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RESUMO 

 

A corrupção é um fenômeno que possui diversos efeitos nocivos sobre a sociedade, 

que limita o estado de direito, a democracia e a livre concorrência, além de 

comprometer a qualidade de vida e gerar violência. Este trabalho tem por objetivo 

compreender a evolução dos indicadores de corrupção e a suas relações com os 

indicadores econômicos, sociais e ambientais das nações. Para tanto, esta pesquisa 

utiliza abordagem quantitativa, baseada em dados secundários, e foi estruturada em 

seis etapas. A primeira etapa coletou dados dos indicadores de corrupção Control of 

Corruption (CC) e Corruption Perceptions Index (CPI), bem como dos indicadores: 

econômicos, representados pelo Produto Interno Bruto (PIB), PIB per capita e 

Investimento Estrangeiro Direto (FDI); sociais, representados pelo Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) e pelo Global Peace Index (GPI); e ambientais, 

representado pelo Environmental Performance Index (EPI). A segunda etapa 

comparou os indicadores CPI e CC. A terceira etapa compreendeu a evolução dos 

indicadores de corrupção nas nações de 1995 a 2016. A quarta etapa determinou a 

correlação entre o indicador CPI e os indicadores PIB, PIB per capita e FDI. A quinta 

etapa determinou a correlação entre o indicador CPI e os indicadores IDH e GPI. A 

sexta etapa determinou a correlação entre CPI e EPI. Resultados apontam que a 

correlação entre CPI e CC é estatisticamente significativa (p < 0,001) e forte (r ≥ 0,95). 

Que 75% dos países não atingiram nem 60 pontos no indicador CPI e que a população 

que vivem em países com altas taxas de corrupção aumentou em 1,2 bilhões de 

pessoas de 2003 a 2016. São estatisticamente significativas (p < 0,001) e fortes as 

correlações entre CPI e PIB per capita (r ≥ 0,77), entre CPI e IDH (r ≥ 0,72), entre CPI 

e GPI (r ≥ -0,67) e entre CPI e EPI (r ≥ 0,66). As correlações entre CPI e PIB (r ≤ 0,29) 

e entre CPI e FDI (r ≤ 0,41), apesar de estatisticamente significativa (p < 0,001), são 

fracas ou moderadas. Assim, esta pesquisa conclui, que: os indicadores CPI e CC 

tendem a variar de forma muito parecida e que o uso de qualquer um dos dois 

indicadores não causaria diferenças significativas nas análises de correlações com os 

demais indicadores de desempenho considerados nesta pesquisa; cada vez mais 

pessoas vivem em países com elevados níveis de corrupção e que tal comportamento 

tende a agravar-se se mantidas as condições atuais; países que possuem altos 

índices de corrupção tendem a possuir PIB per capita menor que países com baixos 

níveis de corrupção; países com altos índices de corrupção tende a ter IDH menor 



 
 

quando comparados a países com baixos níveis de corrupção; países com altos níveis 

de corrupção tende a ter maiores níveis de violência quando comparados a países 

com baixos níveis de corrupção; e países com altos índices de corrupção tendem a 

ter desempenho ambiental inferior quando comprados a países com baixos níveis de 

corrupção. 

 

Palavras-chave : Corrupção. Indicadores Econômicos. Indicadores Sociais. 

Indicadores Ambientais. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Corruption is a phenomenon that has many harmful effects on society, limits the rule 

of law, democracy and free competition, as well as compromising quality of life and 

generating violence. This paper aims to understand the evolution of corruption 

indicators and their relationship with economic, social and environmental indicators of 

nations. To do so, this research uses quantitative approach, based on secondary data, 

and was structured in six steps. The first step collected data of the Control of Corruption 

(CC) and Corruption Perceptions Index (CPI), as well as the indicators: economic, 

represented by Gross Domestic Product (GDP), GDP per capita and Foreign Direct 

Investment (FDI); social, represented by the Human Development Index (HDI) and the 

Global Peace Index (GPI); environmental, represented by Environmental Performance 

Index (EPI). The second step compared the CPI and CC indicators. The third stage 

comprised the evolution of corruption indicators in the nations from 1995 to 2016. The 

fourth step determined the correlation between the CPI indicator and the GDP, GDP 

per capita and FDI indicators. The fifth step determined the correlation between the 

CPI indicator and the HDI and GPI indicators. The sixth step determined the correlation 

between CPI and EPI. Results indicate that the correlation between CPI and CC is 

statistically significant (p < 0.001) and strong (r ≥ 0.95). That 75% of the countries did 

not reach 60 points in the CPI index and that the population living in countries with high 

rates of corruption increased by 1.2 billion people from 2003 to 2016. The correlations 

between CPI and GDP per capita (r ≥ 0.77), between CPI and HDI (r ≥ 0.72), between 

CPI and GPI (r ≥ -0.67) and between CPI and EPI (r ≥ 0.66), are statistically significant 

(p < 0.001) and strong. The correlations between CPI and GDP (r ≤ 0.29) and between 

CPI and FDI (r ≤ 0.41), although statistically significant (p < 0.001), are weak or 

moderate. Thus, this research concludes that: CPI and CC index tend to vary in a very 

similar way and that the use of any of these indexes would not cause significant 

differences in the correlation analyzes; more and more people live in countries with 

high levels of corruption and that such behavior tends to worsen if the current 

conditions are maintained; countries with high levels of corruption tend to have lower 

per capita GDP than countries with low levels of corruption; countries with high 

corruption rates tend to have a lower HDI when compared to countries with low levels 

of corruption; countries with high levels of corruption tend to have higher levels of 

violence when compared to countries with low levels of corruption; and countries with 



 
 

high corruption rates tend to have lower environmental performance when purchased 

from countries with low levels of corruption. 

 

Keywords : Corruption. Economic Indicators. Social Indicators. Environmental 

Indicators.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  A corrupção não é um fenômeno atual, mas que se manifesta desde os 

princípios da sociedade, com registros datados desde o século IV a.C. na Índia e cujos 

efeitos impactam os mais diversos países. 

 Estimativas do Fórum Econômico Mundial apontam que o gasto com corrupção 

é de US$ 2,6 trilhões por ano (WORLD ECONOMIC FORUM, 2012; OECD, 2014) e, 

se considerarmos que a população mundial é da ordem de 7,5 bilhões de pessoas, é 

como se cada pessoa do mundo gastasse US$ 346,67 por ano com corrupção, ou o 

equivalente a US$ 0,95 por dia. 

 Diversos casos de corrupção têm se tornado públicos no mundo nos últimos 

anos, dentre os quais pode-se citar os casos da Petrobras no Brasil, investigados pela 

operação Lava Jato, do ex-presidente Ucraniano Viktor Yanukovych, o Panamá 

Papers e o caso de corrupção que levou ao impeachment da presidente da Coreia do 

Sul. Esses casos são classificados como de grande corrupção, que ultrapassam a 

cifra de bilhões de dólares, mas também se tem exemplos de casos de pequenas 

corrupções, dentre os quais pode-se citar o caso envolvendo o deputado Tomas Tobé, 

da Suécia, que utilizou para benefício próprio o equivalente a pouco mais de US$ 

1.000,00 em pontos de milhagem.  

 Assim, percebe-se que a corrupção não é um fenômeno que ocorre somente 

em países desenvolvidos ou em desenvolvimento, mas sim que assola a grande 

maioria dos países, sejam eles ricos ou pobres, muito desenvolvidos ou em 

desenvolvimento. 

 A Transparência Internacional estima que somente os casos recentes de 

corrupção do Brasil, que envolvem a Petrobras, desviaram mais de US$ 2 bilhões 

entre suborno, propina e lavagem de dinheiro, e que os mesmos envolveram as 

maiores empresas de construção civil do país e ao menos 50 políticos ou agentes 

públicos (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2016b). 

 Além disso, de acordo com pesquisa do Pacto Global, 39% das empresas 

consideram a corrupção como o maior obstáculo para o desenvolvimento sustentável 

(UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT, 2013), aumentando o custo em se fazer 

negócios em 10% (OECD, 2014). 

 Ao mesmo tempo que a corrupção movimenta valores financeiros 

extremamente elevados, o presidente da Transparência Internacional nos traz que 
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"em muitos países, as pessoas são privadas de suas necessidades mais básicas e 

vão dormir com fome todas as noites por causa da corrupção, enquanto os poderosos 

e corruptos aproveitam estilos de vida luxuosos de forma impune" (UGAZ, 2017). 

 O Banco Mundial define como linha de pobreza extrema pessoas que vivem 

com menos de US$ 1,90 por dia, o que engloba 702 milhões de pessoas (WORLD 

BANK, 2015a; WORLD BANK, 2015b). Assim, seria necessários investimento de US$ 

486 bilhões por ano para acabar com a pobreza extrema, ou seja, os recursos 

desviados de corrupção seriam mais que suficiente para eliminar o problema da 

pobreza extrema. Mais que isso, o World Economic Forum (2014) estima que seriam 

necessários investimentos da ordem de US$ 1 trilhão por ano para acabar com o 

déficit de infraestrutura global, para erradicação da malária seriam necessários 

investimentos de US$ 600 milhões por ano (ZELMAN, et al., 2014) e de US$ 26 

bilhões para levar educação básica à todas as crianças (STEER, 2014). 

 Diante de tantos desafios, a ONU lançou, em setembro de 2015, os Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável (ODS), conjunto de 17 objetivos e 169 metas que 

fazem parte da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, e que buscam 

estimular ações em áreas críticas para a humanidade e o planeta (UNITED NATIONS, 

2015). 

 Esses objetivos englobam desde questões relacionadas à erradicação da 

pobreza e da fome, saúde e educação de qualidade, igualdade de gênero, água 

potável e energia limpa, trabalho descente e redução de desigualdades, até ações 

contra o aquecimento global e preservação da vida terrestre e aquática. Entre esses 

objetivos pode-se destacar o objetivo de número 16, intitulado “Paz, Justiça e 

Instituições Eficazes”, mais especificamente a meta de número 16.5, que enuncia 

“Reduzir substancialmente a corrupção e o suborno em todas as suas formas” 

(UNITED NATIONS, 2015). 

 Além dos ODS, a preocupação com a corrupção aparece em outra iniciativa da 

ONU, o Pacto Global, a qual tem por objetivo mobilizar a comunidade empresarial 

internacional para a adoção de valores internacionalmente aceitos nas áreas de 

direitos humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à corrupção 

(PACTO GLOBAL, 2017a; PACTO GLOBAL, 2017b). 

 Tais iniciativas da ONU estão alinhadas ao conceito do Tripé da 

Sustentabilidade, que define uma iniciativa sustentável como economicamente viável, 

socialmente justa e ambientalmente correta (ELKINGTON, 2012). 
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 Diversas formas para se mensurar a corrupção foram desenvolvidos, dentre as 

quais podemos citar os indicadores Corruption Perceptions Index (CPI), desenvolvido 

pela Transparência Internacional, e o Control of Corruption, elaborado pelo Banco 

Mundial, assim como diversas formas vêm sendo desenvolvidas para mensurar os 

desenvolvimentos econômicos, sociais e ambientais das nações, onde pode-se citar 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e o Global Peace Index (EPI) na 

dimensão social, o Environmental Performance Index (EPI) na dimensão ambiental, e 

o Produto Interno Bruto (PIB) e o Foreign Direct Investment (FDI) para a dimensão 

econômica. 

 Algumas pesquisas vêm tentando determinar as relações entre os indicadores 

de corrupção e indicadores de desempenho dos países, porém com resultados 

divergentes. Alguns estudos apontam que a corrupção pode ser benéfica para o 

desenvolvimento econômico dos países (LEFF, 1964; HUNTINGTON, 1968) ao passo 

que outras defendem que existe correlação negativa entre corrupção e 

desenvolvimento econômico (MAURO, 1995; MAURO, 1997; BRUNETTI; KISUNO; 

WEDER, 1998; CAMPOS; LIEN; PRADHAN, 1999).  

 Outra lacuna encontrada diz respeito à relação entre corrupção e violência, 

onde alguns autores não identificaram a corrupção como fator determinante para 

corrupção (LEBILLON, 2001; FJELDE, 2009) e outros encontraram correlação entre 

corrupção e violência (BUSCAGLIA; VAN DIJK, 2005; INSTITUTE FOR ECONOMICS 

AND PEACE, 2015).  

 Também não há um consenso na literatura no que diz respeito a relação entre 

corrupção e investimentos estrangeiro direto, sendo que alguns autores apontam para 

correlação negativa para tal correlação (KNACK; KEEFER, 1995; CAMPOS; LIEN; 

PRADHAN, 1999; FONS, 1999; AIZENMAN; SPIEGEL, 2006), e outros não 

encontraram correlações entre corrupção e investimento estrangeiro (WHEELER; 

MODY, 1992; OKEAHALAM; BAH, 1998; ALESINA; WEDER, 2002). 

 Outras pesquisas buscam relacionar corrupção e de desenvolvimento humano 

(GUPTA; DAVOODI; TIONGSON, 2000; GUPTA; DAVOODI; ALONSO-TERME, 

2002; BUSCAGLIA; VAN DIJK, 2005; AKÇAY, 2006) e também corrupção e meio 

ambiente (CONTRERAS-HERMOSILLA, 2000; WELSCH, 2003; DILLON, et al., 

2006), mas utilizam recorde temporal pequeno, considerando pouco anos, ou amostra 

reduzida de países. 
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 Dentro desse contexto, um estudo que esclareça as relações entre os 

indicadores de corrupção e os indicadores econômicos, sociais e ambientais faz-se 

necessário. 

 

1.1 Objetivos 

 

 Como objetivo geral para esta pesquisa delimitou-se: analisar a evolução dos 

indicadores de corrupção e a sua relação com os ind icadores econômicos, 

sociais e ambientais das nações. 

 Para se atingir o objetivo principal desse projeto, bem como responder ao 

problema de pesquisa, delineou-se os seguintes objetivos específicos: 

• Comparar os principais indicadores utilizados para mensuração da corrupção; 

• Compreender a evolução dos indicadores e corrupção nos países de 1995 a 

2016; 

• Determinar a correlação entre os indicadores de corrupção e indicadores 

econômicos das nações; 

• Determinar a correlação entre os indicadores de corrupção e indicadores 

sociais das nações; 

• Determinar a correlação entre os indicadores de corrupção e indicadores 

ambientais das nações. 

 

1.2 Contribuições do Trabalho 

 

 A presente pesquisa utiliza arcabouço desenvolvido sob Corrupção e 

mensuração de desenvolvimento dos países e contribui para o contexto acadêmico 

incentivando a discussão sobre a temática da corrupção em questão, por meio da 

análise do cenário mundial, a qual poderá identificar características ou 

comportamentos que servirão de base para o desenvolvimento e aprofundamento de 

pesquisas em países específicos, ampliando o conhecimento da realidade sobre a 

corrupção em cada um desses países. 

 Além disso, esta pesquisa estende as pesquisas existentes ao considerar um 

período de tempo que chega a 22 anos para determinadas análises, e também ao 

avaliar a relação da corrupção com as todas as dimensões do desenvolvimento 
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sustentável, o que foi não constatado em outras pesquisas, que focam os seus 

esforços em dimensões específicas. 

 Como contribuição prática, o correto entendimento da relação corrupção e os 

indicadores de desenvolvimento dos países servirá como balizador e orientador para 

criação de políticas nacionais de combate à corrupção, bem como abrirá horizontes 

para a criação ou aperfeiçoamento de ferramentas de identificação e prevenção à 

corrupção. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação 

 

 Esta dissertação está estruturada em 5 Capítulos distintos, além dos 

apêndices. 

 O Capítulo 1 traz a Introdução, apresenta o problema de pesquisa, objetivo 

geral e objetivos específicos, bem como as justificativas e contribuições. 

 O Capítulo 2 aborda o referencial teórico utilizado para o desenvolvimento 

desse trabalho, bem como o estado da arte das pesquisas sobre o tema. 

 O Capítulo 3 detalha os procedimentos metodológicos que foram realizados 

para elaboração dessa pesquisa. 

