Corrupçõo: causas, conseqüências e a agenda
de novas pesquisas
PAOLO MAURO

o que sabemos sobre a
corrupção, como sabemos e
que medidas precisamos tomar
para melhorar a nossa
compreensão da corrupção e
aumentar a efetividade do
governo em seu combate?

A

O LONGO dos últimos anos, a
questão da corrupção - o abuso de posições públicas para ganhos particulares - vem atraindo renovado interesse, tanto dos acadêmicos como das autoridades. São numerosas
as razões por que esse tema está sendo
objeto de análise cuidadosa. Escândalos de
corrupção derrubaram governos tanto nos
principais países industrializados como naqueles em desenvolvimento. Nos países
em transição, a passagem de economias
dirigidas para economias de livre mercado
criou oportunidades maciças para a apropriação de rendas (isto é, de lucros excessivos) e muitas vezes acarretou a mudança
de um sistema bem organizado de corrupção para outro mais caótico e deletério.
Com o fim da Guerra Fria, os países doadores passaram a atribuir menos ênfase a considerações políticas na alocação da ajuda externa entre os países em desenvolvimento
e a prestar mais atenção aos casos em que
os fundos de ajuda eram malversados e não
chegavam aos pobres. E o crescimento econômico lento tem persistido em muitos
países com instituições que não funcionam
bem. Esse interesse renovado levou a uma

nova enxurrada de pesquisas empíricas sobre as causas e as conseqüências da corrupção.
Os economistas sabem muito a respeito
das causas e conseqüências da corrupção.
Um importante conjunto de conhecimentos foi fruto da pesquisa teórica feita na
década de 70 por Jagdish Bhagwati, Anne
Krueger e Susan Rose-Ackerman, entre
outros (Mauro, 1996). Um dos princípios
básicos é que a corrupção pode ocorrer
onde existem rendas - tipicamente, como
resultado de regulamentação governamental - e os funcionários públicos têm poderes discrionários para alocá-las. O exemplo clássico de restrições governamentais
resultantes em rendas e comportamento
especulativo para a sua captação é o das
cotas de importação e licenças correlatas
que os servidores civis distribuem aos
empresários dispostos a pagar suborno.
Mais recentemente, os pesquisadores
começaram a testar algumas das hipóteses teóricas há muito estabelecidas usando novos dados relativos a diversos países. Os índices produzidos pelas agências
privadas de rating classificam os países
pelos seus níveis de corrupção, tipicamente usando respostas a questionários padronizados por consultores que vivem nesses
países. As respostas são subjetivas, mas a
correlação entre os índices produzidos
pelas diferentes agências de rating é muito alta, sugerindo que a maioria dos observadores concorda em termos gerais
sobre como os países corruptos parecem
ser. Os elevados preços pagos às agências
de classificação de risco por seus clientes
(normalmente, companhias multinacionais
e bancos internacionais) constituem prova indireta de que essas informações são
valiosas. Esses índices são obviamente

imperfeitos, devido à sua natureza subjetiva, mas podem produzir conhecimentos
úteis.

As causas da corrupção
Como a causa última do comportamento especulativo de captação de rendas é a
sua disponibilidade, a corrupção tende a
acontecer onde restrições e intervenção
do governo geram esses lucros excessivos. Entre os exemplos encontram-se restrições comerciais (como tarifas e cotas
de importação), políticas industriais de
favoritismo (como subsídios e deduções
de imposto) , controles de preço, múltiplas
práticas cambiais e esquemas de alocação
de divisas e provisão de crédito controlada pelo governo. Certas rendas podem
surgir mesmo na ausência da intervenção
do governo, como no caso dos recursos
naturais, como o petróleo, cujo suprimento é limitado pela natureza e cujo custo de
extração é muito mais baixo do que o seu
preço de mercado. Como os lucros disponíveis para os que extraem petróleo são
anormais, os funcionários que distribuem
os direitos de extração em geral recebem
ofertas de suborno. Finalmente, esperase que a corrupção aconteça quando os
funcionários públicos ganham salários
muito baixos e por isso recorrem com freqüência ao suborno para conseguir alimentar as suas famílias.
Embora todas as hipóteses descritas
acima sejam empiricamente testáveis, no
sentido de que existem dados disponíveis
que se prestam a esse propósito, apenas
algumas delas foram de fato testadas. Os
estudos empíricos têm dado suporte a
certas hipóteses, a saber, que existe menos corrupção onde são menores as restrições comerciais, onde os governos não
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se envolvem em políticas industriais de favoritismo e talvez onde os recursos naturais são mais abundantes; e que de certa
forma a corrupção é menor onde os funcionários públicos são mais bem pagos, em
comparação com trabalhadores de qualificação semelhante no setor privado (Van
Rijckeghem & Weder, 1997).

