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 RESUMO 

 

A corrupção traz consigo uma série de consequências que prejudicam o crescimento e 

desenvolvimento econômico de um país ou região. Evidências empíricas mostram que o 

comportamento desonesto de administradores públicos afeta de forma significativa a 

população de baixa renda, para a qual geralmente são orientados os projetos sociais. O 

presente trabalho tem como objetivo analisar de forma quantitativa a relação entre corrupção e 

gastos com desenvolvimento para os municípios de Pernambuco. Para isso, utilizamos um 

índice de medição da corrupção criado a partir de dados dos relatórios de fiscalização da CGU 

nos municípios brasileiros. Segundo o modelo teórico proposto, a relação entre corrupção e 

investimento público pode ser tanto positiva quanto negativa. Positiva quando o gestor 

público ao desejar desviar um maior volume de recursos, atrai investimento para sua região, e 

negativa quando esse dinheiro não é utilizado para o benefício de toda sociedade. Nossos 

resultados corroboram com essa afirmativa, ou seja, a corrupção possui efeito positivo, devido 

ao aumento de recursos gastos com desenvolvimento e negativo na medida em que esses 

recursos não são utilizados para o bem-estar coletivo. 

 

 

 

Palavras Chave: Corrupção, municípios pernambucanos, gastos públicos. 
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ABSTRACT 

The corruption itself brings several consequences which affect the growth and the 

development of a country or region. Empirical evidence show that the dishonest conduct of 

public officials affect significantly, the low-income population, to which, in general, the 

social projects are directed to . This study aims to analyze, in a quantity way, the relationship 

between corruption and expenses, for the development to the municipalities of Pernambuco. 

So that, we use a corruption measure rate created from the inspection data report of  CGU in 

Brazilian municipalities. According to the theoretical model suggested, the relationship 

between corruption and public investment may be as much positive as negative. Positive 

when the public official, desiring to embezzle a bigger amount of money, attracts investment 

to his region, and negative when the money is not used for benefit of the entire society. Our 

results corroborate with this statement, in other words, corruption has a positive effect due to 

the increase of resource spent with development, and negative to the extent that these 

resources are not used for public welfare. 

 

Keywords: Corruption, municipalities of pernambuco, public expenses. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil figura entre os países mais corruptos do mundo ocupando a posição 75º no 

índice mundial de corrupção,
1
 em 2009 e com uma desigualdade nos níveis de renda 

significativa. Entre regiões, dentro do próprio país, esse fato pode ser verificado 

empiricamente. Segundo a Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) 2004, os 

rendimentos médios domiciliares das regiões Nordeste e Norte representavam, 

respectivamente, 53,7% e 67,0% em relação à Região Sudeste.  

Em termos do rendimento mensal domiciliar, que agrega as remunerações de todas as 

fontes de moradores na residência, a proporção de moradias com rendimento de até um salário 

mínimo ficou em 11,5% e a dos que estavam na faixa de mais de 20 salários mínimos, em 

3,7%. Os maiores percentuais nessa última faixa foram os das Regiões Centro-Oeste (5,1%) e 

Sudeste (4,6%). Já na faixa com rendimento de até um salário mínimo, os mais baixos foram 

os das Regiões Sudeste (6,9%) e Sul (6,7%), bastante distanciados do mais elevado, referente 

à Região Nordeste (23,1%). 

 O índice de Gini da distribuição dos rendimentos de trabalho situou-se em 0, 547, de 

acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esse indicador mostrou 

que o grau de concentração dos rendimentos foi mais elevado na Região Nordeste (0, 569), o 

que vem a corroborar com a assertiva acima, mostrando que as condições de vida entre os 

indivíduos residentes em regiões distintas e até mesmo na própria região são diversificadas.  

 Diante dessa problemática, grande parte dos municípios brasileiros depende 

basicamente das transferências de fundo do Governo Federal para o provimento dos bens e 

serviços fornecidos a sua população. Os programas sociais federais, que atuam por meio 

dessas transferências, buscam reduzir esses diferenciais nos níveis de renda e se constituir 

como uma forma de combate à pobreza, ao oferecer um valor monetário às famílias de baixa 

renda. 

 A partir da reforma administrativa do Estado, iniciada em 1995, algumas mudanças 

ocorreram na forma de distribuição de verbas e transferências de renda aos governos locais, 

                                                 

 

 

1
 O ranking é baseado em dados de especialistas e líderes empresariais de 10 instituições independentes, 

incluindo o Banco Mundial, Economist Intelligence Unit e Fórum Econômico Mundial. 
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tendo como elementos a descentralização e a flexibilização da gestão, como destaca Mendes 

(2006). Assim, o grande volume de recursos federais transferidos para os municípios ficam 

sob a tutela das prefeituras, com o poder concentrado nas mãos dos prefeitos, o que segundo 

Albuquerque e Ramos (2006) poderia resultar em atos corruptos por parte destes, pois 

segundo o autor é difícil encontrar evidências de corrupção nas transferências sem o 

consentimento ou a participação dos mesmos. 

 Devido a importância de estudar esse tema, a literatura sobre a economia da corrupção 

atualmente é composta por uma vasta e diversificada quantidade de textos e contribuições 

acadêmicas para o entendimento das causas e dos problemas da corrupção no sistema 

econômico. A evolução desses estudos se justifica devido à nocividade dessa prática 

criminosa na economia de regiões ou países, as quais possuem diferenças em seu desempenho 

econômico.  

Os modelos econômicos que abordam o tema corrupção, o vê como um problema o qual 

altera a estrutura de incentivos, afetando o comportamento do indivíduo. Assim a corrupção 

não seria advinda de uma deficiência moral ou educacional de pessoas e/ou burocratas. 

Destarte, a carência seria advinda de normas ineficientes ou inexistentes nas instituições e no 

programa de incentivos que proporciona um desejo de praticar ato ilícito (PEREIRA, 2005). 

Auditorias realizadas pela Controladoria Geral da União (CGU), a autarquia federal 

responsável pelo combate e prevenção da corrupção, a qual fiscaliza a utilização dos recursos 

enviados às prefeituras, detectaram casos de corrupção na máquina pública em parte relevante 

dos municípios com menos de 300 mil habitantes. Segundo os relatórios da CGU, em 54% 

das prefeituras fiscalizadas ocorreram práticas ilegais durante a realização de licitações; sendo 

que em 48% dessas localidades os auditores comprovaram o desvio de recursos do orçamento 

da União transferidos pelos canais dos programas ministeriais.  

Analisando os relatórios da CGU percebe-se que os tipos de irregularidades se 

diferenciam entre os municípios. Exemplos dessas irregularidades podem ser vistas na figura 

1.1: 
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Município/ano fiscalização Igarassu/2004 Timbaúba/2006 

Programa Financiamento e Equalização de 

Juros para a Agricultura Familiar - 

PRONAF 

Atenção básica em Saúde 

Ação Financiar assentados, cooperativas 

e agricultores familiares, visando 

ao desenvolvimento de suas 

atividades produtivas, por meio de 

investimento e custeio rural. 

Incentivo financeiro a municípios 

habilitados a parte variável do Piso 

de Atenção Básica - PAB para a 

saúde da Família. 

Irregularidade Não comprovação da efetivação 

dos investimentos que foram 

objeto dos contratos. 

Inadequação na estrutura e 

funcionamento das Unidades de 

Saúde em áreas rurais. 

Figura 1.1: Exemplos de irregularidades encontradas nos relatórios da CGU 

Fonte: Relatórios de Fiscalização12º-20º. Brasília: CGU –2004 /2006. 

 

     

É consenso que a corrupção traz consigo uma série de consequências danosas. 

Evidências empíricas mostram que as atividades corruptas comprometem o desenvolvimento 

das atividades econômicas. Dentre os efeitos negativos advindos dessas atividades estão: 

perdas na arrecadação tributária, quando assume a forma de evasão de impostos ou o uso 

indevido de isenções tributárias, o que por sua vez, afeta o volume dos gastos públicos, 

trazendo consequências orçamentárias adversas; podendo ainda danificar a composição das 

despesas do governo; redução de investimento público e privado.  

As fiscalizações da CGU mostraram que as singularidades das regiões, bem como as 

características individuais de cada prefeito podem influenciar no processo de escolhas dos 

administradores municipais. Portanto, o conhecimento dos determinantes da corrupção nos 

municípios pernambucanos poderá levar a formulação de mecanismos que ajudem na criação 

de políticas inibidoras de práticas corruptas e instigar a melhoria na administração das 

transferências federais.  

Essa prática ilícita afeta os processos e os resultados políticos, e alguns agentes 

(governadores, deputados e prefeitos, por exemplo), são influenciados por conflitos de 

interesses próprios. Assim, a intensificação de políticas de combate a corrupção pode se 

constituir como instrumento de redução dos diferenciais de desempenho econômico entre as 

regiões.  
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O comportamento desonesto dos administradores públicos compromete o bem-estar da 

população de baixa renda, para a qual geralmente são orientados os projetos sociais. Sabe-se 

que o sucesso das políticas que visam a melhoria da qualidade de vida das populações pobres 

e as reduções das desigualdades sociais depende dos esforços focados na minimização de 

incidência de práticas ilícitas nas administrações dos programas de transferência de rendas 

nos municípios. A aplicação de medidas anticorrupção deve contribuir para limitar a atuação 

desonesta dos agentes públicos, dessa forma, torna-se relevante conhecer a natureza do 

comportamento corrupto, seus determinantes e a relação entre a corrupção e investimento 

público. 

1.1 Objetivos do Trabalho  

1.1.1 Objetivo Geral 

 O objetivo geral deste trabalho foi analisar a relação entre corrupção e gastos públicos 

para os municípios de Pernambuco, visando entender qual a influência da corrupção nas 

despesas com o desenvolvimento desses municípios. 

1.1.2 Objetivos Específicos 

Especificamente: 

 Revisamos a literatura a respeito das causas da corrupção; 

 Estudamos o perfil dos municípios, para verificarmos, quais os municípios que mais 

necessitam de recursos provenientes do Governo Federal, devido o seu nível de 

pobreza; 

 Analisamos brevemente características socioeconômicas do estado de Pernambuco; 

 Testamos empiricamente o modelo formulado por Dartanto (2010), o qual analisou a 

relação entre corrupção e investimento público nos municípios da Indonésia, 

utilizando instrumental da teoria dos jogos e econométrico. O mesmo analisou a 

estrutura de decisão dos funcionários públicos referente à escolha de ser ou não 

corrupto e de uma comissão governamental de erradicação da corrupção, que se 

defrontava com a escolha entre supervisionar de forma constante e estrita, ou realizar 

uma supervisão débil. 
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1.2 Estrutura da Dissertação 

 

A dissertação está dividida da seguinte forma: além dessa introdução, no próximo 

capítulo será feita uma revisão da literatura, sendo apresentada uma discussão acerca do tema 

corrupção, onde tentamos identificar os principais determinantes da problemática, bem como 

seus efeitos para sociedade. 

Em seguida, no terceiro capítulo, fizemos uma análise sobre o estado de Pernambuco, 

realizando um breve estudo de suas principais características socioeconômicas, bem como o 

perfil dos municípios que o copõem, a partir de algumas variáveis, segundo um estudo 

realizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).  

No quarto capítulo será apresentado o modelo teórico utilizado, desenvolvido por 

Dartanto (2010) para o alcance dos objetivos pretendidos, buscando adaptá-lo para o estado 

de Pernambuco.  

Posteriormente, no capítulo 5, mostraremos a natureza dos dados utilizados e as fontes 

consultadas para a obtenção dos mesmos. Bem como, o modelo econométrico desenvolvido 

para análise do problema. 

No capítulo seis serão apresentados os resultados esperados do estudo realizado a partir 

das estimações para as especificações propostas. Por fim, serão demonstradas as 

considerações finais do estudo.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

Muito se tem discutido a respeito da conceituação sobre a corrupção devido à falta de 

consenso do que seja uma ação corrupta. Segundo Miranda (2007), a expressão corrupção se 

origina do latim corruptione, o qual dá a noção de corromper, que significa decomposição, 

depravação, desmoralização, devassidão, ou suborno, que em resumo pode indicar a idéia de 

destruição ou a de mera deterioração, acontecimento verificado na realidade.  

 Segundo Huntington (1968, apud Weber, 2006), alguns cientistas vêem a corrupção 

como sintoma de uma rápida modernização de países subdesenvolvidos ao introduzir um 

complexo normativo confuso, devido à necessidade das novas elites econômicas de elevar sua 

influência política.   

Há ainda outros autores para os quais a corrupção seria explicada pela distribuição na 

sociedade do custo moral de se praticar o ato corrupto. Assim, os indivíduos seriam capazes 

de considerar a censura da sociedade ao avaliar as consequências em transgredir ou não às 

normas impostas pela mesma. O custo seria tanto menor quanto mais frágil for o círculo 

moral que fornece ao indivíduo as leis que devem ser cumpridas (WEBER, 2006).  

Para Garcia (2003), o tema pode ser tratado como um fenômeno isolado ou como algo 

sistêmico. No primeiro, a corrupção é considerada em termos de um comportamento 

individual, diante de uma perspectiva moral e legal, e seus atos envolveriam desvios isolados 

de normas e leis bem estabelecidas. Sistematicamente, os atos se tornam intrínsecos a 

sociedade. A corrupção figura como uma troca ilegal entre dois mercados a partir do 

relacionamento entre o público e o privado, nos setores onde o poder de decidir está centrado 

nas mãos de agentes públicos. 

Atualmente, a corrupção vem sendo tratada como o comportamento através do qual, o 

cargo público é utilizado para se extrair benefícios particulares, ou seja, a partir dos desvios 

dos agentes públicos frente à Administração Pública, materializados na conduta abusiva no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, com o objetivo de obter ganhos 

privados e, consequentemente, lesando o patrimônio público. É exatamente neste ponto que 

residem as nossas considerações. 

Rose-Ackermanm (2002) corrobora com a assertiva, ratificando que a corrupção 

ocorre na interface dos setores público e privado, a partir da dependência do privado para com 

o público, quando uma autoridade pública possui poder sobre a distribuição de um benefício 

ou de um custo para o setor privado, criando-se incentivos para que haja suborno. Assim, a 
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corrupção depende da magnitude desses custos e benefícios sob a tutela dos agentes públicos, 

com pessoas se mostrando dispostas a pagar para obtê-los.  

