmente o marco teórico e os conceitos existentes sobre a 

corrupção. Isso foi feito no Cap. I.  Em seguida, buscou-se compreender se a corrupção é 

uma atividade sensível ao funcionamento do regime político. Procurou-se igualmente 

observar o contexto onde a corrupção se insere na busca da eficácia dos regimes políticos 

em países democráticos ou autoritários em combatê-la. Os regimes políticos foram 

discutidos brevemente no Cap. II. Em seguida, fez-se uma apresentação das principais 

características dos países autoritários no Cap. III. No Cap. IV, por sua vez, as principais 

características dos regimes democráticos foram analisadas. Após a análise dos países para 

as quais se dispunha de estatísticas confiáveis, selecionaram-se quatro países continentais 

de difícil classificação.  Assim, o Cap. V. compara os casos do Brasil, Rússia, China e Índia. 

Os principais resultados do trabalho são apresentados nas Considerações Finais. Nessa 

seção, procurou se demonstrar que houve uma tendência democrática no Séc. XX, mas esta 

não se revestiu necessariamente em um combate efetivo da corrupção.  
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INTRODUÇÃO 

 

Que o combate a corrupção é um assunto que vem sendo posto nas mais altas prioridades 

das Organizações Internacionais não há nenhuma dúvida. Há muitos recursos sendo 

investidos em pesquisas, dados estão sendo colhidos e economistas de todas as partes do 

mundo estão tentando criar fórmulas econométricas para identificar causas e 

conseqüências da corrupção. 

Mas existe uma pergunta básica a ser respondida: por que combater a corrupção? Por que 

estudar as formas de combater a corrupção? Qual é o papel que os regimes políticos, em 

geral, e a democracia, em particular, podem ter nesse combate?  

As respostas para tais perguntas parecem não refletir a maior preocupação dos 

pesquisadores. Em geral, a maioria dos estudiosos diria que a corrupção tem um impacto 

na economia de um país. Essa resposta tem sido o carro-chefe da motivação que 

impulsiona o combate à corrupção. Um indicativo da existência dessa co-relação é que o 

tema tem sido dominado por economistas que insistem em afirmar que a corrupção é uma 

ação essencialmente econômica. No entanto, a natureza da corrupção – se ela é benéfica ou 

nefasta para o país – continua animar os debates nos meios acadêmicos e não-acadêmicos 

no mundo todo.  

Neste estudo, por outro lado, acredita-se que a corrupção atinge muito mais que a 

economia de um país. Ela atinge a sociedade como um todo e mesmo as relações inter-

pessoais. Dessa forma, a corrupção precisa ser considerada como um fenômeno 

interdisciplinar. Com efeito, do ponto de vista antropológico, poderíamos dizer que ela 

tem sua origem na própria  natureza humana (‘no coração, no interior ou na consciência 

de cada homem’). Do ponto de vista sociológico, ela está presente nos relacionamentos 

humanos. Portanto, ela impõe a necessidade de um estudo da sociedade onde ela está 

inserida. A corrupção se infiltra no poder e, em muitos casos, determina a manipulação 

dos instrumentos do Estado em esferas públicas e privadas. Dessa forma, ela está 

inevitavelmente associada ao campo de estudo da Ciência Política. Por envolver valores 

monetários, a corrupção se torna um objeto de interesse da economia. 
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Esse conceito mais amplo da corrupção – como um fenômeno multidisciplinar - ainda não 

foi completamente aceito pelos estudiosos do tema e pesquisadores do meio acadêmico. 

Há, portanto, uma grande lacuna na literatura sobre as correlações citadas acima.  

Neste estudo, pretende-se caracterizar os regimes políticos – as democracias e os sistemas 

autoritários – e analisar qual deles mais estimularia e possibilitaria a disseminação da 

corrupção. A hipótese deste estudo – a qual será testada - é que quanto maior for a 

presença e o controle estatal da política e da economia maior será a possibilidade de 

corrupção.  

Por outro lado, quanto maior a ‘Transparência’, e a existência de códigos de ética, 

prestação de contas, etc., menor a probabilidade de ocorrência de corrupção.  

Para dar uma melhor explicação para o fenômeno da corrupção, buscou-se o apoio de 

alguns teóricos. Os defensores da teoria da Escolha Racional1 - entre os quais destacamos 

Scott (1995) - afirmam que uma ação corrupta tende a beneficiar aquele que possui mais 

informação sobre as regras do jogo, sobre o que os seus oponentes podem estar 

pretendendo fazer, ou sobre a forma como eles praticam as normas e, em última análise, 

pretendem jogar.  

Acredita-se neste estudo que a corrupção é, acima de tudo, uma questão social e de 

direitos humanos. Naturalmente, tais fatores se relacionam com a macro-política. Em 

razão desse fato, este trabalho poderá ser um grande aliado de todos os pesquisadores que 

não desejam somente ficar nos números de quanto a corrupção desvia, mas que 

pretendem ir além e continuar pesquisando o monitoramento de políticas de combate à 

corrupção que possam fornecer possibilidades de crescimento sustentável de sociedades 

justas e humanizadas com o mínimo de corrupção ou de atos corruptos. 

                                                
1 Ver a esse respeito, Downs, A. 1957. An Economic Theory of Democracy; Durkheim, E. 1893. The Division 
of Labour in Society. London: Macmillan; Elster, J. Ed. 1986. Rational Choice; Olson, M. 1965. The Logic of 
Collective Action; Skinner, B. F. 1938. The Behaviour of Organisms; Skinner, B. F. 1953. Science and 
Human Behaviour; Skinner, B. F. 1957. Verbal Behaviour. 
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O objetivo central deste trabalho é, portanto, fazer um levantamento se o aumento no 

número de países democráticos ao longo do século XX reduziu a corrupção e qual é, em 

última análise, a relação entre corrupção e regimes políticos.  

Este trabalho não tem por finalidade fazer nenhuma constatação empírica do ponto de 

vista do impacto da corrupção em cada país, pois isto demandaria estudos econométricos 

altamente especializados e específicos do ponto de vista de cada país. Há, porém, uma 

linha hipotética que sugere que países onde a população é mais mobilizada e a democracia 

mais consolidada, tende a haver menos corrupção do que países de baixa consolidação 

democrática (democracias recentes) ou onde a população não é mobilizada. 

Este trabalho se propôs a fazer um levantamento da literatura corrente sobre os tópicos 

concernentes a corrupção. Há um corpo empírico sendo formado a partir dos anos 80 que 

não se pode ignorar. Apesar disso, teóricos que versam sobre a corrupção ainda não 

conseguiram estabelecer uma correlação clara entre regimes políticos e corrupção, 

especialmente pela dificuldade de mensuração do objeto de estudo. 

Como se mede a corrupção? Qual é o nível de exatidão a ser testado em estudos 

empíricos? Como ter certeza que o resultado final corresponde a realidade em um 

determinado local? Estas perguntas são os maiores desafios para os estudiosos da 

corrupção. 

A solução encontrada foi adotar o que pode ser chamado de Percepção de Corrupção. Este 

conceito é a base da maioria das pesquisas feitas por entidades ligadas à área econômica 

que buscam determinar traços da corrupção nos países. 

Em geral, pesquisadores aplicam questionários em empresários de vários países 

perguntando se eles, ao fazerem negócios no país estudado, se depararam com pedidos de 

pagamento de propina, dificuldade burocrática, ou se acham que foram prejudicados em 

licitações por causa de favorecimento ilícito a outros grupos. Os empresários, então, 

respondem o questionário mediante a sua percepção pessoal, a qual pode ser muito 

diferente da realidade. 
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Para que uma percepção seja considerada um dado de pesquisa, ela precisa ser confirmada 

por outros tantos participantes. Esse conjunto de ‘percepções’ dará origem a um índice de 

percepção de corrupção em um dado país. 

A Transparência Internacional (TI)2 faz uma combinação de todos os  índices existentes 

sobre o tema, formando, então, uma pesquisa das pesquisas acerca de corrupção. 

Utilizando tais dados, os quais podem ser recolhidos em várias instituições, a TI os 

combina de modo a formar um índice único, que ela denomina de Índice de Percepção da 

Corrupção (IPC). Desde 1995, a TI vem publicando de forma progressiva o IPC. Nem 

todos os países fazem parte do IPC. Apenas os que já tiveram ao menos duas pesquisas 

realizadas pela Transparência podem fazer parte da lista. Por esse motivo, a numeração ou 

ranking que o país se encontra não é importante na leitura final do trabalho pois, a cada 

ano, novos países são incluídos na lista e isso interfere no ranking do país3. 

O Brasil, por exemplo, faz parte do IPC desde seu início. No primeiro ano, o Brasil 

ocupava o 37º lugar em uma lista de 41 países. No último IPC  de 2003, o Brasil passou a 

ocupar o 54º lugar, mas em uma lista de 133 países. De 1995 para 2003 a posição do Brasil 

melhorou, não por estar em uma situação mais confortável em relação aos demais países, 

mas porque o índice de percepção de corrupção melhorou de 1995 para cá. Em 1995, o IPC 

do Brasil era de 2.7 com 4 pesquisas oferecidas para que o IPC fosse montado. Em 2003, o 

IPC passou para 3.9 com 12 pesquisas oferecidas para a montagem do IPC. 

Um item importante no IPC produzido pela TI é a margem de erro que aparece como uma 

das colunas nas pesquisas. Segundo os pesquisadores da TI as pesquisas podem 

apresentar um alto índice de desacordo quanto a percepção dos entrevistados. Quanto 

maior for esse desacordo, maior será a possibilidade de o índice ter problemas de 

aplicação. 

No Brasil, em 1995 a margem de erro chegava a 3.11, o que, segundo a nota explicatória da 

própria TI, isso significaria que havia um alto índice de discordância entre os 
                                                
2 International Transparency – Organização Não-governamental sediada em Berlim, Alemanha. 
www.transparency.org 
3 O trabalho da Transparência é criticado por oficiais da OCDE como sendo um trabalho não empírico, 
portanto com uma grande limitação no que diz respeito a sua exatidão. A crítica ocorreu por ocasião da 
conferência da OCDE no Brasil para verificação do cumprimento da 1ª fase da implementação da convenção. 
Brasília/2004. 
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entrevistados. Esse dado enfraquece o IPC, pois não fica claro o que deve ser feito em 

relação ao IPC real. Por exemplo: Se o IPC-Brasil de 1995 era de 2.7 e a margem de erro era 

de 3.11, como isso iria influenciar o IPC para baixo e para cima? Se o Brasil fosse 

considerado mais corrupto do que o que o IPC mostrava o índice deveria ser de –0.41 e o 

Brasil estaria em um capo virtual de perfeição. Ao analisar o contrário, o índice do Brasil 

passaria para 5.81 e o Brasil estaria muito próximo dos vinte países menos corruptos do 

mundo. 

Essa discordância foi dissipada com melhorias feitas na apresentação do IPC a cada ano. 

Na sua última publicação, a margem de erro do IPC-Brasil é mostrada da seguinte forma: 

a margem de erro é de 0.5 a variação está entre 3.3 - 4.7. O problema é que o IPC-Brasil é 

de 3.9 e isso parece não se encaixar muito bem nos números de desvio da pesquisa. 

Esse fato demonstra como um trabalho sobre a corrupção é um desafio. A TI tem sido a 

referência internacional na pesquisa da corrupção por quase uma década. Além do IPC, 

ela fornece também um outro índice sobre países que oferecem subornos para transações 

internacionais. Pelo fato de não fazer uma publicação dessa pesquisa a cada ano, esse 

índice se torna quase que inútil para uma avaliação de ordem empírica. 

Para a realização desta pesquisa, o método escolhido foi o do levantamento de literatura 

existente para estabelecer os parâmetros de compreensão da corrupção no plano teórico. 

Como o estudo da corrupção não se limita somente a índices de percepção, importantes 

autores serão consultados para a definição do impacto da corrupção na economia – causas 

e conseqüências. Além disso, uma revisão da mais recente literatura empírica será a base 

desses comentários. 
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Seção I:  Aspectos Teóricos da Corrupção 

  

Apesar de ser objeto de estudo há muitos anos, a corrupção somente ingressou de forma 

consistente na pauta de teóricos a partir dos anos 70 e ganhou força nos anos 90. A maioria 

do material publicado sobre a corrupção vem de organizações como o FMI, o Banco 

Mundial e Universidades espalhadas por todo o mundo. 

Conforme já se mencionou na Introdução, as dificuldades enfrentadas pelos teóricos nesse 

campo brotam do fato de que a corrupção é algo não mensurável. Economistas, Cientistas 

Políticos e Sociólogos tentam compreender esse fenômeno que nunca se apresenta para ser 

estudado, deixando os resultados no campo da percepção, do imaginário. 

Alguns teóricos fornecem dados com valores próximos, mas, mesmo assim, não se pode 

determinar o que o país seria se não fosse a corrupção. Enfim, não há uma linha forte no 

estudo da corrupção. Duas teorias se destacam: a Teoria do Rent-seeking e a Teoria do 

Principal-agente. Estas duas abordagens serão apresentadas com o intuito de dar 

embasamento teórico à necessidade de uma explicação para as relações de corrupção 

estudadas, seja dentro do país, seja entre atores domésticos e internacionais. Ou seja, essa é 

a interpretação teórica de um fenômeno que contamina as transações nacionais (e 

internacionais) de negócios, dentro do setor privado, e entre o setor público e privado. 

Por fim, a abordagem teórica se concentrará nas questões que todos buscam responder: 

como a corrupção acontece e quais são as suas conseqüências. 

Práticas que levam à corrupção  

Para se iniciar o trabalho, precisar-se-ia adotar uma definição, ainda que provisória, do 

que é corrupção.  

