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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo analisar como a corrupção percebida se relaciona com 

variáveis socioeconômicas, especialmente a liberdade econômica, e com os arranjos de finança política 

existentes nos países. Para tanto, utiliza informações de 133 países ao longo de sete anos em uma análise 

de painel de efeitos fixos e também de efeitos mistos (multinível). De maneira geral, os resultados obtidos 

corroboram grande parte da literatura ao apontar para correlações negativas entre o nível de corrupção e a 

liberdade econômica, a proporção de mulheres em parlamentos e o desenvolvimento humano dos países. 

Adicionalmente, as variáveis de finanças políticas apresentam resultados variados em relação à corrupção 

percebida, com destaque para a relação negativa desta com a existência de limites para doações em períodos 

não-eleitorais, e a relação positiva no caso de limites em períodos eleitorais. Ainda, a existência de 

provisões para financiamento público direto dos partidos se relaciona com menores níveis percebidos de 

corrupção.  
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Abstract: This study aims to examine how the perceived corruption is related to socioeconomic variables, 

especially economic freedom, and the existing political finance arrangements in countries. Therefore, it 

uses information from 133 countries over seven years in a fixed effects panel analysis, and also in a mixed 

effects (multilevel) one. Overall, the results corroborate much of the literature, pointing to negative 

correlations between the level of corruption and economic freedom, the proportion of women in parliaments 

and human development. In addition, the political finance variables present mixed results, specially the 

negative relationship between the existence of limits on donations in non-election periods and perceived 

corruption, and the positive relationship in the case of limits during election periods. Moreover, the 

existence of provisions for direct public funding of political parties is related to lower perceived levels of 

corruption. 
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CORRUPÇÃO, FINANÇAS POLÍTICAS E LIBERDADES ECONÔMICAS: UMA 

ABORDAGEM DE DADOS EM PAINEL 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A corrupção, entendida como a prática, pelos indivíduos no poder (políticos ou funcionários 

públicos), de ações que desviem-se dos fins públicos a eles incumbidos, visando obter ganhos privados, é 

um fenômeno político ubíquo, cuja intensidade pode variar de contexto para contexto, de acordo com 

diversos parâmetros não apenas políticos, mas também sociais, econômicos e culturais. A ocorrência de tal 

fenômeno configura um problema cujos efeitos negativos se alastram por toda a sociedade, embargando o 

desenvolvimento das nações e aprofundando as injustiças cometidas por aqueles imbuídos de poder contra 

a sociedade.   

Os esforços para reduzir a incidência da corrupção constituem parte importante da busca por 

aprimorar os sistemas democráticos e torná-los mais transparentes. Nesse sentido, diversas iniciativas da 

sociedade civil ao redor do mundo visam auxiliar nesse processo, de modo a fornecer subsídios ao debate 

político e às ações em torno de tal problema. Da mesma forma, é importante que o meio acadêmico busque 

contribuir com pesquisas científicas que ajudem a lançar luz sobre os fatores relacionados à pratica da 

corrupção e os caminhos possíveis para inibi-la.  

Além de constituir um problema sob o ponto de vista da ética e da moral, e também sob a ótica da 

ciência política, enquanto desvio dos mecanismos de poder público para fins privados, a problemática da 

corrupção também pode ser vista através do prisma econômico, uma vez que acarreta numa ineficiência no 

uso dos recursos públicos, que deixam de ser aplicados nas áreas às quais foram designados para serem 

capturados por agentes privados, provendo benefícios para estes em detrimento do restante da população. 

Tal situação configura um desvio acentuado de um ótimo de Pareto, uma vez que a situação de um pequeno 

grupo de indivíduos é melhorada às expensas de uma grande quantidade de pessoas.  

Por outro lado, existem visões que atribuem um papel pontualmente positivo à corrupção, alegando 

que a mesma pode atuar no sentido de “lubrificar as engrenagens” (grease the wheels) do desenvolvimento 

econômico, por permitirem que agentes contornem problemas de burocracia excessiva que retardam tal 

processo. Uma hipótese oposta afirma que a corrupção age no sentido de “jogar areia nas engrenagens” 

(sand the wheels)1, pois enquanto permite que alguns poucos indivíduos de fato possam contornar um 

excessivo peso burocrático, faz com que, por outro lado, o restante da sociedade padeça desse desvio de 

recursos e do descaminho das atribuições públicas.  

Outro foco do debate, que tem ganhado força recentemente no cenário nacional, diz respeito aos 

financiamentos de partidos e candidatos. Discute-se o papel que as doações de entidades privadas podem 

ter nesse contexto, com diversos grupos defendendo uma posição em prol de restrições ou proibições de 

tais doações, por acreditarem ser fator de aumento da corrupção. Entretanto, tal debate carece de evidências 

empíricas, que procurem estabelecer uma relação entre os sistemas de financiamento político e a incidência 

da corrupção.  

Assim, o presente trabalho visa auxiliar no processo de preencher tal lacuna, investigando a relação 

da corrupção percebida nos países a diferentes características destes, tanto no âmbito sócio econômico 

quanto político, inserindo variáveis relacionadas ao financiamento de candidatos e partidos, de modo que 

o debate possa avançar e que novas investigações continuem a ser feitas nesse sentido.  
 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Corrupção: definições e causas  

 

Apesar de o termo “corrupção” possuir significados que possam variar de acordo com diferentes 

contextos, uma definição razoavelmente consensual pode ser encontrada, como argumenta Friedrich 

(2007), que a estabelece em linhas gerais como um tipo de comportamento que se desvia das normas 

                                                           
1 Para uma comparação entre as hipóteses de grease the wheels e sand the wheels, ver Méon e Sekkat (2005).  
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vigentes em dado contexto, como o político. Tal comportamento se associa a uma motivação particular, 

que é a de obter um ganho privado às expensas públicas. Nesse sentido, a corrupção surge sempre que um 

detentor de poder, encarregado com certas responsabilidades junto a um público, sendo induzido pela 

perspectiva de alguma recompensa, realiza ações em favor de quem fornece tal recompensa (e/ou de si 

mesmo), e por consequência prejudica o público a quem tal indivíduo deveria responder.  

Gardiner (2007) enumera três possíveis campos para distinção do significado de corrupção: a 

maneira como ela é definida pelas leis oficiais das nações, pelo modo que ela afeta o interesse público, e 

pela forma que ela é definida pela opinião pública. No que tange ao aspecto legalista, a corrupção seria 

definida como quaisquer atos proibidos que são praticados por funcionários. Apesar de simples e 

inequívoca, tal definição é incapaz de distinguir atos que, apesar de serem legais, são imorais ou antiéticos 

– isto é, nem tudo que está dentro da lei é necessariamente moralmente correto. Além disso, a definição 

legalista abre margem para possíveis conflitos quando o que é legal em um dado país é ilegal em outro.  

Uma maneira alternativa de pensar a corrupção é associá-la ao interesse público. Nesse sentido, se 

um determinado ato fere o interesse público, ele é dito corrupto, ainda que seja legal. Inversamente, se uma 

ação é benéfica ao interesse público, ela não é corrupta, mesmo se for ilegal. Tal abordagem, contudo, 

também não é isenta de problemas. Como nota Gardiner (2007), ao se valer de um conceito vago como 

“interesse público” – termo que abrange as inúmeras diferentes visões das pessoas, que dificilmente podem 

ser sumarizadas sob um denominador comum – a definição de corrupção torna-se inevitavelmente ambígua 

e generalista. Contudo, tem sua utilidade ao ajudar a levantar questões importantes para analisar 

determinadas situações.  

A terceira dimensão da corrupção levantada pelo autor diz respeito à maneira como os habitantes 

de um país definem e percebem a corrupção. O que os habitantes pensam sobre corrupção pode ser diferente 

daquilo que a lei expressa, e os cidadãos podem apresentar diferentes graus de sensibilidade a essa questão. 

A própria opinião pública pode variar de acordo com o momento – escândalos de corrupção costumam 

aumentar o nível de conscientização das pessoas sobre o problema, que passam a se sentir mais atingidas 

por tais transgressões, mesmo que apenas temporariamente.  

No que diz respeito às possíveis causas para a corrupção, Lambsdorff (2006) lista nove como as 

mais proeminentes na literatura recente: o tamanho do setor público, a qualidade da regulação, o grau de 

competição econômica, a estrutura do governo, o nível de descentralização, o impacto da cultura, valores e 

gênero, e o papel de fatores invariáveis, como geografia e história.  

O tamanho do setor público é normalmente visto como positivamente relacionado com a incidência 

de corrupção. Grosso modo, a ideia é que, à medida que o setor público seja maior e mais capaz de intervir 

na realidade econômica, ele trará mais oportunidades para que interesses privados busquem capturá-lo. 