As conseqüências da

corrupção
De acordo com a teoria econômica, é
de se esperar que a corrupção reduza o
crescimento econômico eliminando os
incentivos ao investimento (para empresários internos e estrangeiros). Nos casos em que se pede suborno aos empresários antes da abertura das firmas ou
em que os funcionários corruptos exigem posteriormente participação nos retornos de seus investimentos, a corrupção atua como um imposto, e um imposto de natureza particularmente perversa, devido à necessidade de segredo
e à incerteza relativa ao cumprimento do
acordado na barganha por parte daqueles
que levaram a propina. Pode-se ainda esperar que a corrupção reduza o crescimento degradando a qualidade da infraestrutura e dos serviços públicos , reduzindo a receita fiscal, levando pessoas
talentosas a se envolver em especulaçôes em vez de atividades produtivas e
distorcendo a composição dos gastos do
governo (o que será discutido abaixo).
Ao mesmo tempo, existem alguns contra-argumentos teóricos. Sugeriu-se,
por exemplo, qu e os empregados do governo que recebem propina trabalham
mais e que a corrupção poderia ajudar os
empresários a contornar obstáculos burocráticos.
Um canal específico por meio do qual a
corrupção pode danificar o desempenho econômico é a distorção da composição dos gastos públicos. Espera-se que os políticos corruptos gastem mais recursos públicos nos
itens em que é mais fácil recolher grandes
subornos e mantê-los em segredo - por
exemplo, itens produzidos em mercados em
que o grau de concorrência é baixo e itens
cujo valor é difícil de fiscalizar. Os políticos
corruptos estariam, portanto, mais dispostos a gastar em aviões de combate e em
projetos de investimento de grande escala
do que em livros escolares e salários de professores, muito embora estes últimos promovam o crescimento em um ritmo maior
do que os primeiros.
Os fatos empíricos, baseados em comparações entre países, sugerem de fato
que a corrupção tem efeitos grandes e
adversos sobre o investimento privado e
o crescimento econômico. A análise de
regressão mostra que um país que melhorasse a sua posição no índice de
corrupção - por exemplo, de 6 para 8
(sendo O o mais corrupto e 10 o menos
corrupto) - experimentaria um aumento de quatro pontos percentuais em sua
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taxa de investimento e meio ponto
percentual de aumento na taxa do crescimento anual do seu PlB (Mauro, 1996).
Esses efeitos sugerem que as políticas
para enfrentar a corrupção podem ter retornos significativos. A associação entre
corrupção e baixo crescimento econômico praticamente não muda quando estimada para um grupo de países de burocracia inchada. Portanto , não existe
apoio para os que defendem que a corrupção pode ser benéfica na presença de
burocracia lenta. O canal mais importante
por meio do qual a corrupção reduz o
crescimento econômico é a redução do investimento privado, que responde por
pelo menos um terço dos efeitos negativos globais da corrupção. Os dois terços
restantes de efeitos negativos globais da
corrupção sobre o crescimento devem
ser sentidos por meio de outros canais,
inclusive aqueles mencionados acima .
Embora seja difícil desembaraçar esses
outros canais, existem alguns indícios
de que um deles - a distorção dos gastos públicos - desempenha um papel
significativo.
Com base nas comparações entre países, parece que a corrupção altera a composição dos gastos governamentais: especificamente, os governos corruptos
gastam menos com educação e talvez com
saúde, e provavelmente mais com investimentos públicos. A análise de regressão
mostra que um país que melhorasse a sua
posição no índice de corrupção de 6 para 8
tipicamente elevaria os seus gastos com
educação de 0,5% para 1% do PlB, o que
significa um impacto considerável. Esse
resultado é matéria de preocupação, por
ser cada vez maior a evidência de que a
escolaridade promove o crescimento econômico.
Naturalmente, os resultados empíricos
relacionados com um fenômeno que é, por
sua própria natureza, difícil de medir devem ser tratados com muita cautela. Duas
questões que merecem atenção especial
neste contexto são as da causalidade e do
possível papel de outras formas de ineficiência institucional.
Por que os países julgados corruptos
experimentam crescimento econômico
lento? Seria porque a corrupção prejudica
o crescimento ou simplesmente porque o
crescimento leva os consultores a atribuir
notas ruins de corrupção ao país? Para se
lidar com essa questão, podem-se tomar
variáveis (como a história colonial do país
ou o grau em que a sua população está dividida em linhas etnolingüísticas) correlacionadas com a corrupção, mas que não
têm outros efeitos sobre o crescimento
econômico ou os gastos públicos além do
seu impacto sobre as instituições, e usálas como variáveis instrumentais na análise de regressão. Por meio desse artifício
estatístico, é possível contornar problemas
relacionados com a subjetividade dos índices de corrupção e pode-se mostrar que a
corrupção - juntamente com outras for-