 Mendes (2006) destaca o fato de que o tema corrupção é tratado a partir de duas 

vertentes pelo Banco Mundial. A primeira está relacionada às ações de indivíduos dos setores 

públicos e privados que influenciam o estabelecimento de leis, regulações, dentre outras 

ações, com o objetivo de obter vantagens através de benefícios privados para funcionários 

públicos a partir de uma transferência ilegal. Também na medida em que alguns grupos 

empresariais dividem as verbas públicas repassadas à iniciativa privada através de compras ou 

contratos realizados por órgãos da administração perante processo de cooperação entre as 

partes. Já a corrupção administrativa trata-se de uma alteração na implementação de leis e na 

operacionalização de regulamentos, de forma intencional, com vias a proporcionar vantagens 

a funcionários públicos ou não, e a concessão de ganhos particulares aos mesmos. 

Por ser um fenômeno complexo, a corrupção pode ser estudada sob diversos aspectos, 

pois o comportamento ilícito pode ser influenciado por aspectos éticos e moral, políticos e 

econômicos. Tais como, a estrutura de incentivos financeiros gerados pelo desvio de recursos. 

Para definir comportamento ético, iniciamos assumindo que ética tem sido empregada 

como sinônimo de “bom”, “correto”, e quando qualificamos alguma coisa como ética, 

estamos afirmando que é moralmente positiva. Segundo Oliveira (2005, p.1), “desenvolver 

comportamentos corruptos é uma possibilidade inerente à própria personalidade de qualquer 

indivíduo, que, em algum momento de sua vida, faz escolhas (conscientes ou não) de se tornar 

(ou não) desenvolto em tais práticas (ou de inibí-las)”. Assim, comportamento ético é aquele 

contrário ao comportamento ilícito, ou seja, o comportamento que vai de acordo com as 

normas legitimamente estabelecidas a partir de normas que devem ser seguidas.  

Disso, podemos considerar que o indivíduo ao ter ciência das normas estabelecidas 

passa a decidir se deseja comportar-se de forma ética, seguindo essas normas ou não. Não 

querendo, estará discordando do modo de ser do “grupo que segue às normas” e poderá 

transitar entre o correto e o ilícito. E é nesse momento que se torna passível da prática de atos 

corruptos OLIVEIRA (2005). 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

8 

 

Becker
2
 (1968), a partir de seu trabalho intitulado Crime and Punishment: an 

economic approach, desenvolve um modelo sobre escolhas criminosas, relacionando o 

número de crimes pelos custos da probabilidade da apreensão e condenação. A análise de 

Gary S. Becker desconsidera questões éticas ou morais, pois todas as pessoas são 

potencialmente criminosas, uma vez que estão igualmente sujeitas ao raciocínio econômico de 

comparação entre ganhos e custos esperados.  

O autor afirma que o comportamento criminoso deve ser visto como racional, ou seja, 

as pessoas fazem suas escolhas visando o benefício próprio, e tais escolhas são afetadas pelos 

incentivos econômicos que recebem. Assim os agentes que cometem um ato ilícito, 

respondem tanto aos incentivos positivos como aos negativos. Dessa forma, o número de 

infrações cometidas é influenciado pela alocação dos recursos utilizados no cumprimento da 

lei e de outros meios para prevenir ou para dissuadir os indivíduos em cometer atos ilícitos.  

Neto (2003), afirma que as principais contribuições da análise econômica do crime 

dizem respeito à relação delito-punição como determinante da magnitude da taxa criminal. 

Destarte, podemos considerar que todo indivíduo que comete algum ilícito, seja ultrapassar 

um sinal vermelho, assaltar um banco, desviar recursos públicos, estacionar o carro em vaga 

destinada a portador de deficiência física, envolve considerações econômicas, já que o mesmo 

se defronta com a escolha entre os benefícios e custos advindo da prática ilícita. 

Para Becker (1968), o indivíduo comete um crime quando ele calcula que a utilidade 

esperada do ato criminoso é maior do que a utilidade que teria se o tempo e os recursos 

fossem usados em outras atividades, ou seja, o criminoso praticaria o ilícito, quando o 

resultado econômico do crime fosse mais vantajoso, do que se não o cometesse. 

Becker em seu estudo, busca a alocação ótima de recursos do ponto de vista da 

sociedade, de forma a obter perdas reduzidas, dado certo padrão de penalidades, eficiência da 

polícia e do judiciário, além da disposição das pessoas para cometerem ações criminosas, que 

estaria sujeita a uma série de características da sociedade, como distribuição da renda 

educação, nível de emprego. 

                                                 

 

 

2
 A Academia Real de Ciências da Suécia outorgou o Prêmio Nobel de Economia de 1992 ao economista 

Gary S. Becker, por seus trabalhos em novas áreas do comportamento e das relações humanas.  
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Assim, poderíamos acreditar que o ideal seria níveis nulos de criminalidade como 

situação ótima para à sociedade. No entanto, Becker alerta que esse estado envolveria um 

volume significativo de recursos públicos, com o objetivo de capturar e punir os potenciais 

criminosos. Porém, a ausência do poder judiciário e policial incentivaria a criminalidade 

devido à ausência da detecção e punição, comprometendo o bem-estar social. Entre esses 

extremos haveria um estado em que o custo final para toda a sociedade, os quais envolvem a 

contratação de força policial e do poder judiciário, seriam minimizados. Ou seja, à obediência 

às leis e o rigor na punição dos atos criminosos, dissuadiria as atividades ilegais. 

 

2.1 Aspectos relevantes da Corrupção na Administração Pública 

Conforme Silva et. al., (2001), os agentes públicos em geral tomam decisões racionais. 

Seu objetivo principal é ser eleitos, reeleitos e obter o acúmulo de riqueza pessoal através do 

poder. O mercado político não é perfeito e os eleitores não têm controle total sobre o trabalho 

dos seus eleitos, muitas vezes sequer lembram em quem votaram na última eleição. Além 

disso, a assimetria de informações e o processo de negociação política criam oportunidades 

para o pagamento dos serviços de lobby. Se existe algum tipo de controle sobre o 

comportamento dos agentes públicos, isso pode gerar algum sentimento de cautela perante os 

atos corruptos, restringindo-os. No entanto, este controle da corrupção depende 

consideravelmente da retidão moral de cada agente e do interesse da população sobre o 

comportamento político.  

Os aspectos que levam a corrupção na administração pública, segundo Tourinho Neto 

(2001) são: 

 A certeza da impunidade, considerada como determinante para o aumento e 

generalização da corrupção;  

  Diferenças salariais do servidor público, caracterizadas por funcionários com altos 

salários, quase sempre incoerente com sua formação ou com os cargos que 

ocupam;  

 Complexidade da burocracia. Sobre isso, Mendes (2006) acrescenta que, quando a 

burocracia complica, a corrupção simplifica; onde ela dificulta, a corrupção 

facilita, ou seja, a corrupção pode ser vista como solução para os empecilhos 

dispostos pela burocracia; 

  Existência do agente intermediário, o qual exige suborno em troca de favores;  
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  Ineficiência do serviço público. Nesse sentido, Albuquerque e Ramos (2006) 

afirmam que as instituições devem ser frágeis e falhas para detectar e punir os atos 

de irregularidade, de modo que os agentes tenham incentivos para desviar renda 

em benefício próprio; 

 Tributos elevados, que, em determinados casos, fazem com que empresas os 

soneguem para sobreviverem;  

 Leis confusas, levando a uma série de interpretações por parte do administrador;  

 Estímulo ao consumo, levando o indivíduo a querer enriquecer depressa.  

 Albuquerque e Ramos (2006) adicionam a presença de poder discricionário e a 

oportunidade de extrair renda econômica. 

 

 O agente público deve possuir poder discricionário para decidir onde deve ser utilizado 

determinado recurso e criar ou administrar regulações. Como exemplo, os legisladores podem 

exercer influência sobre leis. Na falta desse poder, o agente fica impossibilitado de ser 

subornado, pois não tem nada a ser oferecido, que mereça o pagamento de uma propina. 

Porém, quanto maior for o poder arbitrário, coeteris paribus, maior o nível de corrupção 

esperada. Devido ao fato de que um controle maior sobre bens e serviços públicos aumenta os 

potenciais retornos provenientes do mau uso do cargo.  

 Deve ainda haver algo que permita ao agente público, a partir desse poder 

discricionário, extrair renda econômica, e alguém que se beneficie desse desvio. Uma das 

fontes dessa ação resulta da assimetria de informações entre o principal e o agente. Quando 

mais informações acerca de como os agentes públicos lidam com seus poderes discricionários 

estão disponíveis, elas podem desencorajar atitudes desonestas, pois se espera que eleitores 

mais informados possam ser estimulados a votarem contra políticos cuja administração 

anterior apresente irregularidades, levando a uma maior transparência na gestão pública e se 

tornando um mecanismo bastante eficiente contra o avanço de atos corruptos 

(ALBUQUERQUE E RAMOS, 2006). 
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2.2 Comportamento Corrupto e seus efeitos 

Veremos agora, quais as consequências do comportamento corrupto. É inegável que 

seus efeitos geram prejuízo para a coletividade, no entanto, existe uma corrente de 

pensamento que alerta para os aspectos positivos da corrupção
3
, devido a necessidade de 

agilizar processos altamente burocratizados, que acabam por levar alguns agentes a pagar 

propina, com o intuito de facilitar o processo.  

 

2.2.1  Aspectos “positivos” da Corrupção  

A corrupção, de certa maneira possui um papel facilitador das relações entre o setor 

público e privado, pois teria a função de abreviar processos administrativos altamente 

burocráticos, que muitas vezes emperram o crescimento econômico. Ou seja, ela é vista como 

um mal necessário, já que, através de pagamentos de subornos em algumas esferas do 

governo, a aprovação de mecanismos podem ser sintetizados, e determinados projetos serão 

implementados.  

Maciel (2005) apresenta os principais autores da corrente revisionista, os quais 

destacam que além de um mal necessário, a corrupção pode até ser benéfica para o 

crescimento econômico. Dentre os que vêem a corrupção como um mecanismo de promoção 

ao desenvolvimento econômico, temos Leff (1966), Huntigton (1968) e Nye (1966). Para 

esses autores: 

 Os atos ilícitos agilizariam os trâmites burocráticos e permitiria aos indivíduos 

evitar a burocracia e a demora comum em sistemas burocráticos nos países em 

desenvolvimento;  

 Os agentes públicos que recebessem suborno poderiam trabalhar com mais 

agilidade e precisão, pois o suborno geraria um estímulo a maior produtividade 

dos mesmos; 

                                                 

 

 

3
 Este trabalho segue a linha abordada por diversos autores, (Becker, 1968, Rose-Ackerman, 2002, dentre 

outros) que tratam a corrupcão como um problema de incentivos. Evidentemente, há aspectos éticos e morais 

envolvidos, mas que, conforme demonstra a realidade, nao são, por si sós, desestimuladores dos comportamentos 

ilícitos.  
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 A corrupção centralizaria capitais em setores onde o capital privado fosse 

escasso ou onde o governo tivesse dificuldades de incidir impostos; 

 O suborno fomentaria a integração dos dirigentes nos países recém-

emancipados. 

 

Alguns estudos como o de Jain (2001) tentou mostrar que o bem-estar do principal seria 

melhorado quando um pagamento de propina fosse feito, pois o agente poderia ser induzido a 

revelar informação que beneficie o bem-estar de outros. Porém, os atos corruptos estariam 

mais próximos de "areia nas engrenagens" do que de "lubrificante das engrenagens". 

Assim, altos níveis de suborno estariam associados a elevados níveis de eficiência 

burocrática, o que representaria menores esforços gerenciais. Ou seja, haveria uma correlação 

positiva entre a incidência de suborno e o tempo que os administradores de firmas privadas 

precisariam passar com burocratas. No entanto, Rose-Ackerman (2002) destaca que a 

possibilidade de ganhos através da corrupção levaria burocratas a impor mais regulação ou a 

se recusarem a realizar serviços "gratuitos" sem o pagamento de suborno. 

 

2.2.2 Efeitos Negativos da Corrupção 

 

A corrupção pode se manifestar através de pagamentos de subornos, tráfico de 

influência, utilização de informações privilegiadas, financiamentos ilegais de campanhas 

políticas, utilização de dinheiro público para fins privados, etc., da mesma forma ela produz 

diversos efeitos que não se restringem apenas às fronteiras da região onde ela tenha ocorrido.  

A gravidade da corrupção para Rose-Ackerman (2002) é definida pela honestidade e 

integridade dos cidadãos e agentes públicos. A dimensão e incidência de pagamentos de 

propina dependem do nível geral dos benefícios disponíveis pelo poder discricionário que as 

autoridades possuem, pelo risco das transações corruptas e pelo poder de negociação de quem 

corrompe e de quem se deixa corromper. As autoridades corruptas podem fazer uso de seu 

poder e dispor de um número maior de benefícios que serão oferecidos em uma negociação.  

Com relação aos riscos nas transações corruptas, quanto maior a probabilidade de se 

detectar e de se punir a corrupção, menor é a disponibilidade de benefícios eficientes. Se a 

possibilidade de detecção e de castigo é alta, a oferta ou a demanda por suborno pode cair à 

zero. 
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Glynn (2002) chama atenção para a preocupação com os mercados emergentes dos 

conflitos advindos da corrupção, destacando que, nesses lócus, os efeitos negativos são 

ampliados, pois essa prática põe em risco a eficácia e eficiência das atividades econômicas e 

distorce a forma pela qual a população encara o funcionamento de uma economia adequada. 

 No entanto, Pereira (2005), alerta para o fato de que fica fácil assumir que o 

comportamento corrupto é comum nas sociedades em desenvolvimento, quando estudiosos 

dedicados à análise de um só continente ou de algum país veem à corrupção como uma 

questão de “cultura”, das coisas serem feitas de maneira diferente em determinados países. Se 

isso fosse verdade poderia se questionar o porquê de as atividades corruptas serem proibidas 

em quase todos os países, ou por que essas ações estão se manifestando nas sociedades 

industrializadas. 

As práticas de corrupção, não são particulares dos países em desenvolvimento, pois elas 

se encontram fincadas, em maior ou menor grau, também nos países desenvolvidos. O que os 

diferencia é a origem da corrupção e a dimensão da problemática. Já que, nos países 

desenvolvidos, a corrupção advém de falhas nos sistemas democráticos, enquanto nos países 

em desenvolvimento a corrupção surge em decorrência das debilidades das instituições 

(PEREIRA, 2005). 