Entretanto, as evidências empíricas apresentam resultados não consensuais a respeito2.  Um problema que 

naturalmente surge é o de que alguns países podem ter um setor público pequeno e extremamente frágil, 

incapaz de garantir elementos básicos como o direito de propriedade. Em tais cenários, atos de corrupção 

podem encontrar um caminho mais livre. Outro aspecto diz respeito à diferença entre tamanho do setor 

público propriamente dito (comumente mensurado como razão dos gastos públicos sobre o Produto Interno 

Bruto) e as liberdades econômicas efetivas. Muito embora ambos possam ser razoavelmente 

correlacionados, existem Estados, como os escandinavos, onde as liberdades econômicas são elevadas, 

muito embora os mesmos tenham elevados gastos públicos.  

Tais elementos podem ser mais apropriadamente relacionados à qualidade da regulação e à falta de 

competição/liberdade econômica. Ambos os fatores podem ser tanto causa como produto da corrupção: ao 

mesmo tempo em que a corrupção pode cooptar as normas regulatórias para atender a seus interesses e para 

restringir a competição econômica, também as más regulações criam espaço para desvios do interesse 

público, e pouca competição econômica tende a reforçar o poder dos players já estabelecidos, que se tornam 

mais aptos a influenciar o poder político. Trabalhos como o de Shen e Williamson (2005) e Goel e Nelson 

(2005) suportam tal visão, apontando que a liberdade econômica possui efeito relevante sobre a redução da 

corrupção.  

                                                           
2 Ver, por exemplo, LaPalombara (1994), Elliot (1997) e Gerring e Thacker (2005).  
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A estrutura do governo e o nível de descentralização dizem respeito à vigência e qualidade das 

instituições democráticas, bem como a proximidade das instâncias governamentais junto à população. 

Muito embora a visão comum seja a de que a democracia é fundamental para restringir a corrupção, existem 

evidências que sugerem que isso tende a acontecer somente após um certo limiar ser ultrapassado3, isto é, 

em democracias frágeis a incidência de corrupção pode ser maior do que em regimes autoritários. Da mesma 

forma, a descentralização tradicionalmente é vista como positiva para reduzir a possibilidade de corrupção, 

uma vez que os governados teriam maior capacidade de vigiar governantes mais próximos. Mas, como nota 

Lambsdorff (2006), por vezes a alternativa a um setor público mais centralizado são governos locais frágeis, 

que por isso podem ser capturados por agentes locais poderosos, e os resultados obtidos por diferentes 

pesquisas a esse respeito são divergentes entre si, dependendo também de como a descentralização é 

mensurada.  

Fatores de ordem cultural, como o nível de confiança mútua (trust), a religião e a aceitação da 

hierarquia também desempenham um papel relevante nesse cenário. Em geral, países com maior nível de 

trust, maior proporção de Protestantes e menor aceitação de ordens hierárquicas tendem a apresentar menor 

corrupção. Por sua vez, valores como a adoção de atitudes racionais e seculares (impessoalidade em 

detrimento do particularismo) em relação às autoridades aparentam levar a menor corrupção, enquanto que 

um excesso de lealdade à própria família pode se associar a maior corrupção e nepotismo. Já no que tange 

ao gênero, sociedades onde prevalecem estruturas mais patriarcais, com menor liberdade de participação 

feminina no trabalho e na política se associam geralmente a países com maior corrupção. Contudo, esse 

processo também pode ser de ordem reversa – com menor incidência de corrupção impondo restrições sobre 

o corporativismo masculino –, além de estar associado a outros fatores institucionais subjacentes, como o 

status da democracia e do vigor da lei. (LAMBSDORFF, 2006) 

Ainda, aspectos de ordem geográfica e histórica podem afetar a incidência de corrupção em uma 

sociedade. Autores como Leite e Weidemann (1999) sugerem, por exemplo, que uma abundância de 

recursos naturais abre oportunidades para atitudes de corrupção e rent-seeking. Sandholz e Gray (2003) 

apontam que países com vizinhos corruptos tendem a apresentar níveis mais elevados de corrupção. 

Também é necessário apontar a importância da dependência de trajetória (path dependence) sobre a 

dinâmica da corrupção. As instituições e escolhas feitas em um dado período condicionam as possibilidades 

futuras, exercendo influência sobre a corrupção contemporânea e a capacidade da sociedade em combatê-

la. Nesse sentido, pesquisas como a de Treisman (2000) encontram evidências de que as ex-colônias 

britânicas apresentam menores níveis de corrupção, após controlar por outras variáveis. Isso sugere que 

heranças institucionais britânicas podem ter desempenhado uma importante função em impedir a 

proliferação da corrupção em tais países.  

 

2.2 Finanças políticas 

 

O dinheiro desempenha um importante papel no mundo político, seja pelas possíveis relações 

obscuras entre o poder econômico e o poder político, seja pela viabilização do processo democrático como 

o conhecemos. Recursos financeiros são necessários para permitir a participação política de diferentes 

grupos em uma sociedade, de forma que deficiências no sistema de financiamento político, ao limitar o 

acesso e a concorrência política, podem solapar a própria democracia.  

No contexto brasileiro recente, o debate a respeito do financiamento político ganhou novo fôlego, 

na esteira de escândalos de corrupção e debates sobre reforma política. Doações multimilionárias de 

grandes empresas para campanhas de partidos concorrentes levantam dúvidas sobre a validade do modelo 

vigente, enquanto que a prática de doações fora do espectro da lei colocam uma interrogação sobre a 

possível eficácia de proibições e limitações de doações vindas de pessoas jurídicas. Fora do campo 

puramente pragmático, também surgem debates sobre a moralidade de se permitir, limitar ou proibir 

financiamentos privados, bem como da existência de um sistema de financiamento público.  

No âmbito de tal debate, é importante distinguir entre financiamentos “populares” (grass-roots) e 

plutocráticos, como propõe Nassmacher (2003). A diferença entre ambas as categorias reside na quantidade 

                                                           
3 Como em Montinola e Jackman(2002).  
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de dinheiro sendo doada: enquanto que doações relativamente pequenas podem ser vistas como uma forma 

de participar financeiramente do processo democrático, quantidades muito grandes devem ser encaradas 

como compra de acesso ou influência, se enquadrando na categoria plutocrática.  Assim, seria útil definir 

algum valor limiar para doações de modo que seja possível distinguir entre estas duas formas de 

financiamento. Nas últimas décadas vários países tomaram tal caminho, proibindo doações de empresas e 

impondo limites para doações de indivíduos.  

Como em alguns cenários é possível que certas demandas populares não encontrem representação 

em algum partido com real capacidade de se financiar privadamente, surge a alternativa de prover 

financiamento público aos partidos, a fim de garantir um nivelamento mínimo em termos de recursos. No 

entanto, Nassmacher (2003) nota que é importante que tal forma de financiamento não desencoraje nem as 

doações individuais nem a disposição dos partidos em buscar recursos privados. Isso se dá pois 

consequências e riscos não desejados costumam surgir dos subsídios aos partidos, como uma distribuição 

injusta aos partidos de oposição, gerando uma imobilização destes, além de poder reduzir sua 

independência, uma vez que podem se aliar aos partidos situacionistas para garantir seu financiamento 

adequado. Além disso, o financiamento público tende a ser bastante impopular entre os cidadãos, e, como 

destaca van Biezen (2003), o financiamento público pode tornar os partidos muito dependentes do Estado 

e desconectados da população que eles devem representar.  

Em termos de formato, os financiamentos públicos podem ser diretos (subsídios), ou indiretos. Os 

financiamentos diretos são bastante comuns na América Latina, por exemplo, onde financiamentos privados 

com frequência se associam a escândalos de corrupção. Normalmente a quantidade de dinheiro 

disponibilizada ao partido se relaciona com a quantidade de candidatos eleitos ou de votos obtidos. Já os 

financiamentos indiretos variam de forma e são bastante comuns no continente europeu. Alguns exemplos 

são os subsídios a atividades de parlamentares, ou a atividades específicas dos partidos. Também podem 

ocorrer na forma de incentivos para doadores, através de descontos tributários, ou então de propaganda 

gratuita junto a canais de mídia públicos (NASSMACHER, 2003).  

No que diz respeito às formas de regulação existentes, elas tradicionalmente ocorrem em dois 

âmbitos: de um lado, proibições e restrições; do outro, regras de publicidade e divulgação a fim de garantir 

transparência. A primeira forma procura justamente reduzir a possibilidade do financiamento plutocrático, 

já mencionado. A segunda objetiva garantir que as pessoas estejam informadas sobre os recursos que os 

partidos estão recebendo e suas fontes, a fim de que possam exercer um papel de vigilância e também tomar 

suas decisões levando tais fatos em consideração. A efetividade dessas duas formas de medidas 

naturalmente é reduzida se aplicadas em caráter isolado. Assim, um mix regulatório é necessário para 

edificar arranjos institucionais melhores e capazes de aprender com o erro. Contudo, Scarrow (2007) nota 

que, ironicamente, arranjos regulatórios mais eficazes em reduzir transações suspeitas podem tornar o 

público mais sensível a comportamentos antes aceitáveis, gerando um “efeito escandalizante” – o que 

inclusive pode elevar a percepção de corrupção.  