Somente nesse aspecto, já se forma o primeiro problema. Segundo Dininio (2002) o debate 

sobre o que é a corrupção não tem sido conclusivo pois há quem determine que a 

corrupção signifique ‘o abuso do ofício público para ganhos privados’. Essa definição é 
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contestada pelo fato de que nem sempre a corrupção acontece em ‘ofícios públicos’ (dentro 

do setor público). Portanto, Dininio (2002) oferece uma nova definição: abusos de ofício 

confiado para ganhos privados’. 

Esta segunda definição amplia o leque de atuação da corrupção, mas o nervo central 

permanece. O que pode ser estabelecido sobre a corrupção como objeto de estudo é que 

alguém utiliza a sua posição para se apropriar de benefícios que podem ser em forma de 

dinheiro ou não. O que precisa ficar claro é que o benefício apropriado fará falta em algum 

lugar e isso contribuirá efetivamente para o empobrecimento de pessoas dependentes 

destes recursos. 

Klitgaard (1994) apresenta conceitos muito importantes para nosso entendimento a 

respeito da corrupção, sua natureza e seus efeitos no desenvolvimento econômico. 

Segundo Klitgaard (1994), há sociedades mais propensas para o desenvolvimento da 

corrupção por causa de características próprias dessas sociedades. A ausência dessas 

características em outras sociedades pode inibir a proliferação da corrupção como ela é 

entendida hoje. 

O México, por exemplo, apresenta uma característica de ‘amistad’ muito forte entre as 

pessoas na sociedade, o que faz com que um simples pedido possa envolver muito mais 

que a aceitação ou não do pedido. Dizer não para um amigo pode gerar conseqüências 

desagradáveis, o que pode levar a um agente público passar por cima das leis para 

agradar seu amigo. Já em países Africanos, a cultura tribal supera significativamente em 

importância às leis de ética e transparência. Membros de uma tribo se preocupam em 

buscar favores para seus parentes, muito mais do que para si próprios. A presença desse 

tipo de característica pode ser determinante no entendimento da incidência da corrupção 

em um determinado país. 

Ainda na África, em alguns países é normal oferecer presentes ao chefe da tribo. Klitgaard 

(1994) questiona se o presente dado a funcionários públicos em troca de favores não seja 

somente uma extensão desse trato. Citando um cientista político ocidental, Klitgaard 

(1994) registra que os ganeses saberiam a diferença entre o presente dado a um chefe e um 

presente dado a um servidor público. Para um chefe de Estado, a situação pode ser mais 

difícil. Caso um chefe abandone esse ritual tribal e assuma uma postura ‘anti-corrupção’ 
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ocidental de administração, com certeza, ele será visto como grande corruptor das 

tradições da tribo. 

O clientelismo é uma das características de sociedades tradicionais que se manifestou em 

sociedades do Terceiro mundo. Segundo Klitgaard (1994), pessoas pobres necessitam de 

proteção contra, basicamente, tudo na vida, o que faz com que elas se tornem ‘atadas’ a 

um protetor. O que era realidade nas sociedades tradicionais no passado é agora em 

sociedades do Terceiro Mundo. 

Sobre esse tema, Klitgaard (1994) faz menção de dois pontos que, em si, são antagônicos, 

mas que formam base para justificar a presença da corrupção em uma sociedade. O 

primeiro é apresentado pela seguinte frase de Immanuel Kant: ‘Uma nação de mercadores, 

é uma nação de trapaceiros’. Aqui a crítica está para a presença excessiva do capitalismo 

como sendo a porta para corrupção em uma economia. Os exemplos citados são líderes 

socialistas, religiosos do Islã e comentaristas da ex-União Soviética4. Para todos estes 

atores o colonialismo levou a corrupção para estes lugares e sua disseminação foi 

patrocinada pelo capitalismo mercantilista. Se a burocracia foi criada pelo colonialismo, 

então a corrupção burocrática tem sua origem no mesmo lugar. 

O segundo ponto inicia-se com a seguinte frase: ‘Se outros métodos, que não o do mercado, 

forem usados para alocar recursos, a corrupção florescerá’. Aqui o argumento é exatamente o 

oposto do primeiro. Se a máquina burocrática é o que causa a corrupção, o melhor é 

fortalecer o setor privado para que, até em assuntos públicos, o mercado dite as diretrizes. 

‘se fosse permitido ao mercado substituir o governo quando possível, a corrupção seria 

reduzida’5. Segundo Klitgaard (1994) essa noção é equivocada do ponto de vista que 

somente as privatizações de setores públicos, sem uma reeducação interior, levariam a 

população a continuar pagando altos preços por serviços ineficientes.  

Para demonstrar seu ponto de vista, Klitgaard (1994) apresenta em um quadro uma síntese 

do trabalho de Huntington (1979) 6. A tese central deste autor está citada abaixo: 

                                                
4 O texto inicial desta obra é datado de 1988 quando a União Soviética ainda se mantinha como Super 
Potência Mundial e o Comunismo uma forma defendida de governo. 
5 Klitgaard Op. cit. – pg. 81 
6 Samuel P. Huntington, (1979) Modernization and Development –University Press of America pg. 313-324 
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“(...) a corrupção tende a evoluir num período de crescimento e modernização 
acelerados, em função da mudança de valores, de novas fontes de riqueza e 
poder, e da expansão do governo. 
 
Há tendência de haver menos corrupção em países com mais estratificação 
social, mais polarização de classes e mais tendências feudais. Essas condições 
proporcionam um sistema maus articulado de normas e sanções que reduz 
tanto as oportunidades como os atrativos do comportamento corrupto. 
 
Na América Latina, os países ‘mulatos’ têm mais corrupção que os países 
‘indígenas’ ou ‘caboclos’; a África negra também tem um nível elevado de 
corrupção. Como causa, Huntington cita não a raça em si, mas o fenômeno 
associado da ‘ampla ausência de divisões de classe’ nesses países. 
 
A proporção entre as oportunidades políticas e econômicas em determinado 
país afeta a natureza da corrupção. Se aquelas prevalecem sobre estas, então 
as pessoas vão considerar a política como um meio de fazer dinheiro, o que 
levará a uma escala na corrupção. Se o comércio exterior prevalece, a 
corrupção tende a ser promovida. 
 
Quanto menos desenvolvidos forem os partido políticos, mais prevalecerá a 
corrupção (...)”. (pg.82) 

 

No entanto, cabe registrar o fato de que para Huntington (1979) a corrupção é um 

fenômeno extremamente sensível às condições de uma dada sociedade. Em outras 

palavras, tanto a estabilidade como as mudanças podem causar a corrupção. Uma 

sociedade, com características feudais e relacionadas a um baixo nível de corrupção, pode 

significar simplesmente a definição restrita da atuação de seus habitantes.  

A esse respeito, Klitgaard (1994) afirma que a informação é a base para o crescimento ou 

não da corrupção em um país, ligando esse fenômeno diretamente ao crescimento 

econômico. ‘Os países que estão pior em termos dos índices de ‘qualidade de vida’ são [...] 

também os piores em termos de quantidade e qualidade de dados, habilidades de 

processamento de informações...’7 

Klitgaard (1994) mostra também que há tanto a presença de atores corruptos em países 

comunistas, como atores que desejam combater os atores corruptos. Cuba, Angola, China, 
                                                
7 Klitgaard op. cit.  pg. 226. Este ponto parece ser a variável dependente de Klitgaard nesse livro. Segundo ele 
a falta de informação irá gerar tanto os medos, as incertezas, as inversões de valores, incluindo a corrupção, o 
que são traços do subdesenvolvimento. Para uma melhor exposição ver 226-232. 
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Tanzânia e Vietnam são citados como exemplos de lutas contra a corrupção e a insistência 

de sua permanência no sistema. Sua previsão é que haja menos corrupção em países 

comunistas devido ‘às ferramentas potencialmente poderosas disponíveis para selecionar 

agentes, agravar penalidades, colher informações e mudar atitudes’.8 

 

Teoria dos Caçadores de Renda (Rent-Seeking) 

 

Tendo feito uma consideração mais ampla das causas da Corrupção, pode-se agora partir 

para o registro de duas teorias que têm dominado os estudos empíricos sobre a corrupção. 

Silva (2000) 9 escreve sobre a corrupção e desempenho econômico. Seu ponto principal é 

falar sobre a economia da corrupção. Ele apresenta, de início, a teoria dos Caçadores-de-

Renda. Essa teoria foi, segundo, Silva (2000), desenvolvida por Krueger (1974), Tullock 

(1967, 1990) e Bhagwati (1982, 1983). A base dessa teoria é que agentes econômicos buscam 

somente uma linha de ação: Maximizar seu bem-estar econômico. Para que isso ocorra, os 

agentes se propõem até agir fora das regras de conduta econômica e social. O que vai ser 

utilizado para a obtenção dessa maximização são várias atividades que variam entre 

monopólios, propinas, subornos, desvios. O que a teoria traz de novo é o conceito de que 

na negociação em geral, tratando–se de monopólios, há o que se chama de ‘dead weight 

loss’, o que é parte do produto que não é negociado, gerando uma perda de bem-estar. 

Dentro desse contexto a perda líquida é zero, fora o peso morto. Com a teoria dos 

caçadores de renda a perda líquida é real. 

Quando o monopolista separa parte de seus recursos para a manutenção de seu 

monopólio, as atividades empregadas são improdutivas, o que gera prejuízo para a 

sociedade. Se um monopolista destina parte de seu recurso financeiro, somando a pessoas 

talentosas para desenvolver tarefas improdutivas, como lobby e propaganda, a produção 

certamente será afetada. Isso é uma das formas de maximizar seu bem-estar sem o ‘input’ 

necessário. 

                                                
8Op. Cit - pg. 228 
9Marcos F. G. da  Silva em Os Custos da Corrupção (Speck Ed. - 2000.) 
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Outros exemplos citados são barreiras comerciais e protecionismo. Nestes casos também 

há perda líquida para a sociedade por causa de atividades improdutivas. Segundo Silva 

(2000) 10: 

 
 
“A atividade caçadora-de-renda (rent-seeking) 
constitui um mercado competitivo, isto é, diversos 
agentes tentam, na medida do possível, conquistar 
privilégios e transferir renda de outros grupos. 
Entretanto, somente alguns agentes ou grupos de 
agentes conquistarão seus privilégios; o resultado final 
implica um desperdício de recursos econômicos”.  

 

Embora o monopólio e a ação dos caçadores de renda não possam ser consideradas ‘per se’ 

como corrupção, ela pode gerar corrupção, uma vez que os monopolistas vão procurar 

manter seus monopólios mesmo quando a razão que gerou o monopólio deixou de existir. 

Dessa forma, as perdas decorrentes do ‘rent-seeking’ mais os efeitos da corrupção que ela 

pode gerar, certamente serão significativos e nocivos para a economia como um todo.  

A ação nociva da corrupção no desempenho econômico fica clara justamente com essa 

interpretação da teoria dos caçadores de renda. Como o crescimento econômico depende 

de relações produtivas, qualquer investimento de recursos em atividades que sejam 

improdutivas gerará barreiras ao crescimento econômico. A influência dos caçadores de 

renda na economia de um país pode depender da extensão dessa atividade na sociedade e 

do volume que cada agente logra para si. O grande problema revelado pela teoria dos 

caçadores-de-renda é a improdutividade e ineficiência. Toda atividade caçadora de renda 

tenderá a uma coisa básica: beneficiar uns em detrimento da produtividade e eficiência. 

Conforme já foi mencionado, a ação dos caçadores de renda pode não ser corrupção, 

muito menos fora da lei11. Entre tais atividades de ‘rent-seeking’ pode-se citar as decisões 

políticas de alocar recursos para a propaganda na Agência de Publicidade x ou y, 

contratação de consultores, realização de convênios exclusivos, etc.  

                                                
10 Ibid - pg. 65. 
11 Ibid – pg. 63. 
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De qualquer forma, constitui-se uma ação nociva pelo fato de minimizar a ação produtiva 

da sociedade beneficiando àqueles que têm o monopólio dos recursos. Silva (2000) mostra 

como o clientelismo abriga grupos de caçadores de renda. Nesse caso a competitividade 

entre os grupos gera maior gasto com atividades improdutivas. Para todos os caçadores de 

renda que agem fora da lei, Silva usa o termo “Corruptos e Corruptores”. 

Dentro deste contexto, Silva (2000) revela que a corrupção pode crescer com maior 

força dentro de sociedades que apresentam as seguintes características: 

Ø Centralismo Estatal; 

Ø Impunidade e Ausência de risco com relação ao crime; 

Ø Tolerância, baixa moral ou legitimidade informal com relação ao fenômeno. 

De acordo  com Silva (2000),  o segundo tópico relativo à economia da corrupção: Propina. 

Para Silva (2000), o mercado apresenta imperfeições que favorecem relacionamentos 

pessoais. Esses relacionamentos são contrários ao estilo impessoal gerado em uma 

sociedade perfeita, isto é, onde os agentes fornecem os serviços, vendem, compram 

mediante valores endógenos que visam o bem-estar dos agentes. No setor público, o 

serviço prestado é o melhor possível dada a característica do setor. Quando os valores 

pessoais são envolvidos no serviço prestado esse serviço será condicionado a valores 

exógenos de acordo com o entendimento do agente. 

Silva (2000) aponta ainda para o fato de que setores privados e públicos usam dessa 

imperfeição do mercado para aumentar custos de obras onde os valores já são altíssimos. 

Tanzi e Davoodi (1998) já haviam constatado isso. 