mas de ineficiência institucional - causa
baixo crescimento econômico.
A corrupção é predominante onde existem outras formas de ineficiência institucional, como instabilidade política, burocracia excessiva e sistemas legislativos
e judiciais fracos. Isso levanta a questão
da possibilidade de se estabelecer se a
corrupção, e não outro's fatores relacionados com ela, é a causa do baixo crescimento
econômico. A análise de regressão fornece alguma evidência de que, controlandose outras formas de ineficiência institucional, como a instabilidade política, é
possível demonstrar que a corrupção continua acarretando a redução do crescimento. Não obstante, é difícil demonstrar de
forma conclusiva que a causa do problema
é apenas a corrupção, e não as fraquezas
institucionais com que mantém laços estreitos. A verdade é que todas essas fraquezas tendem a se vincular intrinsecamente, no sentido de que se alimentam de
forma mútua (por exemplo, a burocracia
possibilita a corrupção, e os burocratas
corruptos podem aumentar a extensão da
burocracia para poderem conseguir subornos adicionais) e que, portanto, livrar-se
da corrupção ajuda os países a superar
outras fraquezas institucionais, da mesma
forma que a redução de outras fraquezas
institucionais ajuda a enfrentar a corrupção.

Agenda para mais pesquisas
Apesar do conjunto estabelecido de conhecimentos teóricos, bem como de alguns
resultados tentativos sobre as causas e
conseqüências da corrupção, diversas outras questões precisam ser respondidas
para permitir aos governos a elaboração
de políticas efetivas destinadas a enfrentar a corrupção.
Se os custos da corrupção são tão
elevados, por que os governos não
se livram dela? Uma das possíveis respostas é que, uma vez instalado um sistema corrupto dentro do qual opera uma
maioria de pessoas, os indivíduos não têm
estímulo para tentar mudá-lo ou contê-lo.
Considerem-se os seguintes exemplos:
• Você vive em uma sociedade em que
todo mundo rouba . Você opta por roubar?
A probabilidade de que você seja pego é
pequena, porque a polícia tem muito trabalho na caça de outros ladrões e, ainda
que fosse pego, as chances de você receber punições pesadas por um crime que
é tão comum são pequenas. Portanto,
você também acabará roubando. Mas , se
você vive em uma sociedade em que o
roubo é raro, as chances de ser preso e
punido são altas , e por isso você opta por
não roubar.
• Você é um funcionário público em começos de carreira em uma administração
em que todos, inclusive os seus superiores, são muito corruptos. Alguém lhe oferece um suborno para que você o ajude a
livrar-se do pagamento de um imposto.
Você declina a oferta. Algumas horas de-

