
I. INTRODUÇÃO E PROBLEMA GENÉRICO 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Diz-se que tem muitas faces. Pode assumir várias formas e significados. Há 

quem lhe chame “imposto sobre o crescimento económico”. Ninguém sabe ao certo 

quanto vale, mas estima-se que custe ao mundo cerca de um bilião de dólares por ano.  

A corrupção é, indiscutivelmente, um dos maiores obstáculos ao 

desenvolvimento económico e redução da pobreza na actualidade. A década de noventa 

assistiu à sua emergência enquanto aspecto primordial do desenvolvimento, perante a 

constatação por parte das grandes empresas multinacionais do seu impacto nocivo no 

investimento, crescimento e redução da pobreza e, consequentemente, na persecução 

dos seus objectivos de maximização de resultados via globalização. 

O aumento de estudos quantitativos e de investigação nesse campo permitiu 

abordar o problema de forma mais frontal e, de facto, verifica-se que o enfoque 

colocado em grande parte das reformas do sector público na última década tem sido no 

combate à corrupção. Mas será que têm sido bem sucedidas? É possível quantificar um 

fenómeno que prolifera pelo mundo em boa parte graças à sua “transparência”, 

entenda-se, invisibilidade? Como travá-lo? Quais os sectores onde a corrupção prolifera 

quase impunemente, à vista da comunidade internacional, e porquê? Quais as condições 

que propiciam a disseminação desta enfermidade sócio-económica? Existirá algum 

modelo que, com um intervalo de confiança razoável, permita identificar essas 

condições e prever a sua ocorrência?  

Todas estas questões fazem parte de alguns dos mitos e factos que serão 

descortinados ao longo deste trabalho e que servirão de base para a construção de uma 

matriz de identificação dos principais vectores influenciadores da corrupção, como 

forma de contribuir com um novo instrumento para uma melhor compreensão deste 
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fenómeno complexo e corrosivo que se encontra, ainda que em diferentes graus de 

intensidade, presente em todas as sociedades.  

E a compreensão deste fenómeno começa pelo levantamento dos principais 

estudos e conclusões apresentados até ao momento nesta temática, dos agentes 

envolvidos na luta anti-corrupção e das vantagens e limitações das abordagens mais 

recentes, em destaque no capítulo II. 

O capítulo seguinte (III) expõe, então, alguns dos principais mitos que circulam 

de forma generalizada quando se fala em corrupção, contrapondo com factos e 

recorrendo à literatura existente, com a finalidade de clarificar este conceito, reflectir 

acerca do seu estado de arte e preparar o leitor para a consolidação de todo esse 

conhecimento no capítulo seguinte.  

O capítulo IV constitui, assim, o ponto de inflexão deste trabalho, com a 

apresentação de uma matriz que sistematiza os factores críticos da corrupção, embora 

não constitua, em si mesma, um modelo único de aplicação estandardizada, sendo 

apenas um instrumento de previsão da maior ou menor propensão para a ocorrência da 

corrupção, e termina com uma síntese das principais conclusões. 
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II. UMA DOENÇA CHAMADA CORRUPÇÃO 
 

 

“Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of an 
individual; the former invariably endangers the morals of the entire country.” 

 
Karl Kraus, escritor austríaco 

 

 

 

Dizia Bono, vocalista dos U2, que “a corrupção é tão mortal quanto o vírus do 

HIV/SIDA”1, já para Nicanor Duarte Frutos, antigo Presidente do Paraguai, “a 

corrupção é como o tango, dança-se a dois” 2. Estas são algumas das muitas definições 

e interpretações de corrupção, no entanto são quase todas correctas visto que se trata de 

um complexo fenómeno social, político e económico que afecta transversalmente uma 

dada sociedade.  

Quando membros de um governo ou responsáveis de organismos públicos 

roubam fundos destinados ao desenvolvimento do País, à assistência humanitária ou 

emergência após catástrofes naturais, o impacto é sentido directamente nos segmentos 

mais pobres da população e traduzido nos principais indicadores demográficos. A 

corrupção, como refere Bono, mata. 

Susan Rose-Ackerman e Robert Klitgaard foram os pioneiros na sistematização 

dos quatro factores que tendem a propiciar situações de corrupção: poder monopolista, 

larga margem de discricionariedade, falta de transparência na tomada de decisão e 

ausência de responsabilização pelas decisões. O seu trabalho permitiu ajudar a elaborar 

estratégias no combate à corrupção, em especial à corrupção burocrática, e a introduzir 

uma abordagem racional na compreensão das motivações que impelem à sua prática: se 

os benefícios esperados de uma transacção corrupta superarem os seus custos 

esperados, um indivíduao terá um incentivo para realizar essa transacção. 

Os primeiros estudos realizados sobre o fenómeno da corrupção, apesar de 

importantes e de terem iluminado as mentes menos familiarizados sobre o assunto, 

foram fracos em termos da sua medição e quantificação. Foi só a partir dos anos 90 que 
                                                      
1 The Guardian, 23 de Maio de 2006  
2 Financial Times Online, 14 de Agosto de 2006 
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surgiram as avaliações baseadas nas percepções de corrupção e governação de um País, 

impulsionadas sobretudo pelo interesse das grandes companhias multinacionais em 

investir nos mercados emergentes.  

Essa preocupação em estudar e combater o fenómeno da corrupção é facilmente 

justificada pela constatação de que a predominância de práticas pouco transparentes 

num dado País enfraquece a confiança do seu sector privado e a qualidade das 

instituições públicas, o que não é bom para o investimento. Para um investidor honesto 

conseguir actuar e colocar a máquina burocrática funcionar, necessitará de subornar e, 

perante o risco de reprovação internacional e perda de credibilidade, ele irá optar por 

abandonar o mercado que é conivente com formas ilícitas de geração de riqueza e que 

conspira contra a imagem e reputação dos seus investidores, e apostar num mercado 

mais transparente.  

A corrupção não é um obstáculo apenas ao desenvolvimento social mas também 

económico pois afasta o interesse do sector privado: os investimentos num País 

corrupto podem ser até 20% mais onerosos do que num País sem corrupção, o que é 

altamente desincentivante. 

Transparency International3, a maior ONG internacional dedicada ao combate à 

corrupção, publicou recentemente uma lista dos grandes corruptos dos últimos tempos, 

todos antigos Chefes de Estado, e o montante estimado que terá sido desviado4. A 

encabeçar a lista está Mohammed Suharto, Presidente da Indonésia (1967-98), com um 

saque no valor compreendido entre 5 e 10 mil milhões de dólares, seguido de Ferdinand 

Marcos, Presidente das Filipinas (1965-97), que se terá apropriado de activos do Estado 

no valor de 5 mil milhões de dólares e “Papa Doc” Duvalier e filho, presidentes do 

Haiti entre 1957 e 1986, que alegadamente terão roubado ao Estado perto de 2 mil 

milhões de dólares, ou seja, cerca de 87% das despesas públicas pagas directamente à 

família Duvalier e amigos.  

A corrupção de topo ou grande corrupção é apenas uma das muitas formas de 

corrupção que afectam sociedades tão diversas como o Haiti e Portugal. Porém, as 

dificuldades ao nível da investigação fazem com que, em ambos os países, os casos 

denunciados tenham quase sempre o mesmo fim: o arquivamento.  

                                                      
3 ONG fundada em 1993, com sede em Berlim 
4 Global Corruption Report 2004 – Transparency International 

  4



Quando cidadãos, empresas e e grupos de interesse conseguem adquirir bens 

públicos de forma mais barata, excepções, privilégios, imunidade e impunidade através 

de métodos pouco transparentes e lícitos, o Estado não só fica mais pobre como 

também enfraquecido, incapaz de se reestruturar e, pior ainda, incapaz de assegurar os 

recursos e serviços básicos aos cidadãos (Langseth, 1998).  

As camadas mais desfavorecidas da população (geralmente a grande maioria 

nos Países de elevada corrupção) são as que mais sofrem os efeitos da recessão na 

economia, as que mais dependem dos recursos e serviços básicos assegurados pelo 

Estado, e as que estão em piores condições de suportar os custos associados ao 

suborno, fraude e apropriação indevida de privilégios económicos.  

Como poderá ser visto mais à frente, é difícil identificar um sector de actividade 

mais vulnerável, já que todos aqueles que gerem valor, através de um produto ou 

serviço, estão sujeitos ao surgimento de oportunistas em qualquer ponto da cadeia de 

valor. No entanto, as adjudicações de contratos para projectos públicos (procurement 

estatal), sobretudo no caso de mega-contratos em Países em desenvolvimento, 

tipicamente no sector das infra-estruturas, são altamente susceptíveis à prática da 

corrupção pois dada a dimensão e valores envolvidos em tais projectos, a tentação de 

manipular o processo a troco de pagamentos por “debaixo do pano” é enorme. E essa 

manipulação pode ocorrer em qualquer fase do processo de procurement, seja na 

concepção do projecto (incluir o uso da tecnologia de uma determinada empresa nos 

requisitos obrigatórios do contrato, por exemplo) ou na sua implementação (através de 

uma suposta renegociação do contrato devido a circunstâncias não previstas).  

As tentações são muitas e, então, se partirem dos interesses rent-seeking de 

alguns gigantes empresariais, fica ainda mais difícil contê-las, razão pela qual a 

Transparency International criou o Pacto de Integridade como instrumento de 

prevenção da corrupção em contratos públicos e que mais não é do que o compromisso 

assumido pelas empresas de refutarem todo e qualquer comportamento menos lícito. 

Trata-de de um acordo assinado entre o governo (local ou nacional) e todos os 

proponentes para um contrato público e que contém um conjunto de direitos e 

obrigações com vista a garantir que nenhum dos outorgantes, em nenhum momento, 

pagará, oferecerá, exigirá ou aceitará subornos, fará alianças com os concorrentes para 

obter o contrato, nem durante a implementação do mesmo.  
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E o que é que acontece quando a corrupção se consuma? Para onde vai o 

dinheiro? A corrupção, como já foi referido, assume muitas formas e raramente deixa 

vestígio. A forma mais frequente de corrupção é através do suborno, sob a forma de 

entrega de dinheiro ou de transferência bancária para uma conta no estrangeiro, muitas 

vezes criada nos chamados paraísos fiscais5. Os subornos são utilizados para uma 

pluralidade de fins, dependendo do montante em jogo, desde servir como meio de 

subsistência, passando pelo sustento de luxos e vícios pessoais (carros, aviões, jóias, 

jogo, drogas, prostituição), até mesmo para injectar em redes internas de patronato6 que 

vão permitir obter mais prestígio e poder (Campos e Pradhan, 2007).    

Investimentos em empreendimentos imóveis e actividades lucrativas, como 

hotéis, colecções de arte e casinos, onde circulam grandes volumes de capital, são 

formas de aplicar os fundos provenientes de actividades criminosas, de forma 

relativamente discreta, quando esses fundos são muito elevados. Em alternativa, o 

dinheiro pode ser mantido numa conta no estrangeiro ou sujeito a uma série de 

transferências internacionais e investimentos realizados com o intuito de ludibriar a 

verdadeira origem desse capital, até poder voltar novamente a entrar no País, num 

processo que é comummente designado por lavagem de dinheiro ou branqueamento de 

capitais7 e que compromete a poupança interna, agravando o nível de pobreza da 

população.  

Entre os muitos efeitos gerados pela corrupção, há dois considerados invisíveis: 

um elevado grau de desconfiança em relação à integridade das instituições públicas e 

um subdesenvolvimento social. Em relação ao primeiro, a corrupção que chama a 

atenção e causa revolta e indignação é a que envolve dinheiro. Quando não há valores 

monetários envolvidos, é como se a corrupção não se tivesse consumado e, como tal, 

não tem importância, o que é um conceito errado e torna invísivel um conjunto elevado 

de comportamentos ilícitos e igualmente nocivos como a desigualdade de 

oportunidades, o fraco serviço público ou o prejuízo dos interesses nacionais. O 

segundo efeito é sentido no clima de miséria que assola boa parte da sociedade e de 

falta de assistência a cuidados básicos de saúde e acesso a medicamentos, muitos dos 

quais os cidadãos nem sequer sabem que existem.  

                                                      
5 Ver Glossário da Corrupção 
6 Idem 
7 Idem 
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II. 1. A Aliança Anti-Corrupção 

 

O Banco Mundial (BM) estima que todos os anos, no conjunto dos Países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, mais de 1 bilião de dólares são pagos em 

subornos8, o que não é de estranhar que, segundo a mesma instituição, os Países que 

combaterem a corrupção e melhorarem a aplicação da lei, podem aumentar a riqueza 

nacional em 400%. 

De facto, o BM tem sido o principal aliado dos movimentos anti-corrupção, 

tendo identificado este flagelo como um dos maiores obstáculos ao desenvolvimento 

das economias e o seu combate imperativo para o alcance da sua missão de redução da 

pobreza no mundo. Desde 1996, esta instituição internacional apoiou mais de 600 

programas de anti-corrupção e, no caso específico do Haiti, com a reabertura do seu 

escritório em Port-au-Prince, em 2005, assumiu o compromisso de ajudar o País a 

crescer e reduzir a pobreza através do desenvolvimento local e fortalecimento das 

instituições, com a aprovação de fundos da Associação Internacional de 

Desenvolvimento (AID) para projectos ligados à Água e Saneamento Rural, Reforma 

da Governação Económica e Educação.  

Apesar de haver uma maior consciencialização acerca dos perigos da corrupção 

e de um Estado frágil, e do seu impacto no (sub) desenvolvimento dos Países, a verdade 

é que mais projectos necessitam ser desenvolvidos ou bem sucedidos no Haiti para 

combater este flagelo. A prová-lo está o recentemente divulgado IPC 20089 que coloca 

esta nação em 177º lugar, o mesmo lugar do ano passado, e que em 2006 ocupava o 

último lugar (163º) do ranking de Países ordenados pelo nível de corrupção percebida 

por empresários e sociedade civil.  

As medidas levadas a cabo nos últimos 3 anos foram, portanto, insuficientes, 

tornando urgente um conjunto de acções que combinem o fortalecimento das 

instituições públicas com as novas tecnologias de informação e comunicação para uma 

maior transparência, responsividade e credibilidade junto da sociedade civil, dos media 

e da comunidade internacional (investidores).  

                                                      
8 www.worldbank.org 
9 Ver Tabela 1 
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Tabela 1. Índice de Percepção da Corrupção 2008 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Transparency International 2008 
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O mesmo acontece com a grande generalidade dos Países em África. Depois da 

década de 80 ter ficado rotulada como a “década perdida” para o desenvolvimento, 

tornou-se evidente que a eficácia da Ajuda Internacional, agora e antes, está aquém do 

que era desejável, do que era realmente necessário, e isso não é um mito, é um facto. 

Até quando o mundo vai assistir ao conflito de Darfur, que já tomou proporções de 

“limpeza étnica”, e ao conluio do governo sudanês em matéria de apoio armado? Que 

fizeram governantes como Mobutu10 para o seu povo após várias décadas no poder? 

Porque é que a República Democrática do Congo continua a ser um dos Países mais 

pobres do mundo? O que aconteceu em Moçambique ou Angola volvidos mais de trinta 

anos sobre a independência?  

A cooperação internacional, nos moldes em que é realizada, transformou-se 

num mecanismo que alimenta relações de subjugação e despotismo em África perante 

uma postura parasita e autocentrada dos seus governantes. As causas da instabilidade 

social/política/económica, das guerras, da miséria, da propagação assustadora de 

doenças como a Malária e o HIV, da fome cíclica, da falta de desenvolvimento, mesmo 

que em alguns casos com crescimento do PIB, da falta de democracia, das migrações 

forçadas, do terrorismo, das constantes violações dos direitos humanos, e do recurso ao 

armamento para resolver diferendos políticos ou religiosos, são em grande parte 

consequência da qualidade e tipo de governação que persiste em África. 

Se houvesse uma responsabilização efectiva dos governantes e uma exploração 

planeada e criteriosa dos recursos nacionais existentes em África, não haveria tanta 

necessidade de auxílio externo. Veja-se o exemplo de Países como o Botswana, Chile e 

Costa Rica que reduziram a incidência de corrupção a níveis comparáveis ao de muitos 

países industrializados, contrariando o mito de que um País necessita de ser rico para 

poder combater este flagelo. 

Neste contexto, as IFI deveriam fornecer aos países os meios necessários para 

que possam fazer escolhas informadas, compreendendo os riscos e consequências de 

cada alternativa. A essência da liberdade é o direito de escolher, aceitando a 

responsabilidade decorrente da opção tomada.  

                                                      
10 Mobutu Sese Seko Nkuku Ngbendu wa Za Banga foi Presidente do Zaire entre 1965 e 1997 e ficou 
para a História como um dos mais poderosos e corruptos chefes de estado de sempre. O seu nome 
significa em português: O Todo Poderoso Guerreiro que, Por Sua Força e Inabalável Vontade de 
Vencer, Vai de Conquista em Conquista, Deixando fogo em Seu Rastro.  
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Cada vez mais se apela, portanto, a uma mudança na maneira de fazer política, 

erradicando as estratégias de cooperação internacional que sobrevalorizam as vantagens 

de uns em detrimento dos interesses da maioria e que criam condições para a 

proliferação de ditaduras e estados corruptos como forma de governação. 