 O Capítulo 4 apresenta os resultados que foram obtidos por meio das análises 

dos dados, bem como a discussão dos mesmos frente à literatura existente. 

 O Capítulo 5 apresenta as conclusões e apresenta sugestões de pesquisas 

futuras. 

 O Apêndice A apresenta artigos relacionados à esta pesquisa e que foram 

publicados ou submetidos à congressos. 

 Os Apêndices B e C apresentam o diagrama que representa a estrutura do 

banco de dados e o script de criação do banco de dados, em linguagem SQL. 

 Os Apêndices de D a O apresentam informações detalhadas das análises 

estatísticas que foram realizadas nesta pesquisa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Kofi Annan, Secretário Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

durante o período de 1997 a 2006, nos traz que 

a corrupção é uma praga insidiosa que possui uma ampla gama de efeitos 
corrosivos nas sociedades. Isso mina a democracia e o estado de direito, leva 
a violações dos direitos humanos, distorce os mercados, corrompe a 
qualidade de vida e permite que o crime organizado, o terrorismo e outras 
ameaças à segurança humana floresçam (ANNAN, 2004). 

 

 Porém, apesar dos seus efeitos, a corrupção não é um fenômeno recente, mas 

que permeia a sociedade desde seus primórdios. Os primeiros registros de corrupção 

que se têm conhecimento datam do século IV a.C., na Índia, e estão presentes no 

tratado sobre política econômica e estratégia militar denominado Arthashastra. Nesse 

texto, encontra-se a seguinte passagem:  

assim como é impossível não provar o mel ou o veneno que se encontra na 
ponta da língua, por isso é impossível para um servo do governo não comer, 
pelo menos, um pouco da receita do rei. Assim como os peixes que se 
deslocam sob a água não podem ser descobertos como bebendo ou não 
bebendo água, então os funcionários do governo empregados no trabalho do 
governo não podem ser descobertos (enquanto) levando dinheiro (por eles 
mesmos) (KAUTILYA, 1915, p. 93-94, tradução nossa). 

 

 Considerando essa citação, percebe-se que não existe uma referência direta à 

palavra corrupção, mas o comportamento descrito, onde um agente público (servo do 

governo), que utiliza de sua posição para benefício próprio (comer um pouco da 

receita do rei), vai ao encontro de diversas definições modernas sobre corrupção, as 

quais serão abordadas no decorrer desse capítulo. Ainda, é possível perceber a 

natureza sorrateira da corrupção (não podem ser descobertos), a qual atua muitas 

vezes à margem da lei. 

 Apesar dos registros de longa data, não existe um consenso na literatura sobre 

a definição de corrupção. Pelo contrário, a definição de corrupção muitas vezes irá 

variar de acordo com a ótica do estudo, bem como devido à legislação dos países, 

cultura ou até mesmo interesse ou opinião a respeito das ações praticadas pelo 

indivíduo. A próxima seção irá tratar das principais definições sobre corrupção 

vigentes na literatura. 
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2.1 Definições de Corrupção 

 

 Heidenheimer (2007) defende que as definições correntes sobre corrupção 

podem ser agrupadas em três grandes grupos: definições centradas no oficial público; 

definições centradas no mercado; e definições centradas no interesse público. 

 Segundo o autor, as definições centradas no oficial público focam no papel do 

agente público e no desvio das suas funções. Dentre tais definições pode-se citar os 

seguintes autores: 

 Bayley (1966), que entende que corrupção está ligada particularmente ao ato 

de suborno e que é um termo geral, que abrange o uso indevido da autoridade como 

resultado de considerações de ganho pessoal, o qual não precisam ser monetários. 

 Estendendo a perspectiva de Bayley (1966), Nye (1967), descreve corrupção 

como um comportamento que se afasta dos deveres formais do papel público em 

busca de ganhos privados (sejam esses ganhos pessoais, à familiares ou a grupo 

próximo) ou de status; ou ainda uma violação das regras com a finalidade de influência 

para ganhos privados. Assim, o autor coloca o foco nos deveres do papel público e na 

violação das regras. 

 Outro foco na violação das normas é trazido por Huntington (1968), ao entender 

que corrupção é o comportamento de funcionários públicos que se desviam das 

normas aceitas para atender aos fins privados. 

 Já Shleifer e Vishny (1993) no trazem a corrupção como sendo a venda das 

propriedades do governo, por parte dos funcionários, para ganho pessoal. Esse tipo 

de comportamento também é conhecido como rent-seeking (busca de renda), que é 

uma tentativa de se obter renda econômica pela manipulação dos ambientes sociais 

ou políticos nos quais as atividades econômicas ocorrem. 

 Esse comportamento também é abordado por Rose-Ackerman (1999), que 

entende corrupção como o uso indevido do poder público para ganho privado e por 

Jain (2001), que considera corrupção como o ato no qual o poder de um funcionário 

público é utilizado para ganho pessoal de maneira que viole as regras do jogo. 

 A OECD (2013) define que corrupção é o uso indevido, ativo ou passivo, do 

poder do funcionário público (sejam esses nomeados ou eleitos) para benefícios 

privados, sejam esses benefícios financeiros ou de qualquer outra espécie. 

 E, por fim, a Transparência Internacional (2017a), que define como corrupção 

“o abuso de poder confiado para ganho privado”. 
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 Ainda segundo Heidenheimer (2007), as definições de corrupção centradas no 

mercado são derivadas das teorias econômicas, ou seja, estão relacionadas com 

demanda, fornecimento e trocas. Dentre as definições centradas no mercado pode-se 

citar: 

 Leff (1964) diz que a corrupção é uma instituição extrajurídica utilizada por 

indivíduos ou grupos para influenciar as ações da burocracia, onde tais grupos 

participam do processo de tomada de decisão em uma proporção muito maior do que 

o normal. 

 Já Klaveren (2007) traz um entendimento de maximização de ganhos ao 

defender que um funcionário público corrupto considera seu cargo público como um 

negócio, cuja renda ele procurará maximizar, e o seu escritório torna-se uma "unidade 

de maximização”, onde o tamanho de sua renda depende da situação do mercado e 

de seus talentos para encontrar o ponto de lucro máximo na curva de “demanda” do 

público. 

 E, por fim, Heidenheimer (2007) nos traz que as definições de corrupção 

centradas no interesse público se concentram no entendimento do que seria interesse 

público propriamente dito, e que o interesse público é de fundamental importância 

para o entendimento do que é corrupção. Dentre os autores dessa corrente pode-se 

citar: 

 Friedrich (2007) que argumenta que o padrão de corrupção existe sempre que 

um detentor de poder, que é encarregado de fazer certas coisas é, por recompensas 

monetárias ou outras não previstas legalmente, induzido a tomar ações que 

favoreçam quem fornece as recompensas e, assim, prejudica o público e seus 

interesses. 

 Devido à diversidade de culturas e legislações nos países, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) não possui uma definição exata do que seria corrupção. No 

entanto, em sua convenção para o combate à corrupção, a ONU sugere que sejam 

tratados como atos de corrupção os seguintes crimes ou comportamentos: suborno 

de funcionários públicos nacionais; malversação ou peculato; apropriação indébita ou 

outras formas de desvio de bens por um funcionário público; tráfico de influências; 

abuso de funções; enriquecimento ilícito; suborno no setor privado; malversação ou 

peculato de bens no setor privado; lavagem de produto de delito; encobrimento; e 

obstrução da justiça (UNITED NATIONS, 2004). Assim verifica-se que, além de tratar 
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de crimes ou comportamentos que envolvam a esfera pública, a ONU também 

considera corrupção no setor privado. 

 Esta pesquisa adotará a abordagem de corrupção definida pela Transparência 

Internacional (2017a), que entende por corrupção “o abuso de poder confiado para 

ganho privado”, sendo que tal definição considera corrupção apenas no setor público 

(direta ou indiretamente). 

 Além da definição de corrupção adotada, percebe-se que alguns elementos se 

fazem necessários ou que podem potencializar a existência da corrupção nos países, 

sendo esses elementos abordados na próxima seção. 

 

2.2 Elementos para Existência da Corrupção 

 

 Jain (2001) defende que três elementos são fundamentais para a existência da 

corrupção: i) alguém deve ter poder para tomada de decisão; ii) deve existir um ganho 

econômico associado a esse poder; e iii) o sistema legal/judiciário deve ter baixa 

probabilidade de detectar e/ou penalizar o ato de corrupção.  

 Essa visão vai ao encontro de Becker (1968), que em sua teoria intitulada 

“Crime e Punição” defende que a decisão de uma pessoa de cometer ou não um crime 

decorre de uma ponderação entre os custos de se cometer o crime (possibilidade do 

ato ser detectado e punido) e dos benefícios esperados.  

 Em outras palavras, um indivíduo estaria mais propenso a cometer atos de 

corrupção se a chance de ser descoberto ou punido for pequena e se os benefícios 

forem altos, e essa chance aumenta conforme diminui a chance de punição e 

conforme aumentam os benefícios. 

 Assim como alguns elementos se fazem necessários para a existência da 

corrupção, esta pode ser classificada de diversas formas, as quais serão abordadas 

na próxima seção. 

  

2.3 Classificação da Corrupção 

 

 Scott (1972) propõe três diferentes critérios para definir se o comportamento de 

um oficial público pode ser considerado corrupto: legalidade; interesse público; e 

opinião pública. 
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 Com relação a legalidade o comportamento de um funcionário público será 

considerado corrupto quando violar algum padrão ou regra estabelecido pelo sistema 

político para os seus funcionários (PETERS; WELCH, 1978). Percebe-se, assim, que 

as definições de Nye (1967) e Huntington (1968) estão alinhados a esse critério, pois, 

ambas trazem em sua definição o comportamento do indivíduo. 

 Ainda segundo esse critério, a grande discussão reside no fato do que é legal 

para determinado país e o que não é, pois, tal critério se torna altamente dependente 

do ambiente regulatório ou legal existente em cada um dos países, existindo situações 

onde algo pode ser considerado legal em um determinado país e ilegal para outros. 

Tal discussão abre espaço para os outros critérios da classificação de corrupção. 

 Considerando o critério de classificação da corrupção quanto ao interesse 

público, uma ação de um agente público será considerada um ato de corrupção 

quando ela não estiver de acordo com o interesse público ou ao interesse comum 

(SCOTT, 1972). Essa definição vai ao encontro de Rogow e Lasswell (1963, p. 132-

133), que nos trazem que "um ato corrupto viola a responsabilidade em relação a pelo 

menos um sistema de ordem pública ou cívica e, de fato, é incompatível com qualquer 

sistema desse tipo".  

 Peters e Welch (1978) argumentam que o grande dilema dessa classificação 

de corrupção reside no fato de se determinar o que é o interesse público ou comum, 

sendo necessário uma correta definição desse critério para se analisar se um ato pode 

ser classificado como de corrupção ou não. Ainda segundo os autores, outro problema 

com tal critério reside no fato de que um agente público poderia praticar atos que 

legalmente seriam corruptos sob a alegação de que os mesmos atendem ao interesse 

público. 

 O terceiro critério proposto por Scott (1972) define que um ato de um agente 

público pode ser considerado um ato de corrupção se ele violar a opinião pública. 

Peters e Welch (1978) também argumentam que esse critério tem o mesmo viés do 

critério do baseado no interesse público, pois depende de como a opinião pública é 

manifestada ou como ela foi mensurada. Sendo assim, ainda segundo os autores, um 

agente público pode justificar atos que violem a lei desde que sejam suportados pela 

opinião pública, que muitas vezes pode estar enviesada. 

 Outro critério de classificação trazido por Heidenheimer (2007) define que a 

corrupção pode ser classificada em três categorias, de acordo com o comportamento 

da pessoa: Pequena Corrupção (Petty Corruption), que engloba pequenas violações 
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de regras em favorecimento a amigos como, por exemplo, omissão de detalhes sobre 

algum fato, ignorar datas-limites, anulação de multas de estacionamento indevido, 

entre outros; Corrupção de Rotina (Routine Corruption), quando pessoas ou empresas 

fazem contribuições para as campanhas políticas com a finalidade de obtenção de 

benefícios indevidos ou para serem priorizadas na contratação; e Corrupção Agravada 

(Aggravated Corruption), onde oficiais públicos são subornados ou recebem propinas 

para concessão de vantagens indevidas, ou ainda, quando os oficiais públicos são 

subornados para ignorar denúncias ou atos de corrupção. A Tabela 1 demonstra 

alguns tipos de comportamento de acordo com essa classificação. 

 

Tabela 1 - Categorias e tipos de comportamento de corrução 
Categoria Comportamento 

Pequena corrupção 
Os funcionários se desviam das regras de maneiras menores em benefício 
de amigos. 

Corrupção de rotina 

Presentes aceitos por funcionários públicos (ou partidos) por vontade geral 
generalizada. 
Práticas de nepotismo em nomeações oficiais e adjudicação de contratos. 
Oficiais lucram, de forma marginal, por meio de decisões públicas. 
Clientes prometem votos de acordo com a direção do patrono (padrinho). 

Corrupção agravada 

Os clientes precisam de intervenção patronal para obter "processo devido"1. 
Presentes (propinas) são esperadas pelos oficiais como pré-requisitos para 
acesso ao “processo devido”. 
Oficiais toleram o crime organizado em troca de recompensas. 
Ativistas repentinamente trocam fidelidade partidária por razões pecuniárias. 
Oficiais e cidadãos ignoram provas claras de corrupção. 

Fonte: Adaptado de Heidenheimer (2007, p. 148-149). 
 

 Com relação à tolerância e avaliação da corrupção por parte da população ou 

de determinados grupos, a corrupção pode ser classificada em três tipos, Black, Gray 

e White (HEIDENHEIMER, 2007). Black Corruption ocorre quando existe um 

consenso entre elite e a população que o ato de corrupção deve ser punido; Gray 

Corruption ocorre quando alguns elementos, normalmente a elite, querem ver a ação 

de corrupção punida e outros não, e existe uma ambiguidade na opinião da maioria 

sobre a punição; e White Corruption ocorre quando a maioria, tanto da elite quanto da 

população, não considera a ação de corrupção como passível de ser punida. 

 A corrupção também pode ser classificada tendo por base o nível hierárquico 

do agente público envolvido, podendo ser Petty Corruption, Grand Corruption e 

Political Corrutpion (JAIN, 2001; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017a). 

                                            
1 Entende-se por processo devido o acesso a qualquer serviço que o cidadão teria por direito. 
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 Petty Corruption se refere ao ato de corrupção de um funcionário público 

(burocrata) quando lida com os seus superiores ou com cidadãos comuns, os quais 

muitas vezes tentam acessar serviços que seriam seus por direito, cujo acesso 

somente é “autorizado” pelo agente público mediante o pagamento de propina (JAIN, 

2001; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017d). 

 Grand Corruption se refere ao ato de corrupção que envolve o alto nível da elite 

política, que explora o poder que lhe foi conferido pela população para criar políticas 

econômicas (alocação de recursos) de acordo com o seu próprio interesse, ou de 

determinados grupos ou minorias, em detrimento do interesse coletivo, sendo que tal 

comportamento pode causar sérios dados à sociedade em geral (JAIN, 2001; 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017f). 

 Political Corruption, também chamada de Legislative Corruption, se refere a 

maneira ou a extensão de que o voto dos legisladores pode ser comprado ou 

manipulado para criação de leis, alteração de regras ou instituições, buscando atender 

uma determinada minoria ou grupo, para sustentar seu poder, status ou riqueza (JAIN, 

2001; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017e). 

 

2.4 Teoria da Agência e Corrupção 

 

 Outra abordagem possível sobre corrupção é pela Teoria da Agência. Uma 

Relação de Agência pode ser definida como um contrato no qual uma ou mais partes 

(chamadas de principal) envolvem outra pessoa (chamado agente) para realizar 

serviços em seu nome, sendo que isso envolve a delegação ao agente de autoridade 

para tomada de decisão em nome do principal (JENSEN; MECKLING, 1976). Ainda 

segundo os autores, se ambas as partes forem maximizadoras de utilidade, existem 

razões para acreditar que nem sempre o agente atuará da melhor forma para atingir 

aos interesses do principal, sendo isso chamado de Conflito de Agência. 