Muito embora a disponibilização de informações sobre os arranjos de financiamento político ao 

redor do mundo seja cada vez maior, Scarrow (2007) faz a ressalva de que dificilmente estudos 

comparativos poderão encontrar soluções universais, uma vez que não existem respostas perfeitas para os 

problemas, apenas tradeoffs que irão beneficiar mais determinados grupos e valores do que outros. 

Contudo, estudos comparativos entre países são importantes para elevar o conhecimento sobre as diferentes 

possibilidades existentes, suas limitações e potenciais.  

 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 Fontes de dados e variáveis da pesquisa 

 

Diversas fontes de dados foram utilizadas para coletar as informações necessárias no presente 

trabalho. Para a análise de dados em painel, foi possível obter informações referentes a 133 países, para 7 

anos (2008 a 2014), constituindo, assim, um painel balanceado de 931 observações.  

As variáveis utilizadas são descritas como segue: 
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 Índice de Percepção da Corrupção (Corruption Perception Index - CPI), que consiste num 

índice que mensura a percepção de corrupção em diversos países, construído a partir de informações obtidas 

de diferentes fontes institucionais, que as coletam junto a analistas, especialistas e surveys com pessoas de 

negócios. O índice varia de 0 a 100, onde maiores valores denotam países de menor corrupção percebida, 

e é realizado anualmente pela organização não governamental Transparency International. Ainda que os 

dados sobre corrupção se baseiem em percepções, e estas são subjetivas, Lambsdorff (2006) nota que eles 

são os únicos dados disponíveis em uma base razoavelmente ampla. Esforços para utilizar dados mais 

objetivos, como condenações por corrupção ou abuso do ofício sofrem de um viés inerente, que diminui 

sua validade, bem como não são disponíveis para muitos países. Assim, reconhecendo as limitações sobre 

as informações existentes, as pesquisas realizadas com as mesmas foram capazes de promover avanços no 

estudo e compreensão da corrupção, permitindo verificações empíricas e indo além de descrições 

anedóticas ou de considerações puramente teóricas. 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): uma mensuração da qualidade de vida dos 

países, a partir de informações relacionadas à educação, renda e longevidade de seus habitantes. O índice 

varia de 0 a 100 e é realizado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (United Nations 

Development Programme – UNDP).  

 População: a população (em milhões de habitantes) dos países é obtida a partir de dados do 

Banco Mundial, que lista anualmente a população de todos os países membros.  

 Proporção de mulheres em parlamentos (PMP): tal proporção, expressa em percentual, é 

dada pela quantidade de lugares nas câmaras baixas ou únicas dos países que são ocupadas por mulheres, 

em relação ao total de lugares. Fornecido ano a ano pelo Banco Mundial.  

 Comércio internacional: soma de exportações e importações do país, expressa como 

proporção de seu PIB. Fornecida pelo Banco Mundial.  

 Índice de Liberdade Econômica (Index of Economic Freedom – IEF): composto pela 

agregação de vários indicadores que sinalizam o status de diversas dimensões das liberdades econômicas 

dos países. Varia entre 0 a 100 e é calculado anualmente pela Heritage Foundation. 

 Direitos de propriedade: índice que mensura as garantias legais efetivas para que indivíduos 

possam acumular e manter propriedades privadas, bem como a qualidade do enforcement de contratos. Em 

outros termos, é uma mensuração do vigor da lei (rule of law) nos países. Varia de 0 a 100, onde maiores 

valores apontam um maior vigor da lei. Obtido do Índice de Liberdade Econômica calculado anualmente 

pela Heritage Foundation.   

 Gastos do governo: índice que visa representar a carga imposta à sociedade pelos gastos 

governamentais, cujos escores são obtidos de forma que maiores gastos, (como proporção do PIB do país) 

gerem um índice menor.  Tal indicador varia de 0 a 100 e é calculado anualmente pela Heritage Foundation, 

como componente do Índice de Liberdade Econômica. No presente caso, a variável foi construída na forma 

100 − Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑜 𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑜, de modo que maiores gastos governamentais passem a representar 

maiores valores para a variável, o que permite uma interpretação mais direta e intuitiva.  

 Liberdade de negócios: indicador geral da eficiência regulatória do governo em relação aos 

negócios, derivado de medidas sobre a facilidade para iniciar, manter e fechar um negócio. Varia de 0 a 

100, de modo que maiores facilidades nesses âmbitos são representadas por escores maiores. Obtido do 

Índice de Liberdade Econômica calculado anualmente pela Heritage Foundation, baseado no relatório 

Doing Business do Banco Mundial.   

 Liberdade de comércio: indicador composto da extensão das barreiras tarifárias e não 

tarifárias que afetam as exportações e importações de bens e serviços. Varia de 0 a 100, onde maiores 

valores representam menores barreiras. Calculado, a partir de diversas fontes, para compor o Índice de 

Liberdade Econômica da Heritage Foundation. 

 Proibição de doações de corporações para partidos; Proibição de doações de corporações 

para candidatos; Limites de doações para partidos em período não eleitoral; Limites de doações para 

partidos referentes ao período eleitoral; Limite de doações para candidatos; Limite para gastos de partidos; 

Limite para gastos de candidato; Financiamento público: variáveis dummies que indicam a existência de 
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tais fatores, caso em que assumem o valor 1. Construídas a partir de informações do Political Finance 

Database, realizado pelo Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA).  

 

3.2 Métodos para dados em painel 

 

Como na presente pesquisa são obtidos dados de diversos países, acompanhados ao longo de vários 

anos, configura-se a necessidade de utilizar modelos de dados em painel. A grande vantagem dos mesmos 

é permitirem maior flexibilidade em modelar as diferenças entre unidades (no presente caso, os países). A 

partir de um modelo base dado por: 

 𝑦𝑖𝑡 =  𝑥′𝑖𝑡𝛽 +  𝑧′𝑖𝛼 + 휀𝑖𝑡 (01) 

onde existem K regressores em xit (sem incluir a constante), tem-se que a heterogeneidade, ou os efeitos 

individuais são expressos por 𝑧′𝑖𝛼, onde zi contém um termo constante e um conjunto de variáveis 

individuais ou específicas de grupo, que podem ser observadas ou não observadas, sendo que ambas são 

tomadas como constantes ao longo do tempo.  

Caso zi não seja observado, mas correlacione-se com xit, então os estimadores de MQO de β serão 

viesados e inconsistentes, dado o viés de variável omitida. Ao invés disso, o modelo 

 𝑦𝑖𝑡 =  𝑥′𝑖𝑡𝛽 +  𝛼𝑖 + 휀𝑖𝑡 (02) 

onde 𝛼𝑖 = 𝑧′𝑖𝛼, abrange todos os efeitos observáveis e especifica uma média condicional estimável. Essa 

abordagem assume 𝛼𝑖 como sendo um termo constante específico de grupo no modelo de regressão. 

Importante notar que o significado de “constante” nesse caso significa que ele é constante ao longo do 

tempo, mas não entre indivíduos/grupos. Também é necessário ressaltar que tal modelo permite que os 

efeitos individuais não observados sejam correlacionados com as variáveis incluídas. Tal caso é 

denominado de modelo de efeitos fixos, e os resultados desse modelo podem ser vistos como aplicáveis 

apenas às unidades em estudo, e não para outras unidades fora da amostra. 

 Uma das limitações que naturalmente surge em tal modelo é a impossibilidade de se estimarem 

parâmetros para atributos que variam ao longo do tempo. Outros modelos de dados em painel, contudo, 

permitem contornar tal limitação, mas não sem em incorrer em outras limitações, através de pressupostos 

mais restritivos. Um modelo tal é o denominado estimador de efeitos aleatórios. Diferentemente do caso 

dos efeitos fixos, nos efeitos aleatórios parte-se do pressuposto de que os efeitos individuais não são 

correlacionados com os regressores. Isso parece ser apropriado quando se crê que as unidades da amostra 

foram obtidas de uma população ampla. Em tal situação, os efeitos individuais podem ser modelados como 

interceptos distribuídos aleatoriamente entre as unidades. Assim, o modelo (01) pode ser reescrito como:  

 𝑦𝑖𝑡 =  𝑥′𝑖𝑡𝛽 + (𝛼 + 𝑢𝑖) + 휀𝑖𝑡 (03) 

onde existem K regressores incluindo o intercepto, e agora o intercepto isolado 𝛼 é a média da 

heterogeneidade não observada, 𝐸[𝑧′
𝑖𝛼]. O componente ui, por sua vez, é a heterogeneidade aleatória 

específica da observação i, e é constante ao longo do tempo. Essa equação pode ser reescrita no que é 

denominado de modelo de componentes do erro, onde o termo 𝑢𝑖 passa a fazer parte, juntamente com 휀𝑖𝑡, 

de um termo de erro geral (composto): 

 𝑦𝑖𝑡 =  𝑥′𝑖𝑡𝛽 + 𝛼 + 𝜇𝑖𝑡 (04) 

ou seja, 𝜇𝑖𝑡 = 𝑢𝑖 + 휀𝑖𝑡. 