 Nesse sentido, Pereira, (2005) enfatiza que os efeitos da corrupção se difundem por 

todo o planeta, devido ao processo de globalização, mesmo que não seja com o mesmo poder 

de contaminação e consequências idênticas.  A corrupção possui efeitos positivos para 

algumas das partes envolvidas, que comete o ato e não é identificada e detida por cometê-lo, e 

efeitos negativos para quem sofre as consequências de ações corruptas. Destaca ainda:  

 

Las empresas que operan en ámbitos transnacionales inmersas en 

el mercado global no dudan en dedicarse a actividades corruptas como 

una forma de eliminar a sus competidores y obtener así una parcela de 

beneficios que, de otra manera, les sería vedada. La corrupción como 

arma mercantil se convierte de esse modo en una cuestión de toma de 

decisión racional que es adoptada, planeada y ejecutada por 

empresarios con la complicidad de funcionários públicos. Ellos hacen 

que las medidas legales vigentes para luchar contra la corrupción sean 

ineficaces. Si La corrupción ha acompañado desde siempre al comercio 

internacional, su globalización hace que SUS proporciones puedan 
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incrementarse aún más en El siglo XXI. Este libro ofrece un análisis 

crítico y detallado de las relaciones entre el proceso de globalización, 

el comercio internacional y La corrupción (PEREIRA, 2005, p. 2-3). 

 

Percebe-se então, que a corrupção surge como um dos delitos globalizados, presente em 

instituições publicas e privadas, gerando consequências danosas no crescimento e 

desenvolvimento de ações que contribuam para melhoria de indicadores sociais e econômicos. 

Diante desse fenômeno, os órgãos internacionais buscaram nos últimos anos diversos 

instrumentos, com a finalidade de estabelecerem estratégias de combate à corrupção.  

Essa prática ilícita gera ineficiência e contribui para reduzir os investimentos públicos e 

privados, bem como o repasse de transferências governamentais, pois quando detectado o 

delito o repasse dos recursos são suspensos. Causa ainda, incerteza quanto à apropriação dos 

direitos privados e sociais e eleva o risco político, levando a crises políticas que acabam por 

minar a credibilidade e confiança de determinadas instituições e órgão estatais responsáveis 

pelo bem-estar ou funcionamento de mercados. Isso tem implicações relevantes: os custos de 

transação aumentam, e o clima de ilegalidade e insegurança jurídica prejudica a imagem do 

país ou determinada região, constituindo-se em um inibidor para os investimentos. 

 Para alguns autores, a corrupção apresenta-se mais fortemente quando as instituições 

geram um excesso de regulamentação e de centralização estatal, e quando as instituições 

políticas não estão sob o controle da maior parte da sociedade. Esses dois aspectos dão uma 

ideia da importância de adotar medidas de correção que evitem a corrupção, uma vez que seus 

efeitos negativos se refletem na riqueza de uma sociedade, no crescimento econômico e no 

seu desenvolvimento social e humano. 

 Albuquerque e Ramos (2006) citam estruturas salariais bem desenhadas como medida 

eficaz contra a corrupção, pois quando funcionários recebem salários maiores, os mesmos se 

mostrarão menos propensos a ser desonestos. Sendo os salários, em outros empregos, 

relativamente menores, se demitidos seus ganhos futuros serão comprometidos, assim, a 

corrupção deve diminuir em resposta a um aumento salarial. Destacam também que o número 

de infrações deve estar negativamente correlacionado com a probabilidade de detecção e 

punição. Aumentos nessas variáveis causam reduções nos ganhos esperados e, 

consequentemente, estimulam o comportamento honesto. 

 Para Rose-Ackerman (2002, p.81), “as estratégias de combate à corrupção devem 

procurar melhorar a eficiência e a justiça do governo, e aumentar a eficiência do setor 



Capítulo 2 Fundamentação Teórica 

15 

 

privado”. Devem reduzir os benefícios sob o controle das autoridades, diminuir o poder 

discricionário das mesmas, elevar os custos de suborno e limitar o poder de negociação das 

autoridades. Com o intuito de não só reduzir a corrupção, mas também o de diminuir as 

distorções que a corrupção revela. 

 

2.3 Corrupção Política 

A partir da década de 70, a corrupção passou a conquistar um papel protagonista nos 

estudos da ciência política, devido à importância concedida ao marco institucional de um país 

como variável de desempenho econômico, político, ético e social, assim como o interesse 

tributário da escolha racional que investiga as patologias do Estado.  

Bem como outros estudiosos, os cientistas políticos têm dificuldades em alcançar um 

conceito universal sobre a corrupção política, já que o que pode ser considerado 

comportamento corrupto em alguns lugares, pode ser aceito naturalmente em outros. A partir 

da análise normativa, a corrupção é o comportamento desviado dos deveres formais de uma 

função pública devido a interesses particulares mediante uma recompensa. 

Para Maquiavel “a corrupção política é um fenômeno que necessariamente ocorrerá, e 

os mecanismos de controle desse mal estão na luta política entre os grupos que compõem uma 

cidade” (MARTINS, 2008, p. 36). Se a corrupção política não atinge todo corpo político e 

todas as instituições de uma vez, existe a perspectiva de que o que não foi contaminado 

consiga tomar medidas que venham a coibir essas práticas.  

A participação popular apresenta-se como forma de coibir atos corruptos, pois a 

democracia e a cidadania são essenciais no combate as varias formas de corrupção no setor 

público, clientelismo na gestão da coisa pública, nas privatizações dos serviços públicos sem 

processos democráticos e na ausência de investimentos.  

O cientista político norte-americano Robert Putnam mostrou existir uma forte relação 

entre Capital Social, corporificado, entre outras manifestações, na participação em conselhos 

setoriais, como de saúde e educação, e gestão pública eficaz e transparente.  Segundo Weber 

(2007) há indícios de que quanto maior o nível de participação em uma determinada 

sociedade, maior o compromisso com normas universalistas e menores as taxas esperadas de 

corrupção política. 

Segundo Garcia (2003), a corrupção política relaciona-se também com os altos níveis de 

hierarquia governamental instituindo-se quando os formuladores de políticas elaboram e 
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implementam leis, que favorecem determinados grupos, ou seja, um comportamento com o 

objetivo de manter poder e riqueza a grupos particulares.  

Martins (2008) afirma que as ações corruptas cometidas por esses personagens podem 

ser vista de três formas: 

1. Alguns agentes públicos esperam de forma deliberada chegar a um cargo 

público para obter vantagens com isso; 

2. Outros agentes nem possuem conhecimento do poder advindo da função pública 

antes de possuí-lo, e quando chegam ao poder “ficam verdadeiramente 

enlouquecidos” por ele utilizando em benefício próprio; 

3. O último caso se refere aos agentes que não se dão contam do poder, nem 

percebem que estão cometendo ações corruptas. 

 

Baseado em Gárcia (2003), a figura 2.1 apresenta o resumo de algumas das principais 

definições sobre corrupção política. Onde percebemos que em quase todos os conceitos 

apresentados, figura a presença dos homens públicos, funcionários ou políticos eleitos pela 

população. 

 

Autores Definições 

Werlin (1979) “... a corrupção política é o desvio de recursos públicos para propósitos não públicos”. 

Mcmullan (1970) Corrupção surge quando o agente público corrupto aceita dinheiro para fazer algo que é 

seu dever fazer de qualquer forma ou que é seu dever não fazer 

Hungtington (1968) “.... o comportamento dos funcionários públicos que se desviam das normas 

administrativas a fim de buscar benefícios privados”. 

Theobald (1990) “.. a corrupção política ocorre quando políticos formulam e legislam para o seu” 

próprio benefício. 

Shleifer e Vishny 

(1993) 

A corrupção que ocorre a nível governamental é devida a venda, por funcionários 

públicos, da propriedade pública para ganhos pessoais. 

Kruer (1993) A corrupção advêem do comportamento que viola leis e regras administrativas com a 

intenção de obter ganhos privados. 

Figura 2.1 – Principais Definições sobre Corrupção Política 

Fonte: Adaptada de Gárcia (2003, p.30) 
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Knigth (1996) “o uso do poder político e do cargo para beneficiar determinado indivíduo ou entidade 

coletiva de maneiras ilegais e/ou consideradas corruptas, impróprias ou interesseiras”. 

Gronbeck (1997) A corrupção política situa-se no largo espectro de patologias políticas, sendo estas atos 

e intenções que violam leis, procedimentos e expectativas ideológicos-culturais de um 

sistema político”. 

Silva (1996) “Corrupção é o mal uso do poder político para benefícios privados” 

Pereira (2002) “ A corrupção política deve ser vista como a deterioração moral de um sistema de 

governo como consequência do desvio do exercício das funções públicas por parte de 

seus responsáveis”. 

Pereira (2005) “...trata-se da atividade de pessoas e grupos reais que traficam influências em um dado 

ambiente de oportunidades, de recursos e de limitações”. 

Martins (2008) “a corrupção é o grande motor das mudanças políticas, pois é em razão dela que os 

regimes políticos se degeneram, obrigando os cidadãos a depor um governo e instaurar 

um novo”. 

Figura 2.1 – Principais Definições sobre Corrupção Política (cont.) 

Fonte: Adaptada de Gárcia (2003, p.30) 

 

 

Filósofos, como Thomas Hobbes, consideram que os homens são maus ou tendem para 

o mal se nenhuma medida for tomada que impeça isso. Assim, confiar no ser humano tornou-

se ato arriscado, diante de ações bárbaras adotadas pelo homem, que veio a prejudicar toda a 

humanidade, (Martins, 2008). Diante dessa tendência para o mal, a necessidade de se 

construir mecanismos que evitem o mau uso do cargo público, tornou-se premente, visto que 

confiar apenas nos princípios éticos e morais não é condição suficiente para impedir que uma 

pessoa pratique um ato de corrupção. 

Como solução para esse problema, a conscientização acerca da função pública e do que 

é um cargo público, mostra-se como alternativa relevante para inibir a corrupção, pois 

desperta no detentor do cargo público, o discernimento de que suas ações devem ter por 

objetivo o beneficio coletivo e não individual.   

Um exemplo muito comum nos municípios brasileiros, mas que se configura como uma 

prática corrupta no uso do cargo público para obter vantagens pessoais. Um cidadão procura o 

vereador de sua cidade para que ele forneça um remédio que necessita e não tem condições 

financeiras para comprá-lo. O vereador compra com seu salário esse remédio e o doa a pessoa 

exigindo que a mesma vote nele nas próximas eleições. O beneficiado agradecido vota no 

vereador e ainda divulga para as demais pessoas a bondade desse candidato que o ajudou em 
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um momento de necessidade, pedindo que outras pessoas votem também nesse candidato 

(MARTINS, 2008). 

Agindo assim, o vereador usou de sua condição de homem público para comprometer o 

apoio político desse cidadão, quando o correto seria pleitear a distribuição de medicamentos 

para as pessoas que precisam e não possuem condições financeiras de adquiri-lo. Mesmo que 

o vereador não possuísse a intenção do benefício privado, o cargo público foi usado de forma 

a não atender a coletividade, uma vez que ele pode ter ajudado a um cidadão, mas não 

contribuiu com a melhoria do serviço de saúde para toda a comunidade, deixando de cumprir 

com sua função.  

 

2.3.1 A corrupção das Instituições e das leis 

Todas as instituições políticas, todos os órgãos do governo, formam o Estado e são 

necessárias no cumprimento do dever do Estado que é promover o bem-estar de toda a 

sociedade.  Assim, quando um membro de um órgão público pratica um ato ilícito, o que deve 

ser feito é apurar a irregularidade e punir o culpado por tal ato. Quando a apuração é imediata 

e a punição também, isso se configura em um inibidor e atesta a probidade de tal órgão. 

 No entanto, quando um agente público comete uma irregularidade e não é punido, esse 

acontecimento pode levar outros agentes a cometerem atos ilícitos, dependendo do beneficio 

advindo, visto que tal instituição ou órgão não zela pela transparência, gerando nos 

funcionários um sentimento de impunidade. A partir daí, ao invés de apenas um agente ser 

considerado corrupto, o órgão passa a ser permissível à corrupção, pois o fato da não punição 

de um agente pode estimular outros agentes a se portarem de forma similar. 

 Portanto, devemos considerar, como um critério, mesmo que não universal, a atitude de 

determinado órgão ou instituição na apuração e punição dos culpados por atos ilícitos. Essa 

atitude mostrará a população, a preocupação que tal organismo tem com a coisa pública, que 

pertence à coletividade. Pois, vimos que a tolerância a ações corruptas contribui com a 

disseminação da corrupção.  

A passividade diante dos desvios de conduta dos membros que formam respectivo 

órgão; o não cumprimento de sua função designada pelo Estado, o qual julgou necessária para 

o bem-estar de todos; e o atendimento aos interesses particulares de determinados grupos e 

não o coletivo. Assim, se esses fatores tornam-se corriqueiros dentro da instituição, podemos 
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afirmar que a corrupção chegou àquele órgão público, pois seus membros não se sentirão 

motivados, nem conseguirão agir corretamente. 

Vamos agora considerar os órgãos do Poder Executivo e Legislativo, instituições que 

tem como função fiscalizar a sociedade e fazer com que a lei seja cumprida. Quando a 

corrupção é identificada nessas instituições, devido ao fato de que algum parlamentar 

indiretamente se beneficiou de um ato ilícito, questionamo-nos a representação política que 

possuímos.  

A corrupção ocorre no Legislativo de diversas formas, o representante pode não legislar 

em favor de toda a sociedade, os quais ele representa; não fiscalizando os atos dos membros 

do executivo e do Judiciário, ou ainda, eles mesmos praticando atos de corrupção com o que é 

de direito público. Sabe-se que os membros do Legislativo devem elaborar leis que venham a 

reger a sociedade, se essas leis e normas, são mal formuladas ou inexistem, há a possibilidade 

de ações corruptas não serem punidas. Pois, grandes partes dos casos de impunidade 

registradas ocorrem por que não existe uma lei específica que iniba essa prática. (MARTINS, 

2008). 

Se os membros do Legislativo cumprem com suas funções institucionais, a saber: 

fiscalizar e punir os membros do Executivo, como quando a Câmara de Vereadores decidem 

cassar o mandato do Prefeito, quando comprovado o ilícito, ou ainda, quando os membros da 

Câmara Federal cassa o mandato do Presidente, a sociedade sente que seus representantes são 

capazes de garantir que o público seja utilizado de forma a beneficiar a toda população. 