 Um dos primeiros autores a utilizar o Modelo de Agência para explicar o 

fenômeno da corrupção foi Rose-Ackerman (1978), que buscou explicar a relação 

entre Petty Corruption e os legisladores eleitos, onde os políticos (que fazem o papel 

do agente) buscam maximizar os seus benefícios (rendimentos decorrentes da 

corrupção e chances de serem reeleitos em uma próxima eleição) em detrimento ao 

interesse dos eleitores (principal). Ainda segundo o autor, eleitores extremamente 
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bem informados exigiriam que os políticos agissem de acordo com os seus interesses 

sob penalidade de não reeleger os legisladores. 

 Rose-Ackerman (1999) complementa o seu modelo ao afirmar que o controle 

de Grand Corruption depende da força das instituições, dos partidos políticos e dos 

métodos de financiamento de campanha adotados. 

 

2.5 Mensuração da Corrupção 

 

 Como demonstrado até o presente momento, existem diversas formas de se 

entender ou definir o que é corrupção, além de diversas formas de classificar tal 

fenômeno.  

 Porém, uma dificuldade que a literatura destaca reside no fato de se mensurar 

a corrupção, pois ela se manifesta, muitas vezes, de maneira ilegal e longe dos olhos 

da população. Johnston (2001) reafirma essa visão ao argumentar que sabe-se que a 

corrupção existe, mas as testemunhas diretas do ato são poucas, que muitas vezes 

estão interessadas em mantê-lo oculto, ou que a denúncia de tais atos se torna 

arriscada, pois os funcionários que irão apurar os fatos estão envolvidos e acabam 

utilizando de intimidação e violência para manter a corrupção em segredo. 

 Desta forma, diversas maneiras de se tentar medir a corrupção dos países 

foram desenvolvidas com o passar dos anos. As próximas seções irão descrever os 

principais índices e indicadores que foram elaborados com o objetivo de se estimar o 

nível de corrupção de um país. 

 

2.5.1 Business International (BI) 

 

 Um dos primeiros indicadores que surgiram com o objetivo de se medir o nível 

de corrupção dos países foi elaborado pela Business International (BI), uma empresa 

privada que comercializa informações de suporte à tomada de decisão para bancos, 

multinacionais e investidores internacionais, e que atualmente faz parte do The 

Economist Intelligence Unit (MAURO, 1995; ADES; DI TELLA, 1997; JAIN, 2001). 

 O BI era composto por 30 fatores de riscos de 57 países de 1971 a 1979 e por 

56 fatores de riscos de 68 países de 1980 a 1983. Esses fatores incluíam índices que 

buscavam medir a estabilidade política, relacionamento com os países vizinhos, 

eficiência do sistema jurídico e o nível de corrupção, onde a escala de cada um desses 
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índices variava de zero (baixo desempenho) a 10 (alto desempenho) (MAURO, 1995; 

ADES; DI TELLA, 1997; JAIN, 2001).  

 Mauro (1995) foi um dos primeiros autores a realizar análise estatística 

empírica buscando relacionar o desempenho dos países e a corrupção, e também foi 

um dos precursores na utilização do BI em pesquisas sobre os impactos da corrupção. 

 

2.5.2 World Bank and University of Basel (WB/UB) 

 

 Desenvolvido pelo Banco Mundial em parceira com a Universidade da Basiléia, 

o índice chamado de World Bank/University of Basel (WB/UB) apareceu no relatório 

desenvolvido em 1997 pelo Banco Mundial intitulado “World Development Report 

1997: the state in a changing world”, e foi baseado em pesquisa realizada 

considerando uma amostra de 3.685 empresas de 69 países diferentes (WORLD 

BANK, 1997; BRUNETTI; KISUNO; WEDER, 1998). 

 Essa pesquisa, ainda segundo os autores, é composta por vinte e cinco 

questões de múltipla escolha, agrupadas em cinco categorias: previsibilidade de leis 

e políticas; instabilidade política e segurança à propriedade; interface governo-

empresas; aplicação da lei e burocracia excessiva; e incerteza criada pela falta de 

eficiência do governo na prestação de serviços. 

 Esse índice vem sendo utilizado em algumas pesquisas que buscam analisar a 

relação entre corrupção e o desempenho dos países, dentre os quais pode-se citar 

World Bank (1997), Brunetti, Kisuno e Weder (1998) e Campos, Lien e Pradhan 

(1999). 

 

2.5.3 International Country Risk Guide (PRS/ICRG) 

 

 Criado em 1980 pelo Political Risk Service, empresa privada que comercializa 

informações sobre o risco político e previsões de risco de mais de 140 países, o 

International Country Risk Guide (PRS/ICRG) é composto por mais de 30 métricas 

distintas e busca fornecer uma classificação do risco econômico, político e financeiros 

dos países analisados (POLITICAL RISK SERVICE GROUP, 2017). 

 O PRS/ICRG tem sido usado em alguns estudos que buscam correlacionar os 

impactos da corrupção sobre os países, sendo um dos pioneiros no uso desse índice 

para tal finalidade o estudo de Knack e Keefer (1995). 
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2.5.4 Worldwide Governance Indicators (WGI) 

  

 O projeto denominado Indicadores de Governança Global (do inglês Worldwide 

Governance Indicators) é desenvolvido pelo Banco Mundial desde o ano de 1996 e 

consiste em um conjunto de indicadores, mensurados em mais de 200 países, que 

são obtidos a partir de mais de 30 fontes de dados diferentes, dentre as quais pode-

se destacar institutos de pesquisas, opiniões de especialistas, organizações não-

governamentais, organizações internacionais e empresas do setor privado, e que 

podem ser verificados na Tabela 2 (WORLD BANK, 2016a). Como é um conjunto de 

indicadores, nem todas as fontes adotadas para mensuração do WGI captam 

informações sobre todas as dimensões. A Tabela 2 também destaca quais fontes 

obtêm dados sobre corrupção. 

 

Tabela 2 - Fontes de dados consideradas pelos Indicadores WGI em 2016 
(continua) 

Indicador Descrição 
African Development Bank 
Country Policy and Institutional 
Assessments 

Economistas do Banco de Desenvolvimento Africano avaliam a 
transparência, prestação de contas e corrupção no setor 
público. Escala de 1 a 6. Composto por 54 países africanos. 

African Electoral Index 
Especialistas do Institute for Empirical Research on Political 
Economy avaliam a liberdade e justiça das eleições. Escala de 
1 a 6. Composto por 54 países africanos. 

Afrobarometer 
Pesquisa realizada com famílias para obter informações acerca 
do nível de corrupção nos poderes executivo, legislativo e 
judiciário. Escala de 0 a 1. Composto por 32 países africanos. 

Asian Development Bank 
Country Policy and Institutional 
Assessments 

Economistas do Banco de Desenvolvimento Asiático avaliam a 
transparência, prestação de contas e corrupção no setor 
público.  Escala de 1 a 6. Composto por 27 países asiáticos. 

Bertelsmann Transformation 
Index 

Funcionários da Bertelsmann Foundation avaliam os países 
acerca de políticas anticorrupção e processos de abuso de 
poder público. Escala de 0 a 10. Composto por 129 países. 

Cingranelli Richards Human 
Rights Database 

Equipes dos professores Cingranelli-Richards e Gibney, 
responsáveis pelos projetos. Trata somente questões 
relacionadas a violação de direitos humanos. Escala de 0 a 5. 
Composto por 195 países. 

European Bank for 
Reconstruction and 
Development Transition Report 

Equipe do Banco Europeu para Reconstrução e 
Desenvolvimento avaliam os países a respeito da qualidade 
regulatória dos mercados, não incluindo corrupção. Escala de 1 
a 5. Composto por 35 países. Não é atualizado desde 2014. 

Economist Intelligence Unit 
Mais de 500 correspondentes de diferentes países avaliam o 
grau de corrupção de oficiais públicos. Escala de 1 a 4. 
Composto por 180 países. 

Freedom House 

Equipe da Freedom House e outros especialistas avaliaram 
questões sobre democracia e economia. Escala de 1 a 7. 
Composto por 198 países ao todo, mas apenas 29 países 
possuem informação sobre corrupção. 
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Tabela 2 - Fontes de dados consideradas pelos Indicadores WGI em 2016 
(continuação) 

Indicador Descrição 

Global Corruption Barometer 
Survey 

Questionário respondido por famílias que busca mensurar o 
grau de propina e suborno que são pagos às diversas esferas 
de poderes e instituições públicas. Escala de 0 a 100. 
Composto por 112 países. 

Global Competitiveness Report 

Executivos de empresas responderam questionário acerca da 
confiança nos políticos, pagamentos ilegais de suborno e 
propina e captura do Estado. Escala de 1 a 7. Composto por 
empresas de 141 países. 

Global Insight Business 
Condition and Risk Indicators 

Funcionários da Global Insight avaliaram o risco das empresas 
e pessoas encararem corrupção e a burocracia excessiva. 
Escala de 0 a 1. Composto por 204 países. 

Global Integrity Index 

Especialistas dos países em conjunto com revisores da Global 
Integrity avaliaram a eficiência das agências anticorrupção e a 
prestação de contas dos Estados. Escala de 0 a 100. Composto 
por 54 países. 

Gallup World Poll 
Pesquisa realizada com famílias que avalia o quanto a 
corrupção está espalhada no governo. Escala de 0 a 1. 
Composto por famílias de 151 países. 

Heritage Foundation Index of 
Economic Freedom 

Equipe da Heritage Foundation avaliam os países acerca do 
direito à propriedade e qualidade regulatória. Não cobre 
corrupção. Escala de 0 a 100. Composto por 184 países. 

IFAD Rural Sector Performance 
Assessments 

Economistas do Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
agrícola avaliam a prestação de contas, transparência e 
corrupção em áreas rurais. Escala de 1 a 6. Composto por 114 
países. 

iJET Country Security Risk 
Ratings 

Equipe iJet avalia os países com relação à estabilidade política 
e violência. Não cobre corrupção. Escala de 1 a 5. Composto 
por 196 países. 

Institute for Management & 
Development World 
Competitiveness Yearbook 

Executivos de mais de 4.000 empresas responderam 
questionário a respeito do suborno e corrupção existente na 
economia. Escala de 0 a 10. Composto por 62 países. 

Institutional Profiles Database 

Respondido por dois oficiais públicos da equipe de ministros 
dos país para avaliar o nível de petty corruption entre governo e 
cidadãos, entre governo e empresa e entre governo e empresas 
estrangeiras. Escala de 0 a 4. Composto por 143 países. 

International Research & 
Exchanges Board Media 
Sustainability Index 

Especialistas locais avaliam a liberdade de impressa e liberdade 
de expressão dos cidadãos. Não considera corrupção. Escala 
de 0 a 4. Composto por 24 países. 

International Budget Project 
Open Budget Index 

Especialistas locais avaliam a qualidade dos orçamentos dos 
governos. Escala de 0 a 100. Composto por 102 países. 

Latinobarometro 
Questionário respondido pelas famílias e que avalia a 
frequência de corrupção que elas enfrentam. Escala de 0 a 1. 
Composto por 18 países latino-americanos. 

Political Economic Risk 
Consultancy 

Questionário respondido por executivos estrangeiros que avalia 
o quão extensa é a corrupção e quais as ameaças aos 
negócios. Escala de 0 a 10. Composto por 16 países asiáticos. 

Political Risk Services 
International Country Risk Guide 

Pesquisa mensal respondida pela equipe da Political Risk 
Services que avalia risco para operação dos negócios, dentre 
eles a corrupção. Escala de 0 a 1. Composto por 140 países. 

Political Terror Scale 

Equipes dos professores Cingranelli-Richards e Gibney, 
responsáveis pelos projetos. Trata somente questões 
relacionadas a violação de direitos humanos. Não considera 
corrupção. Escala de 0 a 5. Composto por 195 países. 

Reporters Without Borders 
Press Freedom Index 

Questionário respondido por repórteres, pesquisadores e 
especialistas legais a respeito da liberdade de impressa. Não 
considera corrupção. Escala de 0 a 100. Composto por 178 
países. 
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Tabela 2 - Fontes de dados consideradas pelos Indicadores WGI em 2016 
(conclusão) 

Indicador Descrição 

US State Department Trafficking 
in People report  

Relatório de funcionários das embaixadas dos Estados Unidos a 
respeito de violação de direitos humanos, no que diz respeito ao 
tráfico de pessoas. Não considera corrupção. Escala de 0 a 3. 
Composto por 183 países. 

Vanderbilt University's Americas 
Barometer 

Questionário respondido por famílias que avalia a frequência da 
corrupção entre oficiais públicos e a percepção da corrupção 
política Escala de 0 a 1. Composto por 28 países latino-
americanos. 

Varieties of Democracy Project 

Projeto desenvolvido por universidades dos Estados Unidos e 
Europa onde especialistas essas avaliam aspectos da 
democracia e sistema político dos países, incluindo o nível de 
corrupção. Escala de 0 a 1. Composto por 171 países. 

World Bank Country Policy and 
Institutional Assessments 

Avaliação de economistas do Banco Mundial a respeito da 
transparência, prestação de contas e corrupção no setor 
público. Escala de 1 a 6. Composto por 137 países. 

World Justice Project Rule of 
Law Index 

Avaliação de especialista e público em geral a respeito do 
acesso à corrupção. Escala de 0 a 1. Composto por 113 países. 

Fonte: World Bank (2017e). 
Nota: As descrições contidas nessa tabela foram resumidas e focadas em iniciativas que envolvam a 

corrupção. A fonte “Business Enterprise Environment Survey” parou de ser considerada pelo WGI 
em 2016. A fonte “Freedom House - Countries at the Crossroads” parou de ser considerara pelo 
WGI em 2013. 

 

 Os indicadores do WGI abrangem seis dimensões de governança, as quais 

são: Voz e Prestação de Contas; Estabilidade Política e Não-Violência; Eficácia 

Governamental; Qualidade Regulatória; Estado de Direito; e Controle da Corrupção. 

 A dimensão Voz e Prestação de Contas (Voice and Accountability) capta 

percepções sobre a medida em que os cidadãos de um país podem participar na 

escolha do seu governo, bem como a liberdade de expressão, a liberdade de 

associação e uma mídia livre (WORLD BANK, 2016b). 

 Estabilidade Política e Não-Violência (Political Stability and No Violence) mede 

a percepção da probabilidade de instabilidade política e / ou violência politicamente 

motivada, incluindo o terrorismo (WORLD BANK, 2016c). 

 Eficácia Governamental (Government Effectiveness) capta percepções sobre a 

qualidade dos serviços públicos, a qualidade da função pública e o grau de 

independência em relação às pressões políticas, a qualidade da formulação e 

implementação das políticas e a credibilidade do compromisso do governo com tais 

políticas (WORLD BANK, 2016d). 

 A dimensão Qualidade Regulatória (Regulatory Quality) diz respeito às 

percepções da capacidade do governo de formular e implementar políticas e 

regulamentações sólidas que permitam e promovam o desenvolvimento do setor 

privado (WORLD BANK, 2016e). 
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 Estado de Direito (Rule of Law) capta percepções sobre a medida em que os 

agentes confiam e respeitam as regras da sociedade e, em particular, a qualidade da 

execução dos contratos, os direitos de propriedade, a polícia e os tribunais, bem como 

a probabilidade de crime e violência (WORLD BANK, 2016f). 

 E, por fim, a dimensão Controle da Corrupção (Control of Corruption) capta 

percepções da extensão em que o poder público é exercido para ganho privado, 

incluindo as formas mesquinhas e grandiosas de corrupção, bem como a "captura" do 

Estado pelas elites e pelos interesses privados (WORLD BANK, 2016g). 