 

II. 2. Enquadramento actual das IFI  

 

A partir da década de 90, os bancos multilaterais passaram a fomentar um novo 

tipo de relação com as organizações da sociedade civil, sem a intermediação dos 

estados nacionais, devido à crise de legitimidade resultante da constatação de que os 

seus programas não haviam contribuído para a superação dos acentuados níveis de 

pobreza nos países.  

O BM já experimentou várias formas de estabelecer diálogo com a sociedade 

civil mas, em geral, têm sido frustrantes quando a mensagem que é percebida no 

destinatário é a intenção de dispersar as tensões e as diferenças de posições em relação 

às políticas do Banco. 

Na opinião dos mais radicais, o livre comércio gera tensões sociais, ganhadores 

e perdedores, um aumento da vulnerabilidade em relação aos mercados internacionais, 

e só uma reestruturação plena nos modelos e metodologias preconizados pelas IFI 

poderá trazer alguma trégua na discussão dos últimos anos.  

A esse respeito, Stiglitz (2005) defende que a globalização está 

“sobrevalorizada” e critica todos aqueles que lhe conferem uma carga fatalista 

(“resistir-lhe é inútil”) pois, apesar de ser inevitável, “a forma como os países 

respondem a esse fenómeno não precisa de ser” (pp. 254).  

Stiglitz quer com isto dizer que, ao contrário do que afirma a ideologia 

neoliberal e, particularmente, a sua vertente globalista – para a qual a globalização 

impõe restrições económicas que apontem na direcção de um modelo único – há muitos 

caminhos para o desenvolvimento. E reforça a sua posição lembrando que muitos 

países conseguiram desenvolver-se sem corresponder aos critérios do Fundo Monetário 

Internacional (FMI), sendo o maior exemplo os Estados Unidos, que a partir de 1860 

adoptou as maiores tarifas de importação do mundo.  
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II. 3. O enfoque na Informação e na Comunicação 

 

O uso das tecnologias modernas da informação e comunicação (TIC) a favor da 

melhoria da eficiência e eficácia da governação (e-government), tem vindo a ganhar 

nos últimos anos uma crescente popularidade dado que é reconhecido o seu impacto na 

redução da corrupção. 

O Banco Mundial, Banco Asiático de Desenvolvimento e o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento envolveram-se num relatório conjunto de apoio à 

aplicação das TIC para os contratos públicos, defendendo que estas tecnologias fazem 

mais do que simplesmente fornecer o acesso à informação: a sua aplicação efectiva  

faz com que os processos sejam formalmente definidos e os procedimentos, termos e 

condições sejam padronizados.  

Assim, o e-procurement não é simplesmente a aplicação da tecnologia a 

processos existentes, mas sim um processo de reforma em si mesmo que requer, em 

muitos casos, a alteração ou eliminação dos processos tradicionais, em concreto, que 

processos de gestão, protocolos e procedimentos sejam padronizados, reformatados e 

muitas vezes simplificados, a fim de se tornarem compatíveis com a envolvente digital 

(Campos e Pradhan, 2007, pp. 432). 

Durante as décadas de 70 e 80, o trabalho realizado em torno do 

desenvolvimento foi marcado por inúmeras falhas e sucessos pontuais, o que fez com 

que muitos repensassem a eficácia dos modelos e teorias neoliberais preconizados na 

época. Foi nesse contexto que Amartya Sen (Sen, A. 1999) apresentou ao mundo a sua 

visão de desenvolvimento, assente na eliminação de privações de liberdade que limitem 

as escolhas e as oportunidades das pessoas de exercerem a sua cidadania, defendendo 

que todos devem ser agentes criativos do seu próprio desenvolvimento.  

A abordagem das capacidades de Sen, em oposição à ideia de um modelo 

universal de desenvolvimento e, por isso, em claro contraste com o paradigma 

neoliberal dominante, lançou as bases para o paradigma do Desenvolvimento Humano 

e para um conjunto de novas abordagens, entre as quais, a abordagem participativa11, 

                                                      
11 O conceito de participação, segundo a definição usada pelo Banco Mundial, é “um processo através do 
qual as pessoas, em especial os marginalizados, influenciam decisões que os afectam”.  
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que surge já no final dos anos 80, e coloca grande ênfase na comunicação para o 

desenvolvimento sustentável (Mefalopulos, 2008, pp.55).  

Segundo esta filosofia, o acto de comunicar não é visto apenas como uma forma 

de enviar mensagens ou mudar comportamentos de um indivíduo mas como uma 

ferramenta de pesquisa e identificação de problemas chave, em cada contexto, e que 

deve envolver todos os agentes na tomada de decisão em iniciativas de 

desenvolvimento. Esse maior envolvimento e participação geram, necessariamente, 

maior transparência e minimizam a ocorrência de comportamentos ilícitos e obscuros. 

A Comunicação para o Desenvolvimento é, deste modo, diálogo, participação e 

partilha de conhecimento e informação num só. A sua acção consiste em dar voz aos 

diferentes actores para que participem do processo de tomada de decisão do seu próprio 

desenvolvimento; em promover a aceitação das políticas que contribuam, de facto, para 

a melhoria do acesso dos mais desfavorecidos aos recursos e serviços fundamentais; em 

tornar a informação acessível e compreensível a todos, para que seja mais do que 

palestrar mas sim formar, trocar ideias e experiências, partilhar know-how, por um lado, 

e prevenir a gestão danosa e ilícita dos recursos, denunciar abusos de poder e todos os 

casos de corrupção, aos mais variados níveis, por outro. 

Nesta abordagem, cada sociedade deve procurar delinear a sua própria 

estratégia para um desenvolvimento sustentável a partir dos recursos 

físicos/financeiros/humanos disponíveis e atendendo às necessidades, valores, 

percepções, e características das populações envolvidas. É neste contexto que surge a 

comunicação, num campo de actuação que ultrapassa os “media” e a veiculação de 

mensagens, e se torna parte integrante de um processo social e de governação 

transparente. 

Na defesa desta abordagem, um grupo de especialistas de comunicação do 

Banco Mundial criou, em 1998, a Development Communication Division (DevComm) 

com o objectivo de prestar consultoria estratégica em comunicação para o 

desenvolvimento e implementação de reformas e projectos com êxito através da criação 

de mecanismos que facilitem e alarguem o acesso público à informação sobre as 

reformas; do fortalecimento da capacidade dos seus clientes (geralmente os governos) 

em escutar e negociar com os diferentes intervenientes; da realização de actividades de 

comunicação que se baseiem em pesquisas de opinião pública.   
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Esta unidade do Banco esteve dividida em quatro áreas de actuação, 

nomeadamente, “Apoio de Comunicação Operacional”, “Capacitação e partilha de 

Conhecimento”, “Comunicação para operações de Desenvolvimento Sustentável”, e 

“Estudo da Opinião Pública” (Mefalopulos, 2008, pp.28), tendo mais recentemente 

adicionado uma quinta área de actuação designada por CommGAP – Programa de 

Comunicação para a Governação e Responsabilização.12 

Actualmente, em plena era dos Objectivos de Desenvolvimento do Milénio, e 

do consenso geral que estes objectivos não podem ser alcançados sem uma boa 

comunicação (Mefalopulos, 2008, pp.14) e uso das tecnologias de informação 

disponíveis, a Comunicação para o Desenvolvimento está a ser utilizada em vários 

projectos como parte integrante da estratégia e há uma crescente tendência para a sua 

disseminação em políticas nacionais de desenvolvimento sustentável.  

Porém, muitos são ainda aqueles que não reconhecem nesta abordagem um 

contributo eficaz para o desenvolvimento, até mesmo no seio do Banco Mundial, onde 

a DevComm continua a lutar pelo reconhecimento do seu trabalho junto dos seus pares, 

dentro do Banco, e na comunidade internacional13.  

O facto dos seus resultados não serem tão facilmente medidos como os money 

metrics da abordagem economicista, poderá dificultar a adopção da comunicação para o 

desenvolvimento como ferramenta imprescindível no combate à pobreza e à corrupção. 

Mas como Nelson Mandela14 referiu, são “as pessoas fazem a diferença”, e dado que a 

natureza das pessoas é comunicar, a comunicação para o desenvolvimento é vital para 

fazer a diferença acontecer.  

 

 

                                                      
12 A CommGAP – Communication for Governance and Accountability Program é um programa do 
Banco Mundial lançado em Setembro de 2006 e financiado pelo Departament for International 
Development do Reino Unido 
 
13 A título de curiosidade, o Banco Mundial (DevComm) em parceria com a Food and Agriculture 
Organization e a Communication Iniciative, realizou em Outubro de 2006, em Roma, o primeiro 
Congresso Mundial de Comunicação para o Desenvolvimento. O evento contou com a presença de vários 
dos actuais líderes de desenvolvimento e comunicação mais influentes do mundo, que discutiram como 
se pode aumentar as taxas de sucesso dos programas de desenvolvimento através do uso eficaz da 
comunicação. As conclusões e recomendações obtidas ficaram conhecidas como o “Consenso de Roma”, 
em clara analogia ao Consenso de Washington. 
 
14 “The Rome Consensus”, The World Congress on Communication for Development, 2006  
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II. 4. Conclusão 

 

Um dos grandes perigos da corrupção é o facto deste flagelo favorecer o tráfico 

de drogas e o crime organizado pois está associado à lavagem de dinheiro e 

transferências internacionais (ilícitas) de dinheiro que podem ser utilizadas para apoiar 

organizações terroristas, redes de prostituição, armas e estupefacientes. A cooperação 

internacional não tem sido tão eficiente, como seria desejável, tendo transformado-se 

numa fonte de exploração dos governos mais corruptos, o que torna premente reformar 

a abordagem nesta área e adoptar um dos muitos caminhos possíveis para o 

desenvolvimento, como por exemplo o uso das TIC que, entre outros, permitem que os 

diferentes actores participem do processo de tomada de decisão do seu próprio 

desenvolvimento, reduzindo a formação de condições favoráveis à proliferação 

comportamentos corruptos.  
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III. MITOS E FACTOS 

 

“Only by understanding better actual human behaviour can we hope to design policies 

that will make our economies work better as well.” 

Joseph Stiglitz, economista norte-americano 

 

 

 

A corrupção é geralmente associada a actividades que envolvem o Estado, 

sobretudo quando estamos perante situações em que este põe em prática o seu poder 

monopolista e discricionário. Assim, poderia fazer sentido propor a redução ou 

extinção da figura do Estado para acabar com a corrupção, mas é lógico que tal seria 

impensável pois uma sociedade civilizada não pode funcionar sem tal figura 

reguladora, e em socidades mais avançadas o Estado chega a mesmo a assumir um 

papel bastante activo em várias áreas e sectores de actividade. O argumento de que 

estados grandes são mais propícios à corrupção cai por terra se pensarmos que alguns 

dos países menos corruptos do Mundo, como o Canadá, a Finlândia, Holanda e Suécia, 

têm um fortíssimo sector público, medido em termos do peso das receitas fiscais ou dos 

gastos públicos no PIB desses países.  

Este é apenas um dos muitos mitos que circulam entre os estudiosos deste 

flagelo e que irei neste capítulo apresentar, contrastando-os com factos e recorrendo à 

literatura existente nessa matéria, bem como à nossa história recente, sempre que 

necessário, com o objectivo de trazer um melhor entendimento do que é realmente a 

corrupção e deixar algumas pistas para o trabalho que deve ser feito no sentido de 

minorar o seu impacto na sociedade.     
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III.1 É possível medir a Corrupção? 

 

A corrupção é facilmente sentida e percebida, mas dificilmente detectada. E se 

não é detectada também não pode ser medida, um pouco como acontece com a fé numa 

dada religião. Uma tentativa de contornar este obstáculo e tornar a corrupção mais 

mensurável, é realizar pesquisas de opinião, divulgar novos casos de corrupção pelos 

meios de comunicação e contabilizar o número de condenações, porém é importante 

não esquecer que as opiniões revelam apenas o estado de desconforto pessoal do 

indivíduo inquirido, que será tanto maior quanto mais forem os casos de impunidade 

que esse indivíduo tiver conhecimento. Esse conhecimento é resultado da informação 

veiculada pelos meios de comunicação, que geralmente focam os grandes escândalos, e 

que poderá mais ou menos fidedigna consoante o grau de imparcialidade e 

independência desse meio de comunicação. O número de condenações é também um 

factor meramente indicativo visto que ele retratará apenas o que o próprio Estado 

denunciar. 

Nos últimos quinze anos têm sido feitos inúmeros esforços no sentido de tornar 

mensurável o fenómeno da corrupção, uma vez que existe a ideia que só poderão 

ocorrer progressos nesta área se a corrupção puder ser medida, pois permitirá 

diagnosticar problemas e controlar resultados. Um dos grandes defensores desta teoria 

tem sido o Banco Mundial que, em conjunto com outras organizações, tem procurado 

colmatar esta lacuna.  

No final da década de 90, o World Bank Institute (WBI) desenvolveu um 

conjunto de indicadores agregados que cobriam várias áreas da governação (controlo da 

corrupção, estado de direito, eficácia governamental, qualidade da regulação, voz e 

responsabilização, e paz e estabilidade política) o que permitiu grandes avanços na 

quantificação do impacto da corrupção ao nível macro, nomeadamente apurar a 

existência de uma relação causal entre corrupção e fraca governação (Campos e 

Pradhan, 2007) 

Ainda assim, e há que dizê-lo, existem algumas dificuldades de medição e “as 

margens de erro não são tão reduzidas”, como reconhece Kaufmann (2005), director de 
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Programas Mundiais do WBI e acérrimo defensor desta instituição e do seu papel na 

luta anti-corrupção. 

Um dos mais conhecidos e referenciados índices de corrupção em pesquisas 

científicas é o Índice de Percepção da Corrupção (IPC), que desde 1995 é apresentado 

anualmente pela Transparency International15. Para formar o índice, empresários e 

analistas de diversos Países são convidados, por um conjunto variado de instituições 

independentes e idóneas16, a dar sua opinião sobre o grau de corrupção em cada País. 

Desta forma, o índice não mede objectivamente a corrupção, mas sim como o conjunto 

da sociedade percebe subjetivamente a corrupção em cada País17.  

A razão pela qual o IPC é baseado apenas em percepções prende-se com a 

dificuldade em aferir, na globalidade, os níveis de corrupção em diferentes Países e os 

montantes envolvidos, não só na corrupção de topo, mas na corrupção burocrática e 

pequenos subornos. Os Países são, então, classificados numa escala de 0 a 10, sendo 

que as notas mais baixas indicam elevados níveis de corrupção e as mais elevadas 

apontam para baixos níveis de percepção da corrupção.  

O IPC 2008 abrange 180 Países, o que significa que foi possível encontrar, pelo 

menos, 3 fontes de informação para esses Países (requisito obrigatório para um País 

figurar no IPC). Por esse motivo, a pontuação que cada País recebe é um indicador 

muito mais importante que a posição ocupada comparativamente aos restantes, pois ano 

após ano há novas entradas e saídas de Países.  

A corrupção na Somália foi “percebida” como a mais elevada em 2008, o que 

não significa que a Somália seja o País com maior corrupção do mundo e os seus 

habitantes os mais corruptos. Apesar da corrupção ser um dos maiores entraves ao 

desenvolvimento e redução da pobreza nesse território, a grande maioria dos Somalis 

são meramente vítimas da corrupção e da incapacidade das suas instituições e líderes 

em controlar ou prevenir esse fenómeno.  

                                                      
15 ONG internacional, fundada em 1993, com sede em Berlim, Alemanha 
 
16 Como por exemplo World Bank, Economist Intelligence Unit, Freedom House ‘Nations in Transit’, 
International Institute for Management Development (em Lausanne), Merchant International Group 
Limited (em Londres), Political and Economic Risk Consultancy (em Hong Kong), United Nations 
Commission for Africa, World Economic Forum (WEF), World Markets Research Centre (em Londres) 
 
17 Retirado do site oficial da Transparency International (www.transparency.org) 
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As diferenças em termos de pontuação que um dado País verifica, ano após ano, 

podem resultar de uma mudança na percepção do desempenho desse País ou na amostra 

e metodologia utilizada, muito embora seja difícil melhorar a pontuação do IPC num 

curto espaço de tempo, uma vez que é baseado em informação dos dois anos anteriores. 

No caso da Somália, tal explicação não se aplica uma vez que este País sempre 

apresentou valores bastante baixos. 

Relativamente ao tratamento da informação, todos os dados (enviados 

gratuitamente pelas agências que os recolhem) têm que ser bem documentados e em 

quantidade suficiente que permita avaliar a sua autenticidade e daí retirar as devidas 

conclusões. O controlo de qualidade do IPC cabe a um Comité de Revisão do Índice, 

constituído por especialistas internacionais nas áreas da corrupção, econometria e 

estatísticas, que contribui com sugestões de melhoria do referido indicador.  

Não obstante a importância reconhecida deste indicador, o IPC é criticado por 

duas grandes razões. Primeiro, pela influência que a corrupção passada ou o destaque 

dado pelos meios de comunicação social a casos isolados de corrupção pode exercer 

nas pessoas inquiridas. Segundo, a oscilação dos Países que são objecto de estudo 

(todos os anos entram e saem Países da tabela) da TI dificulta a análise comparativa 

entre os vários Países e retirar conclusões assertivas.  

Alguns governos têm recorrido às pontuações do grau de corrupção para 

determinar se um País deve ou não ser elegível em termos de receber ajuda, mas a 

Transparency International já se manifestou de forma negativa a este tipo de análise e 

decisão, visto que até mesmo os Países com muita corrupção (percebida), necessitam de 

ajuda para emergir da espiral corrupção-pobreza em que se encontram e a sua 

pontuação deve funcionar com um sinal de alerta para a comunidade internacional, 

apesar do elevado risco fiduciário18 associado. 