 Uma possibilidade intermediária entre o modelo de efeitos mistos e o de efeitos aleatórios é um 

modelo que combine características de ambos. Na literatura, estes são denominados de modelos de efeitos 

mistos, multinível, ou ainda hierárquicos, por permitirem também a estimação de equações cujas 

observações se agrupam em níveis (hierarquias), criando clusters. No contexto de dados em painel, a 

aplicação de tais modelos assume que os clusters são constituídos pelas unidades (no presente caso, os 

países), uma vez que a variância interna dos mesmos tende a ser menor do que a variância entre eles.  

Nesse sentido, esses modelos permitem incluir informações adicionais a respeito da maneira como 

as observações pode estar agrupadas. Assim, é possível modelar diferenças no intercepto ou na inclinação 

dos demais parâmetros entre as unidades. Seguindo a definição de Hox (1995), um modelo básico de efeitos 

mistos, ou de dois níveis, pode ser expresso por: 

 𝑌𝑖𝑗 =  𝛽0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗   (05) 
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 𝛽0𝑗 =  𝛾00 + 𝜇0𝑗  (06) 

onde 𝛽0𝑗 representa a média de Y na unidade j. Esse intercepto é representado no segundo nível, por sua 

vez, por uma média 𝛾00 e mais um termo de erro, que capta as diferenças entre as unidades j. Substituindo 

(06) em (05), tem-se 

 𝑌𝑖𝑗 =  𝛾00 + 𝜇0𝑗 + 𝑒𝑖𝑗   (07) 

Tal modelo permite decompor a variância de Y em dois termos: 𝜎2, que é a variância dos erros do 

primeiro nível, 𝑒𝑖𝑗; e 𝜎00, que é a variância dos erros do segundo nível, 𝜇0𝑗. Desta maneira, é possível 

calcular o coeficiente de correlação intraclasse 𝜌, dado por 

 
𝜌 =  𝜎00/(𝜎00 +  𝜎2)  (08) 

ou seja, tal coeficiente representa uma medida da proporção da variância total que é explicada pela estrutura 

de agrupamento de segundo nível.  

 Tradicionalmente, tais modelos são estimados a partir do método de Máxima Verossimilhança, que 

permite modelar adequadamente os resíduos dos dois níveis. Por fim, é possível aplicar um teste de 

Hausman com o intuito de verificar se os modelos de efeitos mistos são preferíveis em relação ao de efeitos 

fixos, do ponto de vista da consistência e eficiência dos estimadores.  

 

3.3 Modelo de regressão 

 

Serão estimados modelos de efeitos fixos (EF) e de efeitos mistos (EM), com duas formas 

alternativas: a primeira contendo apenas o Índice de Liberdade Econômica no vetor de liberdade 

econômica, e a segunda trocando tal índice por alguns de seus componentes desagregados. De modo geral, 

os modelos a serem estimados podem ser descritos por: 

 𝐶𝑃𝐼𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝐼𝐷𝐻𝑖𝑡 + 𝛽2𝑃𝑜𝑝𝑖𝑡 + 𝛽3𝑃𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝛽4𝐶𝑜𝑚𝑖𝑡 + 𝛼𝐿 +  𝛾𝐸 +  𝜃𝐶 + 𝛿𝐷 + 휀𝑖𝑡  (09) 

onde CPI é o Índice de Corrupção Percebida, IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano, Pop é a 

população do país (em milhões de habitantes), PMP é a proporção das mulheres em parlamentos, L denota 

um vetor contendo as variáveis de liberdade econômica (o Índice de Liberdade Econômica ou, 

alternativamente, os indicadores de direitos de propriedade, gastos do governo, liberdade de negócios e 

liberdade de comércio), cujo vetor de parâmetros estimados é 𝛼; E representa um vetor de variáveis 

referente às finanças políticas (dummies para a existência de proibições de doações de corporações para 

partidos e candidatos, limites de doações para partidos em período não-eleitoral e em período eleitoral, 

limite de doações para candidatos, existência de financiamento público para partidos, limites de gastos para 

partidos e candidatos), cujo vetor de parâmetros estimados é dado por 𝛾; C é um vetor de variáveis que 

representam outras características dos países (sistemas de governo e continentes onde se localizam), com 

vetor de parâmetros associado 𝜃; e D é um vetor com um conjunto de dummies anuais, cujo referente vetor 

de parâmetros é 𝛿.  

É importante notar que algumas dessas variáveis não podem ser estimadas através de efeitos fixos 

por serem invariáveis no tempo, em especial as dummies de finanças políticas. Estas são invariantes ao 

longo das séries de tempo aqui consideradas por não existirem dados disponíveis para outros períodos além 

daquele disponibilizado pelo Political Finance Database, que é referente ao ano de 2012. Isso implica que 

na atual análise não se consideram variações nos arranjos de finanças políticas dos países, o que em certo 

sentido pode limitar a capacidade explicativa dos modelos, à medida que alterações em tais arranjos possam 

ter ocorrido no intervalo considerado. Por outro lado, como o período ora abordado não é longo e as 

informações disponíveis dizem respeito a um ano relativamente intermediário, o pressuposto da invariância 

dos arranjos parece razoável, uma vez que mudanças significativas nos mesmos, bem como os impactos 

destas, provavelmente ocorrem em períodos mais longos. 
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3.4 Teste de causalidade de Granger 

 

Por fim, é possível testar relações de precedência temporal entre a corrupção e variáveis 

selecionadas, o que tradicionalmente é realizado através de testes de Granger4. Tal teste consiste em regredir 

a variável a ser explicada contra suas próprias defasagens e as defasagens de uma variável explicativa de 

interesse, e verificar a significância dos parâmetros desta. Em temos práticos, comparam-se a soma dos 

quadrados dos resíduos de uma regressão irrestrita (que contém tanto as defasagens da variável dependente 

quanto da explicativa) e uma restrita (que contém apenas as defasagens da variável dependente), através de 

um teste F, sob a hipótese nula de que a variável explicativa defasada não-Granger-causa a variável 

dependente. A rejeição de tal hipótese indica que a soma dos quadrados dos resíduos das duas regressões 

difere estatisticamente, sugerindo que as defasagens da variável explicativa são úteis para predizer a 

variável dependente – isto é, que há relação de precedência temporal daquela em relação a esta5.  

Como o teste de Granger precisa ser aplicado em variáveis estacionárias, aplica-se o teste de raiz 

unitária KPSS6 para verificar tal condição, em função de tal teste ser mais poderoso em casos com poucas 

observações7. No presente caso, os testes foram aplicados para séries individualizadas de 88 países entre 

1999 e 2014. Para as séries não-estacionárias, o teste de Granger foi realizado sobre suas primeiras 

diferenças.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Inicialmente, apresentam-se as médias amostrais, desvios-padrão, mínimos e máximos das variáveis 

selecionadas, na Tabela 1, bem como as proporções dos atributos de finanças políticas, na Tabela 2.  

 

Tabela 1 – Estatísticas descritivas das variáveis (2008-2014) 

 Média D.P. Mínimo Máximo 

CPI 42,9648 20,9503 0,00 95,00 

IDH 67,5343 16,7647 29,99 94,36 

Mulheres em parlamentos (%) 19,9048 11,1695 0,00 63,80 

Comércio Internacional (% do PIB) 92,2819 50,4009 22,12 439,66 

Índice de Liberdade Econômica 60,8784 10,2726 21,40 89,40 

Direitos de Propriedade 45,1863 24,7823 0,00 95,00 

Gastos do Governo 37,6147 23,8142 0,00 98,50 

Liberdade de Negócios 66,6082 16,7347 20,00 99,90 

Liberdade de Comércio 75,7770 11,4347 28,40 90,00 
Fonte: resultados da pesquisa com base em informações do Banco Mundial (2015), Transparency International (2015) e 

Heritage Foundation (2015).  

 

Com relação às finanças públicas, a maioria dos países da amostra (cerca de dois terços) dispõe de 

algum mecanismo de financiamento púbico para os partidos, sendo a única variável mais próxima de um 

consenso – ainda assim, relativamente distante disso. Quase metade apresenta limites aos gastos que os 

candidatos podem realizar e às doações que os partidos podem receber em período eleitoral. 