 A Tabela 3 apresenta os países que apresentaram os melhores desempenhos 

mensurados pelo Control of Corrution (CC) no ano de 2016. Em primeiro lugar aparece 

a Nova Zelândia com 2,295 pontos, seguido da Finlândia com 2,283 pontos, 

Dinamarca com 2,243 pontos, Suécia com 2,221 pontos e Noruega com 2,199 pontos 

(WORLD BANK, 2016a). O Brasil, conforme o mesmo autor, aparece em 128º lugar 

com -0,443 pontos. 

 

Tabela 3 - Países com melhores CC no ano de 2016 
Posição País Control of Corruption 

1 Nova Zelândia 2,295 
2 Finlândia 2,283 
3 Dinamarca 2,243 
4 Suécia 2,221 
5 Noruega 2,199 

Fonte: Adaptado de World Bank (2016a). 

 

 Os países que apresentaram piores desempenho conforme o indicador CC 

para o ano de 2016 foram Guiné Equatorial com -1,813 pontos, seguido da Somália 

com -1,688 pontos, Iêmen com -1,668 pontos, Sudão com -1,614 pontos e Sudão do 

Sul com -1,577, conforme relacionado na Tabela 4 (WORLD BANK, 2016a). 

 

Tabela 4 - Países com piores CC no ano de 2016 
Posição País Control of Corruption 

204 Sudão do Sul -1,577 
205 Sudão -1,614 
206 Iêmen -1,668 
207 Somália -1,688 
208 Guiné Equatorial -1,813 

Fonte: Adaptado de World Bank (2016a). 
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2.5.5 Corruption Perceptions Index (CPI) 

 

 O Corruption Perceptions Index (CPI) foi criado em 1995 pela Transparência 

Internacional, movimento global que tem por visão um mundo no qual governos, 

negócios, sociedade civil e a vida diária das pessoas estejam livres da corrupção, e 

cujo principal objetivo é trazer o assunto corrupção para a agenda global 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017b; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 

2017c). 

 O CPI é um indicador composto, obtido pela combinação de várias pesquisas 

e que busca medir a percepção de pessoas de negócios e especialistas em países 

acerca do nível da corrupção no setor público (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 

2016a; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017g).  

 O CPI foi calculado, no ano de 2016, considerando 13 fontes de dados distintas, 

geradas por 12 instituições diferentes, e que estão relacionadas na Tabela 5. Para 

que um país ou território fosse mensurado pelo CPI ele deveria ser considerado por, 

no mínimo, três dessas fontes dados (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017g). 

Além disso, ainda segundo o autor, a pontuação do CPI é calculada como a média de 

todas as pontuações padronizadas disponíveis para o respectivo país, e deve 

acompanhar o desvio padrão e o intervalo de confiança associado com a pontuação. 

 A Transparência Internacional considera os seguintes critérios para seleção 

das fontes de dados do CPI: a fonte deve quantificar a corrupção no setor público; 

deve ser baseada em metodologia confiável e válida, classificando e ordenando os 

países na mesma escala; ser desenvolvido por uma instituição de credibilidade e 

repetido regularmente; e permitir variação suficiente na classificação para distinguir 

os países entre si (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017g). O autor nos traz que 

a fonte deve permitir uma comparação entre países e entre anos. Desta forma, ainda 

segundo o autor, o CPI é calculado considerando um intervalo de confiança de 90%, 

assumindo uma distribuição normal. 

 Até o ano de 2011 a escala do CPI variava de 0 (pior valor da escala), valor 

esse atribuído a países com altíssima percepção de corrupção, a 10 (melhor valor da 

escala), atribuído à países com baixíssimos níveis de corrupção. A partir de 2012 a 

escala passou a ser de 0 (pior valor da escala) a 100 (melhor valor da escala) 

(TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2011; TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 

2012). 
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 A Tabela 6 apresenta os países que apresentaram os maiores valores de CPI 

para o ano de 2016. Os países com melhores desempenhos foram Dinamarca e Nova 

Zelândia com 90 pontos, seguidos da Finlândia com 89 pontos, Suécia com 88 pontos 

e Suíça com 86 pontos (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017b). O Brasil 

aparece em 79º lugar com 40 pontos, conforme o mesmo autor. 

 

Tabela 5 - Fontes de dados consideradas para cálculo do CPI em 2016 

1. African Development Bank 
Governance Ratings 2015 

Especialistas avaliam a transparência, prestação de contas e 
corrupção no setor público. Escala de 1 a 6. Composto por 38 
países africanos. 

2. Bertelsmann Foundation 
Sustainable Governance 
Indicators 2016 

Especialistas são questionados para avaliar a governanças e 
elaboração de políticas. Escala de 1 a 10. Composto por 41 
países do OECD e União Europeia. 

3. Bertelsmann Foundation 
Transformation Index 2016  

Dois especialistas avaliam o sucesso do governo no combate à 
corrupção e a eficiência da punição de funcionários públicos 
quando desviam de suas funções. Escala de 1 a 10. Composto 
por 129 países e territórios. 

4. Economist Intelligence Unit 
Country Risk Ratings 2016 

650 especialistas são questionados acerca da transparência do 
governo, mal-uso das funções públicas e favorecimento. Escala 
de 0 a 4. Composto por 129 países. 

5. Freedom House Nations in 
Transit 2016  

Especialistas de instituições de crédito, organizações não-
governamentais, organizações internacionais, jornais e revistas 
são questionados sobre a efetividade do governo no combate à 
corrupção e rigidez burocrática. Escala de 1 a 4. Composto por 
29 países ou territórios. 

6. Global Insight Country Risk 
Ratings 2015  

Cem especialistas avaliam a corrupção, desde o pequeno 
pagamento de suborno, até a corrupção política de nível superior. 
Escala de 1 a 5. Composto por 204 países ou territórios. 

7. IMD World Competitiveness 
Yearbook 2016  

5480 executivos de empresas responderam à questão “suborno e 
corrupção: existe ou não existe?”. Escala de 1 a 6. Composto por 
61 países ou territórios. 

8. Political and Economic Risk 
Consultancy Asian Intelligence 
2016 

Executivos de empresas e universitários foram questionados 
sobre como classificam o problema de corrupção nos países. 
Escala de 0 a 10. Composto por 15 países ou territórios asiáticos 
e Estados Unidos. 

9. Political Risk Services 
International Country Risk 
Guide 2016  

Mensalmente a equipe do ICRG coleta informações políticas, 
como a forma mais comum de corrupção encontrada pelas 
empresas e nepotismo. Escala de 0 a 6. Composto por 140 
países. 

10. World Bank - Country 
Policy and Institutional 
Assessment 2015 

Equipe do Banco Mundial avalia a transparência, prestação de 
contas e corrupção no setor público por meio de questões que 
consideram captura do estado para interesses específicos ou 
acesso da sociedade às informações públicas. Escala de 1 a 6. 
Composto por 76 países. 

11. World Economic Forum 
Executive Opinion Survey 
(EOS) 2016  

Pesquisa anual realizada com executivos que são questionados 
em quão comum é para as empresas pagaram suborno ou 
propina. Escala de 1 a 7. Composto por 7 países. 

12. World Justice Project Rule 
of Law Index 2016 

Especialistas e população em geral são questionados acerca da 
medida em que os funcionários do governo usam cargos públicos 
para fins privados. Escala de 0 a 1. Composto por 113 países. 

13. Varieties of Democracy 
(VDEM) Project 2016  

Executivos, analistas de risco e público em geral são 
questionados em quão generalizada é a corrupção política. 
Escala de 0 a 1. Composto por 73 países. 

Fonte: Adaptado de Transparency International (2017i). 
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 Já os países que apresentaram pior percepção da corrupção foram Somália 

com 10 pontos, seguido do Sudão do Sul com 11 pontos, Coreia do Norte com 12 

pontos, Síria com 13 pontos e Iêmen, Líbia e Sudão com 14 pontos, conforme pode 

ser verificado na Tabela 7 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL, 2017b). 

 

Tabela 6 - Países com melhores CPI no ano de 2016 
Posição País CPI 

1 Dinamarca 90 
1 Nova Zelândia 90 
3 Finlândia 89 
4 Suécia 88 
5 Suíça 86 

Fonte: Adaptado de Transparency International (2017b). 

  

Tabela 7 - Países com piores CPI no ano de 2016 
Posição País CPI 

170 Sudão 14 
170 Líbia 14 
170 Iêmen 14 
173 Síria 13 
174 Coreia do Norte 12 
175 Sudão do Sul 11 
176 Somália 10 

Fonte: Adaptado de Transparency International (2017b). 
Nota: Foram apresentados 7 países nessa tabela pois Iêmen, Líbia e Sudão aparecem empatados com 

14 pontos no ranking do CPI 2016. 
 

 Algumas críticas são dirigidas à metodologia empregada na mensuração e 

tratamento dos dados do indicador CPI, dentre as quais pode-se citar Sequeira (2012), 

que destaca que um dos problemas do indicador CPI é o Efeito Halo, decorrente do 

fato de se associar a corrupção a baixos níveis de desenvolvimento, e o Efeito 

Manada, onde as pessoas tentem a seguir a opinião mais aceita, mesmo que não 

reflitam a sua convicção. 

 Treisman (2007) argumenta que o problema do CPI, e outros dos indicadores 

que mensuram a percepção da corrupção, reside no fato que a percepção não 

mensura a corrupção propriamente dita, possuindo um componente de subjetividade 

bastante alto e que pode ser influenciado por outros fatores e/ou preocupações. 

 Porém, de acordo com Johnston (2001) a confiabilidade é o ponto mais forte 

do CPI pois, ao invés de empregar um ou poucos indicadores, o CPI reflete a opinião 

de milhares de indivíduos que enfrentam a corrupção em diversos países e que estão 

reunidos de diversas formas. Completando essa afirmação, Ciocchini, Durbin e Ng 

(2003) nos trazem que os índices mundialmente mais reconhecidos são o CPI e o 
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PRS/ICRG e Lancaster e Montinola (1997) defende que o CPI é uma forma de 

mensuração de corrupção válida e confiável. Além disso, Judge, Mcnatt e Xu (2011) 

recomendam que os índices CPI e CC sejam utilizados para análises quantitativas 

comparativas sobre a corrupção. 

 Para essa pesquisa o indicador CPI será referenciado como um indicador de 

mensuração de corrupção. 

 

2.6 Formas de Mensuração do Desempenho das Nações 

 

 Além da mensuração da corrupção, existem diversas outras formas de se 

mensurar o desempenho de um país, seja esse desempenho de caráter econômico, 

financeiro, de desenvolvimento humano ou níveis de violência. As próximas sessões 

irão descrever os principais indicadores desenvolvidos e que são utilizados para tais 

propósitos. 

 

2.6.1 Indicadores Econômicos 

 

 Uma das formas de se medir a riqueza de um país é por meio do Produto 

Interno Bruto (PIB). O PIB (do inglês Gross Domestic Product - GDP) é uma medida 

agregada de produção igual à soma dos valores brutos adicionados de todas as 

unidades institucionais residentes envolvidas na produção (mais quaisquer impostos 

e menos quaisquer subsídios, em produtos não incluídos no valor de seus resultados) 

(OECD, 2001), e de acordo com Mankiw (2009, p. 492) o PIB “é o valor de mercado 

de todos os bens e serviços finais produzidos em um país, em um determinado 

período de tempo”. 

 A Tabela 8 apresenta os cinco países com os maiores PIBs no ano de 2016. 

Nela percebe-se que o PIB dos Estados Unidos é de pouco mais de US$ 18,5 trilhões, 

seguido da China com aproximadamente US$ 11,2 trilhões, Japão com 

aproximadamente US$ 4,9 trilhões, Alemanha com aproximadamente US$ 3,4 trilhões 

e Reino Unido com aproximadamente US$ 2,6 trilhões (WORLD BANK, 2017c). Para 

efeitos de comparação o PIB do Brasil no ano de 2016 foi de aproximadamente US$ 

1,796 trilhão (WORLD BANK, 2017c). 

 A Tabela 9 apresenta os cinco países com menores PIBs no ano de 2016. Nela 

Tuvalu aparece como o menor PIB, US$ 34,22 milhões, seguido de Nauru com US$ 
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102,66 milhões, Kiribati com US$ 165,77 milhões, Ilhas Marshal com US$ 183,00 

milhões e Palau com US$ 293,00 milhões (WORLD BANK, 2017c). 

 Outra forma de se mensurar a riqueza de um país é por meio do PIB per capita. 

O PIB per capita é uma medida da produção total de um país, que considera o Produto 

Interno Bruto (PIB), e o divide pelo número de pessoas do país, sendo especialmente 

útil para quando se compara um país com outro, pois mostra o desempenho relativo 

dos países, indicando o crescimento na economia, o que também tende a refletir um 

aumento na produtividade (INVESTOPEDIA, [20--?]b). 

 

Tabela 8 - Países com maiores PIBs no ano de 2016 
Posição País US$ (em Milhões) 

1 Estados Unidos 18.569.100,00 
2 China 11.199.145,16 
3 Japão 4.939.383,91 
4 Alemanha 3.466.756,88 
5 Reino Unido 2.618.885,69 

Fonte: Adaptado de World Bank (2017c). 
 

Tabela 9 - Países com menores PIBs no ano de 2016 
Posição País US$ (em Milhões) 

176 Palau 293,00 
177 Ilhas Marshall 183,00 
178 Kiribati 165,77 
179 Nauru 102,06 
180 Tuvalu 34,22 

Fonte: Adaptado de World Bank (2017c). 
 

 A Tabela 10 apresenta os cincos países com maiores PIBs per capita anual 

para o ano de 2016. Nela percebe-se Luxemburgo como o maior valor de PIB per 

capita, com o valor de US$ 102.831,30, seguido da Suíça com US$ 78.812,70, Macau 

com US$ 73.187,00, Noruega com US$ 70.812,50 e Irlanda com US$ 61.606,50 

(WORLD BANK, 2017d). Para efeitos de comparação o PIB per capita do Brasil no 

ano de 2016 foi de US$ 8.649,90 (WORLD BANK, 2017d). 

 

Tabela 10 - Países com maiores PIBs per capita no ano de 2016 
Posição País PIB Per Capita (US$) 

1 Luxemburgo 102.831,30 
2 Suíça 78.812,70 
3 Macau 73.187,00 
4 Noruega 70.812,50 
5 Irlanda 61.606,50 

Fonte: Adaptado de World Bank (2017d). 
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 A Tabela 11 apresenta a relação dos cinco países que apresentaram os 

menores PIBs per capita no ano de 2016. O pior PIB per capita foi de Burundi com 

US$ 285,70, seguido de Malawi com US$ 300,80, Níger com US$ 363,20, 

Moçambique com US$ 382,10 e República Centro-Africana com US$ 382,20. 

 

Tabela 11 - Países com menores PIBs per capita no ano de 2016 
Posição País PIB Per Capita (US$) 

176 República Centro-Africana 382,20 
177 Moçambique 382,10 
178 Níger 363,20 
179 Malawi 300,80 
180 Burundi 285,70 

Fonte: Adaptado de World Bank (2017d). 
 

 Outro indicador utilizado para mensuração econômica dos países é o 

Investimento Estrangeiro Direto, do inglês Foreign Direct Investment (FDI).  

 Segundo Mankiw (2009) o FDI é um investimento de capital que é possuído e 

operado por uma entidade estrangeira. Assim, o FDI é um investimento feito por uma 

empresa ou indivíduo de um país estrangeiro, que possui interesses comerciais em 

outro país, e que busca estabelecer operações comerciais ou adquirir ativos de 

negócios nesse outro país, incluindo a propriedade ou controle de participação em 

uma empresa (INVESTOPEDIA, [20--?]a). 

 A Tabela 12 apresenta os 5 países com maiores investimentos estrangeiros 

direito para ano de 2016. O país que apresentou o maior valor de investimento 

estrangeiro direto foram os Estados Unidos, na ordem de US$ 479 bilhões, seguido 

do Reino Unido, com US$ 299 bilhões, China com 170 bilhões, Hong Kong com 117 

bilhões e Holanda com 80 bilhões (WORLD BANK, 2017f). Para efeitos comparação 

o Brasil obteve o sétimo maior FDI de 2016, na ordem de US$ 78 bilhões, conforme o 

mesmo autor. 