pois, recebe um telefonema do seu chefe ,
que gostaria de levar uma fatia do suborno. O seu chefe sugere que se você tratar
um amigo atenciosamente (aceitando o suborno) , poderá ser promovido, e que, se
não o fizer, poderá ser transferido para
uma repartição afastada do interior. Você
aceita então o suborno e o divide com o
chefe e os colegas. Se, porém, a administração em que você está começando a trabalhar é honesta, provavelmente você se
comporta com honestidade para evitar o
risco da demissão.
• Os indivíduos A e B são membros do
mesmo governo. Suponha-se, de um lado,
queA é muito corrupto e que estabeleceu
um sistema de arrecadação de suborno para
o seu próprio ganho. A necessidade de pagar subornos substanciais reduz os incentivos dos empresários a investir e impõe um
ônus significativo ao crescimento econômico. Os cidadãos constatam que o crescimento econômico está sendo prejudicado pelo governo corrupto, embora não saibam exatamente quem está
exigindo os subornos. Decidem, portanto, não reeleger o governo. Isso
estreita os horizontes deB, tornandoo mais inclinado a extrair o máximo
que puder das possibilidades atuais e
a desrespeitar quaisquer efeitos adversos que possam se seguir sobre os resultados futuros. Em outras palavras,B procurará conseguir uma boa fatia do bolo hoje,
por saber que o governo de que participa
sairá logo de cena. Por outro lado, seA não
aceitasse subornos, B também evitaria
fazê-lo.
O último exemplo fornece uma explicação não apenas para a persistência da
corrupção mas também para a observação
empírica de que, na média, os países mais
corruptos tendem a ser politicamente mais
instáveis. Ele também sugere que a
corrupção e a instabilidade política podem
resultar da falha dos membros do mesmo
governo ou da elite dominante em coordenar as suas ações. Nesse sentido, a
corrupção e a instabilidade política podem
ser os dois lados da mesma moeda. Esse
exemplo enquadra-se nos casos de países
que são vítimas de freqüentes golpes de
Estado, onde regimes corruptos se sucedem uns aos outros. Mas, ao mesmo tempo, ele não explica numerosos outros casos, como os de ditadores que permaneceram no poder durante muitos anos por permitirem a seus defensores que recolhessem grandes propinas ou os de governos
formados por grupos de indivíduos que têm
sido capazes de concordar com níveis de
suborno elevados, mas não tão elevados a
ponto de provocar a sua saída do governo.
Todos os exemplos acima mostram que,
depois que a corrupção se enraíza, é muito
difícil livrar-se dela. Como resultado, a
corrupção tende a persistir, juntamente
com as suas conseqüências adversas. Isso
leva a uma importante conclusão em ma-

téria de políticas, que é coerente com a
experiência internacional ao longo das últimas décadas. As tentativas de eliminar a
corrupção tendem a ser bem-sucedidas
quando se empreendem reformas de maneira súbita e vigorosa, com o apoio dos
níveis mais altos do governo. Todavia, uma
questão igualmente relevante é quais as
características que provavelmente levam
os países a cair na armadilha da alta
corrupção e do baixo crescimento.
A corrupção alimenta a pobreza,
mas será que a pobreza alimenta
a corrupção? Uma conclusão empírica
surpreendente é que os países mais pobres são normalmente considerados os
mais corruptos. Esse resultado deve ser
tratado com cautela, uma vez que pode
muito bem ser influenciado pelas percepções dos observadores. No entanto, se em
algum momento alguém supõe que essa

corrupção e a
instabilidade política
podem ser os dois lados
da mesma moeda. "
'~

conclusão reflete uma correlação genuína,
vale a pena examinar as suas fontes. Vimos
que existem indícios de que a corrupção reduz o crescimento econômico, alimentando
portanto a pobreza ao longo do tempo. Ao
mesmo tempo, a própria pobreza pode gerar
a corrupção, talvez porque os países pobres
não têm como dedicar recursos suficientes
para criar e fazer cumprir uma estrutura legal efetiva, ou porque as pessoas carentes
tendem a abandonar os seus princípios morais. Os pesquisadores começaram a analisar
o vínculo entre os salários dos servidores civis e a extensão da corrupção. Sugeriu-se que
salários razoáveis são uma condição necessária para se evitar a corrupção, embora apenas
isso não baste.
Quais as piores formas de corrupção? Os índices disponíveis de corrupção são gerais e não distinguem entre
corrupção de alto nível (como gordas propinas pagas a ministros da Defesa pela
compra de caríssimos aviões a jato de
combate para o país) e a corrupção de baixo nível (como pequenas gorjetas oferecidas a servidores públicos menores por
acelerarem a emissão de uma carteira de
motorista). Nem distinguem entre corrupção bem organizada e corrupção caótica. (Quando a corrupção é bem organizada, o montante requerido e o recebedor
apropriado do suborno são conhecidos , e
o pagamento garante a obtenção do favor.)
Portanto, não sabemos ainda que tipos de
corrupção são mais deletérios e deveriam ser atacados em primeiro lugar. Estudos de países específicos e fatos anedóticos sugerem que as corrupçôes de