Aproximadamente um terço limita os gastos dos partidos e as doações que estes podem receber em períodos 

não eleitorais, bem como as doações que podem ser feitas diretamente aos candidatos. Por fim, cerca de um 

quarto dos países proíbe as doações de corporações, seja para partidos ou para candidatos.  Tais valores 

revelam um quadro de considerável variabilidade entre os arranjos de finanças políticas dos países.  

 

 

 

                                                           
4 Teste proposto por Granger (1969). 
5 Mais detalhes sobre o método em Hamilton (1994). 
6 Teste proposto por Kwiatkowski, Phillips, Schmidt, and Shin (1992).  
7 Ver Metes (2005). 
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Tabela 2 – Proporções dos atributos de finanças políticas 

 Número de países Proporção 

Proib. Doações de Corporações p/ Partidos 34 0,2556 

Proib. Doações de Corporações p/ Candidatos 32 0,2404 

Lim. Doa. Partido (NE¹) 47 0,3534 

Lim. Doa. Partido (E²) 59 0,4436 

Lim. Doa. Candidato 40 0,3008 

Financiamento Público 88 0,6617 

Lim. Gastos Partido 43 0,3233 

Lim. Gastos Candidato 61 0,4586 
¹: Período não-eleitoral 

²: Período eleitoral 

Fonte: resultados da pesquisa com base em informações do IDEA (2015). 

 

Na Tabela 3 é possível visualizar a média da corrupção percebida de acordo com os continentes e 

sistemas de governo.  

 

Tabela 3 – Média e desvio-padrão do CPI para continentes e sistemas de governo 

Atributo Média Desvio-padrão 

Continente:   

África 32,37 10,71 

América do Norte 47,21 19,86 

América do Sul 38,57 17,37 

Ásia 35,47 19,14 

Europa 56,97 21,10 

Oceania 49,55 28,91 

Sistema de governo:   

República Parlamentar 50,98 19,92 

Presidencial  35,44 16,34 

Monarquia Constitucional  58,35 25,60 

Demais sistemas 36,82 16,17 
Fonte: resultados da pesquisa com base em informações do Transparency International (2015). 

 

Dentre os continentes, nota-se que a Europa apresenta o maior CPI médio, e portanto os menores 

níveis de corrupção. No outro extremo está a África, cujo CPI é ligeiramente inferior ao da Ásia, sendo 

estes os dois continentes onde a corrupção percebida é, em média, maior. A América do Sul vem pouco 

depois, consideravelmente abaixo dos continentes com menor corrupção média. Para os sistemas de 

governo, o melhor desempenho médio se encontra nas monarquias constitucionais, seguido pelas repúblicas 

parlamentares, enquanto que os sistemas presidenciais com primeiro ministro tendem a apresentar um CPI 

próximo ao da média dos demais sistemas não considerados na tabela.  

De forma a se analisar preliminarmente a principal variável de interesse – o Índice de Corrupção 

Percebida – apresentam-se os valores em um gráfico onde a série anual de cada país é representada por uma 

linha individual, como é possível visualizar na Figura 1.  

A figura evidencia que para a maior parte dos países o Índice apresenta pouca variabilidade ao 

longo dos anos, com tendências ligeiramente crescentes – o que faz a média geral aumentar no período, 

ainda que de maneira tímida. Muito embora os países tendem a apresentar comportamento razoavelmente 

estável no tempo, existem consideráveis diferenças entre os níveis de diferentes países. Enquanto a 

maioria deles se situa abaixo ou muito próximos da média geral, existem também países com valores 

muito acima desta. Tal configuração dos dados sugere que cada país forma um cluster de observações 

para o índice, isto é, há muito mais similitude (menor variância) entre as observações de um mesmo país 

ao longo dos anos do que entre os diferentes países. Assim, abre-se caminho para a utilização de modelos 

de painel de efeitos mistos, que sejam capazes de levar tal fato em consideração. 
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Figura 1 – Índice de Corrupção Percebida para os países da amostra (2008-2014)  
Fonte: Elaboração própria, com base e dados do Transparency International (2015). 

 

Desta forma, estimou-se inicialmente apenas o intercepto através de um modelo de efeitos mistos, 

tendo os países como segundo nível (nível de agrupamento), sem incluir variáveis independentes de 

primeiro nível. Tal modelagem fornece uma estimativa da variância do CPI explicada por cada nível, cujos 

resultados são apresentados na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Efeitos do 2º nível sobre o CPI 

 Estimativa 

Variância do 2º nível 424,7331 
(51,3680) 

Variância residual 
13,7274 
(0,6747) 

Correlação Intraclasse 0,9687 

Teste LR (Chi²) 2603,31*** 

( ): desvio-padrão 
***: significativo à 1% 
Fonte: resultados da pesquisa. 

 

Nota-se que a maior parte da variância do Índice de Corrupção Percebida deve-se ao segundo nível, 

isto é, entre os diferentes grupos (países). O coeficiente de correlação intraclasse aponta que 96,87% da 

variância total é explicada pelas diferenças entre as características idiossincráticas das unidades nacionais, 

o que confirma a intuição obtida através da Figura 1, de que a variação do CPI interna aos países é muito 
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menor do que entre eles. Além disso, o teste de razão de verossimilhança (LR) foi significativo ao nível de 

1%, rejeitando, portanto, a hipótese nula de que os efeitos de segundo nível inexistem.  

Assim, procedeu-se com a estimação dos demais modelos de efeitos mistos (EM) e de um modelo 

tradicional de efeitos fixos (EF), que também serve como benchmark. Os resultados de tais modelos são 

apresentados na Tabela 5.  

 

Tabela 5 – Resultados dos modelos estimados  

 EF 1 

 

 

EF 2 EM 1 EM 2 

IDH 
0,7511*** 

(0,1707) 

0,7032*** 

(0,1693) 

0,8169*** 

(0,1053) 

0,5155*** 

(0,0999) 

População (milhões) 
0,0310 

(0,0684) 

0,0318 

(0,0678) 

0,0242 

(0,0191) 

0,0093 

(0,0151) 

Part. Femin. Parlamentos 
0,0731** 

(0,0356) 

0,0916** 

(0,0393) 

0,0958* 

(0,0534) 

0,1142** 

(0,0480) 

Comércio Internacional 
0,0476*** 

(0,0103) 

0,0488*** 

(0,0102) 
0,0439* 

(0,0237) 
0,0351* 

(0,0194) 

Índice de Lib. Econômica 
0,2676*** 

(0,0726) 
- 

0,4423*** 

(0,1208) 
- 

Direitos de Propriedade - 
0,0404 

(0,0426) 
- 

0,3723*** 

(0,0373) 

Gastos do Governo - 
0,0583*** 

(0,0175) 
- 

0,0599** 

(0,0240) 

G. Gov x IDH alto - 
-0,0816*** 

(0,0219) 
- 

-0,0608* 

(0,0356) 

Lib. Negócios - 
0,0969*** 

(0,0292) 
- 

0,1197*** 

(0,0324) 

Lib. Comércio - 
0,0767** 

(0,0372) 
- 

0,0766 

(0,0492) 

Proib. Doações de Corporações 

p/ Partidos 
- - 

0,2218 

(2,2013) 

-0,7663 

(1,5935) 

Proib. Doações de Corporações 

p/ Candid. 
- - 

-1,2496 

(2,5828) 

-1,4537 

(1,7981) 

Lim. Doa. Partido (NE) - - 
9,4338*** 

(3,6624) 

7,1538*** 

(2,4569) 

Lim. Doa. Partido (E) - - 
-13,1093*** 

(3,6022) 

-7,9085*** 

(2,4094) 

Lim. Doa. Candidato - - 
-1,9516 

(2,2351) 

-1,4065 

(1,5277) 

Financiamento Público - - 
3,9194** 

(1,8674) 

2,7039** 

(1,3441) 

Lim. Gastos Partido - - 
0,0819 

(1,9195) 

-0,1601 

(1,3698) 

Lim. Gastos Candidato - - 
1,9351 

(2,0764) 

1,6348 

(1,4683) 

Monarquia Constitucional - - 
7,8922** 

(3,3474) 

4,5840* 

(2,5574) 

República Parlamentar - - 
-0,6712 

(2,6490) 

-1,2363 

(1,9936) 

Presidencialismo  - - 
0,6022 

(1,6877) 

1,6205 

(1,7162) 

América do Norte - - 
-3,4622 

(4,1853) 

-0,5810 

(3,0132) 

América do Sul - - 
1,8467 

(4,9006) 

1,7252 

(3,0717) 
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Tabela 5 – Resultados dos modelos estimados (cont.) 