 

Tabela 12 - Países com maiores investimentos estrangeiros diretos no ano de 2016 
Posição País FDI (US$) 

1 Estados Unidos 479.415.000.000,00 
2 Reino Unido 299.665.238.411,00 
3 China 170.556.525.654,00 
4 Hong Kong 117.109.696.832,00 
5 Holanda 80.802.662.949,00 

Fonte: Adaptado de World Bank (2017f). 
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 Já com relação aos países que apresentaram os menores investimentos 

estrangeiros direto no ano de 2016 tem-se Áustria com US$ -27 bilhões, seguido de 

Suíça com US$ -17 bilhões, Noruega com US$ -15 bilhões, Finlândia com US$ -9,5 

bilhões e Hungria com US$ -9 bilhões, conforme pode ser verificado na Tabela 13. 

Um valor de FDI negativo significa que houve retirada de investimentos dos país por 

parte dos investidores externos. 

  

Tabela 13 - Países com menores investimentos estrangeiros direito no ano de 2016 
Posição País FDI (US$) 

193 Hungria -9.039.143.270,00 
194 Finlândia -9.537.496.212,00 
195 Noruega -15.179.180.743,00 
196 Suíça -17.717.098.083,00 
197 Áustria -27.730.058.909,00 

Fonte: Adaptado de World Bank (2017f). 

 

2.6.2 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 

 Criado no início da década de 1990 pelo economista paquistanês Mahbub ul 

Haq com a colaboração do economista indiano Amartya Sen, o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH, ou do inglês Human Development Index - HDI), 

busca ser uma medida geral e sintética do desenvolvimento humano, sendo 

constituído pelas seguintes dimensões: vida longa e saudável, representado pela 

expectativa de vida ao nascer; acesso ao conhecimento, representado pela 

expectativa de anos de escolaridade e pela média de anos de escolaridade; e padrão 

de vida descente, representado pela renda (PNUD, [20--?]; UNDP, 2017a). A Figura 

1 representa as três dimensões do IDH e a Tabela 14 detalha as fontes de origem dos 

dados utilizando para composição do IDH no ano de 2016. 

 Por não levar em consideração apenas o fator econômico para mensurar o 

desenvolvimento de uma nação, o IDH atua como contraponto ao PIB, que considera 

apenas a dimensão econômica (PNUD, [20--?]). 

 A escala do IDH varia de 0 (zero) a 1 (um), sendo considerado o valor zero 

como o indicativo de pior desenvolvimento humano possível, e um como indicativo de 

melhor desenvolvimento humano possível (UNDP, 2017a). 

 Desde o ano de 2014 o IDH agrupa os países em 4 faixas: são considerados 

como desenvolvimento humano muito alto os países que possuem IDH de 0,800 ou 

superior; são considerados como alto desenvolvimento humano os países com IDH 
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de 0,700 a 0,799; são considerados como médio desenvolvimento humano países 

com IDH entre 0,550 e 0,699; e são considerados como baixo desenvolvimento 

humano os países com IDH abaixo de 0,500 (UNDP, 2017a). Tal classificação é 

demonstrada na Tabela 15. 

 

Figura 1 - Dimensões do IDH 

 
Fonte: UNDP (2017b). 
 

Tabela 14 - Fontes de dados que compõem o IDH no ano de 2016 

Vida longa e 
saudável 

Número de anos de expectativa de vida ao nascer. Dados fornecidos pelo 
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (United 
Nations Department of Economic and Social Affairs - UNDESA). 

Acesso ao 
conhecimento 

Representado pela expectativa do número de anos de de escolaridade ao 
nascer e pela média de anos de escolaridade. Dados fornecidos pelo Instituto 
de Estatística da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura (UNESCO) e pela Fundação das Nações Unidas para a Infância 
(UNICEF). 

Padrão de vida 
descente 

Representado pela renda nacional bruta per capita (Gross National Income - 
GNI). Dados fornecidos Fundo Monetário Internacional (FMI), Banco Mundial e 
Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas (United 
Nations Department of Economic and Social Affairs - UNDESA). 

Fonte: UNDP (2017a). 

 

Tabela 15 - Classificação do IDH 
Classificação do IDH Faixa 

Muito alto desenvolvimento humano 0,800 ou superior 
Alto desenvolvimento humano de 0,700 a 0,799 

Médio desenvolvimento humano de 0,550 a 0,699 
Baixo desenvolvimento humano abaixo de 0,550 

Fonte: UNDP (2017a) 
 

 A Tabela 16 apresenta os países com maiores índices de desenvolvimento 

humano para o ano de 2015. Nela percebe-se que a Noruega foi o país que 
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apresentou maior IDH, com 0,949, seguido da Austrália e Suíça com 0,939, da 

Alemanha com 0,926 e Dinamarca e Singapura com 0,925 (UNDP, 2017C). O Brasil 

aparece em 79º lugar no ranking do IDH 2015 com o valor de 0,754, sendo classificado 

com um país com alto desenvolvimento humano, conforme o mesmo autor. 

 

Tabela 16 - Países com maiores IDH no ano de 2015 
Posição País IDH 

1 Noruega 0,949 
2 Austrália 0,939 
2 Suíça 0,939 
4 Alemanha 0,926 
5 Dinamarca 0,925 
5 Singapura 0,925 

Fonte: Adaptado de UNDP (2017C). 

 

 Os países que apresentaram os menores IDH de 2015 são apresentados na 

Tabela 17 e são todos africanos. O menor IDH foi da República Centro-Africana com 

0,352, seguido de Níger com 0,353, Chade com 0,396, Burkina Faso com 0,402 e 

Burundi com 0,404. 

 

Tabela 17 - Países com menores IDH no ano de 2015 
Posição País IDH 

184 Burundi 0,404 
185 Burkina Faso 0,402 
186 Chade 0,396 
187 Níger 0,353 
188 República Centro-Africana 0,352 

Fonte: Adaptado de UNDP (2017C). 

 

2.6.3 Global Peace Index (GPI) 

 

 O Global Peace Index (GPI) foi criado pelo Institute for Economics and Peace 

no ano de 2007 e é considerado a principal medida de paz global (INSTITUTE FOR 

ECONOMICS AND PEACE, 2016). Ainda segundo o autor, o GPI é composto por um 

total de 23 indicadores qualitativos e quantitativos, obtidos por meio de fontes 

altamente respeitadas, cobrindo atualmente 163 países (99,7% da população 

mundial), e os avalia acerca dos resultados de ações pacíficas, razões da violência e 

formas de combate-la, sendo esses indicadores divididos em três subgrupos: nível de 

segurança de uma sociedade; número de conflitos externos e internos; e o grau de 

militarização.  
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 A Tabela 18 detalha os indicadores utilizados na composição do GPI, o seu 

significado e a fonte responsável pela geração do respectivo indicador. 

  

Tabela 18 - Indicadores que compõem o GPI 
Percepções da 
criminalidade 

Nível percebido de criminalidade na sociedade. Avaliação quantitativa do 
Economist Intelligence Unit. 

Oficiais de segurança e 
taxa policial 

Número de oficiais de segurança interna e policiais por 100.000 habitantes. 
Pesquisa da ONU sobre Tendências do Crime e Operações de Sistemas de Justiça 
Criminal. 

Taxa de homicídio Número de homicídios por 100.000 habitantes. Pesquisa da ONU sobre Tendências 
do Crime e Operações de Sistemas de Justiça Criminal.  

Taxa de 
encarceramento Número de pessoas por 100.000 habitantes. World Prison Brief. 

Acesso a armas 
pequenas 

Facilidade de acesso a armas pequenas e armas leves. Avaliação da equipe de 
países do Economist Intelligence Unit. 

Intensidade do conflito 
interno 

Número e duração de conflitos internos. Avaliação da equipe de países do 
Economist Intelligence Unit. 

Demonstrações 
violentas 

Avaliação da probabilidade de demonstrações violentas. Equipe de países do 
Economist Intelligence Unit. 

Crime violento Avaliação da probabilidade de crimes violentos. Equipe de países do Economist 
Intelligence Unit. 

Instabilidade política Avaliação da instabilidade política. Equipe de países do Economist Intelligence Unit. 

Terror político Mede o nível de violência e terror político que um país é exporto em um ano. Obtido 
pela Political Terror Scale (PTS). 

Importações de armas 
Mede o volume total das principais armas convencionais importadas por um país 
entre 2010 e 2014, dividido pela população média neste período de tempo por 
100.000 habitantes. SIPRI Arms Transfers Database. 

Impacto do terrorismo Os incidentes terroristas são definidos como "atos intencionais de violência ou 
ameaça de violência por um ator não estatal". IEP Global Terrorism Index (GTI). 

Mortes por conflito 
interno 

Número de mortes decorrentes de conflito interno organizados. Obtidos do Instituto 
Internacional para Estudos Estratégicos (IISS) e do Banco de Dados de Conflitos 
Armados (ACD). 

Conflitos internos 
travados 

Número e duração dos conflitos que ocorrem dentro das fronteiras de um país. 
Instituto para Economia e Paz (IEP) e Bases de Dados Uppsala sobre conflitos. 

Despesas militares (% 
PIB) 

Percentual do PIB gasto com despesas militares. Relatório Military Balance do 
Instituto Internacional para Estudos Estratégicos. 

Taxa de pessoal de 
serviços armados 

Número de pessoas nas forças armadas por 100.000 habitantes. Relatório Military 
Balance do Instituto Internacional para Estudos Estratégicos. 

Financiamento da paz 
da ONU 

Contribuição financeira para o fundo de manutenção de paz da ONU. Instituto para 
Economia e Paz (IEP) e Comitê sobre Contribuições da ONU.  

Capacidades de armas 
nucleares e pesadas 

Classificação da capacidade destrutiva do estoque de armas pesadas de um país. 
Dados do Instituto para Economia e Paz, SIPRI, Relatório Military Balance do 
Instituto Internacional para Estudos Estratégicos e Registro de Armas 
Convencionais da ONU. 

Exportações de armas Volume de exportação de armas convencionais por 100.000 habitantes. Banco de 
dados SIPRI sobre transferência de armas. 

Refugiados e Pessoas 
Desalojadas 

Número de pessoas refugiadas e desalojadas em percentual da população. Obtido 
por meio do Alto Comissariado da ONU para Refugiados e Centro Internacional de 
Monitoramento de Refugiados (IDMC). 

Relações com os 
países vizinhos 

Intensidade de atritos com países vizinhos. Avaliação quantitativa do Economist 
Intelligence Unit. 

Conflitos externos 
travados 

Número, duração e papel em conflitos externos. Instituto para Economia e Paz e 
Banco de dados UCDP sobre mortes em batalha. 

Mortes por conflito 
externo 

Número de mortes decorrentes de conflito externo organizado. Banco de dados 
UCDP sobre mortes em batalha. 

Fonte: Institute for Economics and Peace (2017). 
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 A escala adotada pelo GPI considera 0 (zero) para países sem nenhuma 

violência e 5 (cinco) para países extremamente violentos (INSTITUTE FOR 

ECONOMICS AND PEACE, 2016). 

 A Tabela 19 apresenta os países com menores índices do GPI para o ano de 

2017. Nela Islândia aparece como país como menor GPI, com 1,111 pontos, seguido 

da Nova Zelândia com 1,241, Portugal com 1,258, Áustria com 1,265 e Dinamarca 

com 1,337 (INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE, 2017). O Brasil aparece em 

108º lugar no ranking do GPI, com 2,199 pontos, conforme o mesmo autor. 

 

Tabela 19 - Países com menores GPI no ano de 2017 
Posição País GPI 

1 Islândia 1,111 
2 Nova Zelândia 1,241 
3 Portugal 1,258 
4 Áustria 1,265 
5 Dinamarca 1,337 

Fonte: Adaptado de Institute for Economics and Peace (2017). 

 

 Já os países que apresentaram os maiores valores de GPI foram a Síria com 

3,814 pontos, seguido do Afeganistão com 3,567, Iraque com 3,556, Sudão do Sul 

com 3,524 e Iêmen com 3,412, e que estão relacionados na Tabela 19 (INSTITUTE 

FOR ECONOMICS AND PEACE, 2017). 

 

Tabela 20 - Países com maiores GPI no ano de 2017 
Posição País IDH 

158 Somália 3,414 
159 Afeganistão 3,538 
160 Iraque 3,570 
161 Sudão do Sul 3,593 
162 Síria 3,806 

Fonte: Adaptado de Institute for Economics and Peace (2017). 

 

2.6.4 Environmental Performance Index (EPI) 

 

 O Environmental Performance Index (EPI) é uma iniciativa liderada pela 

Universidade de Yale, em parceria com a Universidade de Columbia, que conta com 

a colaboração da Samuel Family Foundation, da McCall MacBain Foundation, e do 

Fórum Econômico Mundial (HSU, et al., 2016). Ainda conforme o autor, o EPI 

classifica os países de acordo com desempenho em questões ambientais de alta 
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prioridade, focando áreas como a proteção da saúde humana e proteção dos 

ecossistemas. 

 Desenvolvido no ano de 2002 e publicado a cada dois anos, o EPI é calculado 

pela agregação de mais de 20 indicadores que refletem o nível ambiental dos países 

(HSU, et al., 2016). A Tabela 21 apresenta os indicadores considerados para cálculo 

do EPI e os seus respectivos significados. 

 

Tabela 21 - Indicadores utilizados para cálculo do EPI 
Indicador Descrição 

1. Exposição a risco ambiental Risco de poluição da água e do ar para a saúde humana. 

2. Qualidade do ar doméstica 
Percentual da população que utiliza combustíveis sólidos 
como combustível de cozinha primário e risco de saúde de 
exposição a material particulado (MP) 2.5. 

3. Poluição do ar - Exposição 
média a MP 2.5 

Exposição ponderada à população para MP 2.5 e risco de 
saúde de exposição a MP 2.5. 

4. Poluição do ar - Excedente de 
MP 2.5 

Proporção da população cuja exposição está acima dos 
limiares da OMS (10, 15, 25, 35 microgramas / m3). 

5. Poluição do ar - Exposição 
média ao NO2 

Exposição ponderada da população ao NO2. 

6. Saneamento inseguro 
Exposição ao saneamento inseguro e população que não tem 
acesso ao saneamento. 

7. Qualidade da água potável 
Exposição a qualidade de água insegura e população que não 
tem acesso a água potável. 

8. Tratamento de água poluída 
Nível de tratamento de águas residuais ponderado pela 
conexão à taxa de tratamento de águas residuais. 

9. Eficiência de uso de nitrogênio Taxa de nitrogênio entradas por saídas. 
10. Equilíbrio de nitrogênio Medida do nitrogênio em excesso de uma terra cultivada. 
11. Mudança na cobertura 
florestal 

Perda de cobertura de árvores de 2001 a 2014 superior a 30% 
de cobertura de árvore. 

12. Estoques de peixe 
Porcentagem de unidades populacionais de pesca 
sobreexplotadas e colapsadas da Zona Econômica Exclusiva. 

13. Áreas Protegidas Terrestres 
(Pesos Nacionais do Bioma) 

Percentual de área de bioma terrestre protegida, ponderada 
pela área doméstica de bioma. 

14. Áreas Protegidas Terrestres 
(Peso Global de Bioma) 

Percentual de área de bioma terrestre protegida, ponderada 
pela área global de biomas. 

15. Áreas Marinhas Protegidas 
Áreas protegidas marinhas em proporção a Zona Econômica 
Exclusiva. 

16. Proteção de espécies 
(nacional) 

Área média de distribuição das espécies sob proteção. 

17. Proteção de espécies (Global) 
Área média de distribuição das espécies sob proteção e 
ponderada pela administração de um país para cada espécie. 

18. Tendência da Intensidade do 
Carbono 

Desempenho na mudança nas emissões de CO2 por unidade 
de PIB de 2002 a 2012, em relação aos pares econômicos. 

19. Tendência das Emissões de 
CO2 por kWh 

Mudança nas emissões de CO2 da produção de eletricidade e 
calefação. 