  

Teoria do Principal-Agente 

Lambsdorff (2001) apresenta a teoria do principal-agente, que em tese, significa o 

relacionamento de um gerente (principal) e um oficial público (agente) dentro da esfera 

pública. Segundo Lambsdorff (2001) o principal tem a função de enviar as leis e montar 

um esquema de fiscalização para que as leis sejam obedecidas. O agente é o que executa as 

leis e pode quebrá-las, mantendo alguns aspectos das leis cumpridos. Dessa forma o 
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principal continuará contente com o sistema, a não ser que haja um escândalo ou 

denúncia. 

Até mesmo um supervisor, que ficaria entre o principal e o agente pode ser facilitador 

para a corrupção mediante pagamento de propina. A conseqüência mais evidente dessa 

transação é apresentada por Frisch (1999) e Klitgaard (1988): 

 

“Como resultado da corrupção, controles são ‘driblados’, contratos 
inferiores são selecionados, tecnologia ineficiente aplicada, projetos 
públicos inviáveis são promovidos e políticas públicas ineficazes são 
implantadas”. 

 

Esta teoria foi, primeiramente, aplicada em círculos privados, mas, posteriormente 

aplicada também em um contexto burocrático público. Desenvolvida inicialmente por 

Rose-Ackerman (1978: 6), hoje ela conta com outros teóricos do ramo econômico, como 

Jain (1998) e Klitgaard (1988: 73). 

 

Figura 1: Modelo Básico Principal (P)- Agente(A) – Cliente(C). 
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No modelo que é mostrado pela figura acima o principal (P) faz as regras, paga os salários 

e espera um retorno de obediência do agente (A), mas ele (P) sabe que não tem total 

controle sobre o agente (A). O agente deve obedecer as regras criadas por (P) para que se 

mantenha no trabalho. (A) oferece serviços diretos a clientes externos. Em uma burocracia, 

os serviços variam de acordo com o departamento, como serviços de licença, faz contratos, 

etc. O cliente (C) precisa pagar por esses serviços, ou precisa agilizar tais serviços, ou 

ainda que seja escolhido para fechar contratos em determinadas transações. 

As regras criadas por (P) servem para regulamentar o relacionamento de (A) com (C), que 

irá utilizar de recursos de (P) para aumentar os seus lucros ilícitos. (A), ao interagir com 

(C) poderá propor ou ser proposto uma troca que beneficie aos dois, causando lesão a (P). 

Para que isso possa ocorrer sem que (P) saiba, o agente irá manter obediência a algumas 

ou a maioria das leis, dando uma sensação de conforto, ou controle ao principal. Com isso, 

o agente poderá quebrar regras selecionadas para satisfazer a ele e ao cliente. Sua posição 

de superioridade, dado o acesso a informações desconhecidas pelo principal, faz com que 

o agente possa manipular o condicionamento de sua ação mediante as regras estabelecidas 

pelo principal. 

Esta tensão entre o principal e o agente já foi abordada por alguns teóricos como Furubotn 

e Richter (1998:  202) que mostraram a presença de um conceito chamado ‘informação de 

renda’, que seria uma forma de fazer com que o agente participe ao principal as 

informações inerentes de um contrato através de um incentivo financeiro. Lambsdorff 

aponta para o fato de que isso não acontece tão bem como na teoria. Pelo contrário, no 

caso de governos, ao invés de premiar a desonestidade eles ‘taxam a honestidade’ (Hart 

1970).  

O relacionamento principal-agente pode incluir uma outra parte que é o supervisor, que 

nada mais é que um agente pago pelo principal para supervisionar o agente. Nessa relação 

o supervisor pode ser ‘comprado’ pelo primeiro agente e uma rede de corrupção pode ser 

formada em detrimento do principal. 
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Para ilustrar esse relacionamento do principal-agente basta citar um caso que sobreviveu 

por vários anos, mas veio à tona no noticiário e ficou conhecido como a ‘Operação 

Vampiro’. Segundo a revista Época, agentes públicos conseguiram aplicar com sucesso e 

por mais de 12 anos, a teoria aqui citada, com ramificações extraordinárias por vários 

departamentos de três administrações presidenciais. Segundo os noticiários, a quadrilha 

de ‘agentes’ teria desviado mais de R$ 2 bilhões (dois bilhões de reais). 

Para que isso pudesse acontecer o Agente deve ter conseguido incluir na sua rede de 

operações ilícitas vários outros Agentes que deveriam conter a ação do Agente corrupto12. 

Estas duas teorias são a base do entendimento teórico neste trabalho. Em muitas ocasiões, 

a ação dos rent-seekers e o relacionamento principal-agente, serão os fomentadores de tudo o 

que pode gerar aumento de ganhos em detrimento da população e do crescimento 

econômico em geral.  

As Causas da Corrupção  

 

A corrupção precisa de um solo fértil para florescer. Pesquisas recentes conseguem 

fornecer as bases sobre as quais corrupção cresce, entre elas: 

 

i. Estrutura Institucional – Quanto mais um agente tiver liberdade de ação sem problemas 

acerca de suas atividades, maior será a chance deste agente se corromper. Mothadi (2003) 

chegou a estabelecer a hipótese de que a idade da democracia de um país está diretamente 

ligada a estabilidade da estrutura institucional. 

ii. Qualidade da Burocracia – Pesquisadores definem a qualidade da burocracia baseado 

na oportunidade de corrupção, a possibilidade de ser pego e a severidade da punição. 

Sendo assim, quanto pior for a qualidade da burocracia, maior será a chance de um oficial 

público se engajar em uma ação corrupta segundo Gupta (2000). 

                                                
12 Khalil e Lawarrée (1995). 
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iii. Estado de Direito – Há um relacionamento comprovado empiricamente entre a força 

do estado de direito em um país e o nível de corrupção no mesmo para Gupta (2000). 

Treisman (2000) conclui que quanto maior for a probabilidade de ser descoberto ou se as 

penas forem maiores, o agente corrupto terá menos incentivos de extrair renda. 

 

iv. Grau de Abertura de Competição e Comércio – Pesquisas mostram que países que 

apresentam maior abertura no comércio e menos controle estatal convivem, segundo Ades 

(1999), com menores níveis de corrupção   Segundo Mauro (1997), resultado contrário foi 

também pesquisado e constatado.  

v. Disparidade de Salário entre o Setor Público e Privado – Pesquisas feitas por Mauro 

(1997) e Van Rijckeghem (1997) constataram que quanto maior for a disparidade entre os 

salários públicos e privados, maiores serão os níveis de corrupção no setor público. Wu 

(2003) confirma esta posição mostrando que com o passar do tempo a posição em cargos 

públicos continua sendo atraente não por causa dos salários, mas por causa das 

possibilidades de rendas extras por meio de corrupção. 

vi. Acessibilidade de Recursos Naturais – A presença de recursos naturais em grande 

escala sem controle pode influenciar no nível de corrupção de um país. Segundo 

Mauro(1997) e Leite (1999) tal cenário demanda projetos complexos e caros para extração e 

manipulação e isso favorece a ação corrupta. 

vii. Fatores Culturais ou Sociais – Para Mauro (1997) e Treisman (2000) a corrupção pode 

estar intimamente ligada ao compromisso familiar para que os membros de uma família 

sejam favorecidos em uma determinada sociedade  

As causas da corrupção reconhecidas nas pesquisas empíricas produzidas nos últimos 

anos podem fornecer uma linha definida acerca do tipo de governo e sociedade que a 

corrupção pode ser disseminada além da sua maior conseqüência: a pobreza. 

A pobreza é uma das conseqüências da corrupção nos estudos empíricos.  

a) Aumenta a disparidade social;  
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b) Reduz a eficiência das políticas públicas; 

c) Reduz a arrecadação governamental; e 

d) Produz a negligência no atendimento governamental na educação e saúde. 

 

O Impacto da Corrupção no Crescimento Econômico 

 

Certamente, o impacto pode trazer efeitos negativos em outras áreas da sociedade, mas o 

estudo da corrupção tem, em sua grande maioria, sido feito por economistas que se 

preocupam com uma única questão: A corrupção afeta o crescimento econômico de um 

país? Esse não era o primeiro problema no desenvolvimento da luta contra a corrupção13. 

A abordagem a seguir mostra que os instrumentos internacionais têm razão o suficiente 

para se preocuparem com a ação corrupta em sociedades crescentes.   

Não há defensores abertos da necessidade de ações corruptas em uma sociedade sadia e 

livre. Há autores que defendem, porém, que em alguns lugares e dadas certas 

circunstancias, a corrupção é a única forma de empresas ‘bem intencionadas’ de realizar 

seu trabalho e penetrar em tais círculos. 

A base de cálculo para o crescimento econômico passa por vários teóricos. A divisão entre 

modelos clássicos e neo-clássicos leva os estudiosos a observar o relacionamento entre 

produção, capacitação de mão de obra e acúmulo de capital. Além disso, há outras 

fórmulas que podem ser desenvolvidas para explicar certos fenômenos no crescimento 

econômico. Chenery (1990), por exemplo, apresenta um modo estruturalista, sugerindo 

uma transformação na estrutura da economia para que haja crescimento sustentável. Uma 

questão importante seria: Há uma relação intrínseca entre o baixo crescimento econômico 

e a qualidade institucional de um país? 

Segundo Teles (2003), não há evidência estatística confiável para confirmar esse 

relacionamento. Como prova, ele cita países como China, Nicarágua, México, entre outros 

                                                
13 Veja Capítulo 4. 
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que têm conturbações institucionais e têm taxas de crescimento diferenciadas. Já o Brasil 

apresenta taxas de crescimento maiores do que a de países como Estados Unidos, Reino 

Unido e Alemanha, mas considera-se a qualidade institucional muito baixa no Brasil. Os 

únicos que confirmam esse relacionamento seriam os Tigres Asiáticos, que apresentam 

forte crescimento econômico acompanhado de alta qualidade institucional. 

Scheifer e Vishny (1993) tratam da relação entre instituições e corrupção e a relação desta 

com o crescimento econômico. Neste contexto a corrupção se deflagra com maior força 

quando: 

Ø As instituições geram excesso de regulamentação e de centralização estatal. 

Ø As instituições políticas não estão sob controle da maior parte da sociedade. 

 

Segundo Silva (2000), a corrupção poderá comprometer o fluxo de investimento 

estrangeiro, pois as empresas poderão preferir investir onde o nível de corrupção é menor. 

Essa teoria pode ser facilmente testada pelo trabalho desenvolvido pela organização na 

governamental Transparência Internacional (TI). Em seu índice de percepção de corrupção 

a TI mostra como a corrupção é percebida por inúmeros atores em diversos países14. Como 

é de interesse do objeto desse trabalho, vale registrar que há países que são mostrados com 

um alto índice de percepção de corrupção – como a China – mas que mantêm uma grande 

capacidade de obtenção de recursos estrangeiros15. 

Silva (2000) menciona vários trabalhos para mostrar como a corrupção tem impacto sobre 

o crescimento econômico16. O que está em jogo é, portanto, o nível de desenvolvimento 

econômico no futuro. Se houver diminuição da poupança, do avanço técnico e do 

investimento na educação, certamente o desenvolvimento econômico será afetado. Para 

Silva (2000) ‘ a corrupção representaria uma espécie de custo que reduziria a eficácia do 

investimento’. 

Portanto, para Silva (2000): 

                                                
14  www.transparency.org 
15 OECD – Policy Brief  - Attracting Investment to China (Sep 2003). 
16 Silva, Garcia e Bandeira (2001), Solow Mankiw, Romer e Weil (1992) e Garcia et all (1999). 
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“O resultado da corrupção, em termos de custos, pode ser a 
redução do crescimento econômico e a deformação das políticas 
sociais de desenvolvimento”17. 

 

Outras formas de impacto da corrupção no desenvolvimento econômico diz respeito a 

fuga de novos investimentos, instabilidade política, em alguns casos extremos, a crises 

políticas permanentes que podem levar à golpes de Estado ou guerrilhas. Além disso, 

Silva (2000) considera que o desenvolvimento econômico no sentido mais amplo também 

sofre o impacto da corrupção. Nesse caso a qualidade de vida das pessoas será afetada. 

Quando a corrupção começa a influenciar na liberação ou uso de verbas liberadas para fins 

sociais – saneamento, escolas, hospitais, etc – a população perde social e economicamente. 

Em outras palavras, a ação dos caçadores-de-renda é extremamente nociva a uma 

sociedade, em especial ao que tange o crescimento econômico.  

A corrupção tem sido vista como uma atividade, em especial, do governo. O 

relacionamento Governo/Público e Governo/Empresas Privadas pode estar gerando altos 

índices de percepção de corrupção em um país. Por isso, a análise entre democracias e 

regimes autoritários torna os estudos sobre o impacto da corrupção no crescimento 

econômico mais específicos. 

Ao apresentar o papel do Estado, North (1989) critica o mesmo mostrando que, 

historicamente, e com poucas exceções, o Estado não ofereceu um modelo condutivo de 

crescimento econômico. Para North (1989), isso só veio a acontecer com o surgimento do 

governo representativo. Segundo ele: 

“O surgimento de corpos representativos na política resultou 
em um sistema de troca organizada entre os regentes os 
constituintes com riquezas e renda a ser taxadas”18. 

 

                                                
17 Silva Op. Cit – pg. 71. 
18 North, D. C. in The Economic Role of the State.  Joseph Stiglitz et al. Blackwell, 1989. 
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Essa declaração confirma a característica autoritária do Estado e seu relacionamento com o 

crescimento econômico. Se o relacionamento é dado a partir daquilo que pode ser taxado, 

então a renda é mais importante do que a produção. Taxar é algo anterior a produção, pois 

a riqueza, pelo menos para alguns, já era existente, mesmo antes da produção. A taxação 

fará com que o detentor de riquezas faça opção entre produzir ou pagar seus impostos. 