 EF 1 

 

 

EF 2 EM 1 EM 2 

Ásia - - 
-5,8114* 

(3,1712) 

-2,9422 

(2,3367) 

África - - 
7,1195* 

(4,1910) 

5,0633* 

(3,0623) 

Oceania - - 
1,6037 

(6,5223) 

2,9859 

(4,2084) 

Constante 
-30,3027 

(11,9404) 

-25,5670*** 

(11,8227) 

-47,6563*** 

(10,7540) 

-32,1283*** 

(7,7916) 

rho 0,9403 0,9431   

Correlação intraclasse   0,9027 0,8036 

Teste LR (Chi²)   1451,42*** 620,58*** 

( ): erros-padrão robustos 
*** Significativo a 1%; ** Significativo a 5%; * Significativo a 10% 

Obs: todos os modelos incluíram dummies anuais 

Fonte: resultados da pesquisa.  
 

Estimaram-se dois modelos de efeitos fixos e dois de efeitos mistos8. O primeiro modelo em cada 

caso inclui a variável do Índice de Liberdade Econômica, deixando de fora os demais componentes do 

mesmo. Contudo, como o próprio Índice contém em sua formulação uma variável que mensura a incidência 

da corrupção, julgou-se prudente estimar modelos alternativos, substituindo tal variável por alguns de seus 

indicadores desagregados.  

Para ambos os modelos de efeitos mistos, o teste de Hausman apontou para a rejeição da hipótese 

nula de que as diferenças nos estimadores não são significativas, de forma que o modelo de efeitos fixos 

equivalente deve ser preferível por sua consistência. Em contraste, os testes de razão de verossimilhança 

indicam que os efeitos aleatórios de agrupamento sobre a variância do CPI não são nulos, e portanto não 

podem ser ignorados. Além disso, as estimativas dos modelos de efeitos mistos apresentam coeficientes 

semelhantes aos obtidos por efeitos fixos, bem como a significância dos parâmetros praticamente não se 

altera, de modo que se permite aqui sua interpretação, especialmente por conterem estimativas de variáveis 

fixas no tempo, impossíveis de serem estimadas via efeitos fixos.  

O IDH revelou-se positivo e estatisticamente significativo em todos os modelos, com magnitude 

maior para o primeiro modelo de cada caso. A inclusão de variáveis adicionais, tanto nos efeitos fixos 

quanto nos efeitos mistos, reduz o valor do coeficiente, o que ocorre de maneira mais intensa no segundo 

caso. De modo geral, o acréscimo de 10 pontos no IDH está associado a um Índice de Corrupção Percebida 

entre 5 e 8 pontos mais elevado. De maneira simplificada, isso significa que países mais desenvolvidos 

tendem a apresentar menor incidência de corrupção, relação já esperada a amparada pela literatura9. A 

relação entre esses fatores provavelmente funciona como um mecanismo circular: à medida que o país se 

desenvolve sua capacidade de governança melhora, o que pode conduzir a menores níveis de corrupção. A 

corrupção disseminada, por sua vez, pode embargar os motores do crescimento e do desenvolvimento, 

jogando areia em suas engrenagens, de modo que seu combate e redução permitem que as ações da esfera 

pública possam se tornar mais eficazes e eficientes, abrindo novos caminhos para o desenvolvimento.  

A participação feminina nos parlamentos apresenta uma relação positiva com o CPI (e, portanto, 

negativa com a corrupção percebida) em todos os modelos. Um incremento de dez pontos percentuais na 

                                                           
8 Também foram estimados modelos de painel dinâmico, onde a variável dependente entra na equação como independente 

defasada. Foram utilizados os métodos de Arellano-Bond e de Arellano-Bover/Blundell-Bond. Embora o CPI defasado tenha 

sido significativo, e em comparação aos modelos de efeitos fixos os sinais dos demais coeficientes não tenham se alterado, bem 

como as magnitudes e significâncias tenham permanecido bastante similares, tais modelos falharam no teste de Sargan, de forma 

que os instrumentos para a variável dependente defasada não puderam ser considerados como válidos, inviabilizando a 

abordagem de painel dinâmico.  
9 Ver, por exemplo, Akçay (2006), Roca e Alidedeoglu-Buchner (2010), N’Zue e N’Guessan (2006). 
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participação feminina nos parlamentos associa-se, em média, com incrementos de 0,7 a 1,1 pontos no Índice 

de Corrupção Percebida, a depender do modelo estimado. Uma maior inserção das mulheres nas instâncias 

políticas pode ser indício de uma menor segregação de gênero, fator que pode estar associado a um processo 

político mais justo, aberto, e honesto.  

Para o comércio internacional, as relações foram também positivas e significativas em todos os 

casos, de forma que incrementos em 10 pontos percentuais na proporção de exportações e importações em 

relação ao PIB do país se relacionam com um CPI entre 0,35 e 0,49 pontos maior, em média. Tal evidência 

aponta que países mais inseridos na economia global tendem a ter menor incidência de corrupção, o que é 

corroborado por outras evidências empíricas10.   

O Índice de Liberdade Econômica foi positivo e significativo nos dois modelos em que foi incluído, 

sendo que sua magnitude varia consideravelmente entre os casos: em termos médios, no modelo de efeitos 

fixos um incremento de 10 pontos no Índice está associado a 2,7 pontos a mais no CPI, enquanto que no 

modelo de efeitos mistos esse valor é de 4,4 pontos. Em qualquer caso, a associação entre os indicadores é 

forte, e sugere que países onde a economia seja mais livre também tendem a apresentar menor incidência 

de corrupção. Embora tal resultado vá ao encontro da literatura11, é importante ressalvar que, dado o fato 

de o Índice de Liberdade Econômica incluir um indicador de liberdade da corrupção, a associação 

encontrada com o CPI pode ser espúria. Assim, o segundo modelo de efeitos fixos e o segundo modelo de 

efeitos mistos abrem mão de tal variável, e utilizam alguns de seus componentes desagregados.  

Nesse sentido, o coeficiente para os direitos de propriedade foi positivo em ambos os modelos, mas 

foi significativo apenas no modelo de efeitos mistos, o que requer maior cautela em sua interpretação. A 

garantia de tais direitos pode ser encarada como uma proxy para o vigor da lei, que por sua vez tem papel 

fundamental para combater a corrupção12. Contudo, esta também tende a estar muito associada ao nível de 

desenvolvimento humano do país, o que pode gerar multicolinearidade e afetar a estimativa do parâmetro13.  

Para os gastos do governo, os dois modelos apontam que, em termos gerais, maiores níveis de gastos 

estão associados a menores níveis de corrupção (maior CPI). A princípio o resultado pode parecer 

contraintuitivo, a depender do arcabouço teórico que se leve em conta na análise. A fim de testar se tal 

relação é válida para países com níveis de desenvolvimento maiores, criou-se uma variável de interação 

entre os gastos e uma dummy identificadora de tais países (com IDH maior ou igual a 0,7). Nesse caso a 

relação se inverte, de modo que incrementos nos gastos governamentais se associam a maiores indicadores 

de corrupção percebida. Tal constatação reafirma a ideia de que, ao analisar a relação do tamanho do 

governo (em termos de seu nível de gastos) é necessário levar em consideração o nível de desenvolvimento 

do país, uma vez que para países onde o nível de desenvolvimento é baixo, poucos gastos governamentais 

podem indicar a falta de estruturas mais básicas, que venham a garantir outros fatores institucionais 

importantes, como os direitos de propriedade. Nesses países o governo e a lei tendem a ser mais fracos, de 

modo que torna-se difícil coibir, vigiar e punir atos de corrupção. Por outro lado, em países que já atingiram 

um nível de desenvolvimento alto ou muito alto, onde os instrumentos da lei estão solidamente 

estabelecidos, a continuação da expansão do Estado pode ser um fator que incremente as possibilidades de 

corrupção. Nesse sentido, quanto maiores os gastos do governo, maiores as quantidades de dinheiro fluindo 

através dos homens de Estado e, por consequência, maiores os incentivos e oportunidades para que 

interesses particulares busquem capturar parcela de tais fluxos. 

A liberdade de negócios, por sua vez, se relaciona positivamente com o CPI nos dois modelos, ou 

seja, quanto maior a liberdade que os cidadãos possuem para obter uma licença, iniciar, manter ou fechar 

                                                           
10 Wei (2000) observa tal relação como válida independentemente do nível de desenvolvimento do país; Lalountas, Manolas e 

Vavouras (2011) verificam que ela é especialmente válida para países de nível de desenvolvimento médio e alto; Bonaglia, 

Macedo e Bussolo (2001) atestam que a abertura comercial é capaz de reduzir a corrupção e melhorar a governança do país.  
11 Chafuen e Guzmán (2000), Paldam (2002), Goel e Nelson (2005), Shen e Williamson (2005), Saha, Gounder e Su (2009) 
12 Para uma discussão mais específica sobre essa conexão, ver Nwabuzor (2005). O trabalho de Uslaner (2005) apresenta 

resultados empíricos suportando esse argumento.  
13 De fato, o cálculo do Fator de Inflação da Variância (VIF) para estas variáveis aponta que o IDH teve sua inflação bastante 

inflada, com um fator de 78,77, enquanto que a variável dos direitos de propriedade apresentou um VIF de 10,98. Ambos são 

considerados valores problemáticos do ponto de vista da multicolinearidade; o que não impediu, contudo, que o IDH fosse 

significativo. É possível, assim, que a insignificância estatística dos direitos de propriedade se deva realmente à 

multicolinearidade.  