 

2.4 Corrupção na Administração Municipal 

Um governo corrupto pode ser também considerado como um governo indolente em 

termos políticos, quando não consegue impedir a corrupção nem punir os culpados. Se então, 

essa corrupção se generaliza pela esfera pública, significa que aquela administração já não 

possui vigor político necessário a uma boa administração do que é coletivo. Portanto, é 

necessário que haja uma mudança em termos estruturais, que busque o saneamento das 

consequências da corrupção. 

Essas mudanças não devem ser apenas paliativas ou localizadas em determinada 

unidade administrativa, como punir determinado funcionário corrupto de uma secretaria da 

prefeitura municipal com a demissão, mas precisam alterar as leis, costumes políticos e a 

forma como as instituições agem. Já que, devido a propagação da corrupção na esfera pública, 
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medidas atenuantes não geram o efeito esperado que é extinguir a corrupção daquele órgão ou 

instituição como um todo, uma vez que, parcela significativa dos funcionários participam de 

atos ilícitos.      

 

2.4.1 O padrão Típico da Corrupção 

O exercício da democracia provoca nos cidadãos a consciência de que é necessário 

ética e transparência nos serviços públicos prestados a sociedade. No entanto, vemos em 

diversos meios de mídia, notícias relacionadas à corrupção, onde agentes públicos estão 

envolvidos, sejam em desvios de verbas, que seriam direcionadas a merenda escolar, 

investimentos em infra-estrutura que não se concretizam, fraudes em processo de licitação, ou 

contratação de parentes e amigos para exercerem cargos públicos sem competência técnica. 

Aparentemente, o governo demonstra consciência de que as práticas corruptas minam 

os recursos que seriam destinados à melhoria do bem-estar social, através da produção e 

realização de serviços públicos, gerando emprego e renda para a população.  É notório que o 

mau uso do dinheiro público, ou o seu uso para fins que não objetiva o coletivo, são 

obstáculos ao desenvolvimento de uma região, uma vez que, subtende-se na redução de 

atividades econômicas e diminuição no progresso dos indicadores de qualidade de vida. 

A pressão popular, com o aumento de sua participação, ficando mais atenta a esse 

universo e exigindo uma maior transparência nas administrações públicas, levou ao aumento 

das CPIs, sendo, a classe política, pressionada a investigar e apurar os casos de corrupção. 

Assim, como resultado, temos uma proliferação de casos de corrupção, isso não quer dizer 

que houve um aumento em determinado período ou governo de atos corruptos, mas que com 

uma maior fiscalização, esses casos foram revelados. 

Diante de uma imprensa livre para fiscalizar, de vereadores e deputados investigando 

os casos suspeitos e da participação popular, que percebe sinais de irregularidades nos 

serviços que lhes são prestados, espera-se que haja maior apuração dos fatos e 

consequentemente punição dos culpados, culminando até em cassação de mandatos.  

Citando o exemplo de Ribeirão Bonito – SP, Trevisan et.al (2003), destaca que uma 

estratégia bastante comum em desvios de recursos públicos, nesse município, mas que pode 

ser estendida para outros municípios, se apresenta através de notas fiscais fictícias ou “frias”, 

as quais os serviços declarados não são prestados ou os produtos discriminados não são 

entregues. O ilícito se dá por meio de empresas-fantasmas, onde já existem pessoas 
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especializadas nesse tipo de golpe, que criam empresas que não existem juridicamente para 

participar da realização de algum negócio junto às prefeituras. 

No entanto, o esquema não envolve apenas empresas inexistentes, existem casos de 

corrupção que também envolve empresas registradas legalmente, as quais vendem aos 

municípios produtos e serviços superfaturados ou discriminam nas notas fiscais serviços que 

não foram realizados e produtos que não foram entregues. Toda a operação tem a participação 

do prefeito e/ou seus assessores, os quais contribuem com os procedimentos administrativos 

necessários a realização do serviço ou compra de produto.  

Com relação ao processo de licitação, o processo é montado para beneficiar seus 

parceiros, dificultando a participação de outras empresas. O esquema, geralmente acontece da 

seguinte forma: participam do processo de licitação, três empresas concorrentes, utilizando 

documentos falsos de empresas legalmente constituídas ou incluem no processo de licitação 

algumas empresas que apresentam preços superiores, combinados previamente (TREVISAN 

et.al, 2003). 

Posteriormente, o montante é dividido entre o fornecedor e os membros da 

administração comprometidos com o esquema de corrupção. Trevisan et.al (2003), enfatiza 

que, geralmente, a renda resultante desses atos chegam ao prefeito e aos que participam do 

esquema na forma de dinheiro vivo, a fim de não se deixarem vestígios do ilícito. Os agentes 

corruptos evitam que tais recursos transitem pelas suas contas bancárias, para não serem 

rastreados ao se realizar investigações, que necessitem quebrar o sigilo bancário dos acusados. 

É necessário destacar que os grupos que são formados para dissipar o patrimônio 

público, não agem apenas de uma forma, os mesmos vêm diferenciando seus esquemas, 

variando sua forma de proceder, ora desviando pequenas quantias interruptamente, ora 

apoderando-se de grandes quantias sem moderação, se o esquema já estiver consolidado.   

Diante disso, os órgãos que fiscalizam e pune os acusados de corrupção devem estar 

atentos às diversas formas de delitos, se aprimorando, com o intuito de coibir os atos ilícitos, 

antes que eles ocorram. O Tribunal de Contas do Estado (TCE) verifica os aspectos formais 

das despesas dos municípios e estados, não observando se as notas expedidas são legítimas ou 

se a empresa é fantasma ou não, se o valor corresponde à nota é compatível com o serviço 

prestado, dentre outras questões que merecem atenção especial. O TCE apenas observa essas 

questões quando são acionados, ou seja, quando existe alguma suspeita sobre agentes públicos 

de determinados municípios.  
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Ao aprovar as contas do município, o TCE passa um atestado de idoneidade daquela 

administração específica, deixando impune algum(uns) funcionários e/ou prefeitos corruptos, 

os quais, provavelmente, continuarão a agir em beneficio próprio em detrimento de toda a 

sociedade. Portanto, torna-se necessário, que os TCE’s procurem novas maneiras de combate 

a corrupção, mudando sua forma de ação, empregando técnicos comprometidos com a 

avaliação minuciosa e correta das contas públicas.    

   

2.4.2 Sinais de Irregularidades na Administração Municipal 

 

A presença de alguns fatores, como ausência de controle e falta de transparência por 

parte da administração pública, histórico comprometedor dos representantes eleitos, 

subserviência do Legislativo, baixo nível de capacitação técnica não necessariamente 

determinam a existência de corrupção nos municípios, mas são sinais que devem ser 

considerados ao se decidir por uma investigação mais rígida por parte das autoridades 

competentes e da sociedade organizada. 

Todos os cidadãos do município podem e devem ter acesso a informações sobre a forma 

como está sendo utilizado o dinheiro público. Negar essas informações a população, é indício 

forte de que algo não está correto com as contas públicas. Os prefeitos corruptos tentam 

driblar esse direito, uma vez que essas contas podem servir de justificativa na abertura de uma 

investigação mais apurada por parte da Câmara de Vereadores do Município.  

Dessa forma, como as transferências federais ficam sobre a responsabilidade e 

administração municipal, é necessário que as autoridades competentes e os agentes públicos 

eleitos, fiscalizem o uso desses recursos com vias ao atendimento das necessidades da 

sociedade, pois se o recurso chega ao município, cabe a autoridade municipal implementá-lo 

de acordo com sua designação.  

A seguir, na figura 2.2 serão apresentados alguns sinais, baseado em Trevisan et.al 

(2003), de que está havendo atividades corruptas em determinada administração municipal. 

Alguns autores chamam atenção para o fato de que é praticamente impossível o prefeito 

fraudar a prefeitura sem o conhecimento de outros. Portanto, é necessário observar também às 

ações dos responsáveis pelas compras da prefeitura, pelo almoxarifado, contabilidade, 

recebimentos de serviços prestados à prefeitura e tesouraria (TREVISAN, et.al, 2003). 
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SINAIS EVIDÊNCIAS 

Sinais exteriores de riqueza 

Amigos e/ou parentes das autoridades municipais 

exibem bens de alto valor, adquiridos de forma 

repentina; gastos pessoais incompatíveis com suas 

rendas; vida social intensa onde realizam grandes 

despesas. 

Nomeação de parentes para cargos públicos 

Pessoas próximas ao prefeito e/ou a grupos aliados, 

são nomeadas a assumir cargos sem possuir 

capacidade técnica e administrativa. 

Resistência das autoridades a prestar contas 

Agentes corruptos opõem-se a qualquer forma de 

transparência, não admitindo que dados contábeis 

sejam divulgados ou entregues a organizações 

independentes e aos cidadãos. 

Falta de publicidade dos pagamentos efetuados 

A Lei Orgânica do município obriga o prefeito a 

divulgar diariamente na sede da prefeitura todos os 

pagamentos realizados no dia anterior. A mesma lei 

exige seja apresentado mensalmente o balancete 

resumido com as receitas e despesas do município. A 

ausência desses procedimentos impede os cidadãos de 

acompanhar a movimentação financeira do município. 

Falta de verba 

Negligência a serviços básicos, como saúde, 

educação, saneamento, limpeza das ruas, e obras 

públicas, mostram o abandono e descaso para com a 

cidade. 

Transferências de verbas orçamentárias 

Após ser aprovado pela Câmara Municipal, o 

orçamento da prefeitura deve ser seguido 

rigorosamente, qualquer alteração deve ser novamente 

submetida ao Legislativo local, se isso não ocorrer o 

prefeito pode remanejar os gastos como desejar. 

Perseguição a Vereadores honestos 

Os membros do Legislativo que exercem seu mandato 

com responsabilidade, geralmente são marginalizados 

ou perseguidos pelo esquema corrupto, dificultando a 

atuação dos mesmos na Câmara, além de não atender 

suas solicitações. 

Figura 2.2 – Sinais e Evidências de Corrupção nas Prefeituras Municipais 

Fonte: Elaboração própria, baseado em Trevisan et.al (2003). 
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 Dentre esses sinais podemos destacar: sinais exteriores de riqueza; nomeação de 

parentes para cargos públicos; resistência das autoridades a prestar contas; falta de 

publicidade dos pagamentos efetuados. Ao encontramos essas evidencias em determinada 

administração municipal, uma investigação mais rigorosa será necessária para constatar se há 

o ilícito ou não. Concluindo a investigação e constatando o delito, as autoridades competentes 

devem agir no sentido de afastar dos cargos públicos esses infratores, com vias a proteger o 

patrimônio público e o bem-estar da sociedade. 

Pois, na medida em que, a promotoria e o judiciário se mostram ativos na defesa do que 

é público, casos de corrupção serão detectados e a partir de fatos comprovados os culpados 

são punidos, gerando na sociedade um sentimento de justiça que corrobora com o desejo de 

participar ativamente da sociedade, uma vez que a participação da sociedade através da 

fiscalização das contas públicas mostra-se como um mecanismo inibidor das atividades 

corruptas. 
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3 O ESTADO DE PERNAMBUCO 

Ao estudarmos determinada região, é necessário conhecê-la, a partir de suas 

características socioeconômicas, portanto, o presente capítulo, busca apresentar em linhas 

gerais alguns aspectos dos municípios estudados, para que venhamos a compreender a 

necessidade de criação de mecanismos inibidores de corrupção, que por ventura venham a ser 

criados, visando à melhoria dos indicadores de bem-estar das comunidades, tendo em vista 

reduzir os diferenciais de renda dentro do próprio estado. 

 

3.1 Breve análise da Economia Pernambucana 

 

Localizada na região Nordeste do Brasil, o Estado de Pernambuco possui uma área de 

98.146,315 km
2
, tendo Petrolina como o maior município com área de 4.558,54 km

2
, dentre 

os 184 municípios mais o território de Fernando de Noronha. Sua população residente era de 

7.918.344 milhões de habitantes em 2000, passando para 8.796.032, de acordo com dados do 

Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE). Em 2006 o Estado 

contava com uma elevada densidade demográfica (80,4 hab/km2), 2,6 vezes maior do que a 

do Nordeste (30,8 hab/km2) e mais de quatro vezes maior que a do Brasil (20 hab/km2).
4

  A cana-de-açúcar foi marcante na economia de Pernambuco. No período de maior 

destaque dessa cultura, foi no estado que se concentrou o maior crescimento do Brasil 

colônia. No final do século XVII até do século XIX a economia açucareira mergulhou em 

letargia e crise, após esse período ocorreu uma fase de recuperação e expansão, seguida de 

oscilações no mercado externo do açúcar, no final do século XIX, o que levou o Brasil a 

buscar um maior contato com o mercado interno, favorecendo Pernambuco, maior produtor 

de açúcar do Nordeste. Atualmente, a cultura da cana-de-açúcar, ainda assume uma posição 

de destaque como atividade produtiva, apesar da diversificação produtiva registrada na 

economia do Estado. 

                                                 

 

 

4
 Ver (Tenório, 2009). 
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 O complexo de Suape, bem como o aproveitamento de locus econômicos como o da 

fruticultura irrigada no Vale do São Francisco e do Gesso na região do Araripe e o setor 

sucroalcooleiro, parecem ser os responsáveis por uma performance relativa, que destaca 

Pernambuco dentre os Estados nordestinos. Pernambuco também sobressai pela sua influência 

política e cultural, assim como pela relevância do papel desempenhado na região. 

 Com relação ao fator produtivo, Pernambuco obteve em 2007 um PIB de R$ 62.256 

bilhões, o PIB per capita anual foi de R$ 7.337 para o mesmo ano, como pode ser visualizado 

na Figura 3.1:  

  

 

FIGURA 3.1: Evolução do PIB e PIB per capita em R$ de Pernambuco de 2002-2007. 

Fonte: (dados brutos) CONDEPE - BDE. Elaboração Própria. 

 

 

Os dados mostram a importância de Pernambuco na economia da região Nordeste, já 

que o PIB da região é o segundo maior, só perdendo para o estado da Bahia. A participação 

do PIB de Pernambuco na composição do PIB do país era de cerca de 2,4% m 2003, 

apresentando um percentual de 2,3% nos anos considerados até 2007. No PIB do Nordeste 

essa participação gira em torno de 18% para o mesmo período. A Tabela 3.1 apresenta o 

grande peso que as atividades terciárias possuem na economia pernambucana. 
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TABELA 3.1: Composição, Participação Setorial e Taxa de Crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) de Pernambuco – 2007.  