Isso leva à corrupção, pois a opção será quebrar a lei da taxação para que possa haver 

maior produção. Mas isso não acontece, pelo contrário, a produção irá cair, e a renda será 

cada vez mais concentrada nas mãos dos que podem negociar com o governo.  

Resgatando a teoria do rent-seeker, os empresários, assim como os oficiais do governo, 

passam a agir de forma a aumentar os seus rendimentos, sem se comprometeram com a 

produção. O problema passa a ser burlar a taxação excessiva. Quanto maior for a taxação, 

mais chance os atores terão para conseguir “favores” ilícitos. Lambsdorff (2001) confirma 

que a corrupção é a razão mais importante para que se entenda que a relação entre o 

governo e os cidadãos possa ser uma fonte de ineficiência. Essa ineficiência foi também 

mencionada por Brock e Magee (1984). Lambsdorff (1999) apresenta também uma relação 

de estudos empíricos que mostram que a corrupção diminui o investimento, a 

produtividade de capital, o capital de giro, entre outras variáveis que afetam o bem-estar 

do público. 

Se essas variáveis são demonstradas tão contundentemente por teóricos, como Lambsdorff 

(2001), fica claro, portanto, que a corrupção afeta profundamente o crescimento 

econômico.  

A pergunta que se faz, então é: Como relacionar transparência, produtividade e 

crescimento econômico? O Crescimento Econômico de um país depende do nível de 

produtividade do mesmo. Há uma relação estreita entre produtividade e Crescimento 

Econômico, já provada por vários economistas, tanto da linha clássica, como neo-clássica19. 

Silva et al. (s/d)20 revela esse relacionamento apontando dois fatores básicos onde a 

corrupção afeta a economia. Em primeiro lugar ele estabelece que a corrupção afeta a 

                                                
19 Para uma abordagem sobre o assunto ver Wan, Jr – Teorias Modernas del Crescimiento Econômico, 
revisión crítica y resumen. Vincens Universidad – 1975. 
20 How does corruption hurt growth? Evidence about the effects of corruption on factors productivity and perc 
capta income. Artigo preparado com base em pesquisa financiada pela EAESP/FGV-S’s NPP. 
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produtividade com modelos econométricos. Através disso, Silva (s/d) mostra que a 

corrupção pode influenciar o crescimento reduzindo o potencial de renda e afetando as 

taxas de juros ao longo prazo, o que reforça os dados aqui apresentados. 

Segundo suas avaliações, Silva (s/d) declara que, para um país como o Brasil, por 

exemplo, a corrupção vai afetar a produtividade, diminuindo a renda per capta. No 

modelo de Silva (s/d) descontando a corrupção, o país poderia ter um aumento 

econômico de 43%. Com relação à taxa de juros a constatação é ainda maior. Seguindo o 

modelo econométrico de Silva (s/d) imaginemos que a taxa de juros no Brasil de longo 

prazo fosse de 28.8% ao ano. Se, porém, o Brasil tivesse o mesmo Índice de Percepção de 

Corrupção (IPC) que a Dinamarca, para o ano de 1988, a taxa de juros poderá ser reduzida 

para 12.7%, por exemplo. 

Analisando os dados acima, o debate clássico sobre a corrupção fica bastante afetado. 

Autores como Bakerley (1966), Nye (1967), Huntington (1968), Leef (1964) argumentam 

que a corrupção encurta o caminho desejado em países onde há extrema burocracia. Para 

Morgan (1964 : 414) “a Corrupção pode, em casos extremos, ser não só desejável, mas essencial 

para manter a economia andando”.  

Klitgaard (1994) relata que, segundo alguns autores, a corrupção pode ser benéfica para a 

economia, pois a impulsão econômica só pode acontecer pelo trabalho de agentes que 

tenham condições financeiras substanciais. Isso retira da competição os que não têm 

condições e os que têm pouco interesse no projeto. 

Segundo Kiltgaard (1994), há quem defenda a manutenção de ações corruptas para que o 

desenvolvimento seja deflagrado. O que parece não ser levado em conta por esses 

defensores da corrupção é o que Rose-Ackermann (1997) diz a respeito da qualidade de 

material usado invariavelmente por agentes corruptos. Como as empresas pagam para ser 

beneficiadas em licitações, seu desejo em aumentar suas rendas pode incluir pouca – ou 

quase nenhuma – supervisão por parte dos agentes públicos para verificar a qualidade do 

projeto.21 

                                                
21 Mesmo em projetos privados, pode-se ver como a corrupção constitui um avanço que custa caro, como é o 
caso do prédio Palace II, no Rio de Janeiro, que foi construído em um local nobre, mas com material de 
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Enfim, esse conceito já não mais perdura. As perdas de bem-estar são maiores por causa 

da corrupção. Rose-Ackerman (2002) afirma que, mesmo em casos extremos, a corrupção 

pode aumentar e passar de um desvio de 5% a 10% do investimento para 15% a 20%.  Isso 

tem sido visto em países que observa-se corrupção endêmica, como foi sugerido por Silva 

(s/d) no caso do Brasil. 

O comportamento do rent-seeker afeta a produtividade, alocando recursos humanos 

otimizados em atividades não produtivas, como já foi visto anteriormente, isso irá afetar o 

crescimento econômico. 

As evidências para que o crescimento econômico seja afetado pela corrupção já foram 

mostradas, especialmente visando a produção, alocação de recursos que geram a produção 

e, por conseguinte, o crescimento econômico. Fica, portanto, faltando observar as 

condições que favorecem um maior impacto da corrupção no crescimento econômico. Essa 

observação é feita através da transparência das instituições de um país. 

Abramo (2000) relaciona onze países sul-americanos para mostrar que os Índices de 

Percepção de Corrupção (IPC) têm um relacionamento direto com a governança e com a 

eficácia da Lei. Segundo os estudo apresentados por Abramo (2000), esses dois conceitos 

ajudam a explicar melhor o relacionamento corrupção e PIB per capita. No caso da 

governança, o que se busca é saber sobre a lentidão e excesso burocráticos, falha na ação 

governamental, qualidade do governo e da administração, entre outros. No conceito da 

eficiência da Lei, busca-se saber sobre o respeito a contratos, custos derivados de 

atividades criminosas, fraudes bancárias, possibilidade de cidadãos acionarem o governo, 

independência do Poder Judiciário, etc22. Estas pesquisas mostram uma relação direta 

entre os índices observados e o índice de percepção de corrupção nos países. 

Rose-Ackerman (2002)23 mostra como a corrupção pode afetar o crescimento econômico. 

Segundos estudos mencionados pela autora, a Índia desperdiçava entre 20% a 50% da 

verba fornecida pelo governo para projetos de irrigação. No Paquistão, a corrupção 

elevava os custos para os fazendeiros, já na Tailândia o nível de desvio de verbas era entre 

                                                                                                                                               
péssima qualidade. O dono da construtora era também deputado Federal, o Sr. Sergio Naia.Jornal do Brasil 
26/05/2001 – Paula Máiran. 
22 Ver Os Custos da Corrupção. Abramo (2000), pg. 52-53. 
23 Susan Rose-Ackermann em A corrupção e a Economia Global (Elliott ed) 
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20% a 40% entre 1960 e 1990. O trabalho mostra que o Brasil, no período do mandato de 

Fernando Collor de Mello, a corrupção em contratos públicos crescera de 10% a 15% para 

30% a 50%!24 

A lista fornecida por Rose-Ackermann (2002) é impressionante. Há casos registrados na 

Coréia, na Indonésia, em Guiné, Itália, Gana e Venezuela. Isso a leva a concluir que a 

corrupção está presente tanto em países em desenvolvimento como em países 

desenvolvidos. Sua pergunta é categórica: ‘Essa corrupção deve ser motivo de 

preocupação?’ Segundo ela ‘Alguns países com fama de muito corruptos tiveram altas 

taxas de crescimento’25.  Rose-Ackerman (2002) aponta para o fato de que na Indonésia, 

Tailândia e Coréia a corrupção e o crescimento econômico andaram lado a lado. Sendo 

assim, pode-se dizer que a corrupção afeta o crescimento econômico? Segundo a autora, os 

índices de corrupção podem funcionar como uma falsa base de crescimento econômico. 

Quando a tolerância é maior, os índices de desvio podem pressionar para que haja 

aumento nesses índices, o que gerará um impacto negativo no crescimento econômico.  

Um outro ponto citado por Rose-Ackermann (2002) é o fato de que a alocação de 

benefícios econômicos em uma sociedade é um outro objetivo econômico, ou seja, o PIB 

per capita pode ser um indicador que evidencia o crescimento econômico de um país, 

porém a corrupção pode gerar um foco de desigualdade econômica a níveis 

insustentáveis. Neste caso o crescimento econômico é uma fachada que não chega às 

grandes massas. 

Essa pode ser a diferença entre países onde a corrupção cresce juntamente com a economia 

e países que não têm taxa de corrupção alta: A distribuição de renda. No caso de alta taxa 

de corrupção e alta taxa de crescimento econômico as pessoas sofrem de males básicos 

como falta de saúde, escolas, moradia, infra-estrutura. O país cresce em grandes centros 

urbanos, alguns pólos se tornam parecidos com países industrializados, mas a maior parte 

da população não vê essa mudança nem participa dos benefícios de um aumento do PIB 

per capita. 

                                                
24 Ibid.  – pg 60-61. 
25 Ibid – 61. 
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Há, porém, questões que fornecem dúvidas quanto a diferenciação das causas e 

conseqüências da Corrupção. Por exemplo, o enfraquecimento das instituições e dos 

serviços públicos é uma base para que a corrupção se prolifere ou já é uma conseqüência 

de uma corrupção endêmica? Para Johnston26 (2002) a corrupção: 

 
“[Ela] dribla o processo correto e enfraquece os direitos civis, 
obstruindo, assim, canais legítimos de responsabilidade e acesso 
político, ao mesmo tempo em que abre (e oculta) novos anais ilícitos. O 
clientelismo, ou a fuga de incômodos oficiais, muitas vezes ocorre em 
detrimento de opções políticas e de serviços públicos. Muitas pessoas 
pagam inúmeras vezes os custos da corrupção”. 27 

 

O que Johnston (2002) escreve suscita dois pontos importantes. A corrupção impede o 

desenvolvimento político e abre espaço para a cultura clientelista.  

Johnston (2002) também sustenta que não há como relacionar, mesmo que 

hipoteticamente, o que haveria acontecido a uma sociedade caso a corrupção não houvesse 

acontecido.28 A um nível médio de 5% a 10% de desvio de investimentos diretos, a 

corrupção poderá ser responsável pelo crescimento lento de uma economia, mas não há 

como responsabilizar somente a ação da corrupção pelas taxas de crescimento de um país. 

Não se pode provar que, se não houvesse a corrupção, uma determinada economia estaria 

imune aos problemas econômicos que podem estancar o crescimento. A verdade é que o 

fenômeno da corrupção constitui um problema extremamente complexo. 

Apesar dessa complexidade, as conseqüências são vistas e sentidas em várias áreas da 

sociedade. Paolo Mauro (1997) faz uma análise de países representativos para se chegar à 

conclusão do que se tem sido ser algo de difícil mensuração29. As seguintes conseqüências 

são listadas abaixo: 

a) Envolvimento de indivíduos talentosos e atividades improdutivas quando o 

parasitismo oferece maiores ganhos do que no setor produtivo. 
                                                
26 Michael Johnston em: A Corrupção e a economia global (Elliott Ed.)  
27 Johnston Op. Cit - Pg. 106 
28 Johnston Op. Cit - Pg. 106-134. 
29 Paolo Maoro em: A Corrupção e a economia global (Elliot Ed.) Pg. 135-137 
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b) Baixa de fluxo de auxilio por parte de doadores quando a taxa de corrupção é 

alta.30 

c) Perda de arrecadação tributária na forma de corrupção quando há envolvimento 

de um agente fiscal que recebe suborno para cancelar débitos tributários. 

d) Política Monetária frouxa e indesejável quando a corrupção assume a forma de uso 

indevido de financiamentos indiretos. Nesse caso as taxas de juros são dadas 

abaixo do valor de mercado. 

e) Obras de infra-estrutura e serviços públicos de baixa qualidade quando há 

corrupção no sistema de licitação pública. 

f) A corrupção afeta a composição de despesas do governo. Agentes corruptos 

preferem projetos de alto custo quando tais custos são difíceis de serem 

determinados – como a construção de pontes. 

Sua análise empírica é composta de pesquisas de regressão multivariadas que revelam o 

seguinte: 

 
“... boa parte do efeito da corrupção sobre o crescimento 
econômico se dá pelo investimento, muito embora deixe aberta a 
possibilidade de que parte do efeito ocorra diretamente”31. 
 

 

Infere-se dos estudos de Mauro (1997) que parte do desagrado de investidores em um país 

é provocado pela presença da corrupção. Apesar dessa constatação é intrigante saber que 

há países com alto nível de corrupção e que atraem muito capital estrangeiro, como a 

China. 

Fica evidente, porém, que a corrupção é o que há de mais anti-democrático em uma 

sociedade, mesmo que esta seja, oficialmente, uma democracia32. A corrupção pode afetar 

o corpo político de um país a ponto de provocar efeitos expressivos como no caso do 

Brasil, Argentina, China, Índia, Itália, Japão, entre outros, e mudanças sistêmicas, como na 

                                                
30 FMI – 1995:32-34 
31 Maoro Op. Cit -  Pg. 148. 
32 Ibid. pg 113. 
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Alemanha Oriental, Nigéria, Filipinas, Ex-União Soviética (Johnston 2002). Considerando a 

importância da estabilidade política de um país para o seu crescimento econômico, pode-

se observar uma relação entre a corrupção e o crescimento econômico toda vez que a 

corrupção afeta o sistema político de um país. Johnston (2002) apresenta uma série de 

pontos de interpretação para os efeitos da corrupção na política33. 