20. Acesso à eletricidade Porcentagem da população com acesso à eletricidade. 
Fonte: Environmental Performance Index (2016). 
 

 No ano de 2014 a série histórica de dados do EPI foi revista, bem como a 

metodologia de cálculo foi alterada, o que proporcionou a geração do EPI para os 
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anos de 2003, 2005, 2007, 2009, 2011 e 2013, anos esses que anteriormente não 

estavam disponíveis (EPI, 2016). 

 Os países que apresentaram os melhores desempenhos ambientais no ano de 

2016 foram a Finlândia, com 90,68 pontos, seguido da Islândia com 90,51, Suécia 

com 90,43, Dinamarca com 89,21 e Eslovênia com 88,98, e que estão relacionados 

na Tabela 22 (HSU, et al., 2016). O Brasil aparece em 46º lugar do ranking com 78,90 

pontos no EPI, segundo os autores. 

 

Tabela 22 - Países com maiores EPI no ano de 2016 
Posição País EPI 

1 Finlândia 90,68 
2 Islândia 90,51 
3 Suécia 90,43 
4 Dinamarca 89,21 
5 Eslovênia 88,98 

Fonte: Adaptado de Hsu et al. (2016). 

 

 Os países que apresentaram piores valores de desempenho ambiental, 

segundo o EPI, foram, Somália com 27,66 pontos, seguido da Eritréia com 36,73 

pontos, de Madagascar com 37,10 pontos, Níger com 37,48 pontos e Afeganistão com 

37,50 pontos, todos relacionados na Tabela 23 (HSU, et al., 2016). 

 

Tabela 23 - Países com menores EPI no ano de 2016 
Posição País EPI 

176 Afeganistão 37,50 
177 Níger 37,48 
178 Madagascar 37,10 
179 Eritréia 36,73 
180 Somália 27,66 

Fonte: Adaptado de Hsu et al. (2016). 

 

2.7 Estado da Arte 

 

 Diversas pesquisas foram elaboradas com o intuito de compreender os a 

relação entre a corrupção e as diversas dimensões de desenvolvimento dos países. 

As próximas seções serão dedicadas a apesentar pesquisas que foram realizadas nos 

últimos anos, o nível de análise adotado por elas, bem como os índices e amostras 

utilizados para as correlações e conclusões obtidas. 
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2.7.1 Corrupção e o Investimento Total 

 

 A literatura traz duas vertentes que analisam os efeitos da corrupção sob os 

investimentos: que a corrupção pode ser benéfica em determinadas situações; e que 

a corrupção não beneficia os países em nenhuma situação. 

 Leff (1964) defende que a corrupção pode ser benéfica em países com baixa 

eficiência governamental, uma vez que facilita às empresas “contornarem” a 

burocracia governamental exagerada e “incentiva” a produtividade dos funcionários 

públicos.  

 Hurtington (1968, p. 386) reforça a argumentação de Leff (1964) ao afirmar que 

"em termos de crescimento econômico, a única coisa pior que uma sociedade com 

rígida, supercentralizada e desonesta burocracia é uma com rígida, supercentralizada 

e honesta burocracia". 

 Um dos primeiros autores a verificar estatisticamente a relação entre corrupção 

e investimentos foi Mauro (1995), que realizou estudo com 67 países, utilizando o 

índice de corrupção BI, e concluiu que a corrupção impacta negativamente a 

proporção de investimento em relação ao PIB per capita. Como estudos futuros o autor 

sugere analisar a relação entre pobreza e má governança e entre eficiência da 

burocracia e estabilidade política. 

 Mauro (1997) complementa o seu estudo de 1995 encontrando que a 

corrupção, agora mensurada por meio do indicador PRS/ICRG, impacta 

negativamente a proporção de investimento em relação ao PIB per capita, 

considerando uma amostra de 94 países. 

 O World Bank (1997) desenvolveu pesquisa em 39 países industrializados e 

desenvolvidos e concluiu que os países onde a corrupção (mensurada pelo índice 

WB/UB) é previsível possuem taxas de desenvolvimento mais altas. 

 Brunetti, Kisuno e Weder (1998) encontraram que a corrupção reduz 

significativamente a proporção de investimento em relação ao PIB per capita, 

considerando uma amostra de 41 países e o índice WB/UB. Como pesquisas futuras 

os autores sugerem análise se a corrupção se torna mais prejudicial em países com 

incertezas no sistema judiciário. 

 Brunetti e Weder (1998) refizeram a pesquisa de Brunetti, Kisuno e Weder 

(1998), considerando agora como forma de medir a corrupção os índices BI e 

PRS/ICRG, em uma amostra de 60 países, de 1974 a 1989, e também concluíram 
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que a corrupção tem um impacto significativamente negativo na proporção de 

investimento em relação ao PIB per capita. 

 Campos, Lien e Pradhan (1999) estudaram 59 países, considerando o índice 

WB/UB, e concluíram que países com baixa previsibilidade, alto oportunismo e o nível 

geral de corrupção reduzem a proporção de investimento em relação ao PIB per 

capita, sendo que a natureza da corrupção é crucial para seus efeitos econômicos. 

 Mo (2001) estudou 54 países, considerando o indicador da Transparência 

Internacional, e encontrou que um aumento em 1% no nível de corrupção reduz em 

0,72% a taxa de crescimento dos países, sendo que a corrupção afeta o crescimento 

econômico, principalmente, através do aumento da instabilidade política, o qual 

representa 53% do efeito total. Contribuindo com essa visão, Méon e Sekkat (2005) 

analisaram amostra de 63 a 71 países entre 1970 a 1998 e encontraram que a 

ineficiência governamental e a violência política tendem a piorar negativamente o 

impacto da corrupção sobre os investimentos e que a corrupção diminui ainda mais o 

crescimento em países com fraco Estado de Direito e alta ineficiência governamental. 

 Gyimah-Brempong (2002) concluiu, ao analisar países africanos, que a 

corrupção impacta negativamente a proporção de investimento em relação ao PIB per 

capita devido à redução dos recursos existentes e, indiretamente, devido à redução 

dos investimentos. 

 

2.7.2 Corrupção e o Investimento Estrangeiro Direto (FDI) 

 

 Os impactos da corrupção sob o Investimento Estrangeiro Direto (FDI) têm se 

mostrado inconclusivos na literatura até o momento. 

 Wheeler e Mody (1992), considerando amostra de 42 países durante o período 

de 1982 a 1988, e utilizando o índice BI, não encontraram correlação entre o FDI e 

fatores de risco dos países. Como pesquisas futuras os autores sugerem o uso de 

outras formas de se mensurar o investimento estrangeiro direto e a corrupção. 

 Knack e Keefer (1995) destacam uma relação negativa entre a corrupção, 

considerando os indicadores PRS/ICRG e BERI, e a proporção do investimento 

estrangeiro com relação ao PIB per capita. 

 Okeahalam e Bah (1998) foram inconclusivos ao analisar a correlação entre o 

FDI e os indicadores PRS/ICRG, CPI e WB/UB para amostra de países da África 

Subsaariana. 
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 Campos, Lien e Pradhan (1999) analisaram amostra de 59 países, utilizando o 

índice WB/UB, e concluíram que as empresas internacionais preferem alianças com 

parceiros locais devido ao conhecimento desses sobre “alianças locais confiáveis”, o 

que geraria a esses parceiros uma vantagem competitiva devido à sua facilidade em 

monitorar o ambiente. 

 Fons (1999), ao analisar 47 países, sugere que a baixa transparência e altos 

níveis de corrupção, representados pelo CPI, aumentam o risco de crédito dos países, 

considerando-se o Moody’s Bank Financial Strength Ratings (BFSR), o qual reflete o 

risco de um país não cumprir com as suas obrigações frente aos credores. 

 Wei (2000a) encontrou uma relação negativa entre o PRS/ICRG e o FDI para 

amostra de 45 países e considerando os anos de 1990 e 1991. O autor também 

encontrou que um aumento de 1 ponto no nível de corrupção (em uma escala ajustada 

pelo autor) diminui em 6% o nível de investimento estrangeiro direto. 

 Lambsdorff e Cornelius (2000) encontraram relação do impacto da corrupção, 

mensurada pelo índice CPI, sobre o FDI, em países africanos. Os autores constataram 

que o nível de investimento estrangeiro direto está intimamente ligado à corrupção, 

onde os níveis de renda são menores em países com maior disposição à corrupção. 

 Smarzynska e Wei (2000), analisando uma amostra de países da Europa 

Oriental e da ex-União Soviética e considerando os indicadores WB/UB, World 

Development Report e CPI, constataram que a corrupção diminui o nível da avaliação 

das empresas em relação ao investimento estrangeiro direto, e que a corrupção torna 

as burocracias menos transparentes, incentivando o uso de parceiros e joint ventures 

para operação em países com elevados índices de corrupção. Ainda segundo os 

autores, isso se deve principalmente às punições previstas pelo Foreign Corrupt 

Practices Act (FCPA) para empresas estrangeiras.  

 Wei (2000b), ao analisar os índices CPI, GCR Index do Global Competitiveness 

Report 1997 e o WDR Index, identificou que a corrupção reduz os investimentos 

estrangeiros, e a tendência é que esses países dependam mais de investimentos 

obtidos por meio de empréstimos bancários. O autor sugere que futuras pesquisas 

investiguem se a corrupção pode liderar crises financeiras devido ao enfraquecimento 

dos bancos e das empresas. 

 Hall e Yago (2000) analisaram 35 países com economias desenvolvidas ou em 

desenvolvimento e concluíram que países corruptos (identificados pelos índices CPI 
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e PRS/ICRG) pagam um spread de juros maior na emissão de títulos soberanos 

quando comparados a países com baixos níveis de corrupção. 

 Habib e Zurawicki (2001) analisaram 111 países de 1994 a 1998 e utilizaram 

os índices CPI e PRS/ICRG. Os autores encontraram uma relação negativa 

significativa entre a corrupção e o investimento estrangeiro direto (FDI), identificando 

que os investidores são estrangeiros mais sensíveis a investirem em países corruptos 

que os investidores locais. Como pesquisas futuras os autores sugerem a análise se 

existem empresas mais dispostas a adotar práticas corruptas e quais seriam as 

características dessas empresas. 

 Alesina e Weder (2002) não encontraram relação ente o FDI e os índices de 

corrupção utilizados, que foram o PRS/ICRG, WB/UB, BI, Standard and Poors, IMD e 

CPI. Ou seja, não encontraram evidências de que países mais corruptos recebam 

menos investimentos estrangeiros. Pelo contrário, de acordo com algumas formas de 

medição de corrupção, alguns países mais corruptos recebem mais investimento 

estrangeiro. 

 Abed e Davoodi (2002), em uma amostra de 24 países e considerando os 

índices CPI, PRS/ICRG e WB/UB, encontraram relação negativa da corrupção sobre 

o valor per capita em dólar do FDI. 

 Wei e Wu (2002) colaboram com o trabalho de Wei (2000b) ao encontrar, em 

sua pesquisa, que países com governança pública ruim recebem menos investimento 

estrangeiro direto e estão sujeitos a altas taxas de empréstimos bancários 

estrangeiros e que, além disso, tais países estão mais sujeitos a crises financeiras. 

 Habib e Zurawicki (2002), complementando seu estudo de 2001, encontraram 

uma relação negativa entre corrupção, considerando os índices CPI e PRS/ICRG, e o 

investimento estrangeiro. Porém, segundo os autores, os investidores estrangeiros 

acreditam que a corrupção é moralmente errada e, além disso, evitam investir em 

países corruptos devido à dificuldade de administrar o risco e o custos dessa 

operação.  

 Doh e Teegen (2003), em uma pesquisa utilizando os indicadores do Banco 

Mundial de Participação Privada nas Infraestruturas (PPI), concluíram que os 

investimentos em telecomunicações são afetados negativamente pela extensão da 

corrupção, mensurada pelo CPI. 

 Lambsdorff (2005), ao analisar 102 empresas listadas no Global 

Competitiveness Report 2003, constatou que a corrupção do tipo Grand Corrutption 
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detém menos os investimentos que a corrupção do tipo Petty Corruption, pois ela 

“proporciona” oportunidades secretas para as empresas. Como pesquisas futuras o 

autor sugere que se analise se a corrupção do tipo Grand Corruption é menos 

prejudicial para o bem-estar da população, verificando não apenas a visão investidor, 

mas também se o PIB e o crescimento podem ser alterados de acordo com cada tipo 

de corrupção. 

 Aizenman e Spiegel (2006) utilizaram amostra de 71 países e encontraram uma 

relação negativa significativa entre a corrupção, mensurada pelo índice BI, e a taxa 

de FDI, obtida por meio do World Development Indicators. 

 Uhlenbruck, Rodriguez, Doh e Eden (2006) analisaram 220 projetos de 

telecomunicações, em 64 países, cujos dados foram obtidos por meio do relatório de 

Participação Privada em Infraestrutura (PPI) do Banco Mundial, e concluíram que em 

países com altos índices de corrupção (mensurada a partir do índice CPI) as empresas 

preferem atuar com parceiros locais ou com contratos de curto prazo. 

 

2.7.3 Corrupção e o Desenvolvimento Humano 

 

 Gupta, Davoodi e Tiongson (2000) utilizaram os índices de corrupção 

PRS/ICRG, CPI, WB/UB, juntamente como indicadores de provisão de serviços de 

saúde e educação, e constataram que altos níveis de corrupção têm consequências 

adversas para taxas de mortalidade de um país, para número de recém-nascidos 

abaixo do peso, bem como para a taxa de evasão nas escolas primárias. 

 Gupta, Davoodi e Alonso-Terme (2002) defendem que a corrupção afeta a 

capacidade dos governos de realizarem os seus papéis mais básicos: alocação de 

recursos, estabilização da economia e redistribuição de renda. Ainda segundo os 

autores, tal deficiência influencia na distribuição de renda, e na pobreza em graus 

variados, de forma direta e indireta. Um aumento nos níveis de corrupção de um país 

em um desvio padrão aumenta o coeficiente de Gini2 em 11 pontos (GUPTA; 

DAVOODI; ALONSO-TERME, 2002). 

                                            
2 O Coeficiente de Gini ou Índice de Gini é o indicador mais utilizado para medir a desigualdade e que 
considera 0 (zero) para igualdade completa e 1 (um) para desigualdade completa (WORLD BANK, 
2004b). 
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 Buscaglia e Van Dijk (2005) realizaram estudo quantitativo e qualitativo em uma 

amostra estratificada de 64 países. Os autores argumentam que altos níveis de 

criminalidade e corrupção estão ligados a baixos níveis de desenvolvimento humano. 

 Akçay (2006) analisou a correlação entre os indicadores de corrupção CPI, 

PRS/ICRG e Control of Corruption do WGI e o índice IDH, considerando uma amostra 

de 63 países, e constatou que existe correlação negativa estatisticamente significativa 

entre os índices de corrupção e o IDH, sugerindo que países com altos níveis de 

corrupção tendem a ter menor desenvolvimento humano. 

 

2.7.4 Corrupção e Meio Ambiente 

 

 Alguns estudos na literatura têm buscado vincular os impactos da corrupção 

sob o meio ambiente. Grande parte desses estudos fazem o vínculo da corrupção com 

o meio ambiente argumentando que a corrupção (por meio de suborno ou propina) 

contribui para o enfraquecimento da legislação ambiental, diminui o rigor na aplicação 

de multas e facilita a liberação de licenças ambientas irregulares. Outros estudos têm 

explorado o link entre a corrupção e o desmatamento. 

 Contreras-Hermosilla (2000) argumenta que os governos geralmente não 

controlam as operações ilegais e que essa falta de controle pode ser deliberada 

(corrupção) ou determinada pelas limitações da capacidade administrativa, o que 

ocasiona o uso ilegal e desenfreado de florestas na maioria dos países que possuem 

recursos florestais. 

 Welsch (2003) realizou estudo quantitativo transnacional que analisou os 

impactos da corrupção sob seis indicadores de poluição do ar e da água e verificou 

correlação entre os indicadores e a corrupção. O autor conclui que a corrupção pode 

impactar o meio ambiente por meio da redução do vigor das leis ambientais ou das 

punições aplicadas (efeito direto) e por meio da redução dos níveis de renda da 

população (efeito indireto).  