Fonte: (dados brutos) CONDEPE - BDE. Elaboração Própria. 

 

Em 2007 o setor de serviços representava cerca de 73,3% do PIB estadual, com a 

indústria compondo 21,9% e agropecuária representando cerca de 4,7%. Dentro do de serviço, 

as atividades de administração, saúde e educação públicas tinham um maior peso, 

correspondendo a 23,5%, enquanto que comércio e serviços de manutenção e reparação vêm 

em segundo lugar com 14,7%. Ainda dentro de serviços, as atividades que obtiveram uma 

maior taxa crescimento foram intermediação financeira, seguros e previdência complementar, 

com 15,1%, seguida de transportes, armazenagem e correio com 8,7%. No entanto, quem 

gerou uma maior influência na taxa de crescimento das atividades do setor terciário foi 

comércio e serviços de manutenção e reparação. 

 No setor industrial as atividades da indústria de transformação tiveram um maior peso, 

com 11% de participação, seguida de construção com 5,7%. As duas atividades também 

obtiveram uma maior taxa de crescimento, com a indústria de transformação tendo maior 

influência nesse setor.  

 

                                                 

 

 

5
 Valor Adicionado 

6
 Impostos sobre produtos líquidos de subsídios 

Atividades Valor Participação Taxa de Influência na 

 
(R$ milhões) (%) no VAB Crescimento taxa de 

   
2007/2006 crescimento 

Agropecuária 2.543 4,7 3,2 0,1 

Indústria 11.702 21,9 6,9 1,5 

Serviços 39.068 73,3 4,6 3,4 

VA
5
 Total 53.313 100,0 5,1 5,1 

IPLS
6
 8.943 - - - 

PIB 62.256 - 5,4 - 
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3.2 Perfil dos Municípios Pernambucanos 

A nova Constituição brasileira de 1988 permitiu aos municípios uma maior autonomia 

com relação a taxas e impostos próprios, bem como uma parcela maior da receita pública 

federal foi repassada aos mesmos. Segundo Bava (2000), na década de 90 o percentual 

repassado aos municípios era em torno de 16% da receita pública total ante os 7 a 8% de anos 

anteriores. No entanto, esses percentuais, em termos reais são menos significativos, uma vez 

que os governos municipais estão tendo um gasto público social muito maior do que esse 

aumento no financiamento das áreas de Educação, Saúde, Assistência Social.  

Sabe-se que para minimizar os efeitos concentradores de renda entre a população, dentro 

de uma mesma região, os governos municipais recebem do Governo Federal transferências de 

renda de diversos programas sociais, para que os mesmos sejam repassados aos mais carentes 

dentro de seu município.  

No entanto, a imprensa publica e anuncia diversos casos de mau uso desses recursos, 

tanto no que diz respeito a desvios de verbas, quanto no cadastro das famílias, já que essa 

etapa fica a cargo de cada município. Como exemplo temos famílias que possuem uma renda 

superior à mínima exigida pelo governo para ser inserida no programa sendo contemplada em 

detrimento das famílias que realmente estão dentro da faixa de renda exigida e que necessitam 

desse recurso para complementar sua renda mensal, dentre outras irregularidades apontadas. 

Assim, o efeito esperado, que seria o de reduzir os diferenciais de renda entre a 

população, de gerar melhores condições para que as famílias possam estimular suas crianças a 

frequentarem a escola, não se manifesta de forma tão relevante, devido a essas falhas de 

gestão e desvios de recursos.  

Analisando a literatura existente constatamos que há evidências de que a desigualdade da 

distribuição da renda está inversamente associada com o crescimento econômico, gerando 

também instabilidade política e social. Hoffmann (2001, p.72) afirma que: 

 

....a desigualdade elevada causa instabilidade sócio-política a qual, por sua vez, 

dificulta o crescimento econômico. Embora haja efeitos econômicos diretos da forma 

da distribuição da renda sobre o crescimento econômico, a relação entre essas 

variáveis seria devida, pelo menos em parte, ao fato de maior desigualdade favorecer 

maior instabilidade político-social.  
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A discussão acerca dos efeitos da má distribuição de renda entre a população torna-se 

relevante, uma vez que é necessário conhecimento da incidência desse fenômeno, para que 

medidas sejam tomadas para inibir a incidência dessa concentração e como consequência 

reduzir a pobreza mais rapidamente. Apresentaremos alguns dados que confirmam o fato de 

que nem todos os municípios pernambucanos recebem o mesmo tratamento por parte das 

autoridades governamentais, sejam por falta de políticas de planejamento, ou de ineficiências 

causadas pela má gestão do erário público, não gerando os impactos positivos esperados.  

 Segundo dados do Censo Demográfico de 2010 os municípios mais populosos do estado 

de PE, podem ser visualizados na figura 3.2.  

 

MUNICÍPIO POPULAÇÃO (mil) 

Abreu e Lima 91.970 

Igarassu 97.032 

São Lourenço da Mata 101.762 

Vitória de Santo Antão 123.930 

Garanhuns 126.472 

Camaragibe 138.239 

Cabo de Santo Agostinho 179.912 

Paulista 278.651 

Petrolina 287.233 

Caruaru 306.788 

Olinda 357.965 

Jaboatão dos Guararapes 623.471 

Recife 1.472.202 

Figura 3.2: Municípios Pernambucanos com população superior a 90 mil habitantes 

Fonte: IBGE, Censo 2010. Elaboração própria. 

   

Muitos desses municípios fazem parte da Região Metropolitana do Receife (RMR) e 

possuem uma conjuntura econômica mais favorável para o crescimento de sua economia. 

Pois, na medida em que complexos industriais e/ou agroindustriais se instalam em 

determinada região, há certo dinamismo econômico em torno desse empreendimento, gerado 

pelo aumento de postos de trabalhos e arrecadação tributária em casos onde não foi oferecido 

de imediato isenção fiscal, mas que em um segundo momento vai elevar a receita do 

município. Esse aumento de receita deve dinamizar o comércio local e o aumento da 
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arrecadação proporciona à administração municipal oportunidade de melhorar os serviços 

públicos oferecidos à população. 

Podemos conhecer o nível de concentração de renda de determinada localidade através 

dos índices de Gini e Theil. Segundo a PNUD (1998) o índice de Gini mede o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos os indivíduos tem o 

mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo detém toda a renda 

da sociedade). O Índice de Theil mede a desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a 

renda domiciliar per capita, sendo nulo quando não existir desigualdade de renda entre os 

indivíduos e tendente ao infinito quando a desigualdade tender ao máximo. No universo desta 

análise são também excluídos os indivíduos que apresentam renda per capita nula.  

Iremos apresentar na figura 3.3 os municípios que possuem os maiores índices de Gini e 

L de Theil, significando uma maior concentração de renda, para o ano de 2000, segundo a 

base de dados do estado de PE. Os municípios foram selecionados utilizando como critério 

aqueles que possuíam índices superiores a (0,6).  

  

 

Figura 3.3: Municípios com Maior Concentração de Renda – 2000 

Fonte: BDE. Elaboração Própria. 

 

 

Dentre eles, se destacam Santa Cruz (0,75), São Bento do Uma (0,78) e Trindade (0,79) 

com os maiores índices de Gini, e São Bento do Uma (1,17), Ouricuri (0,89), Palmeirina 
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(0,83) possuindo os maiores índices de L de Theil. Ou seja, esses municípios possuem uma 

maior concentração de renda. Assim, poucos cidadãos detém uma grande parcela da renda, 

enquanto que a maior parte da população possui uma renda menor.  

Com a alta concentração de renda na população, o poder municipal deve proporcionar 

serviços que minimizem os efeitos negativos desse problema. Pois, se poucas pessoas 

possuem condições de ter acesso a melhores serviços, cabe ao poder público proporcionar o 

acesso aos serviços básicos necessários ao bem-estar de todos. Se a renda transferida a esses 

municípios não forem utilizadas para a finalidade devida, sendo desviada, o problema toma 

uma proporção ainda maior, deixando a população sem o atendimento público necessário.  

Aliado à concentração de renda, outro problema que preocupa e deve ser estudado é o 

nível educacional dos municípios. Grandes partes dos casos detectados de corrupção nos 

municípios estão ligados a desvio de verbas que seriam destinados a educação. Se esse 

dinheiro não é aplicado no ensino básico e fundamental, de responsabilidade dos municípios, 

o qual deve ser direcionado para melhoria e construção de escolas, merenda e fardamento 

escolar, além de treinamento dos professores, é de se esperar que haja um baixo índice de 

aprovação desses alunos e que os mesmos tenham dificuldades em melhorar e concluir sua 

formação educacional.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), criado em 2007, combina num 

só indicador dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo 

escolar e médias de desempenho nas avaliações, em uma escala de zero a dez. Sintetiza dois 

conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de 

desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é calculado a 

partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho 

nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil
7
.  

Segundo o Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) 

cada unidade deve evoluir de forma agregada para que o Brasil atinja o patamar educacional 

da média dos países da OCDE. Assim, o mesmo serve como apoio, através de seus resultados, 

para traçar metas de qualidade educacional para o sistema educacional.   

                                                 

 

 

7
 Maiores informações com relação ao IDEB são encontradas no site do http://portalideb.inep.gov.br/. 
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Os Indicadores mostram uma evolução na qualidade da educação em todos os níveis de 

ensino. Segundo o Inep as metas estabelecidas foram ultrapassadas por algumas unidades, 

mas analisando o resultado dos municípios pernambucanos, percebemos que muitos 

municípios possuem ainda uma nota muito baixa, mostrando que apesar do avanço, o ensino 

público ainda possui muitas deficiências que precisam ser atacadas e eliminadas para que a 

educação seja de qualidade e contribua com a melhoria de vida das pessoas. 

O Apêndice B traz os municípios pernambucanos que possuíam um Ideb inferior a 3 em 

2005 e sua evolução até 2009, para as séries iniciais do ensino fundamental no ensino público. 

Destacamos os municípios de Cupira (1,9), Jurema  (2,1), Santa Maria da Boa Vista (2,1), 

Palmeirina (2,1) que possuíam os menores índices em 2005 e passaram a Cupira (3,5), Jurema 

(3,3); Santa Maria da Boa Vista (3,6); Palmeirina (3) respectivamente em 2009, mostrando 

uma evolução em seus indicadores.  

Em um ranking elaborado pela FGV
8
, a partir de dados do Censo Demográfico 2000 para 

Pernambuco podemos analisar algumas variáveis socioeconômicas, a partir dos cinco 

municípios que possuem os melhores indicadores e os cinco que possuem as piores taxas. 

Dentre os que possuem, em média, as maiores taxas de anos de estudo estão em Recife, 

Fernando de Noronha, Paulista, Olinda e Jaboatão dos Guararapes, todos pertencentes à 

região metropolitana de Recife, já os cinco que possuem os menores índices estão, 

Tupanatinga, Itaíba, Manari, Santa Filomena e Santa Cruz, os dois primeiros fazem parte do 

agreste do estado enquanto os últimos pertencem ao sertão pernambucano. Dentre esses 

municípios o que possuem a maior média é Recife (6,04), e o que possui a menor média é 

Manari (1,28).  

Quando se fala no ranking da renda advinda do trabalho, os cinco municípios que 

possuem as maiores médias são praticamente os mesmos das maiores médias de anos de 

estudo, excetuando-se Paulista, em seu lugar acrescenta-se Trindade, onde Fernando de 

Noronha destaca-se com a maior renda média (R$1.027,67), e a menor taxa de desemprego 

(1,50). Dentre os cinco municípios com menores rendimentos estão Manari, Poção, Santa 

Filomena, Jataúba e Brejão, com Poção possuindo a menor renda (R$136,43) e Santa 

Filomena possuindo a maior taxa de desemprego (6,99).  

                                                 

 

 

8
http://www.fgv.br/cps/ESM2_PE/Apresentacao/ESM2PE_sintese_Rankings_Munic%C3%ADpios.pdf 
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Outro aspecto interessante a ser analisado, e que apresenta dados preocupantes, os quais 

devem ser levados em consideração ao se instituir políticas públicas de combate à pobreza, é a 

proporção de miseráveis dos municípios pernambucanos apresentando o mapa da fome do 

estado. Os cinco municípios mais pobres, segundo dados do estudo da FGV, são Manari, 

Carnaubeira da Penha, Lati, São Benedito do Sul, Santa Filomena, com Manari possuindo a 

maior proporção de miseráveis (90,41), destacando-se como o mais pobre. Os cinco menos 

pobres, podemos assim chamá-los, são Fernando de Noronha, Toritama, Santa Cruz do 

Capibaribe, Paulista e Recife, com Fernando de Noronha tendo a menor proporção de 

miseráveis (5,56). 

Os cinco municípios que possuíam os maiores custos para a erradicação da pobreza 

segundo esse estudo, são Manari, Quixaba, Carnaubeira da Penha, Santa Cruz, Solidão. Os 

cinco menores seriam Fernando de Noronha, Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Paulista e 

Caruaru.  

O IDH-M é utilizado para medir o nível de pobreza e a qualidade de vida das 

populações, sendo elaborado com base nos indicadores de educação (alfabetização e taxa de 

frequencia escolar), longevidade e renda da população. Para a PNUD, o índice 0,500 é 

considerado o ponto crítico, abaixo do qual se configura situação intolerável; de 0,500 a 0,799 

registra-se um estágio médio de desenvolvimento; e acima de 0,799 corresponde aos melhores 

valores do desenvolvimento humano. 

Grande parte das cidades da RM do Recife, incluindo as mais populosas, avançou menos 

do que Pernambuco no IDH-M. A FGV faz uma equivalência entre os municípios da RM e 

alguns países, podendo ser visualizado na figura 3.4. Constatou-se que o IDH-M 

pernambucano avançou de 0,620 para 0,705. Esse progresso foi mais acelerado que em Cabo 

de Santo Agostinho (0,077), Jaboatão dos Guararapes (0,076), Moreno (0,075), Camaragibe 

(0,066), Abreu e Lima (0,061), Olinda (0,060), Paulista (0,060) e Recife (0,057).  
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Local IDH-M  2000 País equivalente 

Paulista 0,799 Letônia 

Recife 0,797 México 

Olinda 0,792 Cuba 

Jaboatão dos Guararapes 0,777 Bulgária 

Camaragibe 0,747 Peru 

Itamaracá 0,743 Maldivas 

Abreu e Lima 0,73 Equador 

Igarassu 0,719 Irã 

Cabo de Santo Agostinho 0,707 Guiana 

São Lourenço da Mata 0,707 Guiana 

Itapissuma 0,695 África do Sul 

Moreno 0,693 Síria 

Ipojuca 0,658 Mongólia 

Araçoiaba 0,637 Gabão 

Pernambuco 0,705 El Salvador 

FIGURA 3.4: Municípios da RM e sua equivalência com países a partir do IDH-M 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. 2003. CD-ROM apud PNUD; Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Recife – 2005. 