Klitgaard (1998) apresenta uma estratégia de ação, a qual será apresentada de 

forma sintetizada: 

1. Puna alguns ofensores grandes; 

2. Envolva a população na produção de um diagnóstico de sistemas corruptos; 

3. Enfoque a prevenção reformando velhos sistemas corruptos; e 

4. Reforme os incentivos públicos. 

Klitgaard (1998) mostra que o combate à corrupção tem que ser prática, inclusiva e 

humana. 

                                                
33 Ibid. pg 108 a 111 
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Conclusões 

 

 

Há muitas perguntas a serem respondidas no campo da teoria. A corrupção não é um fator 

puramente econômico e isso abre espaço para novos teóricos continuarem a trabalhar para 

obtermos uma compreensão maior sobre esse fenômeno. Há casos de países autoritários34 

que mantém uma alta taxa de crescimento econômico e reduzido nível de corrupção, como 

é o caso do Chile e de Cingapura. Países autoritários podem desenvolver instituições com 

baixos índices de corrupção. Quando isso acontece, a economia cresce e o país se 

desenvolve. Por outro lado, há, igualmente, países autoritários que apresentam um 

elevado índice de corrupção e alta taxa de crescimento econômico, como é o caso da China 

e da Rússia. 

Nesses casos, que quebram o parâmetro estabelecido por este trabalho, pode-se inferir os 

seguintes pontos: 

a) Em primeiro lugar, o crescimento econômico é o resultado de uma série de fatores 

econômicos e políticos. O que este trabalho mostra é que a corrupção elevada afeta o 

crescimento econômico e não que a corrupção impede o crescimento econômico. Os 

trabalhos citados aqui mostram que há sempre uma perda expressiva de produtividade 

por causa da corrupção. Vendo desse prisma, países que crescem, mesmo mantendo uma 

taxa de corrupção alta, poderiam estar crescendo mais, se houvesse um contexto de 

transparência e “bondade política” (Silva, Johnston 2002). 

 

b) Em segundo lugar, de acordo com Susan Rose-Ackerman (2002), indícios sugerem que 

uma economia emergente pode suportar a corrupção por um maior período de tempo sem 

prejuízo para o seu crescimento econômico, até o ponto em que a corrupção comece a 

gerar prejuízos e inverta o processo de crescimento.  

                                                
34 Veja a descrição de Ebenstein sobre sistemas Totalitários no cap. 3. 
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Para Rose-Ackerman (2002): “A corrupção pode virar uma bola de neve de modo 

que produza comissões ilegais mais elevadas até que o crescimento seja comprometido”. 

Rose-Ackerman (2002) ainda declara que a corrupção tende a alocar recursos em mãos 

centralizadores, em detrimento dos que já não têm nada. Dessa forma, ela critica que o 

crescimento econômico sem distribuição de renda não é a melhor forma de crescer. O 

ponto levantado por Rose-Ackerman (2002) revela uma posição dinâmica do conceito de 

influência da corrupção. Enquanto dados econômicos podem apontar para um 

crescimento per capita, a realidade pode mostrar que pessoas continuam pobres e os 

direitos humanos continuam sendo violados. 

 

c) Em terceiro e último lugar, há que se considerar as transações políticas dinâmicas 

acima de conceitos econômicos e estáticos – Dentro do conceito econômico de crescimento 

deve-se levar em consideração as transações políticas – interesses geopolíticos, guerras, 

interesses comerciais e diplomáticos em geral. Um País pode ser importante 

estrategicamente falando e isso pode fazer com que governos e instituições financeiras 

privadas ‘relevem’ o que dados empíricos revelam. Essa ‘incoerência’ política fornece as 

exceções aos modelos empíricos.  

 

A abertura democrática é apenas o primeiro passo para derrotar a corrupção. Precisa-se, 

portanto, muito mais do que um legado poliárquico, mais que uma noção normativa. O 

mundo precisa de transparência, de princípios que possam reger as instituições movidas 

por uma bondade que possa encorajar a alocação de recursos financeiros e humanos em 

atividades que gerem riquezas a serem distribuídas e multiplicadas. O crescimento 

econômico só será sustentável quando novas democracias e regimes autoritários 

decidirem ser transparentes, criando leis que inibam o rent-seeking, que favoreçam o 

trabalho honesto. 

O levantamento feito busca apresentar a forma como os teóricos mais pertinentes têm se 

comportado diante da ascensão da corrupção no mundo político e econômico. Há uma 

clareza generalizada entre os teóricos que a corrupção causa sérios danos à economia e 
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que a melhor forma de combate à corrupção é a abertura comercial e fortalecimento de 

instituições democráticas que possam dar, cada vez mais, garantias de que as transações 

são feitas de forma transparente e honesta.  

Esse corpo literário fornece a base de preocupação internacional com relação à corrupção. 

Em outras palavras, essa é a explicação para a existência das Convenções contra a 

corrupção. Apesar de haver discordância sobre o exato impacto da corrupção na vida das 

pessoas e no relacionamento empresarial transnacional, há um consenso de que a 

corrupção é algo nocivo em vários âmbitos da interação humana e precisa ser combatido. 
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Seção II: 

DEMOCRACIAS, SISTEMAS AUTORITÁRIOS OU SISTEMAS EM TRANSIÇÃO: 

ONDE SE DESENVOLVE A CORRUPÇÃO MAIS FACILMENTE? 

 

Introdução 

A corrupção tem sua área de atuação em três tipos diferentes de Sistemas 

Governamentais: Sistemas democráticos, sistemas autoritários e sistemas em transição. 

Estes últimos ainda recebem um tipo de classificação interna como Países em Transição e 

Países na Encruzilhada.35 Em cada um desses sistemas há componentes que podem 

favorecer ou não a corrupção. Este seção tratará de expor as características de cada 

sistema. Os próximos seçãos detalharão mais as características dos regimes autoritários e 

dos democráticos.   

Parte-se da premissa que existe uma correlação entre corrupção e regimes políticos e entre 

estes e a existência da pobreza, ainda que tais correlações não estejam muito claras.36 A 

pobreza é um dos maiores problemas enfrentados pela comunidade internacional. 

Contudo, tanto o combate à pobreza como o combate à corrupção necessita de condições 

propícias. Em tese, pode-se afirmar que:  

 
“Pôr fim à pobreza humana requer um estado ativo que crie as condições 
políticas para uma reforma fundamental. Acima de tudo, isso requer um 
espaço democrático no qual as pessoas possam articular as suas exigências, 
agir coletivamente e lutar por uma mais eqüitativa distribuição de poder”.37 

 

A citação acima resume bem o conflito entre a situação do homem no mundo atual e a 

participação de estados. A causa desse estado de tensão é o desequilíbrio do poder no 

mundo. Dessa forma, como o artigo sugere, quanto mais as pessoas tiverem seus direitos 
                                                
35 Nomeclatura usada pela Organização Não Governamental Freedom House – www.freedomhouse.org 
36 Conf. The Link between Corruption and Poverty: Lessons from Kenya Cases Studies – The African Centre 
for Economic Growth – 2000. 
37 Relatório do Desenvolvimento Humano 1997 – PNUD – Trinova Editora. Pg. 106 
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garantidos, mais chances terão de buscar uma distribuição eqüitativa do poder, o que 

permitirá a distribuição de renda, a proteção de valores e direitos de todos. Esse ‘espaço 

democrático’ é o ponto de partida para que pessoas vivendo em extrema pobreza possam 

revelar suas necessidades, lutar pelos seus direitos e experimentarem melhoras 

significativas na sua condição social. 

Regimes Políticos em Vigor 

Como nota Halliday (1999), o mundo ainda não é um ‘espaço democrático’. Pelo contrário, 

há uma gama de regimes que, apesar de serem chamados democráticos, se comportam 

como sistemas autoritários, fragilizando a composição social e deturpando os direitos dos 

mais vulneráveis. 

O reconhecimento de que a corrupção é um mal que afeta diretamente a condição de 

milhões de pessoas miseráveis é parte da motivação criada para que as ONGs contra a 

corrupção fossem criadas, como a Transparência Internacional (IT). A corrupção colabora 

com a manutenção da pobreza no mundo e a pobreza extrema é uma violação dos direitos 

básicos da humanidade. As Convenções de Direitos Humanos  se apresentam como 

instrumentos usados pelos governos para garantir a proteção desses direitos e a retomada 

do combate à pobreza.  

Segundo o internacionalista Trindade (1998) “esses instrumentos [as Convenções de 

Direitos humanos] vieram surgindo em resposta às inúmeras violações dos Direitos 

Humanos”38. Para Trindade (1998), o combate à violação dos direitos humanos 

fundamentais inclui outras convenções que não são tratadas nesse trabalho, mas que vale 

a pena citar: A Carta das Nações Unidas – 26/06/1945; a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos – 1948; a Convenção sobre a Prevenção e Puniçao dos Crimes de 

Genocídio – 09/12/1948; a Convenção Internacional para a Eliminação de todas as Formas 

de Discriminação Racial – 07/03/1966; o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e 

Políticos – 23/03/1976 e a Convenção contra a Tortura e outras dormas de Tratamento e 

Punição Cruéis, Desumanas ou Degradantes – 26/06/1987. 

                                                
38 Cançado Trindade, A. A. A proteção Internacional dos Direitos Humanos ao Final do Século XX, Brasília, 
Fórum interamericano de Direitos Humanos e Centro Santo Dias de Direitos Humanos da Arquidiocese de 
São Paulo, 1994, citado em Psicologia, Ética e Direitos Humanos da Comissão Nacional de Direitos Humanos 
do Conselho Federal de Psicologia - 1998 
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Estes tratados ajudam na formação de um arcabouço internacional contra a violação dos 

direitos humanos, a qual a corrupção está tão fortemente atrelada. Segundo Trindade 

(1998), tais tratados colaboram mutuamente para a formação de um mundo melhor, 

fornecendo bases legais a nível internacional para que questões comuns a raça humana 

sejam tratadas de forma igual. 

 

Sistemas Autoritários 

O mundo pós-guerra foi montado sobre os pilares de Bretton Woods  (FMI/ Banco 

Mundial) da ONU e do GATT. Esse cenário favoreceu uma cultura liberal liderada pelos 

Estados Unidos. Como base dessa cultura há a democracia, a abertura comercial e a defesa 

dos direitos humanos – conceitos antigos, anteriores ao sistema de Bretton Woods, mas 

que ganharam proeminência no pós-guerra. 

O formato de organização era uma resposta ao protecionismo dos anos vinte. O 

fortalecimento da democracia no cenário internacional, como modelo de administração 

política não impediu, porém, que o autoritarismo avançasse em várias partes do mundo. 

Nos trinta anos que seguiram o final da Segunda Grande Guerra o autoritarismo cresceu 

em todos os continentes. Nas Américas, vários países experimentaram um histórico de 

autoritarismo, entre eles, Brasil, Argentina e Cuba – o último resiste até hoje como país de 

governo autoritário. Na Ásia, além da ex-União Soviética, a China, Cingapura, entre 

outros, formara um cinturão autoritário. No Oriente Médio, grande parte dos países 

árabes são autoritários, que vão desde Monarquias Absolutas (sultanatos) como a Arábia 

Saudita e Kuwait até ditaduras como a do ex-ditador Saddam Hussein no Iraque. A África 

tem vivido vários tipos de regimes autoritários, com destaque para a África do Sul, com o 

Apartheid. Na Europa Ocidental, Portugal e Espanha enveredaram para regimes 

autoritários. 

O autoritarismo cresceu muito no início da segunda metade do século vinte, perdendo 

força a partir dos anos 70. As várias características dos regimes autoritários são 

convergentes em um ponto básico: Minimização da liberdade do indivíduo, tanto para 
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manifestação social como política. Em alguns casos a base do controle é de cunho religioso 

ou étnico. 

A essência da prática do direito internacional está, pode se dizer, ancorada em três pilares 

essenciais: a proteção internacional dos direitos humanos e dos povos, a solução pacífica 

das controvérsias internacionais e o não uso da força. 

A questão do autoritarismo passa por duas vertentes que se relacionam: Liberdade e 

Poder. Para entender como o Autoritarismo se define precisa-se entender que o que está 

em jogo é o controle dos rumos de uma nação. Os atores que são antagônicos em um 

estado de autoritarismo são o governo e o povo. Esses dois atores estarão competindo pela 

supremacia no processo decisório. No caso de um ditador, tal situação é complicada pela 

constante demonstração de poder sobre os seus dominados. De acordo com Tullock (1987) 

‘[o ditador] pode, em diversas formas, sacrificar o bem-estar do Estado para garantir sua 

continuidade no poder’39 

                                                
39 Tullock, G. Autocracy - Pg. 116 – Kluwer Academic Publishers 1987. 
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Fig.  2.1: Relação entre Poder e Liberdade  
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Dessa forma, quanto mais poder o Estado tiver, menor liberdade de ação a população terá. 

Segundo o trabalho de Ebenstein (1967)40, há uma progressão no controle da liberdade do 

povo de exigir essa prestação de contas. Isso pode variar desde um intenso projeto de 

propaganda até o genocídio. O quadro abaixo reflete essa tensão de forma mais adequada. 