 

 

III. 2. Dados subjectivos são pouco fiáveis na medição da corrupção? 
 

Não necessariamente. Em primeiro lugar, toda a informação, seja ela subjectiva 

ou objectiva, “comporta sempre algum elemento de incerteza” (Kaufmann, Kraay e 

                                                      
18 Ver Glossário da Corrupção 
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Mastruzzi, 2006) e, como tal, pode não ser inteiramente fiável em termos de precisão. 

Em segundo lugar, o facto da corrupção deixar poucos vestígios da sua passagem, visto 

ser uma actividade ou comportamento clandestino, faz com que as percepções e 

impressões dos indivíduos que respondem aos inquéritos, baseadas nas suas próprias 

experiências pessoais, sejam não só a melhor mas, muitas vezes, a única fonte de 

informação. É importante não confundir imprecisão com falta de fiabilidade pois a 

primeira não significa que as fontes ou indicadores utilizados não são fiáveis, apenas 

chama a atenção para o facto de existir uma margem de erro que deve ser tida em conta 

antes de se tirarem conclusões. 

As percepções, por seu turno, ainda que subjectivas, traduzem-se em acções 

bastante objectivas: um cidadão que considere uma determinada empresa como 

fraudulenta, não vai querer recorrer aos seus serviços (motivações morais), da mesma 

maneira que uma empresa que esteja a pensar investir num determinado sector, 

promissor tanto no Perú como na Venezuela, ao aperceber-se do elevado nível de 

corrupção que se passa no estado governado por Hugo Chavez, e dos elevados riscos e 

custos associados, em comparação com o Perú (ver tabela 1), vai seguramente optar por 

investir neste último (motivações económicas).  

Do lado de quem decide, as respostas aos inquéritos lançados a cidadãos e 

empresas permitem não só obter as percepções desse fenómeno, mas também 

identificar as áreas prioritárias no combate à corrupção e obter sugestões de como 

proceder em estratégias futuras.  

 

 

III. 3. A corrupção é um fenómeno exlusivo do 3º Mundo?  

 

Não, trata-se de um flagelo transnacional, globalizado, presente em Países ricos 

e pobres (ver figura 1), embora menos controlado em Países em desenvolvimento. 

Segundo a Transparency International, “tanto em Países ricos como em Países pobres, o 

desafio de controlar a corrupção requer instituições sociais e governamentais que 

funcionem”19.  

 

                                                      
19 Press Release de apresentação dos resultados de 2008  
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Figura 1. Mapa-Mundo da Percepção de Corrupção em 2008 

 

 
Fonte: Transparency International 

 

De facto, verifica-se que os Países mais pobres apresentam uma elevada 

propensão para a corrupção no poder judiciário e ineficiência do controle pelo 

legislativo, em resultado da inexistência de instituições sólidas e que visem o bem estar 

público, enquanto que os Países ricos, por sua vez, demonstram carências de 

regulamentação no sector privado ao nível da inibição da prática de subornos e 

incentivos, e uma supervisão insuficiente das transações e instituições financeiras.  

Poderemos passar à demonstração da veracidade desta afirmação através de um 

exercício simples e que consiste em olhar para a lista extraída do relatório 2007/08 do 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD)20 com os 177 Países 

ordenados de forma decrescente do seu Índice de Desenvolvimento Humano21 (IDH), e 

cruzá-la com a lista incluída no relatório da Transparency International22, que classifica 

                                                      
20 Ver Tabela 2 
21 O IDH é uma medida comparativa do bem-estar de uma população (baixo, médio ou alto), engloba três 
dimensões (riqueza, educação e esperança média de vida) e varia entre 0 e 1. 
22 Ver Tabela 1 

  20



180 Países por ordem decrescente do seu IPC23 em 2008. Ao fazermos este exercício, 

verificamos que, na generalidade, os Países com IDH mais elevado são também aqueles 

com IPC maior. Mas será sempre assim?  

 

Tabela 2. Índice de Desenvolvimento Humano 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
23 IPC situa-se entre 0 e 10, sendo 10 sinónimo de total transparência 
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Fonte: Relatório de Desenvolvimento Humano 2007/2008 da UNDP 
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Se olharmos para a Tabela 2 com maior atenção, verificamos que Países com 

IDH alto (igual ou superior a 0,8) como Itália, Grécia, Argentina e Rússia, apresentam 

fracos resultados em termos de IPC, e mais baixos que alguns Países com IDH médio e 

baixo. Os casos da Argentina e Rússia são flagrantes, ocupando a 107ª e 147ª posição, 

respectivamente, em termos de IPC.  

Ao tomarmos Portugal como referência24, verificamos que ocupa a 29ª posição 

do ranking de IDH e a 32ª posição no IPC. Até aqui nada de surpreendente, não fosse o 

facto de Portugal estar abaixo de nações como Barbados, Chile, Uruguai, Estónia, 

Qatar, São Vicente e Granadinas e Santa Lucia, todas com IDH inferior ao de Portugal 

e, no caso das ilhas caribenhas (os dois últimos), com IDH no escalão médio.  

Mas as curiosidades continuam: Botswana, País da África Austral que ocupa a 

124ª posição do IDH e possui uma das mais baixas taxas de esperança média de vida à 

nascença (em grande parte devido ao flagelo da SIDA nesse País), apresenta 

inesperadamente o 36º IPC mais elevado, ficando à frente de Países como Itália, Malta, 

Coreia do Sul, República Checa e Hungria. Cai, assim, por terra o mito de que são 

necessárias várias gerações para melhorar a governação de um País (Kaufmann, 2005). 

Outros exemplos de que um IDH médio não inibe necessariamente a existência 

de boas práticas de governação são Cabo Verde, Butão e África do Sul, e até Países 

com IDH baixo podem estar bastante melhor posicionados em termos de IPC, como é o 

caso flagrante do Burkina Faso (2º IDH mais baixo da tabela mas 80º lugar no IPC), 

Senegal, Mali e Benin.  

A Transparency International considera que a actuação da Convenção Anti-

Suborno da OCDE, que, desde 1999, criminaliza o suborno em Países estrangeiros por 

empresas localizadas nos Países membros, permanece precária25, a avaliar pelos fracos 

resultados alcançados. A verdade é que a criação de normas e regulamentações são 

somente metade da batalha, pois as grandes mudanças só ocorrerão com um 

compromisso sério da comunidade empresarial com as práticas de combate à 

corrupção, tanto nos Países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento.  

                                                      
24 A título de curiosidade, Portugal baixou de ranking em ambos os índices, entre 2007 e 2008 
25 Press Release de apresentação dos resultados de 2008 
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O relatório do GRECO26 de 2006 já referia, especificamente para o caso de Portugal27, 

a constatação de uma "falta de estratégia no combate à corrupção" pela "falta dos meios 

materiais, financeiros e humanos e, por vezes, de treino, necessários por forma a levar a 

cabo investigações aos bens e finanças" (pp. 6). Outras deficiências registam-se ao 

nível da morosidade no acesso a dados fiscais ou bancários, e à comunicação 

inadequada entre agências públicas e privadas, levando em alguns casos ao abandono 

das investigações. Se a isto somarmos o facto de que os casos de corrupção em 

Portugal têm vindo a multiplicar-se nos últimos anos, desde a participação económica 

em negócio, ao branqueamento de capitais, peculato e crimes cometidos no exercício de 

funções públicas, e que os mesmos são cada vez mais denunciados e expostos em praça 

pública, não é de estranhar que o IPC do nosso País esteja a reflectir um declínio dos 

níveis de confiança institucional (Sousa e Triães, 2008, pp. 13). 

 

 

III. 4. Existe uma fórmula para combater a corrupção? 

  

Não, no campo da governação e transparência, “one size does not fit all” pois 

existem factores culturais, sociais, históricos, políticos e económicos que pontenciam 

ou inibem estes comportamentos. Podemos, sim, combinar esses factores (numa matriz 

apresentada mais adiante) e identificar cenários onde a prática de corrupção seja mais e 

menos propícia.  

Nunca é demais referir que a corrupção é uma doença social, que afecta 

transversalmente diferentes sectores da estrutura económica de um País. Cada sector 

presta um determinado tipo de serviço ou serviços, que por sua vez encabeça uma 

cadeia de valor distinta.  

Para propor uma fórmula, teríamos, primeiro, que dissecar o problema da 

corrupção por sector, e dentro deste, discriminar por benefício ou serviço gerado. Ainda 

assim teríamos também que analisar toda a cadeia de valor, por natureza bastante 

vulnerável a um surto desta enfermidade, desde o momento da produção até chegar ao 

                                                      
26 O Grupo de Estados Contra a Corrupção foi formado com o objectivo de impulsionar a luta contra esse 
flagelo através de um processo de avaliação das diversas medidas legislativas e institucionais em vigor. 
27 Portugal aderiu ao GRECO em 1 de Janeiro de 2002, na sequência da ratificação da Convenção Penal 
contra a Corrupção do Conselho da Europa, em 26 de Outubro de 2001. 
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consumidor/utente final, para então se chegar à conclusão que a resposta jaz junto do 

santo graal. Alguém sabe onde está? 

Como em qualquer doença, a prevenção é o melhor remédio. Se as janelas de 

oportunidade para a distorção puderem ser fechadas ou minimizadas, a sua incidência 

será forçosamente menor, e a batalha poderá focar-se em apenas algumas áreas críticas, 

sendo assim, também, mais eficaz. 

Não obstante a estratégia da prevenção ser a fórmula mais eficiente, a procura 

ancestral do Homem por uma racionalidade na compreensão dos fenómenos que 

ocorrem ao seu redor e pela capacidade de prever os acontecimentos futuros, que 

levaram ao desenvolvimento de várias ciências como a biologia, astronomia, geologia, 

até no campo extra-científico, a astrologia, teria que ter reflexos também aqui, no 

estudo da corrupção.  

Um dos mais notáveis contributos veio de Robert Klitgaard que defende que “a 

corrupção é um crime calculado, não passional” e acrescenta que “as pessoas tenderão a 

praticar actos corruptos quando os riscos são baixos, as sanções leves e a compensação 

elevada” (Klitgaard, MacLean-Abaroa e Parris, 1996, pp.12). Com base nestas 

premissas, Klitgaard elaborou uma equação para explicar a maior ou menor propensão 

para este fenómeno ocorrer, na qual C = M + D – R, ou seja:  

 

Corrupção = Monopólio + Poder Discricionário – Responsabilização 

 
Segundo Klitgaard et al (1996), a corrupção tende a ser mais evidente quando os 

indivíduos possuem poder monopolista sobre um determinado bem ou serviço, 

discricionariedade ilimitada para poder decidir quem recebe esse bem ou serviço e 

quanto paga por ele, e não existe forma de responsabilização28, que permita controlar 

(seja auditando ou fiscalizando) como foi tomada a decisão desses indivíduos, 

independentemente de se tratar de sector público ou privado, ou de um País rico ou 

pobre. 

Através da fórmula de Klitgaard, percebe-se que aumentando os incentivos dos 

funcionários públicos, nomeadamente através de pacotes salariais mais competitivos, 

promovendo a concorrência, tanto no sector público como no privado, simplificando a 
                                                      
28 Ver Glossário da Corrupção 

  25



burocracia, informando e consciencializando os cidadãos acerca dos seus direitos e da 

qualidade de serviço a que têm direito e fortalecendo a responsabilização e 

transparência através de códigos de conduta claros e objectivos, será possível conter a 

corrupção e a propensão para a sua ocorrência. 

Intimimamente ligado às três variáveis que influenciam a corrupção na fórmula 

de Klitgaard, está o conceito de transparência, que quando reforçada através de uma 

maior participação29, permite restringir o poder monopolista, bem como o uso perverso 

do poder discricionário, e incute maior responsabilização na tomada de decisão. Por 

outro lado, e como irei defender mais à frente no mito do equilíbrio de concorrência 

perfeito ser aquele que maximiza o bem-estar social, o sistema monopolista não é por si 

só garantia de maior incidência da corrupção nem a concorrência de mercado significa 

perfeita transparência e igualdade de decisão dos consumidores.  

Tem tudo a ver com escolhas, com a capacidade de preferir, rejeitar, comparar 

ou optar, algo que não está à disposição de todos, independentemente do sistema de 

funcionamento do mercado: num caso porque carece a informação para todos poderem 

fazê-lo em igualdade de circunstâncias (concorrência), noutros porque simplesmente 

não existe essa possibilidade (monopólio). A Escolha está também relacionada com a 

Ética, pelo que a sigla “E” abrange ambas as variáveis. Então, introduzindo este novo 

elemento na fórmula de Klitgaard temos:  

 

 

 
C = M + D – R – E 

 
Populações menos informadas, em virtude de uma maior privação dessa 

informação ou dificuldade no acesso à mesma, são facilmente envolvidas nas malhas da 

corrupção. A informação gera conhecimento e o conhecimento, já dizia Francis Bacon, 

“é poder”. Uma vez que a informação e o conhecimento são actualmente factores de 

vantagem competitiva, é de esperar que uma pessoa informada, que “pense fora do 

quadrado”, consiga defender-se melhor de investidas ilícitas e retrair tais 

comportamentos em terceiros com o conhecimento dos meios mais eficazes para fazer a 

denúncia. 

 
                                                      
29 Ver Glossário da Corrupção 
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Assim, o elemento que falta a esta fórmula para torná-la mais assertiva é a Informação:  

 

 

 

C = M + D – R – I – E 

Agora podemos também simplificá-la:  

 

 

 

Monopólio – Responsabilização = Exploração 

 

 
Poder Discricionário – Informação = Oportunismo 

 

 
Corrupção = Exploração + Oportunismo – Escolha 

 

Numa sumária interpretação da minha fórmula, a corrupção é tanto maior 

quanto maior for a possibilidade de exploração num dado País (ausência de um Estado 

de Direito que responsabilize os indivíduos pelas suas acções e dissolva relações de 

supremacia que ponham em causa o direito à igualdade e à liberdade entre duas partes), 

da abertura de janelas de oportunismo (em vez de oportunidade) e quanto menor for o 

poder de escolha dos cidadãos.30  

Ainda assim, focando apenas nas três variáveis originais, a fórmula de Klitgaard 

possui alguma importância e validade. Para começar é uma equação simples e de fácil 

emprego. Em segundo lugar, chama a atenção para importância de promover a 

transparência, participação e responsabilização a todos os níveis (local, regional e 

nacional). Depois, sugere que existe um conjunto de actividades que devem ser levadas 

a cabo por vários agentes, em diferentes níveis, em vez de concentradas por um único 

ou poucos pertencentes ao mesmo nível. Por último, defende que a alteração dos 

incentivos à corrupção pode ter um impacto significativo na ocorrência deste 

fenómeno.  

Os ganhos com a corrupção serão tanto maiores quanto maior for o poder 

monopolista, mas são os incentivos pagos à margem (da lei e da sociedade) que 

realmente entram nos cálculos dos agentes públicos e cidadãos quando estes ponderam 

                                                      
30 Mais desenvolvimentos no capítulo IV “Matriz dos Factores Críticos de Corrupção e Conclusões” 
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a decisão de praticar activa ou passivamente um comportamento ilícito. Alterando os 

incentivos, altera-se a corrupção. 

A fórmula de Klitgaard não pretende ser um mecanismo de detecção e punição 

dos comportamentos pouco éticos dos indíviduos ou até de erradicar a corrupção, antes 

propõe-se a estudar e identificar formas de alterar a envolvente que propicia a 

ocorrência da corrupção.  

Este enquadramento da corrupção pode ser muito útil para quem governa poder 

desenvolver estratégias anti-corrupção que vão encontro de problemas concretos, ao 

permitir identificar as circunstâncias que favorecem a formação de monopólios e 

discricionariedade, e as situações onde a falta de responsabilização e transparência 

aumentam o risco de corrupção (Campos e Pradhan, 2007). Ainda assim, não deixa de 

ser um mecanismo demasiado sintético para analisar um fenómeno tão compelxo como 

a corrupção. 

 

 

III. 5. Governação e Anti-Corrupção são o mesmo conceito?  

 

Em sentido mais lato, a governação descreve o processo de tomada de decisão 

num dado País e de implementação ou não das decisões tomadas, em prol do bem 

comum (sociedade). Em sentido restrito, a governação é formada pelas tradições e 

instituições que regem o exercício da autoridade num dado País, visando os interesses 

da sua população, e inclui o processo mediante o qual são seleccionados, avaliados e 

substituídos os agentes da autoridade (dimensão política), a capacidade do governo em 

gerir eficazmente os seus recursos e implementar políticas adequadas (dimensão 

económica) e o respeito dos cidadãos e do Estado pelo pelas instituições nacionais 

(dimensão institucional).  

Não confundir governação com governo, dado que este último diz respeito a 

actividades implementadas por uma autoridade formal, enquanto que a governação, 

mais abrangente, assenta em regras e mecanismos não só governamentais mas também 

informais, que são usados pelas pessoas e organizações para satisfazerem as suas 

necessidades (Karns e Mingst, 2004, pp.4). 
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A anti-corrupção, em linhas gerais, é o conjunto de medidas e procedimentos 

que visam contrariar o abuso de poder (público e corporativo) em benefício privado, 

seja ele de forma activa ou passiva (Kaufmann, 2005).  