 

Os diferenciais entre Pernambuco e os municípios da RM do Recife é maior na educação, 

uma vez que, nove das 14 cidades da região tiveram avanço inferior ao do Estado. No entanto, 

com relação ao IDH-M Longevidade, a região teve bom resultado, com apenas cinco cidades 

avançando menos que Pernambuco na década de 90. No IDH-M Renda, metade dos 

municípios teve um progresso mais lento do que o de Pernambuco entre 1991 e 2000. 

Destaca-se, no entanto, que não queremos pronunciar que esses resultados sejam devidos 

exclusivamente ao desvio ou não de verbas de programas federais, o que se pretende com 

esses dados é apenas apresentar a diversidade dentro de uma mesma região, a qual apresenta 

municípios com índices baixíssimos de desenvolvimento econômico enquanto outros 

apresentam resultados positivos. Diversos fatores corroboram para isso, e a corrupção 

apresenta-se como um dos determinantes que geram índices iguais a esses, segundo diversos 

estudos, os quais atribuem à corrupção papel inibidor de investimentos que seriam utilizadas 

para o desenvolvimento do município.                                                                             
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3.3 Transferências de Recursos aos Municípios de Pernambuco 

O objetivo de uma administração municipal deve ser o bem-estar social e econômico de 

sua comunidade. Para que isso concorra é necessário que os responsáveis por ela, verifiquem 

se as metas estabelecidas estão sendo alcançadas, ou seja, se os recursos são utilizados em sua 

totalidade para o benefício coletivo, se são utilizados com eficiência.   

Tenório (2009) afirma que as prefeituras têm vantagens na alocação de alguns serviços 

públicos, visto que possuem conhecimento acerca das particularidades dos municípios 

possibilitando uma maior eficiência. A partir da Constituição Federal de 1988 foi estabelecido 

que, diversos serviços nas áreas de saúde, educação, habitação e atividades econômicas de 

combate à pobreza devem ser de responsabilidade dos municípios.  

Dentre os trabalhos que analisam a eficiência na utilização dos recursos públicos 

municipais podemos citar Sampaio de Sousa e Ramos (1999) os quais investigaram a 

eficiência no uso dos recursos públicos dos municípios brasileiros, utilizando o método não-

paramétrico DEA, para analisar a relação entre despesas correntes dos municípios e os 

diversos serviços prestados a população. Analisando a eficiência dos gastos municípios 

pernambucanos, encontramos os trabalhos de Gasparini e Ramos (2003) que avaliam a 

eficiência dos municípios pernambucanos para o ano de 1996.  

Os autores concluíram que grande parte das micro e mesorregiões do Estado 

apresentaram integrantes tanto com elevados como com reduzidos índices de eficiência, com 

exceção da mesorregião Metropolitana do Recife, área de maior desenvolvimento do estado. 

Concluí-se também que os municípios pertencentes ao Agreste possuem níveis mais baixos de 

eficiência. Os maiores problemas de ineficiência ocorrem para as localidades com população 

até 50.000 habitantes. São esses municípios que abrigam as populações mais carentes, assim a 

maior destinação de recursos públicos para essas áreas é justificada. Mas, por outro, ressalta a 

importância da criação de mecanismos de controle desses montantes (GASPARINI E 

RAMOS, 2003). 

Sobre os diferencias de eficiência entre os municípios Motta e Moreira (2007) afirmam 

que a heterogeneidade da eficiência entre os municípios pode ser explicada pelos incentivos 

que o administrador público percebe para se esforçar em ser mais eficiente e pelas condições 

locais de oferta que alteram o custo marginal desse esforço. Seus resultados apontam que 

quanto maiores o tamanho da população total e a sua parcela urbana, maior o nível de 

eficiência dos municípios. Por outro lado, a participação das transferências orçamentárias no 

orçamento geral torna os municípios menos eficientes.  



Capítulo 3 O Estado de Pernambuco 

36 

 

Com relação às transferências orçamentárias, quando uma maior proporção desses 

recursos públicos vem das transferências governamentais, pode haver incentivo por parte do 

gestor público, em não utilizá-lo para o beneficio de toda população nos serviços para os 

quais eles são destinados, o que pode gerar ineficiência no emprego dos mesmos.  

Vasconcelos et.al. (2005) mostrou uma forte dependência de receitas correntes oriundas 

de transferências dos governos estadual e federal nos municípios pernambucanos ao analisar a 

gestão financeira contábil, no período de 1989 a 1993, para os municípios com até 10 mil 

habitantes.  

Determinado percentual das receitas federais, provenientes da arrecadação de impostos, 

recolhidas pelo Governo Federal são repassadas aos Municípios, o qual se constitui como um 

mecanismo para amenizar as desigualdades regionais, buscando a melhoria do desempenho 

socioeconômico dos mesmos. Segundo o Tesouro Nacional (TN), a Constituição de 1988 

determinou que a partir de 1993 44% do produto arrecadado através do Imposto de Renda 

(IR) e do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sejam destinados aos fundos, da 

seguinte forma: 21,5%, ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal; 22,5% ao 

Fundo de Participação dos Municípios. É de responsabilidade do TN efetuar as transferências 

desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos.  

Dentre as principais transferências da União para os Municípios, previstas na 

Constituição, temos o Fundo de Participação dos Municípios (FPM). A distribuição dos 

recursos aos municípios do FPM é feita com base no número de habitantes. De acordo com o 

TN, são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma delas um coeficiente individual. O 

mínimo é de 0,6 para municípios com até 10.188 habitantes e o máximo é 4,0 para aqueles 

com população acima 156 mil.  

Os critérios utilizados para o cálculo dos coeficientes de participação estão baseados na 

Lei 5172/66 (Código Tributário Nacional) e no Decreto-Lei 1881/81. Do total de recursos, 

10% são destinados às capitais, 86,4% para os demais municípios e os 3,6% restantes vão 

para um fundo de reserva que beneficia os municípios com população superior a 142.633 

habitantes (coeficiente de 3.8), excluídas as capitais
9
. 

                                                 

 

 

9
 Disponível em: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/81183.html. Acesso: 10/12/2010. 

http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/81183.html
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Ao analisarmos a evolução do FPM enviados aos municípios de Pernambuco, nos anos 

de 2001 a 2009, percebemos na figura 3.5 que durante o período considerado houve uma 

elevação considerável, partindo de cerca de 775 milhões para mais de 2 bilhões em 2009. Esse 

recurso é de grande relevância na composição da receita dos municípios, uma vez que 

proporciona aos mesmos, capacidade para a realização dos serviços públicos oferecidos a 

população. 

 

 

Figura 3.5: Repasse do FPM aos Municípios de Pernambuco 2001-2009. 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional. Elaboração Própria. 

 

Assim, é necessário um acompanhamento na execução desses recursos, pois se os 

mesmos não forem utilizados com eficiência comprometerá o oferecimento dos serviços 

necessários para o bem-estar da sociedade.  
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4 A RELAÇÃO ENTRE CORRUPÇÃO E GASTOS PÚBLICOS 

O modelo proposto neste capítulo busca analisar a relação entre Corrupção e 

investimento público com desenvolvimento econômico. O modelo teórico envolve a temática 

da teoria dos jogos e apresenta a decisão entre dois agentes racionais, um funcionário público 

que se defronta com a decisão de ser ou não corrupto, e uma comissão governamental de 

combate à corrupção que se defronta com escolhas sobre fiscalizar de forma rigorosa ou não 

os funcionários públicos. Em seguida o autor propõe um modelo econométrico para verificar 

se os resultados encontrados no jogo apresentado se confirmam ou não. 

4.1  O Modelo Teórico 

Desenvolvido por Dartanto (2010), o presente modelo é fruto de uma pesquisa realizada 

nos municípios da Indonésia, com o intuito de medir quantitativamente a relação entre 

corrupção e investimento público, visto que a corrupção tornou-se uma questão política e 

econômica relevante no período recente da região. Segundo o autor, o sistema político do país 

antes centralizado, foi transformado em um sistema descentralizado. O poder e a autoridade 

estão difundidos e, como consequência, a corrupção é mais fragmentada, com funcionários do 

governo e membros do poder legislativo, agindo como atores dominantes. 

Dartanto (2010) formulou um modelo teórico envolvendo um jogo entre dois agentes 

racionais: um funcionário público (jogador 1) e uma comissão de erradicação da corrupção 

(jogador 2), onde a estratégia do jogador 1 é decidir se age de forma corrupta ou não, e a 

estratégia do jogador 2 é escolher entre realizar uma supervisão rigorosa ou uma supervisão 

superficial, mais branda. Os payoffs foram baseados nos trabalhos de Becker’s (1968), Rose-

Ackerman’s (1975) e Macrae’s (1982).  

A matriz de payoff dos jogadores pode ser visualizada na figura 4.1, onde as linhas 

representam os ganhos do jogador 1 (funcionário público) e as colunas representam os payoffs 

da comissão de erradicação da corrupção.  
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Comissão de Erradicação da corrupção 

Supervisão Estrita Supervisão Branda 

F
u
n
ci

o
n
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io
 P

ú
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Corrupto   (W+rK-J(I)), KrK+M-C(I) W+rK, K-rK 

Não Corrupto W+R(I), (K-C(I)) W+R(I), K 

Figura 4.1: Matriz de payoff do jogo entre Corrupção e Investimento 

Fonte: Baseado em Dartanto (2010, p. 2). 

 

Onde,  

 W – taxa de salário; 

 r – é uma porcentagem de comportamento rent-seeking
10

 de um funcionário, resultante 

dos projetos de obras públicas por parte do governo; 

K – montante de investimento público; 

I – índice de corrupção, o qual foi criado através das respostas de 1305 pessoas em 21 

municípios da Indonésia, através de um questionário. Estando 0 < I < 10, onde I = 0 

representa um município muito corrupto e I = 10, um município sem corrupção. Este índice 

foi calculado como a média dos escores de percepção por parte dos pagadores de suborno em 

licitações de contratos públicos e do índice de desempenho do serviço. 

J(I) – despesas/penalidades pagas por um determinado funcionário público quando 

ele(a) é detectado e preso por cometer atividades corruptas; 

R(I) – recompensa para um determinado funcionário público por não ser corrupto; 

W+rK - benefícios recebidos por um funcionário público corrupto não ser detectado 

como o sendo; 

                                                 

 

 

10
 Rent seeking é uma transferência de recursos, sem contrapartida, de outra pessoa ou pessoas, para o 

rent-seeker, como resultado de uma “decisão favorável de uma política pública”. Exemplos de comportamentos 

Rent-Seeking incluem todas as formas de lobbying de indivíduos, ou grupos, nos impostos, na despesa pública e 

na regulação da atividade econômica, que confira benefícios ou vantagem especial para quem age dessa forma à 

custa dos contribuintes ou outros, com quem os rent-seekers estão em competição pelos recursos. 
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W+rK-J(I) – benefícios recebidos por um funcionário público ao ser detectado como 

corrupto; 

W+R(I) - benefícios recebidos por um funcionário público não sendo corrupto. 

 

Foram assumidas algumas proposições dentro do modelo: 

 Um funcionário público participa de atividades corruptas quando rK > R(I).  

 Além disso, os custos ou sanções pagos em um sistema corrupto são maiores 

do que em um sistema sem corrupção: 0)(
)( ' 




IJ

I

IJ
.  

 Em um governo não corrupto, será criado um melhor sistema de punição e 

recompensa para seus funcionários, o que nos remete a acreditar que um 

aumento em I irá elevar R, supondo que a segunda derivada de J(I) é negativa 

e R(I) é função crescente e contínua em I: 

0)(
)( "
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 Se o governo se compromete com uma supervisão rigorosa e é capaz de capturar 

os funcionários corruptos, eles irão receber os benefícios K-rK+M-C(I). 

Onde M representa a credibilidade e confiança da população no governo, e C(I) a 

função dos custos de supervisão do índice de corrupção. Os benefícios de credibilidade serão 

considerados superiores aos custos de combate à corrupção. 

Para Dartanto (2010), o equilíbrio de Nash é obtido segundo as seguintes condições: 

 rk-J(I) < R(I)  

 rK < M 

Ou seja, os benefícios líquidos de cometer atos corruptos no âmbito de uma supervisão 

rigorosa são menores do que os benefícios de não ser corrupto. Assim, determinado 

funcionário participa de atividades corruptas se os benefícios líquidos advindos dessa 

atividade são maiores do que os benefícios de não ser corrupto. A segunda condição nos diz 

que o valor da credibilidade pública do governo é maior ou igual ao valor da parcela de 
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investimento público desviado. Dartanto (2010) assume que, se essa hipótese for violada, não 

há nenhuma razão racional para que o governo se comprometa em erradicar a corrupção. 

A partir da matriz de payoff apresentada, não existe equilíbrio de Nash em estratégia 

pura, visto que a solução para esse jogo envolve a incerteza acerca das respostas dos 

jogadores, sobre o que eles irão fazer. Assim, foi introduzido o conceito de estratégias mistas 

que irá interpretar a incerteza sobre o que um jogador irá fazer, a partir de uma distribuição de 

probabilidade atribuída aos payoffs dos jogadores. Onde p e (1-p) são as probabilidades 

atribuídas a comissão de erradicação da corrupção, e q e (1-q) às atribuídas ao funcionário 

público, estando p e q compreendidos entre 0 e 1. 

A solução para o jogo foi conseguida através do lucro esperado do funcionário 

público, o qual culminou em algumas equações que, após as transformações algébricas 

chegaram a: 

)(

)(

IJ

IRrK
p


                                                                                                            (1) 

 ou  

 

r

IpJIR
K

)()( 
                                                                                                       (2) 

A equação (1) mostra de forma intuitiva que um aumento no comportamento de rent-

seeking (rK) eleva a probabilidade de uma supervisão rigorosa. No entanto, uma supervisão 

estrita, necessária para reduzir as atividades corruptas, aumenta as penalidades/custos e os 

sistemas de recompensa diminuem a probabilidade de uma supervisão rigorosa.  