                                                
40 Ebenstein, W. – Totalitarismo: Novas Perspectivas – Ed. Bloch (1967) - RJ 
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Fig. 2.2. Evolução da Dominação Autoritária 
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Como o que está em jogo é uma questão de controle, o Estado Autoritário vai procurar 

minimizar a Liberdade do povo, impedindo a realização de atos que exijam prestação de 

contas. Ao passo que o Estado se fortalece, a privação da liberdade aumenta, com isso a 

tensão e disputa por liberdade tendem a ser cada vez maiores, o que pode levar a estágios 

maiores de dominação e controle. 

A presença dessas práticas revela que a corrupção já pode estar presente de forma 

institucional em um país. A alocação de recursos para esse tipo de propaganda e de atos 

contra a liberdade humana, mas a aniquilação de atores produtivos que ficarão à margem 

da sociedade local, por serem oposição, vai interferir na possibilidade de crescimento 

econômico desse país. Não se infere, como sugere Rose-Ackerman (2002), que não haverá 

crescimento, mas que o crescimento , entre outros problemas a nível nacional, será menor, 

por haver alocação de recursos escassos, em atividades não produtivas, como propôs 

Mauro (1997) em alta escala. 
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Ebenstein (1967) afirma que o Totalitarismo tem por objetivo final esse controle total do 

homem, ‘o totalitarismo quer tudo do homem, seu corpo e sua alma’41. Os meios usados 

pelo totalitarismo, segundo ele, não conhecem limites. Ele afirma ainda que o totalitarismo 

atual se apresenta em dois formatos inovadores: com a presença do uso de tecnologia 

desenvolvida e com a presença de uma participação popular, tomando ‘emprestado’ 

expressões democráticas e discursos em prol do povo. Um regime autoritário permite a 

manifestação popular, desde que esta seja de apoio ao governo dominador. Nesse 

contexto, um dos direitos garantidos na democracia, que é o direito de permanecer em 

silêncio, em um regime autoritário pode ser visto como ‘crítica ou hostilidade’42. 

O que, segundo Ebenstein (1967), há de mais terrível nos regimes autoritários é que o povo 

se torna alvo de atividade violenta por parte do Estado. Em outras palavras, o povo passa 

a ser inimigo do Estado. Esse paradoxo é revelado toda vez em que um ditador reprime a 

manifestação de populares que se opõem ao regime. Olhando por esse prisma, vê-se que a 

ação do Estado em uma autocracia não é de proteger o povo, mas dominá-lo por uma 

razão qualquer. Além de tudo, pode-se dizer que a dominação é motivada pelos ganhos 

que o ditador e seus beneficiários podem ter em detrimento do resto do povo. Exemplos 

claros disso são vistos em quase todos os tipos de dominação autoritária43. 

Esse fato vai de encontro com qualquer linha de pensamento que defenda a função de 

proteção contratualista do Estado. As teorias analisadas por Pateman (1992) vão de 

encontro à essa noção. Se o povo é inimigo do Estado, os recursos inerentes do povo 

passam a ser de exclusividade de um poder maior, ou seja, do Estado. A corrupção pode 

ser, de tal forma institucionalizada, que o autoritarismo seria a forma mais clara de se 

disseminar a corrupção. 

Ebenstein (1967) conclui que, na Democracia, a Lei protege o indivíduo em detrimento do 

estado e no Regime Autoritário a Lei protege o Estado em detrimento do indivíduo44.  

                                                
41 Ibid. pg. 18 
42 Op. Cit. Ebenstein pg. 20. 
43 Em vários países da  África, assim como na América Latina, ditadores vivem abastadamente enquanto a 
pobreza assola a grande parte da população. Exemplos disso são Angola e Haiti. 
44 Op. Cit. Ebenstein pg. 21 
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Sistemas Democráticos 

No contexto de uma democracia sustentável é que deve-se observar que há menor 

fomentação da corrupção. Integrante desse contexto político é um conceito de bondade, 

segundo Thompson (1993), que poderia ser definido como um processo político sadio, 

onde representantes do povo são eleitos abertamente e que se juntam para discutir 

abertamente assuntos inerentes ao bem-estar da população, tendo por obrigação a 

prestação de contas aos seus eleitores sobre as decisões que tomam. Essa é a premissa 

normativa básica mencionada por Rose-Ackerman (1978). 

Em uma democracia, o povo tem grande liberdade de ação e reação. Há uma gama de 

instituições que garantem a manifestação popular contra a tirania. Eleições, 

multipartidarismo, Organizações não Governamentais, mídia independente, liberdade de 

manifestação e associação, liberdade de locomoção, tudo isso forma um estado de 

democracia que são defendidos continuamente. 

Fig. 3 
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O intuito da democracia não é acabar com o poder do Estado, mas controlar o poder 

controlador do Estado. O que é muito falho na maioria das democracias é a necessidade de 

prestação de contas do Estado para o povo. Isso, porque o Estado tem uma tendência de 

independência com relação ao povo para estabelecer metas e prioridades. Acima de todos 

os interesses, para o Estado, está o interesse em permanecer no poder. Isso é visto em 

todos os regimes, sejam Autoritários ou Democráticos. 
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Portanto, qual é o lugar da Participação Popular numa teoria da democracia moderna e 

viável? Transparência e Participação são as palavras de ordem para quem deseja combater 

a corrupção. Esse conceito é um dos mais defendidos pelas agências contra corrupção, 

inclusive a Transparência Internacional (TI) que, na obra ‘Caminhos da Transparência’, 

apresenta pontos relevantes que são desenvolvidos nesse rumo. Pedone (2002) fala sobre a 

importância de se ter um controle de gastos públicos pelo Legislativo, ou seja, a 

participação dos representantes eleitos popularmente no que concerne os gastos de um 

governo também eleito popularmente. Fleischer et al. (2002) desenvolve seu trabalho sobre 

a fiscalização nas eleições, mostrando a importância desse veículo de inovação e de 

crescimento, além do combate à corrupção.  

Bezerra et al. (2002) mostra que os representantes eleitos podem ser fiscalizados. É uma 

vertente contrária a alguns dos escritores modernos, mas que toma vulto nos dias de hoje 

como um marco da participação popular. Finalmente, Oliveira (2002) trata da participação 

da sociedade civil no controle da corrupção. 

Isso mostra as tendências atuais para um entendimento novo acerca de como o setor 

público deve ser visto quando o assunto é corrupção.  

Entre os teóricos contemporâneos, porém, esse ponto é visto como algo perigoso. No 

debate sugerido por Pateman (1992), há a necessidade de revisão da teoria clássica. 

Naquela época a discussão girava e torno de uma preocupação com a estabilidade – mas 

por quê? 

A Democracia continua sendo um ideal a ser posto em prática. No meio o século o ideal 

começou a ser questionado: Havia suspeita quanto à ‘Participação’. O fato de haver vários 

países adotando sistemas totalitários no pós-guerra com substantiva participação popular 

fez com que o termo fosse ligado mais à idéia do Totalitarismo do que a Democracia. 

O cenário político do pós-guerra levantou as suspeitas contra a teoria clássica, o avanço da 

sociologia política comprovou essa suspeita: Pesquisas revelaram que, nos países 

ocidentais, há uma falta de interesse generalizado em política e por atividades políticas, 

especialmente entre os grupos de baixa renda. Além disso, foram constatadas atividades 

não democráticas entre os grupos de baixa renda. Se incluirmos a variável “corrupção” 
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nesse contexto veremos que a argumentação pode ser mudada, pois o que pode causar os 

atos não democráticos entre os grupos de baixa renda? É a prática de autoritarismo, aliada 

à corrupção, que impede que alguns grupos se desenvolvam economicamente. 

A conclusão a que se chega neste ponto é que, se aumentar a participação política dos 

grupos não-participantes abalará a estabilidade democrática do país. Um outro fator 

contra as teorias clássicas: A teoria clássica tem um teor normativo, enquanto que a teoria 

política moderna é científica e empírica. Ambos conceitos são testados por Pateman (1992). 

Schumpeter (1943) fornece uma revisão quanto à teoria clássica. Ele apresenta uma 

definição nova de Democracia: Ataque à noção da teoria democrática como uma teoria de 

meios e fins: “Democracia é um método político”. O Experimento mental de Schumpeter 

(1943) é apresentado, mas parece não esclarecer bem o ponto em questão. Segundo ele, a 

Democracia nada mais é do que “aquele arranjo institucional para se chegar a decisões 

políticas, no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir utilizando para isso uma luta 

competitiva pelo voto do povo”45.  

A competição pela liderança passa a ser a característica distintiva da democracia com 

relação a outros métodos. O foco da disputa, porém é o povo, e não as elites oligárquicas. 

Ele usa uma analogia entre a política e o mercado para ilustrar seu ponto. As condições 

necessárias para o método democrático, segundo Schumpeter (1943), são: Liberdades civis, 

que formam a base de uma democracia, ou seja, as pessoas têm direitos resguardados pelo 

Estado; tolerância das opiniões alheias, que não excluí a idéia de desacordos e diferenças 

políticas, mas busca abrigar todas as diferenças em um sistema cordial de disputa; ‘Um 

certo tipo de caráter e hábitos nacionais’, que regem a conduta de cada país e povo.  

A democracia é algo dinâmico e inerente de um povo, portanto, deve-se ter a cara do 

povo; Ela demonstra que todos interesses envolvidos estão unânimes à lealdade dos 

princípios estruturais da sociedade existente, o que reforça a idéia de que há um bem 

maior por cima dos atos políticos. A democracia é o meio, ou, nas palavras de Schumpeter 

(1943), um ‘método’ para que determinados atores possam receber autorização do povo 

para regerem o país rumo a esse bem maior. Contudo, ele não achava o sufrágio universal 

                                                
45 pg13 de Pateman (1992) 
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algo necessário. As qualificações quanto à propriedade, à raça ou à religião eram 

compatíveis com o método democrático, o que parece ser, hoje, uma deficiência na visão 

do teórico. 

A participação, para Schumpeter (1943), era manifestada somente no voto, não deve haver 

interação entre o eleitor e o líder depois da eleição. - Não há controle. ‘Um número 

suficiente de cidadãos participa para manter a máquina eleitoral funcionando de modo 

satisfatório’46. Ele pensa em um número reduzido de líderes. Oliveira (2002) vai contra 

essa noção defendendo que a responsabilidade de um eleitor vai além do voto, em especial 

quando se trata de corrupção. A questão que se levanta é se isso intervém no combate à 

corrupção 

Berelson (1954) desenvolve seu estudo da mesma forma que Schumpeter (1943), o que o 

leva a um paradoxo: Os eleitores isolados não caracterizam o modelo democrático 

segundo os clássicos. O sistema democrático deve fazer existir uma organização política. 

Com isso, o todo sobrevive. 

Berelson (1954) critica a teoria clássica de focalizar no cidadão isolado e não no sistema 

político. Para que a democracia política sobreviva as seguintes condições são necessárias: 

a) Limitar a intensidade do conflito; 

b) Restringir a taxa de câmbio; 

c) Manter a estabilidade social e econômica; e 

d) Organização social pluralista, com consenso básico. 

Berelson (1954) celebra a heterogeneidade da sociedade democrática. Essa característica 

pode acomodar a diversidade das opiniões, mas é no conjunto que os indivíduos 

encontrarão recursos para resolver os conflitos e a baixa participação da massa ameniza as 

discordâncias. 

A teoria de Berelson (1954) revela o argumento básico na discussão sobre a democracia: A 

participação política é exigida de um pequeno grupo de pessoas, a indiferença da maioria 

é uma característica importante da democracia para a sua própria manutenção, mas ele 

                                                
46 Pateman (1992), pág 14. 
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não revela quais são as características necessárias para denominarmos um sistema 

democrático. Dúvidas se levantam quando se fala de combate a corrupção. 

Dahl (1966) é menos exato no tocante a uma teoria clássica. Ele apresenta a poliarquia 

como sendo a substituição para teorias vigentes. 

Comparando as idéias de Dahl e as de Schumpeter no tocante à participação do povo no 

processo político salientando a baixa participação e o ‘controle’ dos líderes pelos não 

líderes, ficará evidente que a diferença está na noção que, em uma poliarquia, há uma 

ampliação do número e da diversidade das minorias que podem mostrar sua influência 

nas decisões políticas. 

Dahl (1966) fornece uma teoria satisfatória a respeito da igualdade política dentro da 

realidade política. Isso não tem a ver com o controle político pois a maioria está separada 

dessa igualdade por uma tripla barreira: 

a) Inatividade relativamente maior; 

b) Limitado acesso a recursos e 

c) A simpática invenção de um sistema de verificações constitucionais – EUA.  

Dahl (1966) apóia o sufrágio universal, pois é aqui que o cidadão pode influenciar os 

rumos da nação: através das eleições. 

Dahl (1966) desenvolve o conceito de ‘Consenso’, o qual vem pelo treinamento social e 

depende de um mínimo acordo da escolha das normas políticas. O treinamento ocorre na 

família, nas escolas nas igrejas e há três tipos de treinamento: 

a) De reforço; 

b) Neutro e 

c) Negativo. 

Ele não diz em que consiste o treinamento. Pateman (1992) sugere que ‘o treinamento 

social “efetivo” seria aquele que desenvolvesse atitudes individuais para apoiar as normas 

democráticas’: ‘Dahl (1966) não fornece nenhuma indicação de como o treinamento, para 

produzir esses tipos de personalidade, auxilia no consenso sobre as normas democráticas e 
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conclui dizendo que o aumento da participação pela maioria de baixa renda traz o declínio 

para a poliarquia’ (Pateman 1992). 