São características da boa governação a participação, Estado de direito, 

transparência, responsabilização, responsividade, orientação por consenso, igualdade e 

inclusividade, e efectividade e eficiência.31 A implementação destas características 

assegura que a corrupção seja minimizada e as necessidades e visões das minorias 

sejam levadas em conta, pelo que a anti-corrupção é um conceito mais restrito e uma 

consequência da boa governação. 

 

 

III. 6. Existe uma sobrevalorização do papel da Governação e Anti-Corrupção? 

 

Graças aos avançados realizados, nos últimos anos, no estudo desta temática, já 

existe consenso geral quanto aos benefícios da boa governação e do combate à 

corrupção nas várias áreas do desenvolvimento (Kaufmann, 2005).  

Em vários Países do Sul, o governo é um monopólio de fornecimento de 

serviços, o que frequentemente dá origem a corrupção. A transparência e eficiência que 

caracterizam a boa governação opõem-se veemente a este tipo de situações em prol da 

concorrência de mercado que, pela sua própria natureza, tende a inibir este fenómeno 

pois o funcionamento descentralizado dos agentes do lado da procura e da oferta 

permite obter soluções eficientes do ponto de vista da afectação de recursos. Em suma, 

trata-se da noção de que o equilíbrio de concorrência perfeito é o equilíbrio que 

maximiza o bem-estar social, ou será este, também, um mito?  

Como já foi referido anteriormente, a corrupção constitui um “imposto sobre o 

crescimento económico”32 e o seu custo está estimado em cerca de um bilião de dólares 

por ano, portanto, não só a redução da corrupção se traduziria num aumento substancial 

da riqueza nacional, como a boa governação se encarregaria de fazer uma mais 

eficiente e equitativa distribuição dessa riqueza nos pontos-chave da sociedade (saúde, 

educação, saneamento, infra-estruturas, etc.).  

                                                      
31 Ver Glossário da Corrupção 
32 Designação por vezes utilizada pelo Banco Mundial 
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O aumento da riqueza referido diz respeito, não somente, à recuperação de 

milhões de dólares que são desviados para proveito próprio (à custa, por exemplo, dos 

subornos pagos pelas familías para aceder a determinados serviços públicos) mas 

também ao aumento do IDE que ocorre, naturalmente, em Países com menor IPC e ao 

sucesso dos projectos que recebem ajuda financeira internacional.  

Assim, não existe uma sobrevalorização do papel da governação e da anti-

corrupção, apenas é preciso não esquecer que estas não são as duas únicas variáveis que 

importam para o desenvolvimento económico. 

 

 

III. 7. O equilíbrio de concorrência perfeito é aquele que maximiza o bem-estar 

social? 

 

Seguindo a linha de pensamento advocada neste trabalho, a complexidade do 

problema da corrupção requer um tratamento subjectivo e rejeita a existência de uma 

fórmula única de sucesso, o chamado “one size fits all”. Nesta lógica, e sem querer 

aprofundar em demasiado aspectos e fundamentos da doutrina microeconómica, que 

não é o objecto do estudo em questão, urge mostrar que até alguns dogmas da ciência 

económica podem ser postos em causa, como o contributo do Welfare State/Monopólio 

Vs. Liberdade de Mercado/Concorrência Perfeita para o bem-estar social, bastando para 

tal olhar para a nossa história recente.  

No auge da Grande Depressão, despoletada com a Crise de 1929, o recém-eleito 

presidente, Franklin Roosevelt, defendia que o governo norte-americano era o principal 

responsável para lutar contra os efeitos da Grande Depressão, pelo que foram criadas e 

aprovadas uma série de leis, que ficariam conhecidas por New Deal ("Novo Acordo"). 

Entre as principais medidas, o New Deal providenciou ajuda social às famílias que 

necessitassem, criou empregos através de parcerias entre o governo, empresas e os 

consumidores, e reformou o sistema económico e governamental americano, de modo a 

prevenir a ocorrência de futuras recessões deste género.  

Consequentemente, foi possível minimizar os efeitos da Grande Depressão e a 

economia norte-americana foi gradualmente (ainda que a um ritmo lento) recuperando, 
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o que levou o economista britânico John Maynard Keynes, ainda na década de 30, a 

teorizar essas políticas e a defender um modelo assente na afirmação do Estado como 

agente fundamental de controlo da economia, com o objectivo de conduzir a um 

sistema de pleno emprego, modelo esse que ficaria conhecido como Keynesianismo ou 

Welfare State (Estado de Bem-Estar Social ou Estado-Providência). 

A partir da década de 70, uma nova corrente de pensamento económico 

começou a ganhar forma, com origem na chamada “Escola de Chicago”33 e tendo o 

economista Milton Friedman34, como seu maior advogado: trata-se do neoliberalismo 

económico, doutrina económica que defende a total liberdade de mercado e uma 

restrição à intervenção estatal sobre a economia (Karns e Mingst, 2004, pp.38).  

O neoliberalismo, muito mais do que uma filosofia moral ou política, é 

essencialmente uma receita de política económica, onde as esferas políticas e sociais 

são reflexos do comportamento económico, com base em critérios de eficiência. De 

acordo com esta linha de pensamento, o indivíduo avalia os custos e benefícios das suas 

decisões e extrapola o seu comportamento maximizador para todas as esferas da 

sociedade. Ao contrário do liberalismo clássico, em que razão e liberdade eram valores 

fundamentais reciprocamente articulados, agora, no neoliberalismo, a liberdade passa a 

subordinar-se a uma razão unicamente economicista. 

Friedman, bem como vários outros economistas defensores do livre 

funcionamento do mercado, argumentaram que a política do New Deal de Roosevelt, ao 

invés de recuperar a economia e o bem-estar da sociedade, teria prolongado a depressão 

económica e social, ao ter redireccionado os recursos (escassos) existentes na altura 

para investimentos não viáveis em termos económicos, ou seja, teria havido um 

desperdício ou, recorrendo à gíria económica, uma utilização ineficiente dos recursos, o 

que, consequentemente, teria diminuído a produtividade e a riqueza da sociedade.  

Na opinião de Friedman, houve uma deturpação nos factores de avaliação e 

decisão de investimento, com a eficiência económica a dar lugar à eficiência política, 

ou seja, os recursos existentes passaram a destinar-se aos sectores mais influentes 
                                                      
33 Refere-se a correntes do pensamento de diferentes áreas e épocas que ficaram conhecidas por serem 
discutidas e desenvolvidas na cidade norte-americana de Chicago, como seja o mercado-livre em 
Economia, o planeamento urbano em Arquitectura, o conhecimento gerado ou reprimido pela 
Comunicação ou os estudos etnográficos dos grandes centros urbanos em Sooiologia 
 
34 Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel em 1976 
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politicamente e que traziam maior popularidade ao governo, mesmo que não fossem 

necessariamente aqueles que traziam maior valor produtivo para a sociedade.  

Por outras palavras, Friedman quis dizer que o sistema intervencionista pode 

criar condições propícias à prática de comportamentos e adopção de políticas que não 

visam o melhor interesse do da sociedade mas interesses particulares ou de apenas 

alguns grupos (o próprio governo, por exemplo, no aspecto da maior popularidade). 

Mesmo que não seja sob a forma financeira, e recorrendo ao glossário apresentado na 

primeira parte deste trabalho, estamos a falar de uma forma de corrupção controlada, 

combinada com corrupção de topo e conflito de interesses. 

Numa altura em que as grandes potências internacionais começavam a temer os 

efeitos da instabilidade económica reinante, provocada por dois choques sucessivos nos 

preços mundiais do petróleo e pelo endividamento excessivo dos Países do Sul, não 

tardou para que começasse a surgir um forte movimento anti-keynesiano com vista a 

reduzir a intervenção do Estado na economia em prol de uma economia globalmente 

liberalizada e regulada pela “mão invísivel”35. 

A mudança do sistema intervencionista keynesiano para um novo sistema 

neoliberal foi praticamente imposto pelas elites político-económicas mundiais, em 

especial EUA e Reino Unido, convictas que este sistema seria o único capaz de garantir 

uma rápida e eficiente recuperação da economia mundial, perante a então preocupante 

conjuntura internacional, sob a máxima de que os modelos de mercados perfeitamente 

competitivos são aqueles que maximizam o bem estar social.  

O neoliberalismo ocupa, assim, todos os espaços da sociedade, rejeitando 

qualquer dissenso. A suposta demonstração histórica da adequação e, por consequência, 

hegemonia do mercado, faz com que o neoliberalismo se consagre como uma “vitória” 

ideológica e não como alternativa política.  

Os “neoliberais” responsabilizaram os elevados impostos bem como a 

regulamentação das actividades económicas, decorrentes do modelo keynesiano, como 

sendo os culpados pela queda da produção e do aumento da inflação. A solução que 

                                                      
35 Termo utilizado por Adam Smith, economista e filósofo do século XVIII, na sua obra mais famosa, "A 
Riqueza das Nações”, para descrever como numa economia de mercado, apesar da inexistência de uma 
entidade reguladora do interesse comum, a interacção dos indivíduos parece resultar numa determinada 
ordem, como se houvesse uma "mão invisível" que os orientasse. Smith via a formação de monopólios, 
ou seja, a concentração de poder do mercado nas mãos de um ou poucos produtores apoiados por um 
Estado intervencionista, como um principais perigos ao funcionamento da economia de mercado. 
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propunham para a crise seria a redução gradul do poder estatal, da sua capacidade de 

fixar preços, e a privatização das empresas públicas. Com a diminuição ou 

neutralização da força dos sindicatos, haveria novas perspectivas de emprego e 

investimento, o que deveria atrair os capitalistas de volta ao mercado e reduzir o 

desemprego, condições entendidas como sine qua non para o reequilíbrio da economia 

mundial.  

E, assim, o liberalismo económico regressa à ribalta, agora com a designação de 

neoliberalismo, o Chile de Pinochet torna-se um bom case-study36 para os Chicago 

Boys37 graças ao “Milagre Chileno” (Gatica e Mizala, 1990), como se pode observar na 

Tabela 3 e, posteriormente, a “nova” doutrina ganha ainda mais força e reconhecimento 

com o Thatcherismo e Reaganismo38 e o Washington Consensus39. 

 

Tabela 3. Indicadores Macroeconómicos e Sociais (Chile: 1973-1982) 

 
 

Indicador (%) 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982
Inflação  605,9 369,2 343,2 197,9 84,2 37,2 38 31,2 9,9 20,7
Crescimento 
económico  

-5,6 1,0 -12,9 3,5 9,9 8,2 8,3 7,8 5,5 -14,1

Investimento 
(% do PIB) 

14,3 25,8 14 13,6 14,4 16,5 19,6 23,9 27,6 11,1

Desemprego  - 9,2 16,4 19,9 18,6 17,9 17,7 17,3 15,6 26,1
 
Fonte: Banco Mundial 
 

 
                                                      
36 Os Chicago Boys começam um tratamento de choque para a economia chilena que se traduziu na 
redução do gasto público em 20%, demissão de 30% dos empregados públicos, aumento dos impostos, 
entre outros. Como previsto, a economia depois destas medidas entrou em recessão, algo que Friedman 
considerava necessário para faze-la "ressurgir” e, assim, dá-se o “Milagre Chileno”.  
 
37 Economistas formados na Universidade de Chicago e seguidores da doutrina neoliberal preconizada 
por Milton Friedman 
 
38 Expressão utilizada para designar as políticas económica adoptadas durante os governos de Margaret 
Thatcher e Ronald Reagan, respectivamente.  
 
39 Formulado em 1989 por economistas de instituições financeiras baseadas em Washington DC (Banco 
Mundial, FMI e Departamento do Tesouro dos EUA), é o conjunto de medidas de carácter neoliberal, 
fundamentadas num texto do economista John Williamson, que seria a bandeira política oficial do FMI 
para promover o "ajustamento” macroeconómico dos Países em desenvolvimento. 
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Este mito do equilíbrio de concorrência perfeito ser aquele que maximiza o 

bem-estar social estaria, portanto, concluído e reclassificado como facto. Porém, a 

verdade é que a competição nunca é totalmente livre, logo a relação entre a oferta e a 

procura gera, inevitavelmente, efeitos sociais que não são resolvidos naturalmente pela 

dinâmica da economia de mercado. Uma vez mais confirma-se que o conceito “one size 

fits all” também não se aplica neste caso.  

O facto do sistema monopolista conduzir frequentemente à ocorrência de 

actividades ilícitas e corruptas, não significa que o extremo oposto, concorrência 

perfeita gerada pela total liberalização do mercado, seja a solução óptima do ponto de 

vista social, ainda que matematicamente seja possível atestar a sua veracidade. E 

porquê? Porque, a metáfora de Adam Smith sobre a “mão invisível” diz respeito à 

capacidade do mercado, em condições ideais, garantir uma distribuição eficiente dos 

recursos escassos. Acontece que, na prática, “a competição não é completamente livre, 

os consumidores não são perfeitamente informados e a produção e o consumo 

desejáveis privadamente podem gerar custos e benefícios sociais".40  

Esta posição é, também, defendida pelo economista Joseph Stiglitz41 que 

considera que os mercados livres não só não conduzem à justiça social, mas também 

não produzem resultados eficientes. Assumido opositor das ideias de Adam Smith, 

Stiglitz afirma, em “There is no Invisible Hand” (2002,), que a razão pela qual a “mão 

invisível” é invisível é por que ela nem sequer existe. Havendo distorções à plena 

"liberdade de mercado", como exemplificado acima, a “mão invisível” fica "paralisada" 

e torna-se incapaz de auxiliar o sistema.  

A presença de informações assimétricas42 comporta, por exemplo, problemas de 

risco moral, dado que possibilita o aparecimento de certos “credores” que incentivam 

as instituições em dificuldade a investir em operações cada vez mais arriscadas, e que 

mais não é um dos factores-chave para a corrupção se manifeste.  

Surgem também problemas de selecção adversa, nos quais investimentos à 

partida menos atractivos e com menor possibilidade de sucesso “expulsam” do mercado 

investimentos com menor risco, devido ao alto custo que as instituições de crédito têm 

                                                      
40 Nota da Real Academia Sueca das Ciências retirada do artigo de Cox, A. (2007) 
41 Prémio de Ciências Económicas em Memória de Alfred Nobel em 2001  
42 Ver “Acesso à Informação” no Glossário da Corrupção 
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para obter informações. E, não menos importante, temos ainda situações de 

“comportamento de manada”, no qual a actuação de um agente relevante e detentor de 

informação privilegiada é seguida pelos outros. 

Como se pode ver, também a plena liberdade de funcionamento do mercado 

pode conduzir a situações desfavoráveis e de desigualdade. Não existe um peso e uma 

medida nem uma tabela pré-definida para o grau ideal de intervencionismo estatal ou 

de abertura do mercado, numa perspectiva de optimização da transparência e bem-estar 

social. Talvez o óptimo passe por uma intervenção estatal que faça supervisão 

preventiva e actue nas falhas de mercado para tornar a economia de mercado mais 

competitiva, sem fundamentalismos. “O mercado neoliberal fundamentalista foi 

sempre uma doutrina política a serviço de certos interesses. Nunca recebeu o apoio da 

teoria económica. Nem, agora fica claro, recebeu o apoio da experiência histórica. 

Aprender essa lição pode ser o rasgo de sol nas nuvens que hoje pairam sobre a 

economia global” (Stiglitz, 2008). 

Acima de tudo, é importante não esquecer, com base em tudo o que já foi 

referido, que independentemente de adoptar-se um modelo mais intervencionista ou 

mais liberal é preciso um Estado forte para garantir o Estado mínimo e que é a natureza 

dos mercados que define a forma e o grau da intervenção, e não o contrário. 

 

 

III. 8. A Globalização favorece a Corrupção?  

 

As últimas duas décadas têm sido apontadas como críticas para a formação de 

uma realidade diferente. Elas definiram “um mundo sem fronteiras” onde todos os 

mercados estariam globalizados, e as relações entre os Países estariam intensificadas, 

tanto no que diz respeito ao sector produtivo, quanto aos fluxos comerciais e 

financeiros. Esse processo de globalização manifestar-se-ia na esfera comercial, com a 

intensificação do comércio de bens e serviços entre os Países, na esfera produtiva, 

definida pela maior participação das operações produtivas das empresas transnacionais 

por toda a economia mundial, e na esfera financeira, representada pela intensa 

circulação do capital internacional. Este último aspecto é apresentado, de facto, como a 

principal característica do novo contexto internacional. A Globalização existe, é um 
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facto, porém constata-se que não foi global o desenvolvimento das economias do Norte 

e do Sul.  

Para saber se existe correlação entre globalização e corrupção, é preciso 

compreender melhor o fenómeno da “aldeia global”. O termo “globalização” surgiu em 

meados da década de 1980, em substituição de outros conceitos como 

internacionalização e transnacionalização, o que não significa por isso que se trate de 

um fenómeno recente, pelo contrário, é uma consequência da evolução da própria 

humanidade e que só mais recentemente adquiriu nome próprio.  

Desde o início da sua existência, o Homem tem vindo a progredir na forma de 

estar e de se organizar em sociedade, passando de uma simples família para tribos, 

depois para as cidades, nações, até criar uma total interdependência com todos os povos 

do nosso planeta, naquela que é hoje denominada de "aldeia global". 