14 
 

um negócio, menor tende a ser a corrupção percebida naquele país. O resultado é esperado, uma vez que a 

falta de tal liberdade geralmente se dá por excesso de burocracia (muitos procedimentos requisitados), que 

elevam o custo (em tempo e dinheiro) para iniciar ou encerrar uma atividade, o que por sua vez abre 

oportunidades de suborno para os agentes do governo envolvidos com tais regulações, tanto em um nível 

primário – individualmente, para “facilitar” os procedimentos – quanto em grande escala – através  de 

grandes empresas já estabelecidas procurando manter tais regulações para impedir a concorrência. Os 

coeficientes são relativamente semelhantes entre os modelos estimados, de modo que o acréscimo de dez 

pontos no indicador de liberdade de negócios está relacionado, em média, a um CPI entre 0,97 e 1,2 pontos 

maior.  

Para a liberdade de comércio, os coeficientes foram positivos, mas apenas o modelo de efeitos fixos 

revelou significância para o mesmo. A interpretação de tal resultado é semelhante àquela da liberdade de 

negócios: como a liberdade de comércio se relaciona com a existência de barreiras tarifárias e não tarifárias 

sobre exportações e importações de bens e serviços, ela também pode refletir o protecionismo a empresas 

nacionais e/ou já estabelecidas internamente, que podem manter relações escusas com a burocracia 

governamental a fim de garantir tal proteção e reduzir a concorrência. Também é preciso notar que tal 

variável se correlaciona com a de comércio internacional, de forma que a insignificância estatística no 

modelo de efeitos mistos pode se dever à multicolinearidade14.  

 No que tange às finanças políticas, os resultados são mistos. Em primeiro lugar, as proibições de 

doações de corporações para candidatos e para partidos tenderam a apresentar coeficientes negativos, mas 

não significativos. Em outros termos, apesar dos dados mostrarem que tais proibições apresentam um 

padrão de relação positiva com níveis maiores de corrupção, não é possível identificar uma relação geral 

estatisticamente válida, o que pode se dever à grande variabilidade dos contextos próprios a cada país.  

Já a existência de limites de doações para partidos em períodos eleitorais e não-eleitorais apresentam 

sinais diferentes entre si. Os limites durante períodos não-eleitorais se relacionam positivamente com o 

CPI, indicando que a existência de tetos para tais doações se associa a menores percepções de corrupção. 

Os limites em período eleitoral, ao seu turno, apontam para uma relação oposta a essa, uma vez que 

apresentaram sinal negativo para o coeficiente. A existência dos limites em períodos não eleitorais 

relaciona-se com um CPI entre 7 e 9 pontos maior, em média, ao passo que os limites em período eleitorais 

estão associados, em média, a um índice entre 8 e 13 pontos menor, aproximadamente.   

Uma possível interpretação para tais resultados é de que, enquanto as doações em períodos 

eleitorais, por se inserirem num período regular e em que a sociedade em geral está mais politizada, podem 

estar mais sujeitas à fiscalização e mecanismos de transparência, de forma que as relações entre partidos e 

doadores tornam-se mais evidentes, possibilitando uma maior vigilância social sobre tais relações. Ao 

mesmo tempo em que a imposição de limites nestes períodos pode desestimular muitas corporações a doar 

valores superiores – pois isso implica em cair necessariamente na ilegalidade –; ela pode, justamente por 

isso, aumentar o número de casos de corrupção descobertos (uma vez que, sem limites, não haveria 

corrupção na doação per se), e gerar o “efeito escandalizante” mencionado por Scarrow (2007). Já as 

doações em períodos não eleitorais podem ser mais contingenciais a outras situações e ocorrem em 

momentos em que o nível de vigilância possivelmente é menor, ensejando relações mais obscuras entre 

corporações e partidos – especialmente aqueles no poder. Assim, ao mesmo tempo em que esses limites 

podem reduzir as relações gerais entre corporações e partidos, a transgressão dos mesmos pode ser mais 

difícil de ser revelada – o que não significa que a corrupção de fato não exista ou seja menor, mas sim que 

vários casos podem não ser percebidos.  

Em contrate aos resultados obtidos para os limites de doações para partidos, no caso da existência 

de limites de doação para candidatos não se verificou relação significativa, de maneira que não se permite 

estabelecer uma relação de tal fator com a percepção de corrupção.  

A existência de provisões para financiamento público de partidos apresentou um coeficiente 

positivo e significativo nos dois modelos em que foi incluído, de modo que países com tal mecanismo 

                                                           
14 Não é possível testar o Fator de Inflação da Variância no modelo de efeitos mistos, mas no modelo de efeitos fixos os valores 

do VIF para a liberdade de comércio e para o comércio internacional foram, respectivamente, de 44,37 e 5,91, o que pode sugerir 

a existência do problema no caso dos efeitos mistos.  
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apresentem um CPI entre cerca de 3 pontos a 4 pontos maior. A existência de financiamento público pode 

ser um fator de garantia de recursos mínimos para a manutenção de alguns partidos, o que por sua vez pode 

ajudar a garantir um ambiente democrático mais competitivo e saudável. Além disso, é possível que ele 

funcione como um estímulo para que o nível de envolvimento político da população aumente, uma vez que 

seus recursos estão sendo captados para financiamento dos partidos e os cidadãos podem se sentir mais 

compelidos a verificar como seu dinheiro está sendo gasto.  

No caso dos limites de gastos para partidos e candidatos, não se observou significância estatística 

em nenhuma instância.  

Os resultados mistos obtidos para as finanças públicas incentivaram uma análise tentativa de 

correlacionar a corrupção percebida com um fator que sumarize a existência de restrições no arranjo de 

finanças. Para criar tal fator, aplicou-se uma Análise de Correspondência Múltipla15, através da qual as 

informações binárias das finanças púbicas transformaram-se num indicador único com média zero, e onde 

maiores valores indicam menor quantidade de restrições. A relação desse fator com a média do CPI de cada 

país pode ser visualizada na Figura 2.  

 

 
Figura 2 – Índice de Corrupção Percebida e restrições nos arranjos de finanças políticas 
Fonte: Resultados da pesquisa, com base em informações do Transparency International (2015) e do IDEA (2015). 

 

Através do gráfico de dispersão dos dados de corrupção percebida em relação ao fator obtido das 

finanças públicas, não é possível notar algum padrão nítido. Uma regressão linear simples da primeira 

variável contra a segunda resulta em um coeficiente negativo (-2,53) e significativo, mas com R² bastante 

baixo (0,005). A inclusão do fator nos modelos de efeitos mistos com as demais variáveis resulta em sua 

não-significância. De tais resultados, somados àqueles apresentados anteriormente, se depreende que não 

                                                           
15 Sucintamente, a Análise de Correspondência Múltipla permite que variáveis categóricas possam ser sumarizadas em uma 

quantidade menor de variáveis. No presente caso, utilizou-se o método de matriz indicadora e a normalização principal para 

obter um único fator que explicou 34% da inércia (variância) total contida nas 8 variáveis binárias. Mais detalhes sobre o método 

podem ser obtidos em Greenacre (1993).  
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há uma “fórmula mágica” para as finanças públicas em termos de liberalização ou imposição de restrições. 

Níveis semelhantes de restrição podem estar associados a CPIs consideravelmente discrepantes em 

diferentes países.  

Quanto aos sistemas de governança, observa-se que apenas a monarquia constitucional foi 

significativa, apresentando coeficientes positivos que indicam que sob tais sistemas a corrupção percebida 

tende a ser, em média, entre 4 e 8 pontos menor do que nos demais países, incluindo as repúblicas 

parlamentares e os presidencialismos, uma vez que para estes a diferença em relação ao grupo base (países 

com sistemas diferentes destes três) não foi estatisticamente diferente de zero.  

 Para os continentes, não se verificam diferenças estatísticas da América do Norte, América do Sul, 

Oceania para o continente base, a Europa. Assim, ao se levar em conta as demais características dos países, 

não se pode afirmar que as nações daqueles continentes sejam, em média, mais ou menos corruptas do que 

as da Europa. No caso da Ásia, verificou-se uma correlação significativa apenas no primeiro modelo de 

efeitos mistos, onde o continente apresenta um CPI médio cerca de 6 pontos abaixo da Europa. Para a África 

o parâmetro foi significativo nos dois modelos, de modo que, controlados os demais aspectos, o CPI em tal 

continente tende a ser em média entre 5 a 7 pontos superior ao da Europa. Tal resultado desafia o senso 

comum, reforçado pelas diferenças de médias simples vistas na Tabela 3, que atestam que os países da 

África tendem a mais corruptos. 