A preocupação constante desses teóricos está em aniquilar a participação política de 

pessoas de baixa renda. Como se tem mostrado, o momento social vivido nos anos ‘50 e 

’60 remontam a idéia de exclusão simplesmente por conotar a pobreza com a inabilidade 

acadêmica e política. Conceitos como esse ainda vigoram em algumas democracias 

emergentes e pobres. As elites são as que mais se favorecem desse conceito, pois assumem 

que as camadas de baixa renda não podem se manifestar politicamente, o que favorece o 

aumento da corrupção, tanto no meio político dominante, como no meio da camada de 

baixa renda excluída. 

Sartori (1962) reforça essa idéia pois, para ele, não são apenas as minorias que governam, 

mas sim as elites em competição. Sartori (1962) afirma que a teoria deve ter uma relação 

com a prática, o que, ao seu ver, não estava acontecendo mais com a teoria clássica. Para 

ele, depois do estabelecimento da democracia, o ideal democrático tem que ser 

minimizado. Segundo ele, esse ideal é um princípio nivelador que mais agrava o problema 

real nas democracias: O de manter a verticalidade – a estrutura de autoridade e liderança. 

Para Sartori (1962) o povo não ‘age’, ele ‘reage’ contra as políticas de elites rivais. Ele é um 

dos poucos teóricos que colocam a seguinte questão: ‘Como podemos classificar a 

inatividade do cidadão médio?’ Segundo ele mesmo, não devemos classificá-la. A única 

coisa interessante é que, até então a inatividade estava ligada à camada de baixa renda. 

Sartori olha para os fatos. ‘A apatia da maioria não é culpa de ninguém em particular’. 

Mas pode revelar a ação de rent-seekers. É a esse tipo de predatoriedade do erário que a 

participação conclama a população. 

Eckstein (1966) concentra sua atenção nas condições necessárias para que um sistema 

democrático se mantenha estável no decorrer do tempo. Mesmo sem ser muito claro, ele 

também achava a teoria clássica inadequada, e concorda com o tipo de definição 

democrática com ênfase nas eleições. 

Para Eckstein (1966) a estabilidade não está na longevidade, mas na sobrevivência da 

realização de aspirações políticas e de fidelidades. Seu modelo parte da proposição de que 
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‘um governo tenderá a ser estável se o seu padrão de autoridade for congruente com 

outros padrões de autoridade da sociedade da qual faz parte’. 

Mas, só se pode atingir a estabilidade quando se alcança a congruência? (Pateman 1992). 

Para Eckstein (1966) o padrão de poder governamental deve ser congruente com a forma 

predominante da estrutura de autoridade na sociedade. O padrão governamental não 

precisa ser puramente democrático. Ele justifica de duas formas: 

a) Para haver estabilidade, a tomada de decisão efetiva só pode ocorrer se o elemento 

autoritário estiver presente; e 

b) Os homens querem ser liderados por lideranças firmes. 

Esse ponto também está presente em países que desenvolvem democracias autoritárias. 

Grandes ditadores, de fato, imaginam que o povo quer ser dominado. A defesa do 

autoritarismo está na incorporação em uma só pessoa desses ideais congruentes. Contudo, 

é difícil fazer com que essa incorporação seja algo real. O uso do poder sem oposição abre 

espaço para a corrupção institucional e as aspirações do povo serão abaladas. Conceder o 

fato de que há um padrão de autoridade em um determinado povo, pode levar a crer que 

alguns países deverão ser sempre autoritários. 

Pateman (1992) busca traçar uma teoria da democracia comum aos quatro teóricos: A 

teoria contemporânea de democracia, a qual tem como características: 

a) Arranjos institucionais a nível nacional; 

b) Competição entre as elites pelos votos do povo; 

c) Eleições periódicas e livres; 

d) Controle dos lideres pela maioria através das eleições; 

e) Pressão externa de grupos ativos; 

f) Igualdade política – sufrágio universal e acesso aos canais de influência; 

g) Participação – Escolha dos que tomam as decisões; e 

h) Função da Participação – Proteção do indivíduo contra a arbitragem e proteção de 

seus interesses privados. 
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Condições para preservar a estabilidade: 

a) Nível de participação não deve ser maior que o mínimo necessário; 

b) Nível alto de participação dos apáticos enfraqueceria o consenso; 

c) O treinamento social pode ser dado dentro de estruturas existentes, variadas e não 

governamentais; e 

d) Deve haver congruência entre o poder governamental e o poder não-

governamental próximo a ele. 

A tentativa de Pateman (1992) caracteriza um sistema que fornece base para um combate a 

corrupção. Esse é o modelo admitido neste trabalho como conceito de democracia. 

Apesar da tentativa de mostrar que a Teoria Contemporânea de Democracia (TCD) é livre 

de valores – Dahl (1966) rejeitava a crítica de estarem criando uma nova teoria normativa –  

a seleção feita daquilo que chamamos de ‘relevante’, sustenta uma posição normativa. A 

TCD não é uma mera descrição de como operam certos sistemas políticos. Ela mostra o 

que ‘deveria ser’ valorizado. Ela inclui o que ‘pode ser’ considerado democrático. ‘Neste 

caso, a estrutura poliárquica de Dahl (1966) é tão excelente que passa a vigorar em um 

plano normativo e não descritivo real’ (Pateman 1992). A dificuldade levantada está em 

saber como e por que se tornou impossível atingi-lo. Da mesma forma, os críticos não 

mostram como ou por que é possível atingir o ideal. Vale lembrar a resposta de Sartori 

(1962): é um engano procurar as razões para a falta de interesse da maioria. 

A natureza da crítica feita a TCD não é conclusiva pelo fato de os críticos terem aceitado a 

formulação do problema feita por Schumpeter (1943) e eles apresentaram suas críticas 

baseando-se em listas indiscriminadas de ‘teóricos clássicos’. Para Pateman (1992) nem os 

críticos nem os defensores se deram conta que a noção de uma ‘teoria clássica de 

democracia é um mito’.  

Há de se definir quem são os teóricos clássicos. Ela sugere que se comece pela definição 

clássica de Schumpeter (1943): Arranjos institucionais para se chegar a decisões políticas, 

as quais realizam o bem comum, fazendo com que o próprio povo decida questões através 

da eleição de indivíduos, os quais devem reunir-se em assembléias para executar a 

vontade do povo. Para Schumpeter (1943), teoria clássica é a do Séc. XVIII e é utilitarista.  
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Segundo ele, para que o modelo clássico funcione, o homem precisaria realizar tudo isso 

por si só, independentemente dos grupos de pressão e propaganda. Shumpeter (1943) 

afirma que a realidade do homem comum se limita ao seu cotidiano. Ao se deparar com 

assuntos políticos, ele perde a noção de realidade. Além disso, seguindo o seu argumento, 

a teoria clássica ignora o conceito de liderança.  

Bentham e Mill (1843) fornecem material que se assemelha à definição clássica de 

Schumpeter (1943). 

a) Sufrágio Universal; 

b) Voto secreto; 

c) Parlamentos Anuais; 

d) Certo grau de controle exercido pelo eleitorado dos ‘deputados’ e 

e) O povo significava as ‘classes numerosas’, sendo o único capaz de funcionar como 

obstáculo à realização de objetivos sinistros do governo. 

Isso significa que os eleitores tomavam sua decisão sem a influência de ‘propaganda’, mas 

elas não eram tomadas no vácuo. Há a importância da Opinião Pública. Há uma interação 

constante de idéias e opiniões na democracia. Para Mill era importante educar a 

população. Tanto para Mill como para Bentham, o importante era a preocupação com a 

escolha de bons líderes. Para eles o eleitorado saberia escolher ou buscar conselho com 

outros sobre a melhor escolha. 

Para Mill e Bentham (1843), a participação tinha uma função apenas protetora, sendo que o 

interesse universal seria a soma dos interesses individuais.  

Portanto, a influência de Schumpeter (1943) revela que os revisionistas adotaram o mesmo 

ponto de vista sobre a participação. Eles são os adeptos do governo representativo e a 

teoria clássica é a teoria da democracia participativa, a qual se atinge através da educação 

pública (Davis 1964)47. 

                                                
47 Vale ainda notar os seguintes trabalhos relativos ao Estado e sistemas governamentais, com uma breve 
abordagem sobre seu conteúdo: Neumann (1969) aborda a psicologia do poder, como forma de entender a 
formação de um sistema governamental. Sua obra focaliza na composição do Estado, sendo ele Democrático 
ou Autoritário. O pêndulo dessa diferenciação está nas modificações feitas em um Estado em particular no 
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Por causa dessa tendência natural do Estado, a população não pode deixar de monitorar a 

ação do Estado, pois nenhum chefe de Estado irá apresentar sua forma de governo sem 

que haja um grupo pressionando por prestação de contas. 

Imaginando que a prestação de contas por parte do Estado relacionado ao bem comum de 

uma população é algo frágil dentro das democracias, agências reguladoras e organizações 

de monitoramento passam a ter um papel importante na democracia. O mesmo ocorre no 

combate a corrupção, pois a aplicação das políticas que irão combater a corrupção, 

oriundas das exigências das convenções, depende da pressão feita pelo povo no governo. 

Essa participação, unida a educação popular, parece ser o maior legado que teóricos 

deixaram para que a corrupção seja erradicada de sociedades democráticas estáveis. 

Sistemas em Transição 

O grande descontentamento social em algumas regiões do globo produz uma volatilidade 

política e isso gera o que pode ser chamado de sistemas em transição. 

Estes sistemas exigem grande esforço da população e de suas instituições mais 

fundamentais para que a transição de um sistema de governo para outro seja menos 

traumática possível e rápida. 

Desde o fim da Segunda Grande Guerra os processos de transição vêm movimentando as 

nações dentro de uma esfera de autoritarismo e democracia. O que precisa ser levado em 

conta é o potencial de instabilidade que um processo de transição pode fornecer a um país. 

Isso pode influenciar o combate a corrupção, inclusive a aplicação das convenções ligadas 

ao combate da corrupção. 

                                                                                                                                               
conceito de Direito dentro daquele estado. Dentro desse paradigma, Neumann (1969) considera a noção de 
soberania como a base para o entendimento do direito em uma sociedade. Linz (2000) faz diferenciação em 
sua obra entre os sistemas totalitários e autoritários. O que para muitos pode ser a mesma coisa, na análise de 
Linz (2000), encontra-se conceitos e definições importantes para que seja feita uma distinção coerente entre 
essas administrações. Ele questiona o futuro dessas sociedades, faz abordagem diferenciada para o sistema 
Nazista, Comunista Russo e Democracias Sul-Americanas. Para Linz (2000), o autoritarismo se encaixa entre 
a Democracia Liberal e o Totalitarismo. Finer (1970) faz de forma sistemática uma apresentação da 
composição do Estado dividindo em três grupos: O Estado Liberal-Democrático, o Estado Totalitário e os 
Estados do Terceiro Mundo. Essa conceituação é importante para a comparação de níveis de corrupção que 
tem sido formada em trabalhos como a Transparência Internacional. 
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Nos anos 50-60 muitos países abandonaram a rota democrática e abraçaram o 

autoritarismo, o qual, por sua vez, não resistiu por muito tempo, dando lugar a uma nova 

tentativa democrática. Essa foi a experiência de vários países da América Latina, por 

exemplo. 

Com o fim da Guerra Fria, em 1989, o mundo Soviético se esfacelou em grandes áreas 

ociosas politicamente e a alternativa mais óbvia ao extinto comunismo foi a democracia. 

Nascia, então, as nações em transição48. O que analistas viam como o grande avanço da 

democracia acabou se tornando em uma mal-formação política com vários resquícios dos 

regimes anteriores como sugere Halliday (1999) e Fidrmuc (2002). A corrupção era um 

desses resquícios. 

A organização não-governamental Freedom House (FH) vem monitorando o 

desenvolvimento da democracia no mundo, publicando relatórios anuais sobre o 

desempenho de países com relação a uma série de itens importantes para o fortalecimento 

das instituições democráticas, incluindo o combate a corrupção. 

a) Países em Transição. 

Segundo o trabalho da FH, os seguintes países se encontram nesta categoria pelo fato de 

terem sido parte do regime comunista e, agora, estão em um estado de transição para 

regimes democráticos. Ao lado, está a pontuação dada pela FH referente ao nível de 

democracia no ano de 2004. 

                                                
48 Ver www.freedomhouse.org 
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Fig. 4: Índices da Freedom House e da  Transparência Internacional 

País Freedom House  Transparência 

Internacional 

Belorússia 6.54 3.3 

Rússia 5.25 2.8 

Moldovia 4.88 2.3 

Ucrânia 4.88 2.2 

Azerbaijão 5.65 1.9 

Armênia 5.00 3.1 

Geórgia 4.83 2.0 

Turcomenistão 6.88 2.0 

Uzbequistão 6.46 2.3 

Cazaquistão 6.25 2.2 

Tajaquistão 5.71 2.0 

Kirgiquistão 5.67 2.2 

Bósnia 4.29 na 

Albânia 4.13 2.5 

Macedônia 4.00 2.7 

Croácia 3.83 3.5 

Servia 3.83 2.7 

Montenegro 3.83 2.7 

Kosovo 5.50 na 

Romênia 3.58 2.9 

Bulgária 3.25 4.1 

República Checa 2.33 4.2 

Látvia 2.17 4.0 

Lituânia 2.13 4.6 

Eslováquia 2.08 4.0 

Hungria 1.96 4.8 

Estônia 1.92 6.0 

Eslovênia 1.75 6.0 



 52 

Polônia 1.75 3.5 

 

A metodologia usada pela Transparência Internacional e Freedom House, referente a 

apresentação de seus índices é diretamente oposta. No trabalho feito pela Freedom House 

o índice varia de 1 a 7, onde 1 representa um alto grau de desenvolvimento democrático e 

7 representa o mais baixo nível de desenvolvimento democrático. Para o trabalho da 

Transparência Internacional o índice varia entre 10 e 0, onde 10 representa o menor índice 

de corrupção percebida em um dado país. 