A equação (2), intuitivamente, apresenta que uma supervisão rigorosa por parte do 

órgão de fiscalização vai elevar o investimento público, pois o funcionário público irá exercer 

sua função de forma a beneficiar o coletivo, trabalhando de forma eficiente. Assim, um 

aumento nas penalidades/custos de J(I) e no sistema de recompensa de R(I) eleva o 

investimento público, desde que o funcionário público evite essas penalidades por estar 

envolvido em corrupção. Porém, o comportamento rent-seeking (r) reduz o investimento 

público. 

A partir da equação (2), Dartanto (2010) derivou o impacto do índice de corrupção para 

o investimento público: 

r

IpJIR
K I

)()( ''
' 
                                                                                                       (3) 
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Supondo que  )(' IJ <0 e )(' IR >0, então '

IK , a relação entre investimento público e 

corrupção, pode ser positiva ou negativa, dependendo do nível do próprio I:  

 Se )(' IpJ > )(' IR - '

IK será negativa – quando o sistema de recompensas não 

estiver bem desenvolvido e, ainda, o sistema de punição dos corruptos for 

dominado, ou seja, não imparcial; 

 Se )(' IpJ < )(' IR - '

IK será positiva – ou seja, um baixo nível de corrupção vai 

elevar o investimento público, quando o sistema de recompensas é bem 

desenvolvido. 

 

Para testar o resultado encontrado através da teoria dos jogos, Dartanto (2010) utilizou 

econometria. Utilizou-se dados de despesas com desenvolvimento, renda per capita e número 

de população para os municípios pesquisados. Para estimação dos modelos foram utilizados 

dados cross-section e dados agrupados para que fosse obtida uma avaliação robusta e 

consistente. Pois o método permite-nos controlar as regiões e variáveis invariantes no tempo 

onde o estudo de séries temporais não o pode fazer.  

Utilizou-se para a estimativa o instrumental de mínimos quadrados ordinários e 

mínimos quadrados agrupados, os quais forneceram fortes evidências de uma relação 

estatística não-linear entre corrupção e investimento público. Os modelos econométricos 

elaborados por Dartanto (2010) podem ser vistos a seguir: 

 

iiiii gdrbcapcorruptcorruptdevrev   )log(14

2

131211                              (4) 

iiiii popcorruptcorruptdevgrdp   )log(24

2

232221                                  (5) 

 

Onde, 

devrevi   -  relação entre despesas com o desenvolvimento do total da renda 

devgrdpi  -  relação entre despesas com o desenvolvimento do total PIB municipal 

corrupti – índice de percepção da corrupção 

gdrbcapi – renda per capita 

popi – número da população 

 

Com relação aos modelos, o autor afirmou que a magnitude de todos os coeficientes de 

corrupção estão no mesmo sentido, indicando resultados consistentes. O segundo modelo, 
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com DEVGRDP como variável dependente, proporciona menor erro padrão na regressão. A 

partir da análise dos coeficientes, Dartanto (2010) concluiu que o índice de corrupção 

influencia negativamente o investimento público enquanto índice de corrupção ao quadrado se 

move em direção oposta. Já que um alto índice de corrupção vai reduzir a parcela das 

despesas com desenvolvimento, enquanto o efeito marginal de erradicar a corrupção vai 

aumentar a participação do investimento público. Estes resultados ratificam a solução do jogo 

entre corrupção e investimento público apresentado no início do capítulo, em que a relação 

pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do nível do índice de corrupção. 
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5 METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos citados, foi realizado um levantamento de parte 

significante da documentação indireta na forma escrita e em meio digital disponível em 

arquivos públicos e privados sobre administração dos municípios pernambucanos a respeito 

da estrutura de combate a corrupção. Posteriormente, procedemos com uma revisão detalhada 

do estado da arte a respeito dos determinantes da corrupção, onde serão selecionados os 

fatores explicativos mais relevantes e que sejam aplicáveis ao nosso objeto de estudo. Em 

seguida testamos empiricamente o modelo utilizado em Dartanto (2010) com dados sobre os 

municípios de Pernambuco. 

5.1  Descrição dos Dados  

Os estudos teóricos referentes à corrupção têm avançado com qualidade, informando 

quais variáveis influenciam sobre a decisão do agente público. No entanto, ainda existe uma 

carência de dados confiáveis, que se apresenta como um dos obstáculos para os avanços dos 

estudos empíricos. Para remediar essa limitação, tem-se utilizado variáveis proxies e índices, 

construídos por instituições de combate a corrupção, que tem gerado alguns resultados. 

 Nesse trabalho foram utilizados dados fornecidos pelos relatórios originais
11

 das 

fiscalizações a partir de sorteios públicos realizados pela CGU nos municípios brasileiros. 

Também serão utilizados dados sobre os municípios extraídos de outras fontes distintas, como 

o perfil dos municípios brasileiros do IBGE, atlas do desenvolvimento humano do Brasil da 

PNUD, informações municipais do IBGE, dentre outros, para compor o leque de informações 

necessárias ao desenvolvimento do estudo. 

 A Controladoria Geral da União (CGU) é o órgão do Poder Executivo Federal 

responsável, por realizar auditorias e fiscalizações para verificar se o dinheiro público está 

sendo utilizado para o que foi destinado. Além disso, a CGU também possui como 

responsabilidade desenvolver mecanismos de prevenção à corrupção, objetivando detectar 

casos de corrupção e através de suas constantes fiscalizações antecipar-se a eles.  

                                                 

 

 

11
 As sínteses dos relatórios estão disponíveis abertamente em http://www.cgu.gov.br. 
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O programa de fiscalização a partir de sorteios públicos
12

 é uma iniciativa do governo 

federal, criado em abril de 2003, e utiliza o mesmo sistema de sorteio das loterias da Caixa 

Econômica Federal para definir, de forma ilibada, as áreas municipais e estaduais a serem 

fiscalizadas quanto ao correto uso dos recursos públicos federais. A cada sorteio são definidos 

60 municípios, com até 500 mil habitantes
13

. Em cada uma dessas unidades, os auditores 

examinam contas e documentos e fazem inspeção pessoal e física das obras e serviços em 

realização, havendo também o contato com a população, diretamente ou através dos conselhos 

comunitários e outras entidades organizadas, para estimular os cidadãos a participarem do 

controle da aplicação dos recursos.  

 As investigações são realizadas sobre as transferências ocorridas nos dois últimos anos 

por fiscais independentes da CGU focados nas políticas públicas voltadas para saneamento 

básico, qualificação profissional, assistência social, alfabetização de jovens e adultos, atenção 

básica à saúde, investimento de estatais em infra-estrutura e combate às secas, dentre outras. 

A fiscalização nesses municípios ocorre tanto em programas e ações cujos recursos são 

repassados diretamente às prefeituras municipais, como também na execução de políticas 

públicas em que os recursos são aplicados diretamente por órgãos federais e repassados a 

órgãos estaduais e famílias, como o Bolsa Família, e a entidades não governamentais no 

município. 

 Para realização desse trabalho, utilizamos um banco de dados que associou a cada 

irregularidade o município em que ocorreu a ação e os recursos envolvidos, o programa 

federal a que pertence e seu respectivo ministério, e se as justificativas fornecidas pelos 

agentes públicos foram aceitas ou indeferidas, para criar o índice de corrupção. Assumiremos 

que a corrupção estará correlacionada ao número de irregularidades encontradas, uma vez 

que, os prefeitos precisam incorrer na quebra de alguma lei ou regra ao cometer a ação, se 

                                                 

 

 

12
 De 2003 a 2009 foram 1.581 municípios fiscalizados, correspondendo a 28,4% do total de municípios 

brasileiros (5.564 municípios). Em 2008 foram fiscalizados 120 municípios, em duas edições do Programa, 

alcançando R$ 1,4 bilhão fiscalizado. 

13
 Desde 2007, as Capitais e os grandes municípios (com mais de 500 mil habitantes) passaram a ser 

objeto de um programa contínuo de fiscalização. Em 2008, foram realizadas 455 fiscalizações, cobrindo 98% 

dos municípios não abrangidos pelo Sorteio de Municípios. A CGU atuou em 15 municípios com população 

acima de 500 mil habitantes e ainda em todas as 27 capitais brasileiras. 
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configurando em uma irregularidade. Espera-se também que o aumento no número de 

irregularidades esteja relacionado mais fortemente à corrupção do que a erros administrativos. 

Consideraremos apenas as irregularidades cometidas por prefeitos ou com sua participação, as 

quais incluem os totais de recursos transferidos e que não apresentam justificativas aceitas. 

 

5.2 Estratégia de Estimação 

 

De forma similar a Dartanto (2010), fizemos regressões sobre alguns modelos 

econométricos para medir quantitativamente a relação entre corrupção e gastos públicos, 

tomando por base a solução do jogo apresentado pelo autor.  

Em nosso modelo, fizemos a estimação do índice de corrupção sobre a razão entre 

gastos públicos com desenvolvimento e receita total, e sobre gastos públicos com 

desenvolvimento e PIB municipal. A variável dependente é gasto público com 

desenvolvimento, que evolve investimento em educação, saúde, cultura, infra-estrututra e 

assistência social, pois, entendemos que investimentos nessas áreas estão relacionados 

positivamente com a melhoria dos indicadores de desenvolvimento dos municípios e por 

consequência do bem-estar social. Dentre as variáveis explicativas temos o índice de 

corrupção (IC), o PIB per capita, a receita de transferência corrente dos municípios e a 

população.  

Foram realizados alguns testes para verificação da consistência dos resultados, dentre 

eles: testes t e F , teste de Breusch-Pagan-Godfrey (BPG), de White, Durbin-Watson, 

Koenker e teste de normalidade de Jarque-Bera
14

.  

Segundo Maia (2004) um dos pressupostos do modelo de regressão é de que os erros 

aleatórios têm seu valor esperado igual a zero. Sendo o erro uma variável aleatória, o mesmo 

precisa ser estimado no processo de obtenção da reta de regressão, o qual deve empreender 

um teste para verificar se os erros obedecem ao pressuposto. Utilizamos nesse trabalho o teste 

de normalidade de Jarque-Bera (JB) que se baseia nos resíduos do método dos mínimos 

quadrados.  

                                                 

 

 

14
 Para mais detalhes ver Gujarati (2000). 
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5.2.1 Os Modelos Estimados 

 

São cinco especificações a serem testadas segundo as modalidades expostas na secção 

anterior.  

Os modelos econométricos estimados foram: 

 

Modelo 1 

ii PIBPCICICGDRT   14

2

131211                                          i = 1,...,N                                        

Modelo 2 

ii POPRTCICICGDPIB   2524

2

232221                           i = 1,...,N                                                                 

Modelo 3     

ii wDPIBPCICICGDRT  143534

2

333213                           i = 1,...,N                                                       

Modelo 4 

ii zDPOPRTCICICGDPIB  14464544

2

434241              i = 1,...,N                                                    

Modelo 5 

ii uDDDPOPPOPRTCICICGDPIB  23144 595857565554

2

535251 

                                                                                                                              i = 1,...,N                                                                                                                                                         

 

Onde: 

 GDRT é a relação entre o gasto com desenvolvimento e receita total; 

 Β representa os coeficientes a serem estimados 

 GDPIB é a relação entre o gasto com desenvolvimento e o PIB municipal; 

 IC é o índice de corrupção; 

 POP é a população; 

 RTC são as receitas de transferência corrente. 

 

Os modelos foram estimados através do Estimador de MQO, utilizamos dados de 2003 

a 2006 para construção do IC. Os dados sobre gastos com desenvolvimento, PIB, receita 

corrente, população, são de 2006. Os municípios pernambucanos analisados foram os mesmos 

utilizados na criação do índice e podem ser vistos no apêndice A. Para realização das 

estimações utilizamos o software aberto Gnu Regression, Econometrics and Time-series 

Library (GRETL), pois o mesmo se mostra uma ferramenta eficaz para o problema proposto.
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6 RESULTADOS 

Neste capítulo investiga-se a relação existente entre corrupção e gastos públicos para 

os municípios pernambucanos, com o objetivo de apresentar os resultados das estimações 

realizadas a partir da conjectura do modelo teórico utilizado. 

 

6.1 Evidência empírica: uma análise dos determinantes da corrupção no Estado de 

Pernambuco 

 

Várias hipóteses têm sido sugeridas para tentar explicar a corrupção no Brasil. Estas 

hipóteses estão, na maioria, relacionadas com os determinantes que influenciam nas decisões 

dos gestores municipais, estaduais e federais. A construção de modelos econométricos na 

análise deste tipo de problema tem sido conveniente para processos de análise e construção de 

teoria econômica e, na sua forma convencional, para efetuar estudos e direcionar os gestores 

através de políticas públicas sobre as variáveis macro e microeconômicas, importantes na 

definição de tais cenários de corrupção que se relacionam dentro dos municípios.  

Desta forma, a análise empírica será efetuada através da formulação de modelos 

econométricos, utilizando gastos com desenvolvimento em relação à receita total, em relação 

ao PIB dos municípios, receita de transferência corrente, população e o índice de corrupção. 

Todos os dados utilizados são referentes os municípios auditados até o ano 2006 (41 

municípios) pela CGU, os quais podem ser visualizados no apêndice A. 

Os resultados apresentados na Tabela 5.1 com a análise dos modelos econométricos, 

relacionam a corrupção dos municípios de Pernambuco através da razão gasto com 

desenvolvimento em relação à Receita total e em relação ao PIB (representando a 

performance fiscal como variáveis dependentes) em função do Índice de corrupção – IC 

(representando o nível de corrupção de cada município), do Índice de corrupção ao quadrado 

– IC² (representando o nível mais alto de corrupção esperado por estes municípios),   do PIB 

per capita – PIBPC (representando a renda) e Receita  de transferência corrente 

(representando a receita transferida aos municípios).  