As dummies anuais não foram incluídas na Tabela 1, mas entre seus resultados nota-se que os anos 

de 2009 a 2011 tiveram parâmetros negativos e significativos, indicando uma piora na percepção de 

corrupção média dos países nesse período, em relação ao ano base (2008). Já os anos de 2012 a 2014 

apresentaram parâmetros positivos e em geral significativos, apontando para uma melhora no quadro em 

relação ao ano base e uma reversão de tendência em relação aos períodos anteriores.  

Quanto aos efeitos das características das unidades de agrupamento (países) nos modelos, verifica-

se que nos modelos de efeitos fixos a proporção de variância atribuível às mesmas é de cerca de 94%, como 

se verifica pelo parâmetro rho, valor ligeiramente inferior ao coeficiente de correlação intraclasse obtido 

no modelo de efeitos mistos com o intercepto apenas (96,87%). Nos modelos de efeitos mistos, a correlação 

intraclasse reduziu a fração de tal variância, para 90% no primeiro caso e 80% no segundo. Assim, o 

segundo modelo de efeitos mistos é o que melhor consegue reduzir a correlação intraclasse, explicando, 

portanto, maior parcela da variação idiossincrática do CPI através das variáveis incluídas do que os demais 

modelos considerados. Por outro lado, a magnitude dos efeitos individuais permanece relativamente 

elevada, o que indica que grande parte da corrupção percebida está relacionada a outros aspectos variáveis 

não modelados, muitos dos quais possivelmente não observáveis e/ou não mensuráveis.  

Como etapa conclusiva deste trabalho, também se realizaram análises de causalidade de Granger, a 

fim de testar a ocorrência de precedência temporal entre a corrupção percebida e dois indicadores de 

liberdade econômica que apresentaram correlação significativa e mais intensa com aquela: o Índice de 

Liberdade Econômica e a liberdade de negócios. Nesse exercício, foram obtidas séries mais longas e 

analisados os países individualmente. Em função disso, o tamanho da amostra reduziu-se para 88 países, 

para os quais as séries abarcam o período 1999 a 2014. Os testes utilizaram 1 e 2 lags de defasagem, e os 

resultados gerais são apresentados na Tabela 6.   

 

Tabela 6 – Testes de causalidade de Granger  

Teste 
Número de países com relação 

significativa (em 1 e/ou 2 lags) 
Proporção 

IEF Granger-causa CPI 34 38,6% 

CPI Granger-causa IEF 50 56,8% 

Granger-causalidade bidirecional entre IEF e CPI 46 52,3% 

Liberdade de Negócios Granger-causa CPI 18 20,4% 

CPI Granger-causa Liberdade de Negócios 36 40,9% 

Granger-causalidade bidirecional entre Liberdade 

de Negócios e CPI 
15 17,0% 

Fonte: resultados da pesquisa.  
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O que se verifica, em termos gerais, é que para a maior parte dos países analisados ao menos algum 

tipo de Granger-causalidade ocorre, seja da corrupção tendo precedência temporal sobre as variáveis de 

liberdade econômica, seja o contrário, ou ainda situações em que tal mecanismo ocorre nos dois sentidos. 

No caso do Índice de Liberdade Econômica, 22 países (um quarto da amostra) não apresentaram nenhuma 

relação significativa. Para os demais 66 países, observou-se algum tipo de mecanismo de Granger-

causalidade: em 34 países variações no Índice de Liberdade Econômica precedem variações na corrupção 

percebida, enquanto que em 50 países ocorre o inverso. Para 18 destes países a relação é válida em ambos 

os sentidos.  

No caso da liberdade de negócios, utilizada como alternativa imediata ao IEF (por este conter, como 

já mencionado, um indicador de corrupção), o que se observa é que 21 países não tiveram nenhuma relação 

de precedência temporal de tal variável com a corrupção. Por outro lado, 67 países verificaram alguma 

relação desse tipo: em 18 países a liberdade de negócios tem precedência temporal sobre a corrupção 

percebida, ao passo que em 36 países a relação corre no outro sentido. Em 15 países a relação se dá em 

caráter bidirecional.  

Destas relações se depreende que, na maioria dos casos, a corrupção parece ter a precedência 

temporal sobre as variáveis de liberdade econômica, isto é, alterações na corrupção percebida tendem a 

estar relacionadas com mudanças na liberdade de econômica dos países nos períodos imediatamente 

subsequentes. Relações na direção inversa também ocorrem, ainda que em menor proporção, bem como 

casos em que as variáveis parecem se influenciar mutuamente ao longo do tempo, o que sugere a existência 

de mecanismos de reforço (loops de feedback positivo). Entretanto, é preciso ter em mente que as relações 

testadas dizem respeito unicamente à precedência temporal, sendo não mais do que indícios ou sugestões 

de possíveis causalidades reais. Em outros termos, a precedência temporal é uma condição necessária mas 

não suficiente para a existência de causalidade de fato, caso que deve ser reforçado pelas formulações 

teóricas, como aquelas apresentadas na segunda seção deste trabalho.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sumarizando os resultados obtidos, constata-se que a corrupção percebida nos países está 

relacionada negativamente com fatores como o nível de desenvolvimento humano dos mesmos, a 

participação das mulheres em cargos políticos, a liberdade de negócios e os níveis de gastos do governo, 

muito embora para este caso a relação negativa só é válida para países de menor desenvolvimento, enquanto 

que para países mais desenvolvidos o aumento da dimensão fiscal do governo está relacionada a aumento 

da corrupção. Grande parte desses resultados corrobora apontamentos feitos pela literatura internacional. 

Além disso, verificou-se que parcela considerável dos atributos relativos ao sistema de 

financiamento de partidos e candidatos não guarda relação significativa com a corrupção. Contudo, a 

existência de limites de doações para partidos revelaram correlação com o CPI, ainda que de maneira 

diferente a depender do período, se eleitoral ou não eleitoral. Quando existem limites para doações em 

períodos não eleitorais, a existência dos mesmos se relaciona positivamente com o CPI e, portanto, 

negativamente com a corrupção. Já a aplicação de limites em período eleitorais apresenta correlação inversa 

a essa, estando positivamente relacionado com a corrupção percebida.  

É possível que a existência de limites para doações em períodos eleitorais esteja sob maior 

fiscalização, o que pode aumentar a quantidade de casos de corrupção descobertos e também, portanto, a 

percepção da corrupção. Por outro lado, limites às doações em períodos não eleitorais, apesar de poderem 

desestimular as relações financeiras legais entre corporações e partidos, também podem conduzir a 

transações ilegais em um período em que a vigilância da sociedade possivelmente é menor, de modo que 

casos de corrupção possam passar despercebidos.  

A existência de provisões para financiamento público direto dos partidos teve relação positiva com 

o CPI, de forma que é possível visualizar tais fundos como importantes para garantir recursos mínimos para 

a manutenção de alguns partidos, o que pode ser fator que auxilie na garantia de um melhor ambiente 

democrático. Ainda, o financiamento público pode elevar o envolvimento político da população, caso esta 

seja com isso estimulada a verificar como seu dinheiro está sendo gasto pelos partidos, o que eleva os riscos 

destes, caso incorreram em atividades ilícitas.   



18 
 

Ainda, observou-se que a corrupção percebida aparenta não guardar nenhuma relação geral com o 

número de restrições existentes ao financiamento político, afastando ideias de soluções fáceis ou 

monotônicas. Ao contrário, o que se observa através dos resultados encontrados e das diferentes pesquisas 

comparativas entre países é que os arranjos políticos devem refletir condições locais para que sejam capazes 

de enfrentar o problema da corrupção em sua idiossincrasia neste nível. Muito embora tal fenômeno seja 

disseminado, ele só atinge essa amplitude justamente por ser capaz de se adaptar e assumir diferentes 

formas, de acordo com o contexto em que opera.  

De maneira geral, tais constatações ajudam a levantar alguns questionamentos contra o senso 

comum e ensejam a realização de novas pesquisas, que busquem avançar não somente na análise de outros 

fatores possivelmente relacionados à corrupção, mas também no sentido de investigar outros mecanismos 

de causalidade e feedback. Um breve inquérito em termos de causalidade (no sentido de precedência 

temporal) revelou que a relação da corrupção com as variáveis econômicas provavelmente não opera em 

mão única, existindo dinâmicas de influência mútua, suportadas pela teoria. Muito embora as correlações 

sejam importantes para lançar nova luz sobre algumas questões, faz-se necessário averiguar mais a fundo 

as relações de causa e efeito, bem como os mecanismos que as reforçam – problemática cada vez mais 

relevante para abordar o fenômeno da corrupção em sociedades dinâmicas e crescentemente complexas.  
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