Segundo a tabela acima, os países que representam o grupo dos países em trânsito 

apresentam grandes problemas com a consolidação democrática. Somente oito países 

apresentam instituições fortes, mas isso pode refletir a entrada destes países na União 

Européia. Comparando esses países com os dados da TI, vemos que esses países. Apesar 

de estarem se fortalecendo democraticamente, ainda apresentam um alto índice de 

percepção de corrupção. A surpresa no grupo dos oito últimos países relacionados na 

tabela é a Polônia que, apesar de ser a que mostra maior poder de democratização (1.75) 

tem um péssimo índice de percepção de corrupção (3.5). 

Os únicos países que parecem estar dando atenção conjunta aos quesitos de 

democratização, mais o combate a corrupção são Estônia e Eslovênia que apresentam alto 

índice de desenvolvimento da democracia (1.92 e 1.95 respectivamente) e apresentam 

baixo índice de percepção de corrupção (6.0 ambos os países). 

O que esse quadro nos mostra é que, com raras exceções, o enfraquecimento da 

democracia interfere diretamente no crescimento da corrupção em um país. 

b) Países na Bifurcação. 

Um outro grupo é destacado pelo trabalho da FH. São países que enfrentam 

grandes ameaças ao processo de democratização. Estes países sofrem com a instabilidade 

política e podem trilhar o caminho da guerra civil, revolta, ou guerra. Alguns destes países 
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fazem parte do grupo que acabamos de estudar. Dos países no grupo, somente sete não 

são signatários da Convenção contra a Corrupção da ONU49. 

A FH publicou um documento que revela a posição destes países considerando quatro 

variáveis50: 

- Liberdades Civis; 

- Estado de Direito; 

- Anticorrupção e Transparência e 

- Prestação de Contas e Opinião Pública. 

 

Aqui a FH usa um método inverso daquele usado para o índice de democratização em um 

país, ou seja, os valores variam de 1 a 7, sendo 1 o pior valor dado a um item e 7 sendo o 

melhor valor dado a um determinado item. Na representação gráfica deste documento há 

uma linha em negrito para a numeração 5 e ao lado tem a inscrição “padrão básico para 

desempenho efetiva”. A observação destes dados revela uma situação preocupante. 

Nenhum dos países, em nenhum dos itens pesquisados atinge o padrão básico de 

desempenho efetiva. Além disso, a grande maioria está muito abaixo disso, amargando 

pontuações baixíssimas. Por exemplo: 

No quesito ‘Liberdades Civis’, somente sete países estão acima de 4 pontos. No quesito 

‘Estado de Direito’ somente três estão acima de 4 pontos. No quesito ‘Anticorrupção e 

Transparência’ nenhum chega nem à marca de 4 pontos e somente quatro países estão 

acima da marca de 3 pontos. No quesito ‘Prestação de Contas e Opinião Pública’ cinco 

países estão acima de 4 pontos. 

O grande desafio para as ações internacionais contra a corrupção é obter espaço dentro 

destas sociedades que falham nos pontos mais básicos da democracia. 

                                                
49 Armênia, Beraim, Cambodia, Cazaquistão, Catar, Geórgia e Uzbequistão. 
50 Relação dos Países Pesquisados pela FH: Afeganistão, Armênia, Azerbaijão, Beraim, Cambodia, Catar, 
Cazaquistão, Geórgia, Guatemala, Haiti, Iêmen, Indonésia, Jordânia, Kirgistão, Malásia, Marrocos, Nepal, 
Nicarágua, Nigéria, Paquistão, Quênia, Serra Leoa, Sri Lanka, Timor Leste,Ucrânia, Uganda, Uzbequistão, 
Venezuela, Vietnã, Zimbábue. 
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Sistemas em transição apresentam grandes paradoxos. Geralmente são deficitários nos 

serviços públicos básicos, há uma rápida formação de uma elite local e pobreza, violência e 

instabilidade política em larga escala.  

Em geral, o maior problema dos países em transição é a consolidação da democracia. 

Apesar das expectativas de melhora por parte da população e das promessas de 

crescimento por parte das autoridades, a presença de grupos antagônicos à situação 

fornece uma tensão perigosa que pode tomar forma de revolução armada, grupos 

separatistas internos, grupos terroristas e até guerra civil segundo Ahmed (2001). 

Países em transição podem encontrar legitimidade nas palavras de teóricos que defendem 

um sufrágio eleitoral de elites, excluindo o povo de baixa renda da participação eleitoral. 

O problema que isso revela é que as elites não têm um compromisso com a inclusão dos 

pobres. Imaginar que grupos de baixa renda poderiam se fortalecer, enriquecer, se educar 

e, posteriormente, competir pelo poder faz com que os que estão no poder façam de tudo 

para que a situação se perpetue, mesmo que isso seja através da corrupção e de um 

crescimento econômico visando somente os seus próprios lucros.  

A experiência do Brasil na mudança de Sistema governamental. 

Um dos maiores problemas para a suposta mensuração da corrupção durante um período 

de Regime Autoritário é exatamente a falta de informação sobre o assunto. A maioria dos 

países autoritários não fornece informação sobre a situação da corrupção, uma vez que 

todas as transações são feitas por agentes governamentais. 

Mesmo assim, pode-se buscar delinear o avanço da corrupção no Brasil e, pelos dados já 

firmados inferir se houve melhora ou não neste campo desde a queda da Ditadura Militar 

em 1985. Tomando por base o trabalho de Naím e Gall (1996), considera-se fácil identificar 

a corrupção em um país autoritário, apesar de falta de informação. 

O trabalho de Graham (1997) mostra a longa história de corrupção e clientelismo sob os 

quais o Brasil foi fundado. Sem dúvida, a corrupção é um fator inerente da sociedade 

brasileira. Contrário a esse conceito, Kanitz (1999) afirma que o problema do Brasil é falta 
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de auditores. Ele cita que nos Países Baixos, por exemplo, há 100 auditores para cada 100 

mil habitantes, enquanto que no Brasil há 8 auditores para cada 100 mil habitantes. 

A questão, porém, da corrupção no Brasil pode passar, em parte pelo conceito de Kanitz 

(1999). O problema é que, uma vez a corrupção não é detectada por auditores, ela pode 

passar a ser parte da cultura popular em uma sociedade. Bezerra (1999) revela a grande 

importância dada aos relacionamentos na sociedade brasileira, de modo a influenciar a 

movimentação clientelista existente. 

Não basta, portanto, ter auditores. Precisa-se ter auditores honestos e preparados para 

revelar o crime de corrupção. Em boa parte dos desvios de verba havia a conivência de 

auditores internos segundo Bertoni e Moura (2002). 

O Brasil tem uma história de corrupção, portanto, nas suas bases. Já no Império foi 

constituído uma cultura de utilização imprópria do dinheiro público e de acesso a serviços 

públicos segundo o conhecimento de pessoas chaves, ou Missivistas para Graham (1997). 

Essa cultura torna-se um fator preponderante no desenvolvimento da corrupção pela falta 

de serviços básicos. Com o aumento da burocracia, esses serviços se tornam cada vez mais 

difíceis de serem acessados, provocando ainda mais a necessidade de ‘agradar’ o servidor. 

Segundo a análise feita acima, o ideal para que a corrupção não se prolifere é uma 

sociedade regulada por uma prestação de contas por parte do governo. Toda a lista 

apresentada por Mauro (1997) revela que o Brasil nunca esteve em uma posição como esta. 

Com certeza, o Brasil está a caminho de se estabilizar como uma sociedade democrática, 

mas isso não significa que já chegou lá. 

Por outro lado, o Brasil comemora quase vinte anos de democracia ininterrupta e isso gera 

uma impaciência na população devido aos maus resultados no combate a corrupção 

segundo Bertoni e Moura (2002). 

O trabalho feito acima revela que durante o período de autoritarismo um país 

simplesmente não tem como medir nem a percepção da corrupção, uma vez ela é 

considerada institucionalizada. Depois, em um segundo tempo, a corrupção é exposta 

pela abertura, mesmo que parcial, da informação governamental. Sendo assim, há uma 
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explosão de denúncias e algumas condenações. Esse período poderá ser longo, ao passo 

que o país caminha em direção de uma consolidação mais profunda da democracia. Em 

um terceiro ponto, já com as instituições renovadas e uma nova consciência entre o povo, 

o número das denúncias tende a baixar, o número de condenações serão menores, porém 

serão mais constantes que antes, ou seja, haverá uma excelência na investigação, um 

aparelhamento mais sofisticado por parte das autoridades e uma intolerância por parte da 

população com relação a supostas absolvições de corruptos. 

Se levarmos em consideração que o Brasil está ainda em uma fase de transição – não como 

a que se apresentam os países do Leste Europeu, mas de uma forma mais branda de 

dominação – pode-se dizer que há muitas gerações se sucederão no Brasil para que a 

corrupção deixe de ser um problema no plano nacional. O Brasil está passando por um 

momento de maior transparência, onde é grande o número de denúncias sem grande 

satisfação da população com os resultados das investigações em processos relacionados 

com a corrupção. Esse estágio pode levar décadas. 

O Parlamentarismo no Sistema Internacional  

Estudos recentes, demonstram, no entanto, que o Parlamentarismo tem um alto poder de 

explicação para a questão doa Corrupção. 

Com efeito, entre os 20 menos corruptos, 18 são regimes parlamentaristas, um é 

presidencialista (os EUA) e um é um protetorado com regime especial (Hong Kong). 
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ANEXO 1: TABELA DE IPC DA TI DE PAÍSES SELECIONADOS 

 
País Índice 1995 Índice 1998 Índice 2003 
1. Nova Zelândia  9.55 9,4 9,5 
2. Dinamarca  9.32 10,0 9,5 
3. Cingapura  9.26 9,1 9,4 
4. Finlândia  9.12 9,6 9,7 
5. Canadá    8.87 9,2 8,7 
6. Suécia   8.87 9,5 9,3 
7. Austrália   8.80 8,7 8,8 
8. Suíça 8.76 8,9 8,8 
9. Países Baixos 8.69 9,0 8,9 
10. Noruega  8.61 9,0 8,8 
11. Irlanda   8.57 8,2 7,5 
12. Reino Unido  8.57 8,7 8,7 
13. Alemanha   8.14 7,9 7,7 
14. Chile   7.94 6,8 7,4 
15. Estados Unidos  7.79 7,5 7,5 
16. Áustria   7.13 7,5 8,0 
17. Hong Kong  7.12 7,8 8,0 
18. França   7.00 6,7 6,9 
19. Bélgica 6.85 5,4 7,6 
20. Japão   6.72 5,8 7,0 
21. África do Sul 5.62 5,2 4,4 
22. Portugal   5.56 6,5 6,6 
23. Malásia   5.28 5,3 5,2 
24. Argentina   5.24 3,0 2,5 
25. Taiwan   5.08  5,7 
26. Espanha   4.35 6,1 6,9 
27. Coréia do Sul  4.29 4,2 4,3 
28. Hungria    4.12 5,0 4,8 
29. Turquia  4.10 3,4 3,1 
30. Grécia   4.04 4,9 4,3 
31. Colômbia    3.44 2,2 3,7 
32. México   3.18 3,3 3,6 
33. Itália   2.99 4,6 5,3 
34. Tailândia 2.79 3,0 3,3 
35. Índia   2.78 2,9 2,8 
36. Filipinas  2.77 3,3 2,5 
37. Brasil   2.70 4,0 3,9 
38. Venezuela  2.66 2,3 2,4 
39. Paquistão 2.25 2,7 2,5 
40. China   2.16 3,5 3,4 
41. Indonésia   1.94 2,0 1,9 
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Seção III: Conclusões 

A distribuição dos países que compõem a lista do IPC da TI mostra que países 

democraticamente fortes são menos corruptos. Países democráticos, mas que cultivam alto 

grau de instabilidade política, econômica ou social mostram-se muito corruptos. Países 

autoritários são, em sua grande maioria, muito corruptos, com a exceção de Cingapura. 

Essa rápida constatação mostra que quanto mais um país de distanciar dos alvos 

democráticos, mais tenderá a qualificar as práticas de corrupção como um elemento 

legítimo de manipulação do poder. 

A América Latina, apesar de viver seu momento mais democrática da história, convive 

com incertezas consideráveis. 

No estudo do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foi-se 

observado que 49% dos entrevistados não se importam com o tipo de sistema 

governamental que rege o seu país, contanto que os serviços básicos, que devem ser 

oferecidos por um governo, cheguem até o povo. Por outro lado, 41,9% dentro do mesmo 

grupo afirma que não se importa em pagar um certo grau de preço por corrupção, 

contanto que os serviços cheguem a eles. 

A Democracia, na verdade, está no banco dos réus na América Latina. O que o estudo do 

PNUD revela é que nem o sistema governamental, nem a corrupção são os grandes 

inimigos da população. O que o povo quer é ter um nível de vida coerente com as suas 

necessidades básicas. Como a maioria das democracias latino americanas não está dando 

isso às massas, devido aos problemas econômicos, a população começa a fomentar sonhos 

de épocas em que pagavam, mas recebiam. 

O Brasil, por exemplo, O Brasil ainda apresenta resquícios de corrupção que insistem em 

não ceder. O país possui uma das maiores cargas tributárias do mundo justamente para 

manter a corrupção.  

O contribuinte precisa compensar o excessivo número de atividades improdutivas que o 

Estado mantém para os rent-seekers. Não se pode esquecer, que os rent-seekers no Brasil 
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(como os cartórios) fazem doações para os Partidos Políticos. Por esse motivo, não podem 

ser eliminados.     
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