Assim, globalização ou mundialização pode ser entendida como a 

interdependência de todos os povos e países do nosso planeta. Os acontecimentos que 

se passam no mundo são rapidamente divulgados pelos jornais, rádio, televisão, 

internet e outros meios de comunicação, desde a descoberta de um sarcófago nas 

imediações de Memphis, ao nascimento de duas gémeas siamesas numa aldeia chilena, 

às vitórias e derrotas no Mundial de Futebol, ao ataque terrorista ao World Trade 

Center, à invasão americana ao Iraque, a cores e em directo, nos quatro cantos do 

mundo.  

E falar de notícias, é também falar de bens de consumo, serviços, moda, 

medicina, etc. Com toda esta tecnologia ao serviço da humanidade, parece até que o 

planeta Terra ficou menor. Não ficou menor, mas deixou de ser um conjunto de lugares 

para se tornar num espaço global, ainda que com bastantes assimetrias, em particular no 

acesso livre e igualitário aos recursos disponíveis.  

Apesar das vantagens relacionadas com o intercâmbio cultural e comercial entre 

nações, importante para todos os povos, é um facto que os países desenvolvidos foram 

e são os maiores beneficiados, acentuando o fosso entre estes e os países em 

desenvolvimento. Numa perspectiva económico-financeira, a globalização é, por um 

lado, o processo de integração de mercados domésticos, no processo de formação de 

um mercado mundial integrado, o aumento da importância das empresas multinacionais 

no comércio mundial e o aumento da liberdade de circulação dos capitais, e por outro, 
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do agravamento da desigualdade entre ricos e pobres e da repartição da riqueza, em 

resultado da alteração das tecnologias, das políticas macroeconómicas vigentes e da 

cada vez maior internacionalização das empresas (comércio e capital).  

Para Jeffrey Williamson (2002), a globalização começa quando “Cristóvão 

Colombo e Vasco da Gama partiram da Europa nas suas embarcações, há mais de 500 

anos atrás” (pp.1), apesar de se ter convencionado a existência de apenas duas vagas de 

globalização, desde meados do século XIX até aos dias de hoje. Nos preliminares da 

primeira vaga de globalização, está o período 1492-1820, marcado pelos 

Descobrimentos, onde se assistiu à transferência de tecnologia, flora, fauna, e até 

doenças, a uma escala nunca antes vista.   

Mas, apesar do boom verificado a nível do comércio mundial, em especial, do 

aumento do peso do comércio na riqueza mundial, não houve um declínio de barreiras 

comerciais nem integração global. Existiam custos de transporte, monopólios, 

piratarias, guerras e outras barreiras ao comércio, pelo que à luz da definição de 

globalização, o período dos Descobrimentos lança as bases mas não constitui, ainda, 

uma vaga de globalização, no sentido restrito do termo. 

A primeira vaga de globalização decorre no período de 1820-1914, logo após o 

fim das guerras napoleónicas e início da Revolução Industrial no Reino Unido. Esse 

período ficou marcado pela redução drástica dos custos de transporte graças a uma série 

de invenções e inovações tecnológicas, tais como a máquina a vapor, e pela mudança 

de política económica em direcção ao liberalismo (desmantelamento do mercantilismo). 

David Ricardo acabara de publicar os seus “Princípio de Economia Política” 

(1817) e o seu modelo das vantagens comparativas viria a tornar-se numa referência até 

meados dos anos 70 (século XX). Segundo o autor, cada país devia especializar-se na 

produção do bem em que é relativamente mais eficiente (ou que tenha um custo 

relativamente menor), e comercializá-lo (exportação). Por outro lado, esse mesmo país 

devia importar os bens cuja produção implicasse um custo relativamente maior, isto é, 

que lhe fosse menos vantajosa. 

Ricardo imaginava um sistema com total liberdade de comércio, onde 

inevitavelmente cada país produziria aquilo que podia produzir melhor, exportando-se 

o excedente e importando-se as demais mercadorias de que a população necessitasse, 

de outros países. Com a especialização dos países na produção de bens, o comércio 
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internacional foi explicado pelo autor de forma estática, não atendendo à evolução das 

leis da procura e oferta, pois um crescimento no nível de rendimento, por exemplo, 

poderia levar a uma maior procura por alguns produtos e menor por outros, 

favorecendo um dos países e, consequentemente, deteriorando a relação de trocas entre 

eles (Krugman, 1987, pp.132-133).  

A par das novas ideologias e concepções do comércio internacional, e das 

transformações industriais, ocorreram também grandes avanços nas tecnologias de 

comunicação43. O ambiente político, económico e tecnológico da época propiciou uma 

maior integração dos mercados de capitais, e dos fluxos migratórios (inexistência de 

restrições às políticas de imigração), o que viria a ser fundamental para o 

desenvolvimento das primeiras firmas multinacionais. A atracção pela integração 

económica prosseguiu na primeira década do século XX, altura em que a Inglaterra 

chegou a ter acordos bilaterais com 46 outros países, a Alemanha com 30 e a França 

com mais de 20.  

O período das duas Grandes Guerras marca um retrocesso no processo de 

globalização e no desenvolvimento dos agrupamentos regionais de comércio, só 

retomado por volta de 1960. Os agrupamentos formados neste período caracterizaram-

se pelo seu elevado grau de preferência, na medida em que foram criados com vista a 

consolidar impérios ou estabelecidos entre Estados poderosos (Hungria, Roménia, 

Bulgária) que negociaram tarifas preferenciais com outros países para produtos 

agrícolas. Destaque neste período para a crescente diminuição da produção industrial, 

como consequência dos fortes nacionalismos e o “crash” da Bolsa de Nova Iorque 

(1929), que provocou a derrocada da ordem comercial liberal. O período que se lhe 

seguiu, até 1939, foi caracterizado pelo desenvolvimento de várias formas de guerra 

comercial, inclusivamente com os EUA, cuja política comercial de aumento das tarifas, 

não só provocou uma forte redução nas exportações europeias, como fez aumentar os 

efeitos da depressão sobre o velho continente.  

A grave situação económica que caracterizou este período fez com que, mesmo 

antes de finalizar a segunda guerra mundial, os EUA e os seus aliados, Reino Unido e 

França, dessem início a negociações para fazer regressar o sistema de trocas livres 

internacionais, no qual poderiam participar todos os Estados.  

                                                      
43 A primeira ligação transatlântica via telégrafo data de 1866  
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Essas negociações haveriam de conduzir, em 1945, à assinatura, a título 

provisório, do General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), destinado a promover 

o comércio mundial. O GATT seguiu-se à assinatura, ainda em 1944, dos acordos de 

Bretton Woods, que criaram o FMI e o BM, e viria a manter-se em vigor até ser criada a 

OMC em Janeiro de 1995 (Karns e Mingst, 2004). Em 1957, Itália, Alemanha, França e 

os países do Benelux assinam o Tratado de Roma que dá origem à Comunidade 

Económica Europeia e que viria a tornar-se na maior entidade comercial do mundo. 

A segunda vaga de globalização arranca no início da década de 60 e prolonga-se 

até aos dias de hoje. É um período onde o factor conhecimento e o capital humano 

assumem uma importância nunca antes tida e onde as diferenças entre países ricos e 

pobres são uma realidade facilmente observada. Curiosamente, e ao contrário do que se 

possa pensar, constata-se que o peso do comércio internacional e do investimento 

directo estrangeiro é praticamente o mesmo, no final da primeira vaga e no início da 

segunda. 

Mas existem outras diferenças, como é o caso do fenómeno da migração, que 

reduziu consideravelmente, e das barreiras ao comércio que estão hoje mais baixas do 

que há um século atrás. Estas diferenças estão intimamente ligadas à actuação do pólo 

hegemónico dominante (EUA), que passou de uma política proteccionista e de bom 

anfitrião para os imigrantes, para o comércio livre com restrições à entrada 

(Williamson, 2002, pp. 6). As duas vagas de globalização, como se pode ver, 

“partilham muitas similitudes superficiais mas são fundamentalmente diferentes” 

(Baldwin, 1999). 

Vejamos agora os factos. A globalização, ainda que seja um fenómeno natural, 

decorrente do processo de evolução do Homem, produz efeitos distintos nos países 

ditos do Norte e os países do Sul e acentua as diferenças entre estes dois pólos. Do lado 

dos países desenvolvidos, a globalização aumenta as possibilidades de produção e 

consumo ao seu dispor e promove o desenvolvimento tecnológico. Os fluxos de 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) são bastante elevados e a facilidade de deslocar 

indústrias acaba por incrementar o desenvolvimento de empresas multinacionais e o seu 

peso no comércio mundial. 
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Contudo, é importante não esquecer que a fácil mobilidade de pessoas, bens e 

capitais, também acarreta custos culturais e de ajustamento. Constata-se ainda que, nos 

países desenvolvidos, a globalização arrasta consigo um aumento da desigualdade na 

repartição da riqueza, dentro de cada país e entre países ricos e pobres, e um aumento 

da exclusão social. A marginalização é terreno fértil para o desenvolvimento de 

comportamentos corruptos. 

Nos países do Sul, o aumento do comércio leva a um maior crescimento 

económico via exportações, e à transferência de tecnologia mais avançada no sentido 

Norte-Sul. Assiste-se igualmente a um reforço da Sociedade Civil que, com um maior 

acesso à informação, procura intervir activamente nas decisões políticas, económicas e 

sociais do seu país, e à liberalização dos sistemas financeiros. 

À semelhança dos países do Norte, a globalização quase sempre gera um 

aumento da exclusão social nos países em desenvolvimento. A par dos custos “sociais”, 

são também frequentes os custos ambientais e políticos, em resultado da expansão 

hegemónica das empresas multinacionais nestes territórios. Há que considerar, ainda, a 

importância da questão do género na discussão dos acordos comerciais e das 

negociações da OMC, dado que as mulheres são as mais penalizadas pelas regras de 

comércio estabelecidas nesses acordos. 

A globalização reduziu a sensação de isolamento vivida em muitos países em 

desenvolvimento e, ironicamente, deu uma voz global aos protestos contra a 

globalização por todo o mundo. A ajuda internacional financiou projectos que levaram 

literacia onde predominava analfabetismo, reduziram a propagação de doenças como a 

SIDA através de campanhas de prevenção e informação e aproximou agricultores de 

recursos hídricos. Mas um fosso maior foi aberto entre os que têm demasiado e os que 

não têm, com a pobreza cada vez a aumentar mais e, com ela, a corrupção, causando 

milhões de vítimas fatais.   

Os seguidores da corrente de pensamento neoliberal, têm uma visão diferente do 

papel da globalização. Axel Dreher44 mostra que, recorrendo a uma série de 

indicadores e modelos empíricos, e contrariamente ao que se diz, a globalização 

promove o crescimento. Segundo ele, tipicamente os países com mais baixas taxas de 

crescimento são aqueles que não globalizaram, isto é, que mantiveram barreiras ao 

                                                      
44 Economista alemão 
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comércio livre, e apresentam instituições pobres que reprimem o crescimento e 

promovem a pobreza. O que não é o mesmo que dizer que para esses países basta 

globalizarem a sua economia para obterem taxas de crescimento altas e combater a 

pobrez

es sem força política ou 

aument

s que são agora mais caros devido às 

tarifas 

chadas e aqueles que praticam o comércio livre continua a 

aument

a (Dreher, 2005). 

Uma das características mais controversas da globalização actual, e reforçada 

pelos movimentos anti-globalização, é a ideia de redução do número de efectivos tanto 

no sector privado como no sector público que dela decorre. Na base da explicação deste 

fenómeno está a crença na criação de emprego em sector

o da precariedade em resultado do fenómeno global.  

Tom G. Palmer, Senior Fellow do Cato Institute, defende que a política 

comercial não afecta o número de empregos, mas o tipo de empregos que as pessoas 

têm. “Se o proteccionismo aumenta o número de empregos em indústrias que 

competem com importações, ele reduz de forma correspondente o número de empregos 

em indústrias exportadoras, ou seja, nas indústrias que produzem bens que teriam sido 

trocados por bens que teriam sido importados ma

ou excluídos por quotas” (Palmer, 2002).  

As exportações, conclui, são o preço pago pelas importações, tal como as 

importações são o preço que os estrangeiros pagam pelas exportações. Ao reduzirmos o 

valor de bens importados através de uma tarifa, reduziremos também o valor de bens 

exportados para pagar essas importações, o que se traduz numa perda de empregos nas 

indústrias exportadoras (Palmer, 2002). Relativamente à questão do aumento das 

diferenças entre países pobres e países ricos, por um lado, e o aumento das diferenças 

entre ricos e pobres, dentro dos países, já referida anteriormente, Palmer defende que as 

causas do aumento e diminuição da desigualdade são complexas, mas concorda, com 

alguma ironia, que a globalização gera desigualdade: “o diferencial de riqueza entre os 

países que têm economias fe

ar” (Palmer, 2002).  

Em consequência da desregulamentação dos mercados e do compromisso entre 

os governos de atrair investimento estrangeiro, existe uma tendência para uma forte 

deterioração dos padrões ambientais e laborais. Palmer, pelo contrário, acredita que os 

acordos comerciais revelam uma melhoria, e não uma deterioração, na medida em que 

outros países tendem a adoptar os padrões legais das grandes potências (União 
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Europeia e Japão, por exemplo). O mesmo se aplica às condições laborais pois os 

postos de trabalho nas empresas de propriedade estrangeira são geralmente muito 

procurados, porque pagam melhores salários e oferecem melhores condições laborais 

do que 

uxos de capital e que conduzem a um boom 

de dese

 humano”, 

fundam

seus empregos e 

adulter

de vida, sobem em flecha os casos de aproveitamento 

portunista activo e passivo. 

II. 9. Existem sectores mais susceptivéis à corrupção do que outros? 

 

intrínsecamente uma renda associada, para que exista aqui uma oportunidade para a 

as alternativas domésticas. 

No entanto, é um facto que por força da globalização, os mercados estão 

sujeitos ao aparecimento de crises financeiras (veja-se a conjuntura actual) devido aos 

efeitos de especulação e volatilidade dos fl

mprego, pobreza e tensões sociais. 

Ainda assim, os actuais defensores do neoliberalismo e comércio livre, como 

Palmer, acreditam que a globalização conduz à paz ao diminuir os incentivos para o 

conflito (“quando os bens não podem atravessar as fronteiras, os exércitos certamente o 

farão”), gera riqueza, elimina mais facilmente o trabalho infantil em prol da educação 

infantil (com o aumento da riqueza, as crianças já não precisam de trabalhar) e, acima 

de tudo, que o “comércio livre, não é um privilégio; é um direito

ental, independentemente do lado da fronteira onde se possa viver.   

A Globalização ajudou milhões de pessoas em todo o mundo a melhorar o seu 

nível de vida, sobretudo nos países que souberam tirar partido deste fenómeno e que 

tomaram as rédeas do seu próprio desenvolvimento, mas para outros tantos milhões a 

globalização veio piorar as suas condições de vida, acabar com os 

ar a sua identidade e valores culturais (Stiglitz, 2002, pp.307). 

Em muitos países, as ditaduras de elites nacionais deram lugar a ditaduras da 

economia internacional, sendo a ajuda e os empréstimos das instituições internacionais 

concedidos apenas mediante a aceitação de um conjunto de exigências. Com o 

agravamento das condições 

o

 

 

I

A corrupção afecta transversalmente diferentes sectores da economia, pois basta 

que cada sector produza um determinado tipo bens ou serviços, aos quais existe 
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prática de comportamentos ilícitos e exploração dessa renda, em qualquer etapa da 

cadeia de valor.  

Ainda assim, os casos de corrupção detectados, até ao momento, apontam para 

uma especial incidência em alguns sectores em concreto, pelo que será interessante 

detalhar sector a sector e explicar de que forma e porquê tais comportamentos tendem a 

verificar-se com maior frequência, começando pelo sector do “ouro negro”, no qual irei 

dar especial ênfase visto ser um dos recursos mais amaldiçoados de sempre e onde a 

corrupção assume proporções assustadoras: 

 

III. 9. 1. Sector Petrolífero 

 

África é muitas vezes referida como “o continente sem esperança” perante as 

constantes tentativas falhadas de conduzir processos de desenvolvimento sustentável e 

as calamidades que assolam esse continente, e às quais a comunidade internacional 

assiste diariamente: as cheias em Moçambique, a fome na Etiópia, a violência no 

Uganda e Serra Leoa, e as guerras civis um pouco por todo o continente. Se parte das 

causas para o flagelo em África se devem a desastres naturais, a maioria é resultado da 

acção (ou, em alguns casos, falta dela) humana (Ali, 2000, pp.235). 

Existe um consenso geral de que as causas para os conflitos em África são 

complexos e variados, mas que em todas existe uma componente económica na sua 

essência, seja pela elevada dependência nos recursos naturais, desenvolvimento 

desigual dos países ou a captação e distribuição de riqueza pela máquina do Estado 

(Ali, 2000, pp.242). Existe também um consenso geral, junto de quem acompanha “in 

loco” as situações de conflito em África, de que as entidades envolvidas nos processos 

de paz estão mais preocupadas em alcançar “acordos de paz” do que propriamente com 

a sustentabilidade futura desses mesmos acordos. Tal pode, em parte, explicar a 

tendência de muitos destes conflitos ressurgirem passado pouco tempo (Ali, 2000, 

pp.240). 