 Dillon, et al. (2006) identificaram que: países que dependem da exploração e 

exportação de recursos naturais experimentam altos níveis de corrupção e, 

consequentemente, governança ambiental ruim; monopólios, quando controlados 

pelo estado ou por uma organização, criam oportunidades para corrupção no campo 

ambiental; e os exportadores de países corruptos frequentemente exercem atividades 

ilegais que degradam o meio ambiente para suprir a demanda de recursos naturais. 
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 Contribuindo com a linha de argumentação de Welsch (2003), Leitao (2016) 

argumenta que a corrupção gera degradação ambiental por meio da não 

conformidade das empresas com a legislação ambiental, a qual tem suas raízes na 

corrupção do sistema político. 

 

2.7.5 Corrupção e Violência  

 

 Alguns estudos vêm relacionando a corrupção com os níveis de violência nos 

países. Apesar de grande parte dos estudos apontarem a corrupção como um vetor 

gerador de violência ou indicarem uma correlação entre corrupção e violência, não 

existe um consenso sobre tal efeito. 

 LeBillon (2001) realizou estudo de caso comparativo entre Angola, Camboja, 

Caxemira (região da Índia), Palestina e Serra Leoa e defende que a corrupção, por si 

só, não é um fator determinante ou necessário para o surgimento de uma guerra civil. 

Ao contrário, o autor defende que uma corrupção economicamente benigna ou 

politicamente legitimada pode servir para diminuir os atritos sociais ou políticos, 

evitando assim conflitos, enquanto uma corrupção ilegítima pode aumentar a 

concorrência por benefícios, incentivando a ganância dos atores envolvidos, o que 

pode levar à conflitos. O autor ainda destaca que os processos de privatização ou 

ajustes estruturais que são promovidos ou impostos por instituições financeiras podem 

romper o equilíbrio da corrupção existente nos países, o que pode gerar violência. 

 Fjelde (2009), em pesquisa que analisa estados ricos em petróleo, argumenta 

que, ao contrário do que é esperado, a corrupção política não está necessariamente 

associada a um maior risco de guerra civil, podendo ser usada para acomodar a 

oposição e conquistar apoio de grupos, oferecendo privilégios privados em troca de 

lealdade política, o que diminuiria a chance de conflitos armados ou de uma guerra 

civil em busca do poder. Para tal argumentação o autor utilizou o índice PRS/ICRG 

para mensuração da corrupção e o conjunto de dados sobre conflitos armados 

providos pelo UCDP/PRIO3. 

                                            
3 O Programa de Dados de Conflitos de Uppsala (UCDP) do departamento de Pesquisa sobre Paz e 
Conflitos, da Universidade de Uppsala e o Centro de Estudos de Guerra Civil do Peace Research 
Institute de Oslo (PRIO) colaboraram para a produção de um conjunto de dados de conflitos armados, 
tanto internos quanto externos, analisando conflitos desde 1946 até os dias atuais (PRIO, [2017?]). 
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 Buscaglia e Van Dijk (2005) realizaram estudo quantitativo e qualitativo em uma 

amostra estratificada de 64 países e apresentam resultados que demonstram laços 

entre o crescimento do crime organizado e da corrupção em países de todos os níveis 

de desenvolvimento socioeconômico. Os autores argumentam que os níveis de 

criminalidade e da corrupção são determinados, principalmente, pela qualidade das 

principais instituições públicas do estado, como a polícia, a acusação e os tribunais, e 

que altos níveis de criminalidade e corrupção estão ligados a baixos níveis de 

desenvolvimento humano. Ainda segundo os autores, os resultados apontam para um 

círculo vicioso entre pobreza, crime organizado e Grand Corruption. 

 O Institute for Economics and Peace (2015) encontrou relação estatisticamente 

significativa entre corrupção e paz, onde ações que levam à diminuição da corrupção 

conduzem à paz, mas ações que levam à paz não aparentam causar diminuição da 

corrupção. Por meio da utilização dos indicadores CPI, WGI e GPI, o autor constatou 

que existe relação entre corrupção e paz, principalmente quando se trata de corrupção 

política ou judiciária, pois essas instituições são críticas para mitigação dos níveis de 

violência em uma sociedade (INSTITUTE FOR ECONOMICS AND PEACE, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 

 Nesse capítulo apresenta-se, de forma detalhada, as etapas realizadas para se 

alcançar os objetivos da pesquisa.  

 

3.1 Delimitação da Pesquisa 

 

 Esta pesquisa pode ser caracterizada como sendo exploratória-descritiva, com 

abordagem quantitativa e foi realizada por meio da análise de dados secundários. A 

característica descritiva decorre do fato de se estabelecer relações entre os índices 

analisados nesse estudo. 

 Para essa pesquisa foram considerados os seguintes índicadores: Corruption 

Perceptions Index (CPI), fornecido pela Transparência Internacional; Worldwide 

Governance Indicators (WGI), fornecido pelo Banco Mundial; Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH), desenvolvido pela ONU; Global Peace Index (GPI), 

elaborado pelo Instituto de Economia e Paz; e Produto Interno Bruto (PIB), 

Investimento Estrangeiro Direto (FDI) e População, todos fornecido pelo Banco 

Mundial. A Tabela 24 indica os indicadores considerados para esta pesquisa, o que 

cada índice mensura e o período de dados que foram coletados. 

 

Tabela 24 - Indicadores utilizados na pesquisa 
Indicador Mensuração Período obtido 

Corruption Perceptions Index (CPI) Corrupção 1995-2016 

Worldwide Governance Indicators (WGI) Corrupção 
1996, 1998, 2000 e 2002-
2016 

Human Development Index (HDI) Desenvolvimento humano 1990-2015 
Global Peace Index (GPI) Violência 2008-2017 
Produto Interno Bruto (PIB) Economia 1960-2016 
Environmental Performance Index (EPI) Desempenho ambiental 2002-2012, 2014 e 2016 
População População 1960-2016 

Foreign Direct Investment (FDI) 
Investimento Estrangeiro 

Direto 
1970-2016 

Fonte: Autor. 
 

3.2 Procedimentos Estatísticos 

 

 Essa seção busca descrever os principais procedimentos estatísticos que 

foram utilizados para elaboração, tratamento e análise dos dados dessa pesquisa. 
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3.2.1 Gráfico de Intervalos 

 

 Um Gráfico de Intervalos busca avaliar e comparar os intervalos de confiança 

das médias de grupos, considerando intervalo de confiança de 95% para média cada 

grupo (MINITAB, 2017a). Ainda segundo o autor, um gráfico de intervalos funciona 

melhor quando o intervalo for de pelo menos 10 amostras para cada grupo e que, 

quanto maior for o tamanho amostral, menor e mais preciso é o intervalo de confiança. 

 

3.2.2 Coeficiente de Correlação e Coeficiente de Determinação 

 

 Segundo Sweeney, Williams e Anderson (2013), o coeficiente de correlação de 

Pearson (r) é uma medida da relação linear entre duas variáveis, que não é afetada 

pela unidade, e que varia de -1 à +1, sendo que os valores -1 e +1 indicam relações 

perfeitamente lineares, e valores próximos a 0 (zero) indicam uma relação linear fraca 

ou inexistente. Hair et al. (2009, p. 150) define que o coeficiente de correlação “indica 

a força da associação entre quaisquer duas variáveis métricas”. 

 O coeficiente de determinação (R2) é a medida da proporção da variabilidade 

da variável dependente em torno de sua média que é explicada pelas variáveis 

independentes, podendo o coeficiente de determinação variar de 0 a 1 (HAIR, et al., 

2009). 

 

3.2.3 Divisão da amostra em quartis 

 

 Quartis são percentis específicos que dividem uma amostra de dados em 

quatro partes, tendo cada uma dessas partes aproximadamente 25% das 

observações (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2013). Ainda segundo os 

autores, por se tratar de percentis, os quartis proporcionam informação de como os 

dados se distribuem ao longo do intervalo, proporcionando dessa forma uma avaliação 

da dispersão e tendência central do conjunto de dados. A Tabela 25 apresenta uma 

descrição detalhada dos quartis e respectivos conjuntos de dados que os mesmos 

compreendem. 
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 Serão considerados com outliers4 para esta pesquisa observações que sejam 

ao menos 1,5 vezes a distância interquartílica (Q3 - Q1). 

 

Tabela 25 - Descrição de Quartis 
Quartil Descrição 

1º quartil (Q1) 25% dos dados são menores ou iguais a esse valor. 
2º quartil (Q2 ou Mediana) 50% dos dados são menores ou iguais a esse valor. 
3º quartil (Q3) 75% dos dados são menores ou iguais a esse valor 

Fonte: Adaptado de Sweeney, Williams e Anderson (2013, p. 98). 
 

3.2.4 Análise de Regressão 

 

 Análise de regressão é um procedimento estatístico que pode ser utilizado para 

desenvolver uma equação que demonstra como as variáveis se comportam entre si 

(SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2013). 

 As regressões podem ser dos seguintes tipos: regressão simples, que examina 

a relação entre uma variável de dependente (y) e uma variável independente (x); e 

regressão múltipla, que examina a relação entre uma variável de dependente e duas 

ou mais variáveis independentes (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2013). 

 A regressão linear normalmente usa o método de estimativa de mínimos 

quadrados ordinários (do inglês Ordinary Least Square - OLS), que deriva a equação 

de regressão minimizando a soma dos quadrados dos desvios entre os valores 

observados da variável dependente e os valores estimados para a variável 

dependente (SWEENEY; WILLIAMS; ANDERSON, 2013). Hair et al. (2009) nos traz 

que o método dos mínimos quadrados pode ser utilizados em regressões simples e 

múltiplas nas quais os coeficientes de regressão são estimados de modo a minimizar 

a soma total dos quadrados dos resíduos. 

 Para essa pesquisa serão consideradas análises de regressão linear simples 

calculadas a partir do método de mínimos quadrados ordinários. 

 

3.2.5 Coeficiente de Variação 

 

 O coeficiente de variação é uma medida da dispersão que descreve a variação 

dos dados em relação à média e, devido a esse ajuste, é possível usar o coeficiente 

                                            
4 Outliers, ou observações atípicas, são observações substancialmente diferentes das outras como, por 
exemplo, valores extremos (HAIR, et al., 2009). 
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de variação, em vez de o desvio padrão, para comparar a variação de dados que têm 

unidades diferentes ou que têm médias muito diferentes (MINITAB, 2017d). 

 Segundo Sweeney, Williams e Anderson (2013) o coeficiente de variação é 

uma medida de variabilidade relativa que indica o quão grande é o desvio padrão em 

relação à média. 

 A fórmula para cálculo do coeficiente de variação é:  

�Desvio padrão
Média  × 100� % (1)  

 

 Onde “Desvio padrão” é a medida de variabilidade do conjunto de dados e 

“Média” é a medida de posição central de um conjunto de dados (SWEENEY; 

WILLIAMS; ANDERSON, 2013). 

 

3.2.6 Análise de Variância (ANOVA) 

 

 A Análise de Variância (ANOVA) é uma técnica estatística utilizada para 

determinar se as amostras de dois ou mais grupos surgem de populações com médias 

iguais, ou seja, que pode ser utilizada para verificar se as médias de grupos diferem 

significativamente (HAIR, et al., 2009). 

 Ainda segundo Hair et al. (2009, p. 308), a “ANOVA é empregada para 

determinar a probabilidade de que diferenças em médias ao longo de diversos grupos 

ocorrem apenas devido a erro amostral”. 

 

3.3 Coleta e Tratamento dos Dados 

 

 Esse trabalho está estruturado em 6 etapas distintas, as quais serão detalhadas 

nessa seção e nas seções subsequentes. A Figura 2 exemplifica as etapas da 

pesquisa. 

 A primeira etapa da pesquisa foi destinada à coleta dos dados que foram 

utilizados para as análises. As seções 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4, 3.3.5 e 3.3.6 detalham 

como foi realizada a coleta de dados para cada um dos indicadores utilizados nessa 

pesquisa.  

 Os dados foram coletados nos meses de outubro e novembro de 2017. No dia 

4 de novembro de 2017 foi realizada uma verificação para apurar se os dados haviam 
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sofrido alguma atualização ou alteração desde o dia da coleta. Não se constatou 

nenhuma alteração ou atualização dos dados nesse sentido. 

 Para facilitar a organização e tratamento dos dados, todas as informações 

obtidas foram organizadas em banco de dados, sendo escolhido o software de 

gerenciamento de banco de dados PostgreSQL versão 9.5 para tal. O Apêndice B 

representa a estrutura do banco de dados utilizado, desenhado utilizando o software 

DB Design 4 e o Apêndice C representa o script de criação do banco de dados 

utilizado, escrito em linguagem SQL (Structured Query Language). 

 

Figura 2 - Etapas da Pesquisa 

 
Fonte: Autor. 
 

 A segunda etapa dessa pesquisa realiza uma comparação entre os dois 

principais índices de corrupção disponíveis de forma gratuita, o CPI e Control of 

Corruption (CC) do WGI, sendo que a seção 3.3.7 detalha com foi feita tal 

comparação. 

 A terceira etapa da pesquisa analisa a evolução da corrupção nos países com 

o passar dos anos. Para essa análise, foram utilizados dados do índice CPI e optou-

se por duas abordagens diferentes: a primeira abordagem buscou realizar uma análise 

da evolução da corrupção sem qualquer tipo de agrupamento dos países; e para 

segunda abordagem optou-se por realizar análise da evolução da corrupção 

agrupando os países em quartis. A seção 3.3.8 detalha como foram feitos os 

procedimentos para análise da evolução da corrupção. 

Etapa 1
• Coleta de dados.

Etapa 2
• Comparação entre indicadores CPI e CC.

Etapa 3
• Análise da evolução da corrupção.

Etapa 4
• Determinação da relação entre corrupção e indicadores econômicos.

Etapa 5
• Determinação da relação entre corrupção e indicadores sociais.

Etapa 6
• Determinação da relação entre corrupção e indicadores ambientais.
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 As etapas quatro, cinco e seis analisam a relação entre a corrupção e os 

indicadores econômicos, sociais e ambientar, sendo considerado para esta pesquisa: 

desenvolvimento humano, representado pelo IDH; Produto Interno Bruto e Produto 

Interno Bruto Per Capita; Investimento Estrangeiro Direto (FDI); Violência, 

representada pelo indicador GPI; e Desempenho Ambiental, representado pelo 

indicador EPI. A seção 3.3.9 detalha como foram realizadas as análises para essas 

etapas. 

 

3.3.1 Coleta de Dados do Corruption Percetions Index (CPI) 

 

 Os dados referentes ao CPI foram extraídos do website da Transparência 

Internacional (https://www.transparency.org/research/cpi/overview), que disponibiliza 

as informações desde 1995. Para essa pesquisa foram obtidos os dados do período 

de 1995 a 2016, sendo 2016 o último ano disponível até a data de obtenção dos 

dados. 

 Até o ano de 2011 a escala do índice CPI considerava 0 (zero) para países 

extremamente corruptos e 10 (dez) para países extremamente limpos, considerando 

casas decimais na classificação. A partir do ano de 2012 a escala do CPI passou a 

ser de 0 (zero) para países extremamente corruptos e 100 (cem) para países 

extremamente limpos, não levando em consideração casas decimais para 

classificação. Desta forma, para esta pesquisa foi realizada uma padronização da 

base numérica do índice CPI, multiplicando-se os valores dos anos de 1995 a 2011 

por 10 (dez). 

 

3.3.2 Coleta de Dados do Worldwide Governance Indicators (WGI) 

 

 Os dados referentes ao WGI foram extraídos do website do Banco Mundial 

(http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx), sendo considerados para esta 

pesquisa os anos de 1996, 1998, 2000 e o período de 2002 até 2016, sendo 2016 o 

último ano disponível até a data de coleta de dados. Os anos de 1997, 1999 e 2001 

não foram considerados devido à ausência de dados para esses anos. 