alto e de baixo níveis tendem a coexistir e
que se reforçam entre si. Por isso, essa
distinção talvez não seja relevante. Por
outro lado, a distinção entre corrupção
bem organizada e caótica talvez seja mais
relevante, dado que se podem construir
casos teóricos razoavelmente convincentes de que a última tem efeitos piores do
que a primeira.
Em um sistema bem organizado de
corrupção, os empresários sabem a quem
precisam subornar e quanto lhes devem
oferecer, e confiam que obterão as licenças
necessárias para as suas firmas. Também
se argumentou que a corrupção bem organizada é menos danosa porque, nesse sistema, um burocrata corrupto embolsará
uma parcela claramente definida dos lucros
da empresa, o que o torna interessado no
sucesso da firma. Ao contrário, na corrupção
caótica, é possível que os empresários tenham de subornar diversos funcionários, o que não garante nem que não
enfrentarão mais pedidos de suborno
nem que as permissões que eles procuram serão efetivamente concedidas.
Além disso, quando múltiplos agentes
exigem suborno do mesmo empresário sem coordenar os níveis do suborno entre si , eles tendem a fazer exigências excessivas, com o resultado
de que a atividade empresarial acaba sendo
suspensa. Conquanto a corrupção caótica
pareça a priori ser mais deletéria do que a
corrupção bem organizada, existem atualmente poucos dados empíricos disponíveis
para se testar essa hipótese.
O que está sendo feito e o que mais
pode ser feito? Muitos países e instituições têm dispensado atenção cada vez
maior ao problema da corrupção, e o debate sobre as possíveis opções de políticas
encontra-se ainda em andamento. Na decisão de como alocar os fundos de ajuda,
alguns países doadores começaram a atribuir importãncia maior às ações do países
beneficiários para conter a corrupção. Os
países-membros da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico
promulgaram leis que criminalizam o suborno de funcionários públicos estrangeiros . As instituições internacionais , que
sempre desempenharam um papel importante na redução do âmbito da corrupção,
passaram agora a dar mais destaque à questão. Assim, o FMI sempre estimulou os
países a liberalizar as suas economias (por
exemplo, mediante a eliminação de restriçôes ao comércio), a acabar com operações extra-orçamentárias e a garantir a
transparência orçamentária. As diretrizes
sobre governança, que foram aprovadas
pela Diretoria Executiva do FMI em agosto
de 1997, formalizam o envolvimento do
corpo técnico do FMI nessas tarefas.
Um exemplo dos desafios restantes. Uma das questões mais difíceis de política é como impedir a corrupção de
distorcer os gastos do governo. Essa quesFinanças & Desenvolvimento/Março 1998
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tão importante vai diretamente ao cerne
das preocupações dos doadores sobre a
possível malversação dos fundos de ajuda.
Os doadores acham difícil garantir que os
fundos de ajuda sejam gastos corretamente, porque os recursos são fungíveis. Um
doador pode, por exemplo, conceder fundos de ajuda para o país beneficiário construir uma escola, que ele pode na verdade
usar para essa finalidade; todavia, a disponibilidade de fundos de ajuda para a construção da escola pode levar o recebedor a usar
a poupança resultante para comprar armas
sofisticadas, cuja aquisição abriria mais espaço para o desvio de fundos para bolsos
individuais do que seria possível com a construção da escola. Como resolver esse problema? É claro que os doares deverão prestar atenção à composição global dos gastos
do governo e não focalizar-se estritamente
em como os seus fundos têm sido gastos ,
mas muitos doadores talvez não disponham
de recursos suficientes para faz ê-lo. Uma
possível abordagem sugerida é dispor de
uma instituição internacional que monitore
a composição global dos gastos do governo, como um serviço prestado tanto aos
cidadãos dos países beneficiários quanto à
comunidade doadora. Essa abordagem, todavia, não seria fácil de implementar. Os
países recebedores provavelmente resis-