Mas se a maioria dos problemas em África, como as guerras, a fome, a 

corrupção e o baixo desempenho económico não são naturais mas causados pelo 

Homem, é em nome dos recursos naturais que tais problemas ocorrem, sob o efeito da 

chamada “maldição dos recursos naturais”.  
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O termo, utilizado pela primeira vez em 1993 por Richard Auty, descreve o 

fenómeno verificado em países ricos em recursos naturais que não eram capazes de 

canalizar essa riqueza no desenvolvimento das suas economias e como também esses 

países apresentavam um crescimento económico mais baixo que outros países não 

detentores da mesma abundância de recursos naturais (Auty, 2006). 

Contudo, a ideia dos recursos naturais estarem mais próximos de uma maldição 

do que de uma bênção havia começado a emergir nos anos 80, ainda que o termo 

maldição só tenha surgido mais tarde. Nos países ricos em recursos naturais, 

contrariamente ao que acontece em países com pouca abundância45, os governos 

tendem a interessar-se pela captação de recursos económicos (“rent-seeking”) através 

da exploração ou manipulação da envolvente económica, ao invés da promoção das 

trocas comerciais e da produção.  

Tais comportamentos geralmente implicam o desvio de riqueza para benefício 

de terceiros sem que isso implique qualquer contributo para a produtividade do país, 

como por exemplo a apropriação de terras ou de outros recursos naturais já existentes, 

ou ainda a imposição de regras que afectam os consumidores e a actividade económica. 

A desigualdade na repartição da riqueza é, por isso, elevada e os conflitos na sociedade 

emergem, à medida que aumenta o número de grupos e facções que lutam pela sua 

“fatia” de rendimento. Estes conflitos podem emergir de uma forma mais encoberta, 

através de lutas travadas dentro dos próprios governos com vista ao acesso de um maior 

orçamento, o que põe em causa a capacidade dos mesmos funcionarem eficazmente. 

Nos petro-estados, isto é, países cuja economia está fortemente dependente das 

receitas de exportação de petróleo, há uma tendência para abandonar a receita fiscal em 

prol dos petro-dólares, e o seu “boom” cria a ilusão de prosperidade e desenvolvimento, 

mas na verdade contribui para a destabilização e enfraquecimento do próprio estado.  

A maldição dos recursos naturais pode vir acompanhada pela “doença 

holandesa”, que não é mais do que um fenómeno económico no qual as receitas 

provenientes das exportações dos recursos causam um aumento da taxa de câmbio real, 

                                                      
45 Os países pobres em recursos desenvolvem-se através de um processo de industrialização internacional 
competitiva, que por sua vez acelera o processo de urbanização e desacelera o crescimento da população, 
levando ao aumento das taxas de poupança e investimento. 
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tornando os sectores produtivos do país menos competitivos na economia mundial 

(Campos e Pradhan, 2007, pp.192). 

 

Figura 2. Estratégia Anti-Corrupção no Sector Petrolífero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fonte: Campos, J. E. e Pradhan, S. (2007) 

 

Uma das características da corrupção no sector petrolífero é o facto de ocorrer 

em todas as fases da cadeia de valor (ver Figura 2) e aos mais variados níveis, desde a 

corrupção burocrática (frequente em estados com forte controlo governamental), à 
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corrupção de topo (movida por transacções em grande volume, como é o caso deste 

sector, esta forma de corrupção ocorre ao nível da formulação das políticas nacionais e 

da própria legislação) sem esquecer a cleptocracia (isto é, o roubo directo de elevados 

montantes de dinheiro gerados com a exploração dos recursos para proveito pessoal, de 

que são exemplo Duvalier no Haiti, Mobutu no Zaire e Suharto na Indonésia).  

A falta de diversificação económica é outro aspecto a apontar à grande maioria 

dos países produtores de petróleo, uma vez que os seus governos estão muito mais 

interessados em acções de “rent-seeking” e exploração do seu recurso natural. Mas, 

ainda que houvesse vontade política em diversificar a economia, a própria “maldição” 

encarrega-se de destruir os restantes sectores.  

Assim sendo, os países dependentes de recursos naturais tendem a agravar a sua 

dependência ao longo do tempo, o que também tem reflexos ao nível do trabalho, visto 

que se é verdade que os sectores baseados nos recursos tendem a gerar receitas 

financeiras mais elevadas, eles também geram menos postos de trabalho e com poucas 

ligações ao resto da economia. 

E depois há os casos em que inimigos do passado se tornam parceiros do futuro 

como é o exemplo da relação entre Angola e China. Numa altura de acrescida 

concorrência no mercado mundial de recursos naturais, a começar pelo petróleo, e com 

a extrema necessidade de garantir acesso a fontes energéticas e outros recursos naturais, 

“a fome” – China – “alia-se à vontade de comer” – Angola – mantendo-se o 

comportamento “rentista” dos dirigentes (Ferreira, M. Ennes, 2005, pp.82) em explorar 

intensamente os recursos naturais do país e ignorar que “todos os povos têm o direito 

aos recursos naturais e riqueza do seu país sem dominação estrangeira.”46 

No caso concreto do diferendo corrupção versus transparência e boas práticas 

de governação, verifica-se que nos países ricos em recursos é, geralmente, mais fácil 

manter a autoridade através da canalização de recursos para determinados grupos 

económicos do que através da adopção de políticas que visem o crescimento e, por isso, 

a corrupção é uma constante. O subdesenvolvimento da economia acaba por ser, não 

uma consequência, mas sim o resultado de uma acção concertada e consciente, por 

escolha dos governos.  

 

                                                      
46 Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Artigo 21. 
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Olhando uma vez mais para a tabela 1 (pp.26-27), constata-te sem surpresas que 

a grande maioria dos países ricos em recursos naturais, particularmente em petróleo, 

são aqueles que apresentam pior IPC: Síria, Irão, Líbia, Cazaquistão, Vietname, Iémen, 

Rússia, Azerbaijão, Indonésia, Camarões, Venezuela, Angola, Congo, Nigéria, 

Turquemenistão, Guiné Equatorial, Chade, Sudão e Iraque.  

Esta ideia de que a dependência dos recursos tem um efeito negativo na 

governação dos países (corrompida pelo desejo de tornar privado o proveito que 

deveria ser público com a sua exploração), é apoiada por Michael Ross (2003) que 

sintetiza o impacto da “recursomania” em três mecanismos. O primeiro consiste na 

existência de uma relação positiva entre o crescimento das receitas provenientes dos 

recursos naturais e a corrupção. O segundo mecanismo consiste na existência de uma 

relação positiva entre a riqueza dos recursos e a fraqueza dos governos, abrindo as 

portas, por um lado, à actividade criminosa/ilegal e, por outro, aos conflitos sociais. O 

terceiro, e último mecanismo, é a existência de uma relação positiva entre a 

dependência dos recursos naturais e a falta de compromisso com a população, bem 

como com a perda de democracia, já referido anteriormente (pp. 24-26).        

Se houvesse uma evolução destas práticas para uma democracia consensual, 

fossem erigidas instituições que baixassem os custos de transacção e gerissem a tensão 

social, e constituídos sistemas de avaliação de projectos para garantir uma maior 

eficiência e transparência do investimento público, talvez a “maldição dos recursos 

naturais” começasse a dissipar-se. Afinal de contas, e citando os bispos católicos do 

Congo-Brazzaville, “o nosso petróleo deve ser um instrumento de vida, e não de morte, 

do nosso povo!”. Mas o que é faz com que o petróleo seja assim tão “apetecido” e tão 

susceptível à corrupção?  

Para começar, a indústria petrolífera é aquela que apresenta o maior volume de 

transacções anuais47, o que significa que se a sua exploração está concentrada num 

número reduzido de países, cada produtor gera um volume elevadíssimo de receitas, e 

se “pequenas” transacções conseguem gerar somas bastante consideráveis de riqueza, 

existe logo o perigo de “cair em tentação”, dado que é difícil detectar se parte da 

produção desaparecer “misteriosamente” ou a sua transacção não for contabilizada. 

                                                      
47 Segundo a International Energy Agency, as receitas brutas anuais do crude são cerca de 1.5 mil biliões 
de dólares. 
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A elevada rentabilidade da exploração do petróleo deve-se à natureza 

oligopolista desta indústria, que permite praticar preços várias vezes acima do custo de 

produção e criar margens de lucro que são claramente um incentivo à corrupção. 

Se na maioria das sociedades actuais, não dependentes de recursos naturais, os 

governos cobram impostos aos cidadãos, que exigem, em retorno, eficiência e 

protecção por parte do Estado, nos países cujas economias são dominadas pela 

exploração de petróleo, os dirigentes não necessitam de cobrar impostos aos cidadãos 

porque possuem já uma fonte garantida de rendimento – recursos naturais – e, assim, 

também não têm nenhum compromisso com a sua população. Reina, literalmente, a 

velha máxima do “cada um por si”. 

Para aqueles que se manifestarem em jeito de discórdia, as receitas provenientes 

dos recursos naturais servem para pagar às forças armadas para garantirem a ordem e 

afastar os “desordeiros”. É, pois, um facto que os países ricos em recursos tendem a ser 

mais repressivos, corruptos e mal administrados. 

Outro factor que torna o petróleo no recurso mais amaldiçoado de todos é a 

complacência que gera nos países desenvolvidos face às denúncias de corrupção e 

abuso dos direitos dos humanos nos países produtores de petróleo, por receio de verem 

afectada a oferta deste recurso no mercado internacional. É este receio que está na 

origem de vários conflitos ocorridos na nossa história recente, como foi o caso da 

invasão do Iraque por parte dos EUA, e que continuará a ocorrer enquanto este recurso 

tiver o peso que tem actualmente para o funcionamento da economia internacional. 

O Chade está entre os mais recentes petro-estados emergentes de África e, 

consequentemente, entre aqueles que mais têm atraído os interesses de vários estados 

rent-seekers. No centro das atenções está o projecto do oleoduto Chade-Camarões, que 

tem como objectivo o transporte de petróleo do sul do Chade para a costa atlântica, via 

Camarões, para exportação, e que representa a primeira grande tentativa de desafiar a 

maldição dos recursos naturais em África. 

O projecto, financiado pelo Banco Mundial, apresenta como característica 

inovadora a criação de um comité de supervisão para assegurar a administração 

transparente da riqueza petrolífera do país e, com isso, transformar parte das receitas da 

exploração do petróleo em redução de pobreza no Chade.  
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O destino de um projecto de cerca de 4 mil milhões de dólares é de importância 

vital não só para a população do Chade, mas para os restantes países confrontados com 

o desafio de transformar a riqueza do seu recurso em prol do seu povo, para a 

desmistificação da maldição que recai sobre os recursos naturais e para a reputação do 

próprio Banco Mundial, financiador do projecto.48 Se os petro-dólares deste País forem 

mal geridos, isso irá ter consequências nefastas de elevadas proporções, especialmente 

para os cerca de 80% da sua população que vive com menos de 1 dólar por dia.  

O Chade é um país marcado pela corrupção, instabilidade e violação dos 

direitos humanos. O projecto em causa requer o cumprimento de leis e a aplicação de 

sanções para os seus infractores, num país onde a história nos diz que nunca houve 

cumprimento de leis nem aplicação de sanções. Existe, portanto, uma forte dependência 

do projecto na vontade política do governo em respeitar as regras, desenvolver 

instituições de confiança e encorajar a democracia. Se a transparência, por um lado, é 

essencial para a supervisão, ela não conduz, por isso só, a comportamentos não 

corruptos, ou seja, é apenas uma forma de boa governação.  

Ainda é cedo para apurar se o projecto foi um fracasso ou um sucesso mas a 

experiência até à data confirma o perigo de se investir em indústrias extractivas antes 

de um país mostrar que reúne as condições mínimas para garantir o respeito pelos 

direitos humanos, transparência fiscal, e capacidade governativa para implementar 

programas de redução da pobreza (Gary, 2005).  

Em 2006, o Banco Mundial suspendeu o financimento ao Chade, depois do 

governo deste País ter quebrado a promessa de salvaguardar uma percentagem das 

receitas de exportação do petróleo para sectores prioritários. Embora a posição do 

governo do Chade em dar prioridade à redução da pobreza neste Pais seja, ainda, 

bastante questionável, as duas partes já reestabeleceram um acordo provisório de forma 

a permitir que fosse retomado o financiamento do projecto. 

À semelhança dos exportadores de petróleo noutras regiões, os produtores de 

petróleo africanos de longa data, como a Nigéria, Angola, Congo, Camarões e Gabão, 

não têm conseguido converter a riqueza do seu petróleo numa redução da pobreza em 

grande escala. Também não têm conseguido diversificar as suas economias ou criar 

                                                      
48 www.worldbank.org/afr/ccproj 
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condições para um futuro pós-petróleo. Pelo contrário, o petróleo tem atraído situações 

de conflito e, em alguns casos, guerra civil. 

Mas se é verdade que a dependência do petróleo, ou de outro recurso natural, é 

muitas vezes um caminho perigoso para o desenvolvimento, não é absolutamente 

necessário que os resultados dos ‘booms’ de petróleo sejam negativos. 

Exemplo disso é a Noruega, que usou os benefícios do petróleo do Mar do 

Norte para conseguir o primeiro lugar na lista de melhores executores de 

desenvolvimento do PNUD e, apesar de ser um exportador de petróleo, é um dos países 

com melhor qualidade de vida do mundo (Karl, 1997, pp. 230). 

Poul Engberg-Pedersen, director-geral da Agência Norueguesa de Cooperação 

para o Desenvolvimento (NORAD) refere, a propósito dos bons resultados obtidos pelo 

seu País, que “a chamada maldição dos recursos e a própria dinâmica da indústria 

petrolífera tornam este sector particularmente propenso à corrupção, desde o momento 

em que é feita a primeira especulação sobre a existência de petróleo no solo, passando 

por todas as etapas seguintes, e acabando na utilização (ou má utilização) das receitas 

geradas” (Campos e Pradhan, 2007, pp. 191). 

E acrescenta que a Noruega tem um baixo índice de corrupção nesse sector 

“graças a décadas de investimento em transparência, burocracia com elevada 

integridade, e uma cultura política não complacente com a corrupção. Através do 

programa ‘Petróleo para o Desenvolvimento’, a Noruega continua a partilhar a sua 

experiência neste campo – tanto os seus successos bem como as suas falhas – com os 

países em desenvolvimento que anseiam por eliminar a maldição da corrupção do 

sector petrolífero” (Campos e Pradhan, 2007, pp. 191). 

No entanto, os governos africanos são apenas uma parte da rede de interesses e 

relações na corrida ao petróleo neste continente. Outros actores que têm um papel 

determinante nos resultados obtidos são as companhias petrolíferas estrangeiras, as 

Instituições Financeiras Internacionais (BM e FMI), as Agências de Crédito à 

Exportação e os governos das grandes potências. 

Alguns destes intervenientes começam, agora, a reconhecer que melhorar a 

distribuição dos benefícios da produção de petróleo não é apenas uma responsabilidade 

ética, mas também um ingrediente essencial para um mundo mais estável e sustentável. 
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Esta tomada de consciência, ainda que bem aceite, não é suficiente, visto que ocorre a 

um ritmo mais lento que a construção de estados eficientes e de boa governação.  

À semelhança do “boom” do petróleo em África, é necessário um “boom” 

coordenado e coerente no ambiente político a fim de aumentar as hipóteses de 

conversão da riqueza do petróleo na redução da pobreza. E para que essa quota de 

riqueza destinada à população carenciada seja maior, todos os agentes envolvidos 

precisam de corrigir algumas das suas práticas (e adoptar novas), trabalhando em 

conjunto, de uma forma mais concertada.  

A menos que os principais intervenientes no sector do petróleo façam mudanças 

específicas nas políticas a adoptar, é inverosímil esperar que a exploração petrolífera 

em África represente qualquer redução significativa da pobreza. Em vez disso, as 

receitas provenientes do “ouro negro” vão continuar a contribuir para a corrupção e má 

governação, destruição ambiental, violações de direitos humanos e derramamento de 

sangue.  

É, por isso, urgente que se façam já melhorias, começando pela promoção da 

transparência e justiça, removendo todos os obstáculos (legais e extralegais) à revelação 

transparente das contas e à efectiva monitorização do sector petrolífero (e da 

distribuição das receitas provenientes deste sector); apostando na fundação de 

instituições capazes e responsáveis; legitimando o respeito pelos direitos humanos, 

incluíndo a liberdade de expressão, de associação e de imprensa; e criando um espaço 

democrático nos países produtores de petróleo (Gary e Karl, 2003). 

As companhias petrolíferas devem divulgar publicamente todos os valores 

líquidos de impostos, honorários, royalties e outros pagamentos, feitos a estados 

africanos ou a comunidades locais e respeitar os direitos humanos nas suas práticas.  

O Banco Mundial e o FMI devem usar toda a sua influência para promover, 

junto das companhias e países, a transparência, a gestão e distribuição justas e 

responsáveis das receitas e o respeito pelos direitos humanos. O uso de influências deve 

ser feito na ordem correcta, isto é, passos significativos na construção de boa 

governação devem ser dados antes de se apoiar o desenvolvimento do sector 

petrolífero.  

As Agências de Crédito à Exportação devem exigir a divulgação pública, 

detalhada, regular e atempada de todos os valores líquidos de impostos, honorários, 
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royalties e outros pagamentos, feitos a estados africanos por parte das companhias do 

sector privado que desejam aceder a empréstimos, garantias e seguros de risco. 

Os países do Norte devem enfatizar o respeito pelos direitos humanos, a 

promoção de boa governação e democracia, e a gestão transparente, justa e responsável 

das receitas do petróleo, nas suas relações bilaterais com petro-estados africanos. 