Alguns dos municípios possuem características específicas que não haviam sido 

incorporadas aos modelos por meio de variáveis adicionais. Se não fizermos nada para tratar 

os dados desses municípios de forma diferenciada, podemos incorrer nos problemas de viés 

e/ou falta de significância dos parâmetros estimados.  
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Como desconhecemos as variáveis que explicariam o comportamento diferenciado desses 

municípios, utilizamos as variáveis dummy para fazer com que os dados dos municípios 

fossem tratados de forma diferenciada pelo programa, garantindo um pouco mais de precisão 

às estimativas obtidas. Foi acrescentado ao modelo dummies, aos municípios de Jucati (4), 

Terezinha (14) e Belém de Maria (23). Assim, teremos na tabela 6.1: 

Tabela 6.1: Resultados das Estimações dos Modelos Econométricos 

Variáveis 
Modelo 1 

GDRT 

Modelo 2 

GDPIB 

Modelo 3 

GDRT 

Com 1 Dummy 

Modelo 4 

GDPIB 

Com 1 

Dummy 

Modelo 5 

GDPIB 

Com 3 

Dummy 

Constante 
1,1655 

(1,034) 

0,0126 

(1,639) 

9,2199 

(1,013) 

0,0095 

   (2,187)** 

0,0078 

 (2,244)** 

IC 
3,0932 

(1,488) 

0,00010 

(0,769) 

3,0392 

(1,813)* 

0,00011 

(1,435) 

0,000135 

(2,127)** 

IC*2 
-1,3951 

(-1,484) 

-3,9844 

(-0,614) 

-1,2931 

(-1,706)* 

-3,6265 

(-0,995) 

-5,1654 

 (-1,772)* 

PIBPC 
-1,3013 

(-1,745)* 

 

- 

-1,0865 

(-1,801)* 
- - 

RTC 
 

- 

-2,2197 

(-0,587) 
- 

-2,2132 

(-1,041) 

-2,6405 

(-1,558) 

POP 
 

- 

-1,7762 

(-0,909) 
- 

-1,2574 

(-1,142) 

-7,5606 

(-0,856) 

D4 - - - - 
0,01005 

(2,825)*** 

D14 - - 
3,92198 

(4,206)** 

0,0363 

(8,118) 

0,03725 

(10,473)*** 

D23 - - - - 
0,0126 

(3,358)*** 

R
2
 0,164 0,402 0,474 0,817 0,892 

F-estatístico      2,041 5,044* 6,778* 25,947* 32,157* 

SQR      3,970 0,0017       2,500 0,0005 0,00031 

Fonte: Elaboração Própria. 

Obs: ***,**,* são significativos a 1 %, 5 % e 10%, respectivamente. 
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A magnitude de todos os coeficientes de corrupção indicam resultados consistentes, 

apesar de algumas variáveis não se apresentarem estatisticamente significativas em alguns 

modelos estimados. O segundo parâmetro (IC), representado pela sensibilidade do índice de 

percepção da corrupção em cada modelo são: (3,0932); (0,00010); (3,0392); (0,00011) e 

(0,000135)  respectivamente, para os 5 modelos estimados. No entanto, os coeficientes de 

corrupção ao quadrado são respectivamente: (-1,3951); (-3,9844); (-1,2931); (-3,6265) e  

(-5,1654).  

Isto significa que o IC influencia positivamente os gastos com desenvolvimento, 

enquanto seu quadrado se move em direção oposta. Em Dartanto (2010) a influência foi 

negativa para o IC e positiva para o IC², apesar desse diferencial, esse resultado confirma a 

solução do modelo teórico de que o índice de corrupção influenciaria positiva e 

negativamente a relação entre corrupção e gastos públicos.  

Os resultados encontrados para os municípios pernambucanos enfatizam que o índice 

de corrupção influencia positivamente os gastos para desenvolvê-los, em relação a sua razão 

com a receita total e PIB. E, portanto, quanto maior o índice de corrupção, maior será as 

despesas em desenvolvimento nesses municípios. Seu efeito marginal aponta o oposto, ou 

seja, altos índices de corrupção reduzem os gastos com desenvolvimento. Isso considerando 

um sistema que fiscalize de forma contínua os municípios. 

Segundo o senso comum é que quanto maior o índice de corrupção menor seria a 

parcela de gastos com desenvolvimento, pois parte do dinheiro que seria investido em 

educação, saúde, infra-estrutura, dentre outros, seria desviado e beneficiaria apenas uma 

minoria que subtrairiam uma fração da receita dos municípios. Outra consequência seria a de 

que os custos com a fiscalização dos recursos enviados às unidades municipais aumentariam, 

pois haveria a necessidade de se constatar que o dinheiro utilizado está sendo empregado de 

forma devida nos programas e serviços que visem o bem-estar de toda sociedade. 

No entanto, encontramos evidência de que o índice de corrupção exerce também uma 

influencia positiva na parcela dos gastos com desenvolvimento em relação à receita total e ao 

PIB dos municípios. Isso pode ser explicado pelo fato de que o funcionário público ou gestor 

público, ao se decidir em ser corrupto deseja obter uma parcela maior para si, assim, o mesmo 

irá exercer maiores esforços para atrair investimentos para sua região com intuito de obter 

maiores ganhos. Isso considerando que o sistema de punição e fiscalização é falho.    

Outra justificativa foi apontada em um estudo realizado por Carraro e Dame (2007), os 

quais avaliam os efeitos da educação com relação à corrupção. De acordo com os autores, a 
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educação afeta diretamente a corrupção, ou seja, quanto mais instruídas são as pessoas, maior 

é a tendência de que as mesmas se aproveitem das falhas e não as combatam. Isto é, os 

indivíduos podem maximizar seus ganhos se forem atrás de oportunidades ilícitas junto ao 

setor público, um comportamento inverso ao esperado de agentes com maior grau formal de 

educação. 

Ainda segundo Dartanto (2010), em uma região onde a corrupção é maior, os gastos 

públicos também serão maiores. Em alto nível de corrupção, quando os funcionários de alto 

cargo são os responsáveis por decidir como administrar os gastos públicos pode ocorrer que 

os projetos públicos sejam realizados especificamente para favorecer a determinados 

indivíduos ou grupos políticos, com oportunidades de receber "comissões" dos executores do 

projeto, em um processo de licitação, por exemplo. Porém, o investimento público diminuirá 

junto com uma campanha contra as atividades corrupta, pois se espera que o gestor público se 

torne mais comedido em relação a seus atos corruptos, devido às penalidades imputadas, caso 

seu ilícito seja descoberto.   

O primeiro modelo cuja variável dependente GDRT e independentes são IC, IC² e 

PIBPC, sendo que a última influencia negativamente a variável explicada, apresenta maior 

erro padrão da regressão dos modelos estimados, bem como, o menor R².  Entretanto, ao 

acrescentar uma dummy ao municipio de Terezinha (Modelo 3), verifica-se uma significativa 

melhora tanto na significância estatística dos parâmetros estimados quanto ao ajustamento 

global do modelo aos dados.  

De acordo com a análise estatística, observa-se que o terceiro modelo (Modelo 3) é 

aceitável. Para 10% de nível de significância, a hipótese nula (teste t de student), segundo a 

qual os parâmetros estimados são iguais a zero, deve ser rejeitada.  O teste geral do modelo 

(teste F), que tem por finalidade testar o efeito conjunto das variáveis explicativas sobre a 

variável dependente, atesta de acordo com o modelo a validade do mesmo quanto à 

significância dos parâmetros. O R² que indica quanto da mudança conjunta das variáveis 

independentes explica a variável dependente, apresentou um resultado razoável, ou seja, 47% 

das alterações no GDRT são atribuídas às modificações das variáveis explicativas. 

Entretanto, ao analisarmos a relação entre GDPIB como variável dependente e as 

variáveis IC, IC², RTC e POP como independentes,  verificamos que há uma relativa melhora 

na qualidade de ajustamento global entre as variáveis. E por sua vez, as variáveis RTC e a 

POP influenciam negativamente os GDPIB. Ao acrescentar 1 dummy à cidade de Santa 

Terezinha (modelo 4) e 3 dummies (modelo 5) representando os municipios de Jucati, Santa 
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Terezinha e Belém de Maria pode-se constatar uma relativa mudança no aspecto estatístico e 

econométrico. Assim, estes municípios influenciam positivamente no GDPIB. 

No que diz respeito à análise estatística, pode-se constatar que o R² para os modelos 4 

e 5 encontram-se significativos, ou seja, os modelos estão ajustados significativamente aos 

dados selecionados. O teste de significância dos parâmetros que tem como objetivo verificar a 

representatividade dos coeficientes parciais do modelo indica que os modelos para GDPIB 

com 2 e 3 dummies encontram-se significativos estatisticamente ao nível de 5% e 10%.  

Através do teste t de student, a um nível de 10% de significância com n-k graus de liberdade, 

constata-se que os parâmetros do IC e IC², bem como as dummies do modelo mostraram-se 

significativos.   

O valor obtido para o coeficiente de determinação R² foi significativo, ou seja, o 

modelo está 81% e 89% ajustado aos dados coletados, respectivamente, para os modelos 4 e 

5, respectivamente. Portanto, concluem-se que as variáveis independentes exercem influência 

sobre a variável dependente e, por isso, os resultados encontram-se estatisticamente 

significativos. Logo, pode-se inseri-los como os melhores modelos estimados que relacionem 

os determinantes da corrupção nos municípios do Estado de Pernambuco. 

Foram realizados testes para verificar se os modelos possuíam problemas que viessem 

a contrariar as premissas para que MQO tenham as propriedades estatísticas de serem os 

melhores estimadores lineares não tendenciosos, cujos resultados fornecem suporte à escolha 

da forma funcional. Ou seja, os testes conformam que os modelos 4 e 5 são as melhores 

especificações. 
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7 CONCLUSÕES E SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

7.1 Conclusões 

O presente trabalho buscou analisar gastos com desenvolvimento dos municípios 

pernambucanos e sua relação com a corrupção. Para isso, foi utilizado um índice de corrupção 

construído a partir dos relatórios de fiscalização da CGU, e algumas outras variáveis que 

possam influenciar a parcela das despesas em áreas como educação, saúde, infra-estrutura e 

assistência social. 

Para isso foi proposto um modelo teórico desenvolvido por Dartanto (2010), o qual 

estudou a relação entre corrupção e investimento público nos municípios da Indonésia. Esse 

modelo parte da teoria dos jogos para verificar a relação existente entre as variáveis 

consideradas, concluindo que a corrupção exerce efeito tanto positivo e negativo, dependendo 

do seu nível de corrupção, no investimento público. Para verificar a solução do jogo, o autor 

utilizou um modelo econométrico, o qual ratificou o resultado encontrado pelo modelo 

teórico. 

Procedemos de forma similar, isto é, apresentamos o modelo teórico e buscamos a partir 

de estimações econométricas averiguar essa relação. Assim, testamos 5 (cinco) modelos, 

dentre os quais, os modelos 4 (quatro) e 5 (cinco) apresentaram resultados mais robustos e 

consistentes  estatisticamente, a partir da análise dos dados.  

Diante disso, percebeu-se que a corrupção possui efeitos positivo e negativo sobre a 

parcela dos gastos públicos em relação ao PIB municipal. Ou seja, uma proporção maior de 

gasto público nos municípios que possuem um alto índice de corrupção é causada devido o 

fato de que os administradores públicos tendem a alocar um maior orçamento em obras 

públicas, a fim de apreender um volume maior de recursos para si, e negativo na medida em 

que esses recursos não são utilizados em sua totalidade para o que ele foi destinado.  

A partir das estimações percebemos que as variáveis explicativas PIB per capita, receita 

de transferências correntes e população exercem influencia negativa nas variáveis 

dependentes nos modelos (1 e 3), (2, 4 e 5) respectivamente. Assim, na medida em que o PIB 

per capita, receita de transferências correntes e população aumentam, a parcela do gasto 

público em relação à receita total e ao PIB se reduzem. 

Para que uma região se desenvolva economicamente, é necessário que os projetos e 

programas presentes no planejamento sejam postos em prática, ou seja, a receita transferida 
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aos municípios deve ser empregada nas funções correspondentes a ela, sendo o dinheiro 

utilizado para melhoria da cidade e do bem-estar social. Na medida em que esses recursos são 

desviados, obras públicas e ações deixam de ser realizadas, comprometendo o 

desenvolvimento dos municípios analisados. 

Assim, é necessário um combate eficaz e constante às práticas corruptas nos municípios 

para que os efeitos da corrupção se reduzam. É evidente que como antídoto contra as práticas 

ilícitas temos a publicidade e a transparência nos atos praticados nos órgãos públicos, 

principalmente aqueles relativos à execução das despesas públicas, e o que esteja relacionado 

a ela, além de existir fiscalização por parte dos órgãos competentes no acompanhamento dos 

recursos que são repassados a administração municipal, com o intuito de inibir atos corruptos. 

É importante considerar que esse trabalho não abordou questões relevantes, como se 

melhorias nos aspectos institucionais locais podem contribuir com a redução nos níveis de 

corrupção. Ou ainda, como a participação e fiscalização da sociedade a partir do orçamento 

participativo podem inibir práticas corruptas. 

7.2 Sugestões para Trabalhos Futuros 

Uma investigação empírica utilizando uma maior quantidade de dados, ou seja, utilizando todos 

municípios que foram fiscalizados precisa ser feito para verificar a consistência do resultado. Esse 

estudo deixa também como sugestão analisar não apenas um estado, mas verificar de que 

forma a corrupção vêm inibindo o desenvolvimento econômico da região nordeste, bem como 

quais os principais determinantes da mesma na região. 
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9 APÊNDICE A: 

Municípios Pernambucanos sorteados para fiscalização da CGU, 2003-2006 e utilizados 

na construção do índice de Corrupção. 

 

20033 Alagoinha Ilha de 

Itamaracá, 

Suribim 

Rio 

Formoso, 

Jucati 

Itapissuma, 

Saloá 

Frei 

Miguelino, 

Floresta 

Maraial, 

Pombos 

 

2004 Tamandaré, 

Sinharém 

Nazaré da 

Mata, São 

José do 

Belmonte 

Terezinha, 

Dormentes 

Machados, 

?Inajá 

Buíque, 

Igarassu 

Buenos 

Aires, 

Jaqueira 

Belém de 

Maria, 

Lagoa do 

Carro 

2005 Araripina, 

Iguaraci 

Serra 

Talhada, 

Primavera 

Ouricuri, 

Jupi 

Passira, 

Saloá 

Venturosa, 

Surubim 

  

2006 Brejinho, 

Timbaúba 

Tacaratu, 

Gameleira 

Jurema, Iati     
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10 APÊNDICE B:  

Municípios que possuem Baixo IDEB 

 