tiriam às tentativas do restante do mundo
de exercer a função de determinar a composição dos seus gastos públicos. Além disso, poderia ser difícil assegurar que os itens
das despesas simplesmente não mudassem
de nome, sem melhoria real na composição dos gastos do governo.
Como se deverá avaliar a efetividade das políticas na próxima
década? Temos um entendimento razoável das causas e conseqüências da corrupção, e começamos a sentir a extensão
dessas relações por meio da pesquisa
empírica. Está emergindo o consenso de
que a corrupção é um problema grave, e
diversos órgãos da arena internacional começaram a implementar medidas políticas
para contê-la. Em nível de políticas, embora nos encontremos ainda no estágio do
aprendizado por te ntativa, as coisas estão
acontecendo. É importante garantir que
daqui a 10 anos possamos olhar para o
enfoque que hoje damos à corrupção e observar que se conseguiram alguns resultados nesse domínio. Para essa finalidade,
os órgãos que estão atuando contra a
corrupção deverão estabelecer critérios
para avaliar as suas políticas. Cada entidade precisa criar os seus próprios critérios
de avaliação, e devem fazê-lo agora, de
modo que a efetividade de suas políticas

possa ser avaliada com precisão e eqüidade
ao longo da próxima década.
A necessidade de definir "resultados concretos" talvez pareça uma exigência irracional em uma área em que é difícil quantificar.
Um ponto. de partida, todavia, poderia ser o
conjunto consolidado de conhecimentos sobre as causas da corrupção. Assim, os esforços para reduzir a corrupção poderiam ser
avaliados com base em quão efetivos eles foram na implementação de políticas conhecidas para reduzir a corrupção, como a eliminação de restrições governamentais que criam
rendas. IF&D I
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o Banco Mundial estimula o combate contra a AIDS

-

The Daily Telegraph

CONFRONTING
Surto de AIDS previsto para a China, a fndia e o Leste europeu

- New York Times
Estas são apenas duas das manchetes da imprensa mundial sobre o lançamento do maior
relarório do Banco Mundial até a presente dara sobre a crise global crescente da AIDS . O
relatório, Confrontilzg AIDS: public priorities in a global epidemic, trata dessa devastadora doença do ponto de vista das autoridades públicas nos países em desenvolvimento - autoridades de fora do setor da saúde - que moldam e financiam os esforços
do combate à epidemia.

Confronting AIDS aborda uma questão de longo alcance: Devido aos limitados recursos públicos dos países em desenvolvimento, que medidas para enfrentar a epidemia deverão ser consideradas prioritárias? O relatório é o produto de 18 meses de
pesquisa - com amplo apoio da Unaids e da Comissão Européia - e contém uma riqueza de informações e dados estatísticos que
você não pode se dar ao luxo de ignorar. Você pode adquirir Confronting AIDS por apenas US$30,00, mais os custos de
manipulação e remessa, fazendo a encomenda diretamente ao Banco Mundial. Veja abaixo as informações sobre como encomendar.
Os clientes dos EUA devrrão contatar T he World Bank. P. O. Box 724 7-86 19. Phi 1addphia. PA 19 17086 19. TcI .: (703) 66 1- 1580; Fax: (703) 66 1- 1501. Ex pediç;io e embalagem: US$ 5.00 . Para remessa po r
via aé rea para (o ra dos EUA. acrescente US$ 13. 00 po r um irem e mais US$6 .00 para cada irem adi ciona I. Paga ment o po r cheque em d ólar, no minal ao Wo rld 8 ank, pagável em qualquer banco nortc-ameri ·
cano, ou por can ão VI SA, MastcrCard O ll Am eri can Exp ress. C lienres de fora d os EUA, entrem em
co m aro co m o se u disrribuid o r do Banco Mu ndi al.
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