Devem também apoiar esforços internacionais eficazes, que tenham como objectivo 

aumentar a transparência nos pagamentos de receitas do petróleo, e usar a sua 

influência junto do Banco Mundial e do FMI. 

As Nações Unidas devem procurar não comprometer a missão global da ONU 

de fomentar a boa governação, os direitos humanos e o desenvolvimento sustentável 

com as parcerias empresariais com companhias petrolíferas em África. Devem apoiar, 

através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, grupos da sociedade 

civil africanos, dedicados a aumentar a transparência e prestação de contas em países 

produtores de petróleo. 

As agências humanitárias e de desenvolvimento privadas internacionais e as 

ONG devem fortalecer e apoiar o desenvolvimento de sistemas independentes de 

monitorização e informação, relativos às actividades petrolíferas e à gestão de receitas 

em África.  

Em suma, se houver uma gestão transparente das receitas do petróleo, com 

responsabilização e justiça, os petro-dólares podem constituir benefícios significativos 

para as populações dos países exportadores de petróleo. Por outras palavras, aprender a 

gerir a riqueza do petróleo de forma transparente, justa e responsável, e construir 

estados democráticos, capazes de se focarem na redução da pobreza, é um dos desafios 

chave que África enfrenta no século XXI, mas para tal, é preciso haver uma acção 

concertada entre todos os agentes acima referidos e e os governos dos países produtores 

de petróleo (Campos e Pradhan, 2007, pp. 210)  

 

III. 9. 2. Sector Farmacêutico 

 

A corrupção neste sector significa a morte de milhões de doentes em todo o 

mundo pois leva ao consumo de medicamentos de má qualidade ou inibe o acesso ao 
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tratamento de patologias, afectando sobretudo as populações mais pobres por serem 

aquelas que menos capacidade têm para pagar subornos (Spector, 2005, pp.44).  

A contrafacção de remédios, isto é, a comercialização de remédios 

deliberadamente concebidos para se parecerem com os originais, é uma prática 

assustadora mas corrente, que viola os direitos de marca registada e patentes, mas 

constitui um negócio demasiadamente lucrativo para ser desperdiçado com princípios 

éticos ou morais como o direito à vida de milhares e milhares de vítimas inocentes, na 

sua maioria desfavorecidas. 

A corrupção também propaga enfermidades, pois se as pessoas morrem, por 

exemplo, de malária porque recebem remédios falsos, a infecção pode, assim, espalhar-

se pelo mundo. Esta forma de terrorismo contra a saúde pública, em última análise, de 

homicídio em massa, é um mercado de oportunidades em grande crescimento e que na 

Europa e EUA assumiu especial força com a venda de medicamentos pela internet.  

Um importante aspecto que potencia o desenvolvimento do tráfico de remédios 

falsificados é o elevado preço dos produtos originais, que leva muitos consumidores a 

procurarem alternativas de menor custo, ainda que ilegais e pouco seguras. A OMS 

estima que cerca de 25% dos medicamentos consumidos nos países do Sul são 

falsificados ou precários (expiraram a validade), mas erradicar estas práticas não é uma 

tarefa fácil dado que o rigor da contrafacção atingiu um nível tal de perfeição que 

consegue enganar não só os consumidores finais como os próprios médicos (Campos e 

Pradhan, 2007, pp. 33).  

Os subornos ocorrem em cada elo da cadeia de valor, da produção à distribuição 

e venda, pelo que só poderão ser minimizados com maior transparência das instituições 

e responsabilização dos vários agentes envolvidos. Em suma, e utilizando a fórmula 

genérica que propus anteriormente49, trata-se de identificar e eliminar as circunstâncias 

que potenciam comportamentos oportunistas e de exploração num dado País (como a 

fraca ou pouco transparente regulamentação e a existência de demasiados 

intervenientes entre o processo de produção e o consumidor final) e aumentar o poder 

de escolha dos cidadãos, ou seja, o seu acesso a medicamentos válidos e genuínos, que 

                                                      
49 Corrupção = Exploração + Oportunismo – Escolha 
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muitas vezes não acontece dado o elevado nível de pobreza da população ou de falta de 

informação.  

O grau de sucesso desta estratégia vai variar consoante a dimensão do País, os 

recursos disponíveis e a estrutura do sistema nacional de saúde. Mas o desafio maior 

vai ser conter a ameaça da corrupção da indústria farmacêutica à escala global, na qual 

os componentes podem ser produzidos num País, exportados para outro para produção 

de “medicamentos” e finalmente exportados e comercializados para o resto do mundo. 

A resposta passa seguramente pela formação de alianças entre os vários estados 

e companhias farmacêuticas, conduzindo testes regulares e aleatórios aos 

medicamentos, e por uma maior aposta na educação e informação através de 

campanhas de consciencialização para os riscos e consequências da contrafacção de 

medicamentos, e da divulgação do preços dos fármacos, de modo a tornar este sector 

menos susceptível à corrupção. 

O sector farmacêutico é, sem dúvida, um dos mais preocupantes e complexos. 

Diminuir a sua complexidade é torná-lo menos vulnerável aos riscos de corrupção.  

 

III. 9. 3. Sector Florestal 

 

Os crimes de corrupção ocorridos neste sector ocorrem a vários níveis, desde a 

pequena e administrativa, à extorsão, passando pelo topo e, quando envolvem as 

principais instituições do estado, pela sistémica. As suas consequências económicas, 

sociais e ambientais são devastadoras (Spector, 2005, pp. 105)   

As razões que tornam este sector tão “apetecível”, prendem-se com o facto de, 

contrariamente em relação a outros recursos, as florestas oferecerem uma série de 

benefícios públicos, quando preservadas (protegem a biodiversidade e absorvem 

dióxido de carbono da atmosfera), e uma série de benefícios privados (elevados 

rendimentos) quando exploradas, o que torna fundamental uma intervenção que garanta 

níveis sustentáveis de exploração destes recursos e a protecção dos benefícios públicos 

em detrimento dos interesses privados, embora nem sempre se verifique essa boa 

governação (Campos e Pradhan, 2007, pp. 93).  
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Assim, não é de admirar que a maioria das economias dependentes da 

exploração dos recursos florestais, como o Brasil, Indonésia e Honduras, estejam 

também entre os países mais corruptos, como se pode ver pelo gráfico abaixo. 

 

 

Figura 3 – Deflorestação Versus Controlo da Corrupção 
 

 
 

Fonte: Campos, J. E. e Pradhan, S. (2007) 

 

 

As consequências da corrupção neste sector são a violação indiscriminada de 

áreas protegidas, o que vai pôr em perigo a preservação das florestas e da 

biodiversidade, afectar o bem-estar das populações que habitam nessas áreas ou em 

áreas contíguas, contribuir para as alterações climáticas, e contrair o crescimento da 

economia. 

Para combater este flagelo é necessário, tal como acontece em quase todos os 

casos de corrupção, fortalecer as instituições e tornar a corrupção no sector florestal 

numa actividade de muito risco e pouca rentabilidade, mas para tal acontecer ainda vai 

levar algum tempo. 
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III. 9. 4. Sector da Água e Saneamento 

 

Cerca de 56 milhões indivíduos na América Latina e 300 milhões em África – 

mais de 42% da população nesse continente – não têm acesso a água tratada e cerca de 

132 milhões de latino-americanos e de 477 milhões de africanos não possuem serviços 

de saneamento adequados. 

Estes números assustadores existem e continuarão a existir, em boa parte devido 

ao elevado poder discricionário que caracteriza o sector da água e saneamento, em que 

um conjunto de agentes controla de forma arbitrária as fases de planeamento, 

concepção, contratação, implementação e supervisão do fornecimento de serviços de 

água e saneamento básico (Campos e Pradhan, 2007, pp. 226). 

A fraca capacidade institucional e os baixos salários são outros ingredientes que 

favorecem a prática da corrupção neste sector, à semelhança do que acontece nos 

sectores que fornecem serviços públicos, mas o facto da Água e Saneamento estarem 

também relacionados com o sector da Construção, outras variáveis vêm somar aos 

factores propícios à ocorrência de tais práticas desviantes como é o caso da circulação 

de elevados fluxos de capitais públicos, a natureza monopolista do fornecimento dos 

serviços e as assimetrias de informação entre utentes e fornecedores. 

Além da pequena e administrativa forma de corrupção, predomina o 

corrompimento de topo junto da classe política e empresarial na selecção dos projectos 

e adjudicação de contratos, o que significa que muitas vezes são implementados, não os 

projectos com menor impacto ambiental ou que vão ao encontro das necessidades das 

populações, mas aqueles que trazem maiores rentabilidades para um conjunto de 

particulares.  

O volume de projectos que têm sido apresentados nos últimos anos pelo BM, 

BID e BAD com vista a reformar o sector da água e saneamento nos países em 

desenvolvimento, permite aferir que existe já uma consciencialização para a dimensão 

da má governação neste sector, em especial em África e na América do Sul, e do seu 

impacto nas populações, mas a avaliar pelos números acima referidos de pessoas 

afectadas por serviços de saneamento precários nessas duas grandes zonas geográficas, 

constata-se que ainda há muito trabalho a fazer.  
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III. 10. As IFI têm uma capacidade limitada de actuação no combate à corrupção?  

 

Existe um certo cepticismo, sobretudo por parte dos opositores das reformas 

neoliberais, mas também por alguns académicos e opinion makers, em torno da 

capacidade das Instituições Financeiras Internacionais (IFI) e seus doadores em 

ajudarem os Países mais desfavorecidos a melhorar a sua governação, não só pela 

questão do “one size does not fit all”, mas também porque existem aspectos internos, 

políticos, que influenciam a qualidade da governação, dificultando o trabalho dos 

agentes externos (as IFI) e o sucesso da implementação das suas estratégias.   

Ideologias à parte, é verdade que existe um certo limite até onde as IFI são 

capazes de actuar e realmente combater a corrupção, a começar pelas áreas que fogem 

da sua “jurisdição” como por exemplo a promoção e realização de eleições justas, 

democráticas e multipartidárias. A corrupção acontece porque estão presentes dois 

elementos que caminham lado a lado, sem que as IFI consigam intervir para minimizar 

a sua importância: medo e poder. 

Mas existe um conjunto de elementos que, de forma séria e concertada, podem 

fazer parte de uma reforma a adaptar caso a caso. Para começar, é imperativo exigir da 

parte dos dirigentes políticos um total empenhamento no combate à corrupção, nos 

vários domínios em que ocorra e qualquer que seja o subterfúgio utilizado, 

submetendo-se a si mesmos e ao serviço governamental prestado ao escrutínio do povo, 

de forma periódica e transparente.  

Basta de procurar culpados para situações causadas pela má governação e 

começar a apostar mais na prevenção, educação e responsabilização: criar uma espécie 

de código de conduta nacional, isto é, uma legislação anti-corrupção implementada por 

organismos de integridade reconhecido, e identificar as actividades governamentais 

mais propensas à corrupção, procedendo, se necessário, a uma revisão da lei orgânica, 

bem como condenar as práticas de clientelismo, nepotismo e conflito de interesses50.  

A corrupção existe porque é difícil de mensurar, camufla-se com facilidade, 

deixa pouco vestígio e é altamente rentável. É fundamental torná-la, pelo contrário, 

num comportamento de alto risco e baixa rentabilidade, denunciado todos os casos 

                                                      
50 Ver Glossário da Corrupção 
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descobertos, protegendo e recompensando os “apitos brancos”51 e alterando a 

legislação de forma a penalizar ainda mais os casos comprovados, em última instância, 

procedendo a uma reforma do poder judicial.  

Para uma maior transparência e exposição pública dos escândalos políticos e 

financeiros, é necessário promover e garantir a liberdade de expressão e a liberdade de 

imprensa52, rever leis anti-difamatórias para que estas não possam ser usadas como 

forma de limitar e censurar a imprensa, extinguir a censura aos meios de comunicação e 

à imprensa, elevar o nível profissional dos jornalistas, e assegurar a independência e 

responsabilidade dos colaboradores em meios de comunicação estatais possam manter 

níveis de independência e responsabilidade no cumprimento da sua profissão. 

Deverão ser reforçadas as iniciativas de fomento da igualdade de género, 

transparência, e os programas de luta contra a corrupção com base numa maior 

participação das várias partes afectadas (governo, sociedade civil, comunidade 

empresarial, organizações religiosas, associações profissionais, ONGs, etc.) e criação 

de parcerias entre elas.  

As campanhas anti-corrupção não serão bem sucedidas a não ser que tenham o 

apoio do público. É preciso criar consciência moral colectiva e fazer com que todos os 

estratos da sociedade compreendam que a corrupção é um problema sério, que a 

corrupção mata, e que uma mudança de atitudes, ainda que seja tarefa árdua dado o 

enraizamento do flagelo na sociedade, é essencial para que as reformas fundamentais 

ocorram. 

Além do mais, o espaço de movimentação da sociedade civil deve ser o 

adequado a uma sociedade livre e democrática. As organizações não governamentais e 

outras instituições da sociedade civil devem poder ser facilmente criadas (acautelando o 

uso fraudulento do modelo não lucrativo) o seu processo de registo deve ser simples, 

fácil e barato. Em suma, deve tratar-se de um direito e não de um privilégio. 

Analogamente, um País empenhado em combater o flagelo da corrupção poderá 

ainda necessitar de fortalecer as instituições existentes ou criar novas, por exemplo, 

uma Comissão Independente Contra a Corrupção, como a existente em Hong Kong, 

possuindo amplos poderes de investigação e prossecução, e sendo totalmente 

                                                      
51 Ver Glossário da Corrupção 
52 Apoiadas por leis de Liberdade de Informação que conferem aos cidadãos e jornalistas acesso às 
informações provenientes do governo 
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independente dos governantes desse País, apenas sujeita ao "Império da Lei", sob pena 

de degenerar numa força repressiva legitimada (UNDP, 1997, pp. 108). 

O poder discricionário dos funcionários públicos e as consequentes 

oportunidades de abuso do poder que daí advêm podem ser reduzidas através de um 

conjunto de reformas com vista à reorganização e transformação do estatuto público. 

(UNDP, 1997, pp. 105). Estas alterações não só farão diminuir os incentivos ao 

pagamento de subornos, como impulsionarão as transações comerciais e melhorarão o 

acesso dos utentes aos serviços públicos em geral. 

Igualmente importante é forçar a rapidez na tomada de decisão, com vista a 

eliminar atrasos na divulgação dos resultados, durante os quais a corrupção pode 

ocorrer, e exigir que todas as ofertas e gratificações recebidas pelos funcionários do 

governo, bem como todos os donativos políticos e contribuições, sejam devidamente 

comunicados e alvo de registo. 

Todas estas medidas envolvem, necessariamente, um ataque em diversas 

frentes, o que vai criar resistência nos Países-alvo. Não é, por isso, de estranhar que as 

tentativas bem sucedidas no âmbito das reformas anti-corrupção têm sido raras e, 

infelizmente, os fracassos muito mais frequentes. 

Alguns desses fracassos ocorrem porque as medidas postas em prática são 

exlusivamente teóricas/regulamentares ou, pior, assentam em mensagens de 

consciencialização moral. Outros obstáculos53 encontram-se logo ao nível mais 

superior, como por exemplo, limites ao poder "no topo" (uma administração que acaba 

de ser eleita pode, de facto, querer conter a corrupção, mas ter herdado um aparelho 

burocrático já de tal forma corrupto que impeça os seus esforços de mudança); ausência 

de comprometimento "no topo"; promessas demasiado megalómanas e ambiciosas, que 

criam expectativas irrealistas e inalcançáveis e, assim, a uma perda de confiança por 

parte do povo (objectivos alcançáveis a curto prazo e "ganhos rápidos" são 

frequentemente necessários para garantir o apoio público). 

No entanto, tais obstáculos não devem ser encarados como elementos 

desencorajadores, mas como parte de um processo de aprendizagem e reconstrução. 

Com mais ou menos sucessos, as IFI desempenham um papel fundamental na economia 

e contribuíram para a (re)construção do mundo actual, sendo que, à semelhança de 

                                                      
53 Prof. Mendo Castro in http://www.somosportugueses.com/mch/modules/icontent/index.php?page=288  
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todos os modelos de organização existentes no passado, necessitam de uma redefinição 

de metodologias e objectivos, o que já está a acontecer, em parte, devido a um outro 

efeito da globalização chamado Sociedade Civil.  

Portanto, as estratégias de combate à corrupção e boa governação, à luz das IFI, 

devem passar pelos cidadãos e organismos da sociedade civil através de consulta 

directa e democrática, tornando o processo de decisão o mais transparente possível. 

Neste contexto, a formação de alianças estratégicas e parcerias assume um papel chave 

na prossecução destes objectivos.  

Existem várias iniciativas anti-corrupção bem sucedidas com as quais é possível 

aprender e aperfeiçoar para empregar em casos similares. O segredo, como já se 

percebeu, está em desenvolver uma estratégia coesa e abrangente para prevenir a 

ocorrência de corrupção. 

 

 

III. 11. Não existem razões para não erradicar a corrupção. 

 

Por muito estranho que possa parecer, e não querendo com isto expressar 

concordância ou juízo de valor, de facto existem também razões para não lutar contra a 

corrupção que passo de seguida a apresentar. A corrupção, sendo um fenómeno 

transnacional, globalizado, indiscriminado entre ricos e pobres, que sempre existiu e 

sempre existirá, a ideia de entrar numa guerra, à partida, perdida, gera frustração e 

desânimo. Mas tal não faz sentido pois dessa forma também não valeria a pena 

perseguir e julgar criminosos pois sabemos que o crime nunca irá ser extinto. Ou 

desenvolver esforços para prevenir e tratar doenças, que estão igualmente em todo o 

lado e toda a gentes as tem. Tal como os crimes e as doenças, os níveis e tipos de 

corrupção variam bastante e a aposta na prevenção pode, de facto, fazer a diferença. 

A constatação de que a corrupção sempre existiu e sempre existirá, desde que 

reunidas as condições favoráveis (e já referidas na equação de Klitgaard), pode 

constituir um bloqueio para actuar a favor da sua erradicação, se se pensar que não há 

nada que possa contrariar esse facto. A verdade é que é possível tentar manipular o 

alinhamento de um conjunto de variáveis favoráveis ao surto deste flagelo. E o facto da 

corrupção ser uma opção individual, despoletada por diversos interesses e motivações, 
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não quer dizer que todos os indivíduos, perante a presença dessas variáveis, reajam da 

mesma maneira e intensidade, e sejam todos propensos a comportar-se de forma ilícita. 

Isso é um mito. 

Há quem considere que o conceito de agir de forma corrupta é vago e 

determinado de acordo com a própria cultura em que o mesmo ocorre. O chamado 

baksheesh54 e até o favoritismo55, até um certo ponto, não são condenados pela 

sociedade e ocorrem com alguma regularidade. Porém, na prática os cidadãos são 

capazes de distinguir entre uma oferenda e um suborno, e as formas e significados do 

termo corrupção que são aqui referidos são, não só condenados mas punidos pela 

generalidade das sociedades dos Países do Norte e do Sul.    

A questão da indestrutibilidade da corrupção na sociedade caso não haja uma 

reforma profunda e duradoura na educação (valores e atitudes), nas relações de poder e 

na instauração de uma nova entidade laica ou religiosa reguladora, continua a ser um 

importante mito e um dos graves obstáculos à popularidade da anti-corrupção. Existem 

formas, como já aqui foi referido, de criar novos incentivos, aumentar a 

responsabilização e concorrência, e melhorar a transparência, com efeitos reais e de 

mais curto-prazo do que através de reformas profundas, dispendiosas e, provavelmente 

não tão eficientes. 

Algumas vozes chamam a atenção para o facto de que é possível para muitos 

países viver com a corrupção, apresentar crescimento económico sem que este 

fenómeno, aparentemente, esteja a causar danos irreparáveis, pois está já enraizado na 

sociedade e no seu modus operandis. É um facto que esse “equilíbrio em corrupção” 

existe, e um exemplo são os países exportadores de petróleo, mas também é um facto 

que esse equilíbrio há-de ser sempre menor que o equilíbrio obtido com menor 

incidência da corrupção, pois quando este fenómeno ocorre há sempre uma terceira 

parte, não convidada, que paga a factura, geralmente a sociedade ou a camada social 

que menos condições possui para pagar esse “imposto sobre o crescimento”.  

Outras vozes argumentam que nada pode ser feito se um governante for 

corrupto ou se a corrupção for sistémica.56 Certamente que se os líderes forem rectos e 

o corrompimento pontual, as estratégias anti-corrupção serão mais eficazes, porém até 

                                                      
54 Ver Glossário da Corrupção 
55 Idem 
56 Idem 
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nesses casos a transparência pode ser melhorada já que a implementação de sistemas de 

integridade encerra janelas de oportunidade para a prática da corrupção, seja ela 

administrativa ou política.  

Finalmente, existe por vezes a ideia errada de que a preocupação com a 

corrupção é algo supérfluo e que está sobrevalorizado pois com o mercado livre e a 

consagração das democracias multipartidárias, a corrupção tende, gradualmente, a 

desaparecer. A democracia, estado de direito e a liberalização dos mercados aumenta a 

concorrência e a responsabilização, e favorece a transparência. Porém, no decorrer 

dessa transição, em especial, nos países em desenvolvimento, a corrupção pode 

(res)surgir, e mesmo em países com regimes democráticos mais antigos e estáveis, a 

corrupção é sempre um estado de ameça latente no que concerne ao aprovisionamento 

de muitos bens e serviços públicos que são e continuam a ser objecto de poder 

monopolista por parte de um governo central, como é o caso da Justiça e da Segurança 

Social (Klitgaard et al, 1996, pp. 5). É importante não esquecê-lo e jamais subestimar a 

capacidade de re-invenção da corrupção.  

 

 

III. 12. Conclusão 

 

O levantamento e discussão de onze mitos que rodeiam a corrupção permitem 

concluir que nas últimas décadas têm sido desenvolvidos inúmeros esforços no sentido 

de encontrar indicadores capazes de medir este fenómeno, embora a sua natureza 

complexa, subjectiva e quase invisível torne tal tarefa bastante difícil, sendo no campo 

das percepções onde estes instrumentos conseguem alcançar maior sucesso.  

Por outro lado, a corrupção é um fenómeno transnacional, globalizado, presente 

em países pobres e ricos, e a sua incidência é tanto maior quanto maior for a 

possibilidade de exploração num dado País, da abertura de janelas de oportunismo e 

quanto menor for o poder de escolha dos cidadãos.  

Independentemente do modelo de organização da economia adoptado, seja ele 

constituído por um Estado mais intervencionista ou mais liberal, a História mostra-nos 

que é a natureza dos mercados que define a forma e o grau da intervenção, e que em 

qualquer um dos extremos, é sempre necessário um Estado forte, sério e bem 
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organizado. A Globalização ajudou milhões de pessoas em todo o mundo a melhorar o 

seu nível de vida e a ter acesso a bens e serviços que antes seriam impensáveis, mas 

para outros tantos milhões este fenómeno veio piorar as suas condições de vida, 

eliminar postos de trabalho e gerar uma profunda crise de valores, sobretudo nos países 

que não tomaram as rédeas do seu próprio desenvolvimento.  

Esse flagelo faz-se sentir em diferentes sectores da economia, sobretudo 

naqueles que produzem mais valor e/ou criam maior dependência, como é o caso do 

petróleo, da água e saneamento, da indústria farmacêutica e do sector florestal, onde 

existem incentivos para a prática de comportamentos ilícitos nas várias fases da cadeia 

de valor e a vários níveis.  

Comum a estes sectores está a solução encontrada de fortalecer as instituições 

(Estado) e, com a ajuda das IFI, tornar a corrupção cada vez mais numa actividade de 

muito risco e pouca rentabilidade, investigando, denunciando, penalizando, e jamais 

esmorecendo, pois a ideia de que a corrupção sempre existiu e existirá não pode fazer 

esquecer aqueles que, injustamente, pagam o preço da ganância de outros.  

Em face de tudo o que foi anteriormente dito, pode-se reconhecer que existem 

várias e diferentes formas de encarar e observar o fenómeno da corrupção, mas existem 

também alguns factores que se vão destacando como mais propensos, ou de maior 

influência, designados de factores críticos e que no próximo capítulo estarão agrupados 

para ajudar a uma compreensão mais holística do assunto em causa. 
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IV. MATRIZ DOS FACTORES CRÍTICOS DE CORRUPÇÃO 
E CONCLUSÕES 

 
“The accomplice to the crime of corruption is frequently our own indifference.” 

 
Bess Myerson, política e colunista norte-americana 

 

Uma vez desmascarados os principais mitos que rodeiam a corrupção e a percepção que 

é tida deste fenómeno, e apresentados factos, causas e consequências, é chegado o 

momento de identificar os principais factores conducentes à ocorrência de corrupção, 

esquematizados numa matriz adaptada para o estudo da corrupção.  

Como já foi aqui referido, não existe uma estratégia absoluta para medir a corrupção, 

sendo esta mais facilmente percebida do que preventivamente detectada. Ainda assim, e 

em jeito de síntese de tudo o que foi anteriormente exposto, existe um conjunto de 

factores que tendem a estar presentes quando ocorrem situações de corrupção: 

 

 Comportamentos Monopolistas 

 Poder Discricionário 

 Fraca Responsabilização 

 Ausência de Princípios/Ética 

 Assimetrias de Informação 

 Baixo Risco 

 Dependência (de uma parte em relação a outra ou a um recurso) 

 Ausência de Democracia 

 Instituições Fracas 

 Lacunas na Legislação 

 Difícil acesso aos recursos 

 Ausência de ou reduzida opção de escolha 

 Salários públicos baixos 

 Reduzida Participação Pública 
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De foram ficam variáveis como a taxa de crescimento crescimento, dado que é 

possível para países com elevado índice de percepção de corrupção, como os países 

exportadores de petróleo, apresentarem crescimento económico e conseguirem alcançar 

um certo “equilíbrio em corrupção”; a globalização, visto que tal não se trata de um 

factor mas de um fenómeno que já atingiu os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, pelo que não é possível analisar os casos em que a globalização teve 

ou não influência; a governação, porque está representada em vários dos factores acima 

referidos e, portanto, incluí-la seria uma redundância; a dimensão do país, uma vez que 

não foi provado, embora tenha sido argumentado por alguns autores, que países mais 

pequenos são menos corruptos que países grandes (Knack e Azfar, 2000) 

 

Tabela 4. Factores Críticos de Corrupção e sua Intensidade  

 

 Factores Responsabilização Princípios/Ética Informação 
Opção de 
Escolha 

Participação 
Pública 

Salários 
Públicos Legislação 

Factores  Grau Alto Baixo Alto Baixo Alto Baixo Alto Baixo Alto Baixo Alto Baixo Alto Baixo 

Monopólio 
Alto                             

Baixo                             

Poder 
Discricionário 

Alto                             

Baixo                             

Risco Alto                             

Baixo                             

Dependência 
Alto                             

Baixo                             

Democracia 
Alto                             

Baixo                             

Instituições 
Alto                             

Baixo                             

Acesso a 
Recursos 

Alto                             

Baixo                             

Cor 
Propensão para 

a Corrupção 

  Pequena 

  Média 

  Grande 
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Olhando para a matriz anterior, pode-se concluir que estados sem democracia, 

independentemente da variação dos restantes factores, estão sempre sujeitos ao 

desencadeamento de comportamentos ilícitos e que a baixa participação e envolvimento 

dos cidadãos e os baixos salário públicos pouco afectam a transparência na governação 

de um país, desde que o acesso aos recursos seja elevado e distribuído por todos os 

quadrantes da socidade. 

A elevada propensão para a corrupção está muito concentrada em 4 variáveis, o 

que siginifica que a propensão para a ocorrência deste fenómeno é tanto maior quanto 

mais baixo for o nível de responsabilização, princípios éticos, partilha de informação e 

oportunidades de escolha. Esta conclusão vai ao encontro da minha adaptação da 

fórmula de Klitgaard na qual: 

 

 

 

C = M + D – R  

 
C = M + D – R – E 

 

 
C = M + D – R – I – E 

 

 

C = (M – R) + (D – I) – E 

 C = Ex + O – E 

 

em que C=Corrupção, M=Monopólio, D=Poder Discricionário, R=Responsabilização, 

E=Escolha, I=Informação, Ex=Exploração e O=Oportunismo.    

 

A corrupção é tanto maior quanto maior for a possibilidade de exploração num 

dado País, ou seja, quando o poder monopolista pode ser exercido e magnificado sem 

que haja uma responsabilização eficaz. Ela é igualmente impulsionada pelo uso de 

poder discricionário sobre uma população pouco informada e pouco consciente dos 

seus direitos, criando janelas de oportunismo, e quanto menor for o poder de escolha 

dos cidadãos, por vezes envolvidos em situações de sobrevivência que os obrigam a 

abdicar dos seus princípios e valores éticos.    
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CONCLUSÕES FINAIS 

 
 

Promover uma cultura de integridade, transparência e responsabilização irá, sem 

dúvida, ajudar a travar a propagação de todas as formas de corrupção. A percepção 

nacional e internacional da corrupção de um dado País é resultado da maior ou menor 

prevalência da corrupção de topo, de uma cultura de impunidade e da falta de confiança 

no governo e no funcionamento da justiça, o que por sua vez origina instabilidade 

económica, social e política, e reprime o interesse dos investidores estrangeiros 

honestos, afugentados pela conjuntura pouco promissora.  

As novas tecnologias vêm abrir uma janela de novas oportunidades que, até 

então, não existiam, e portanto, se utilizadas de forma adequada, adaptadas às 

especificidades e singularidades da cada sector, podem constituir uma preciosa 

ferramenta para melhorar a definição e implementação de reformas de boa governação, 

como é o caso dos sistemas de e-procurement para a adjudicação de contratos públicos.  

Contudo, o combate à corrupção não é um fim em si mesmo para acabar com os 

problemas no mundo, em geral, ou dentro de cada sociedade, numa óptica micro. Pelo 

contrário, a batalha contra os flagelos de cada sociedade é uma vertente de um 

objectivo mais amplo de criação de um governo transparente, justo e eficiente.57 Não se 

trata apenas de conter a corrupção, per si, mas inverter o seu impacto negativo no 

desenvolvimento e na sociedade como um todo, actuando através da prevenção, já que 

a corrupção nunca poderá ser totalmente eliminada pois tal, realisticamente, é 

demasiada caro.  

Ainda assim, este flagelo pode e deve ser minorado. E onde deverão começar os 

esforços almejando o combate da corrupção? Para começar, é necessário adquirir um 

conhecimento e entendimento das causas subjacentes, da camuflagem utilizada e dos 

incentivos que alimentam a sua prática, desde o nível mais baixo da cadeia de poder 

(corrupção burocrática) ao mais alto (corrupção de topo). Esse entendimento só se 

consegue descortinando alguns dos mitos que são tidos e aceites quase universalmente 

como factos, como a ideia que a corrupção é um produto cultural: a grande corrupção é 

movida pela ganância enquanto que a pequena corrupção (administrativa), na maioria 

                                                      
57 Spector, B. (2005), pp. 9 
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dos casos, é praticada por trabalhadores públicos, mal remunerados e que dependem de 

pequenos subornos e propinas para sustentar as suas famílias e as despesas com saúde e 

educação.  

Em nenhum destes casos a ambição e a subsistência são características culturais 

mas sim motivações económicas. Se assim fosse, porque razão o povo venezuelano 

vive em permanente descontentamento com esse “costume”, supostamente inato à sua 

cultura? Será também que as contas bancárias numeradas da Suíça ou de outros 

paraísos fiscais fazem parte dos ritos e folclores desses países? 

Já a ideia da impunidade do “colarinho branco”, de que as denúncias de 

comportamentos ilícitos caem em sacos rotos, de que a justiça é lenta e não funciona, 

sim, são produtos e pré-conceitos culturais das sociedades menos desenvolvidas e mais 

flageladas pela corrupção, após décadas e décadas de má governação, pior ainda, de 

maus governantes. Eis, pois, a importância de alterar as mentalidades mostrando que a 

lei foi feita para ser cumprida (o crime não compensa e é punido) e que vale a pena ser 

cumprida (criando incentivos às boas práticas).58 

O passo seguinte é saber qual a melhor fórmula de combate à corrupção. Sabe-

se que não existe um modelo único, o conceito one-size fits all é descabido neste caso 

mas reunidas determinadas condições é possível prever a maior ou menor propensão 

para a ocorrência de comportamentos ilícitos, e a partir daí trabalhar a erradicação da 

corrupção pela prevenção, como com qualquer doença. 

As IFI, para o bem ou para o mal, tiveram e vão continuar a ter uma palavra a 

dizer nesta matéria. As tendências futuras apontam para um reforço das parcerias, dado 

que a ideia de “orgulhosamente só” é impensável no panorama económico e político 

actual e para uma reforma das instituições com vista a adequá-las à realidade e aos 

desafios do novo milénio, no qual a corrupção é o inimigo público número um. 

E por falar em inimigo, não podemos esquecer a maldição do “ouro negro”. O 

petróleo é o património comum de África, no entanto, existem muitos aspectos da 

indústria petrolífera em África que são propositadamente dissimulados, envoltos em 

mistério e tratados como segredos de Estado. As receitas do petróleo de África dão 

entrada em governos onde há falta de transparência, responsabilização e justiça. Sem 

melhorar as suas instituições democráticas e capacidade de governação, é improvável 

                                                      
58 Spector, B. (2005), pp. 248 
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que os exportadores de petróleo africanos venham a usar os petro-dólares para a 

redução da pobreza, pelo contrário, é provável que essas receitas venham agravar a 

situação dos mais pobres. 

Uma medida fundamental para a persecução destas metas é fomentar a 

transparência a todos os níveis e entre os vários intervenientes, sejam os governos 

africanos e dos países do Norte, as instituições financeira internacionais, as companhias 

petrolíferas e as agências de crédito à exportação. 

Corrupção de topo ou administrativa, suborno activo e passivo, todo o 

comportamento ilícito envolve um empobrecimento público, com a emissão de uma 

pesada factura por uma transacção que beneficia muito poucos mas que é paga pela 

sociedade, muitas vezes por aqueles que menos podem. Por tudo isto, governos e 

cidadãos não deverão responder com tolerância à corrupção. Pelo contrário, deverão 

unir esforços porque este é uma batalha de todos, países ricos e pobres, governantes e 

governados, e dar-lhe visibilidade porque ela existe e vive, silenciosa, entre nós.  

 
“The world is a dangerous place to live, not because of the people who are evil, but 

because of the people who don't do anything about it.” 
 
 

Albert Einstein 
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