 Como o WGI é composto por seis índices diferentes, que são: Controle de 

Corrupção (CC); Eficiência Governamental (GE); Estabilidade Política e Não Violência 

(PV); Qualidade Regulatória (RQ); Estado de Direito (RL); e Voz e Prestação de 
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Contas (VA), e como não existe um índice WGI unificado, para esta pesquisa foi 

considerado o indicador que diz respeito ao Controle da Corrupção (Control of 

Corruption). 

 A escala dos indicadores do WGI varia de -2,5, que representa o pior valor da 

escala, a 2,5, que representa o melhor valor da escala. 

 

3.3.3 Coleta de Dados dos Indicadores Econômicos 

 

 Os indicadores econômicos considerados para esta pesquisa são o Produto 

Interno Bruto (PIB, ou do inglês Gross Domestic Product - GPD) e o Investimento 

Estrangeiro Direto (Foreign Direct Investment - FDI), ambos obtidos por meio de 

download no website do Banco Mundial (https://data.worldbank.org/). 

 Os dados referentes ao PIB estão em dólares americanos (US$) e consideram 

os anos de 1960 a 2016, sendo 2016 o último ano disponível até a data de coleta de 

dados desta pesquisa. 

 Os dados referentes ao FDI consideram os anos de 1970 a 2016, sendo o ano 

de 2016 o último ano disponível até a data de coleta de dados. Os dados do FDI foram 

obtidos em valores absolutos em dólares americanos (US$). 

 Para esta pesquisa também foi utilizado o indicador econômico PIB per capita, 

que foi obtido por meio da divisão do PIB pela população do país. 

 A população dos países foi obtida por meio de download no website do Banco 

Mundial (https://data.worldbank.org/), sendo considerado o período de 1960 a 2016. 

 

3.3.4 Coleta de Dados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

 

 Os dados referentes ao IDH foram extraídos do website do United Nations 

Development Programme - UNDP - (http://hdr.undp.org/en/data), órgão da ONU que 

tem por objetivo promover o desenvolvimento sustentável e erradicar a pobreza no 

mundo, e que é responsável pelo IDH. 

 Considerou-se para esta pesquisa os dados do IDH referentes ao período de 

1990 a 2015, sendo 2015 o último ano considerado devido à ausência de dados mais 

recentes do HDI até a data de coleta de dados dessa pesquisa. 
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 A escala do HDI considera 0 (zero) como pior valor da escala, ou seja, países 

com baixíssimo desenvolvimento humano, e 1 (um) como melhor valor da escala, ou 

seja, países com altíssimo desenvolvimento humano. 

 

3.3.5 Coleta de Dados do Global Peace Index (GPI) 

 

 Os dados referentes ao GPI foram extraídos do website do Institute for 

Economics and Peace (http://visionofhumanity.org/indexes/global-peace-index/), 

sendo considerados para esta pesquisa os dados do GPI referentes ao período de 

2008 a 2017. 

 A escala do GPI considera 0 (zero) como melhor valor da escala, ou seja, 

países com ausência de violência, e 5 (cinco) como pior valor da escala, ou seja, 

países com altíssimos níveis de violência. 

 Aqui cabe ressaltar que a escala do GPI é invertida com relação às escalas dos 

demais indicadores utilizados nessa pesquisa, ou seja, considera 0 (zero) como 

melhor valor. Desta forma, as comparações que envolverem o GPI apresentarão 

correlação negativa. 

 

3.3.6 Coleta de Dados do Environmental Performance Index (EPI) 

 

 Os dados referentes ao EPI foram obtidos por meio de download no website do 

projeto (http://epi.yale.edu/downloads), sendo os dados referentes ao EPI 

disponibilizados a cada dois anos desde 2002. 

 No ano de 2014 houve uma alteração na métrica e forma de cálculo do EPI. 

Assim, os dados anteriores à 2014 foram revisados e dados dos anos que a princípios 

não estariam disponíveis devido à característica bienal de divulgação foram 

disponibilizados. Sendo assim, para esta pesquisa serão considerados os dados do 

EPI para os anos de 2002 a 2012, e também os anos de 2014 e 2016, todos com os 

parâmetros de cálculo e medição mais atualizados definidos pelos mantenedores do 

projeto. Os anos de 2013, 2015 e 2017 não foram considerados devido à ausência de 

dados para esses anos até a data de coleta de dados da pesquisa. 

 A escala de EPI considera 0 (zero) como pior valor da escala, ou seja, para 

países com o mínimo desempenho ambiental e 100 (cem) como melhor valor da 

escala, ou seja, países com o máximo desempenho ambiental. 
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3.3.7 Comparação entre os Índices CPI e CC 

 

 A comparação entre os índices CPI e CC foi realizada por meio de análise 

estatística de correlação de Pearson (r) e de regressão linear simples entre duas 

variáveis.  

 Realizou-se a comparação dos dois indicadores ano a ano, sendo considerados 

para tal comparação os anos de 1996, 1998, 2000 e de 2002 até 2016. O ano de 1996 

foi o primeiro ano considerado devido a este ser o primeiro ano em que se encontra 

disponível dados do CC. Os anos de 1997, 1999 e 2001 não foram considerados 

devido à ausência de dados do CC para esses anos. 

 Para cada um dos anos analisados gerou-se o coeficiente de correlação de 

Pearson (r), buscando analisar o grau de relação entre as duas variáveis. Também se 

gerou o coeficiente de determinação (R2) para cada um dos anos analisados. 

 Além disso, também se calcularam os coeficientes de variação de cada um dos 

indicadores, para verificar qual se mostrou com menor variabilidade com o passar do 

tempo. 

 

3.3.8 Análise da Evolução da Corrupção 

  

 A análise da evolução da corrupção nos países foi realizada com base no 

indicador CPI durante o período de 1995 a 2016, período esse que compreende toda 

a faixa de tempo disponível para o indicador. 

 A primeira abordagem para análise da evolução da corrupção considera os 

países como um todo, sem nenhum tipo de agrupamento. Para tal, utilizou-se como 

ferramenta estatística o Gráfico de Intervalos.  

 A segunda abordagem para análise da evolução da corrupção realizou o 

agrupamento dos países de acordo com quartis do indicador CPI.  

 

3.3.9 Relação entre Corrupção e Indicadores Econômicos, Sociais e Ambientais 

 

 A análise da relação da corrupção, que foi realizada utilizando-se o indicador 

CPI, e os demais indicadores considerados nessa pesquisa, envolveu 5 fases 

distintas. 
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 A primeira fase analisa a relação entre corrupção e PIB e entre corrupção e PIB 

per capita. Para tanto, foram realizadas análises de correlação entre CPI e PIB e entre 

o CPI e o PIB per capita para cada um dos anos disponíveis, considerando em um 

primeiro momento os países sem nenhum tipo de agrupamento e, na sequência, os 

países agrupados por quartis de CPI. 

 A segunda fase analisa a correlação entre o indicador CPI e o Investimento 

Estrangeiro Direto (FDI) para todos os anos disponíveis, considerando em um primeiro 

momento os países sem nenhum tipo de agrupamento e, na sequência, os países 

agrupados por quartis de CPI. 

 A terceira fase analisa a relação entre corrupção e desenvolvimento humano 

dos países. Para isso, foram realizadas análises de correlação entre o indicador CPI 

e o IDH para cada um dos anos disponíveis, considerando em um primeiro momento 

os países sem nenhum tipo de agrupamento e, na sequência, os países agrupados 

por quartis de CPI. 

 A quarta fase analisa a correlação entre a corrupção e os níveis de violência 

dos países, considerando para tal os índices CPI e GPI, e verificando-se todos os 

anos disponíveis, considerando em um primeiro momento os países sem nenhum tipo 

de agrupamento e, na sequência, os países agrupados por quartis de CPI. 

 A quinta fase analisa a correlação entre o indicador CPI e o indicador de 

desempenho ambiental (EPI) para cada um dos anos disponíveis, considerando em 

um primeiro momento os países sem nenhum tipo de agrupamento e, na sequência, 

os países agrupados por quartis de CPI. 

 Para verificação de diferenças entre as médias identificadas nos quartis 

realizou-se análises de variação ANOVA. 

 

3.4 Limitações da Pesquisa 

 

 Dentre as limitações desta pesquisa pode-se destacar que os indicadores para 

mensuração da corrupção CPI e CC são indicadores que medem a percepção da 

corrupção e não a corrupção propriamente dita, sendo essa limitação amplamente 

abordada na literatura como, por exemplo, Treisman (2007). 

 Também se partiu do pressuposto que os indicadores são independentes entre 

si e que não existe dependência temporal dos indicadores, ou seja, que a melhora de 
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um indicador não irá influenciar, automaticamente, o seu desempenho no ano 

subsequente.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 O presente capítulo apresenta os resultados e discussões obtidos nesta 

pesquisa.  

 

4.1 Comparação entre os CPI e o CC 

 

 A Tabela 26 apresenta os dados de comparação entre os indicadores CPI e CC 

entre os anos de 1996 a 2016. A correlação entre CPI e CC é estatisticamente 

significativa (p < 0,001) para todos os anos analisados. O coeficiente de correlação de 

Pearson (r) encontrado indica um valor igual ou superior 0,95 durante igual período, o 

que evidência uma relação linear quase perfeita. O coeficiente de determinação foi 

igual ou superior a 91,20%, o que significa que 91,20% da variação do CC pode ser 

explicada pela variação do CPI. 

 

Tabela 26 - Comparação entre indicadores CPI e CC de 1996 a 2016 
Ano n r R2 p 
1996 54 0,97 94,04% p < 0,001 
1998 84 0,95 91,20% p < 0,001 
2000 89 0,97 94,43% p < 0,001 
2002 102 0,97 93,18% p < 0,001 
2003 131 0,97 94,34% p < 0,001 
2004 144 0,97 94,70% p < 0,001 
2005 157 0,96 92,55% p < 0,001 
2006 163 0,96 92,22% p < 0,001 
2007 180 0,97 94,43% p < 0,001 
2008 180 0,98 95,63% p < 0,001 
2009 180 0,98 95,75% p < 0,001 
2010 178 0,98 96,16% p < 0,001 
2011 183 0,98 95,78% p < 0,001 
2012 167 0,99 97,74% p < 0,001 
2013 168 0,99 97,70% p < 0,001 
2014 168 0,98 96,96% p < 0,001 
2015 168 0,99 97,18% p < 0,001 
2016 176 0,99 98,27% p < 0,001 

Fonte: Autor. 
 

 Outra evidência que comprova a alta correlação entre os indicadores CPI e CC 

pode ser verificada quando todos os anos do CPI são agrupados em uma única coluna 

e todos os anos do índice CC agrupados em outra coluna, sendo a relação entre os 

indicadores apresentada no Gráfico de Dispersão ilustrado pela Figura 3. A correlação 

entre o CPI e o CC para essa condição se mostrou estatisticamente significativa (p < 

0,001), com um coeficiente de correlação de 0,97, o que indica uma correlação linear 
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quase perfeita, e um coeficiente de determinação de 94,73%, indicando que 94,73% 

da variação CC pode ser explicado pela variação do CPI. 

 

Figura 3 - Gráfico de dispersão entre CPI e CC para todos os anos agrupados 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 2672 países. Índice de confiança de 95%. 
 

 Já a Figura 4 apresenta o Gráfico de Dispersão entre os indicadores CC e CPI 

para o ano de 2016. Pela análise gráfica verifica-se a característica da correlação 

linear quase perfeita (r = 0,99) entre os indicadores, bem como a pequena dispersão 

dos valores em relação a reta de regressão (R2 = 98,27%). Os gráficos dos demais 

anos foram gerados, mas devido à sua similaridade com o gráfico do ano de 2016, 

optou-se pela não apresentação dos mesmos. 

 O fato dos indicadores CC e CPI possuírem uma alta correlação significa que 

eles tendem a variar da mesma forma durante o período de tempo analisado. Assim, 

se for utilizado qualquer um desses indicadores para esta pesquisa, a tendência é que 

não haja diferença estatística significativa entre os resultados obtidos pelo uso de um 

do outro indicador.  

 Desta forma, para efeitos das análises de correlações com as demais variáveis 

desta pesquisa, optou-se pela utilização do indicador CPI. Além disso, a literatura 

aponta que a confiabilidade é o ponto mais forte do CPI e que ele é mundialmente 
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reconhecido (JOHNSTON, 2001; CIOCCHINI; DURBIN; NG, 2003). A utilização do 

indicador CPI para pesquisas quantitativas também é sugerida por Judge, Mcnatt e 

Xu (2011). 

 

Figura 4 - Gráfico de dispersão entre CPI e CC para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 176 países. Índice de confiança de 95%. 
 

4.2 Evolução da Corrupção 

 

 A Figura 5 representa o Gráfico de Intervalos da evolução do índice de 

percepção de corrupção CPI entre os anos 1995 e 2016, e a Tabela 27 apresenta os 

valores médios do CPI que estão expostos no gráfico. 

 A análise da Figura 5 e da Tabela 27 indicam que a média do índice CPI era de 

59,27 no ano de 1995 e passou para 42,95 pontos no ano de 2016, ou seja, uma piora 

no nível de corrupção mensurada por tal indicador da ordem de 27,5%. A partir do ano 

de 2003 o indicador apresenta certa estabilidade, com a média oscilando entre 39,93 

pontos até 42,95 pontos. Tal estabilidade a partir de 2003, bem como a piora de 

27,5%, pode ser explicada pelo aumento da quantidade de países consideradas na 

amostra do índice CPI, o que contribuiu para a convergência da média a um valor 
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mais preciso. A diminuição do desvio padrão dos anos, que é evidenciado na Tabela 

27, também reforça tal raciocínio. 

 

Figura 5 - Evolução do índice CPI de 1995 a 2016 

 
Fonte: Autor.  
Nota: Índice de confiança de 95% para a média. Os desvios padrão individuais foram utilizados para 

calcular os intervalos. 
 

 A Tabela 27, além de apresentar o valor das médias do indicador CPI, 

apresenta a divisão do índice CPI em quartis, aqui representados por Q1, Mediana e 

Q3. Ao analisar esses dados, verifica-se que houve uma diminuição dos valores de 

todos os quartis. Considerando-se apenas o Q3, que representa 75% dos países, se 

verifica que o valor caiu de 85,90 pontos em 1995 para 57 pontos em 2016, ou seja, 

75% dos países considerados atingiram desempenho em tal indicador abaixo de 60 

pontos, em uma escala que vai até 100 pontos. Em outras palavras, 75% dos países 

considerados pelo indicador não atingiram nem 60% de desempenho em tal indicador 

de mensuração de corrupção. O coeficiente de variação (CoefVar) apresentou 

variação de 43,03% a 54,07%, uma variação de 11,04 pontos percentuais. 

 A Figura 6 evidencia o comportamento de que 75% dos países possuem valor 

de CPI abaixo de 60 pontos no ano de 2016, e ainda, que 50% (mediana) dos países 

não atingem nem 40 pontos no mesmo ano. 
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Tabela 27 - Estatística descritiva do índice CPI de 1995 a 2016 
Ano n Média DesvPad CoefVar Mínimo Q1 Mediana Q3 Máximo 
1995 41 59,27 25,50 43,03% 19,40 33,10 56,20 85,90 95,50 
1996 54 53,49 26,00 48,60% 6,90 28,12 50,15 78,50 94,30 
1997 52 56,66 25,26 44,58% 17,60 30,52 52,25 82,28 99,40 
1998 85 48,87 24,03 49,17% 14,00 30,00 42,00 66,00 100,00 
1999 99 46,04 23,61 51,28% 15,00 26,00 38,00 60,00 100,00 
2000 90 47,59 24,02 50,47% 12,00 28,75 41,00 64,50 100,00 
2001 91 47,62 23,92 50,24% 4,00 28,00 40,00 67,00 99,00 
2002 102 45,58 23,73 52,06% 12,00 26,00 37,50 63,00 97,00 
2003 133 42,23 22,84 54,07% 13,00 24,00 34,00 55,00 97,00 
2004 146 41,64 22,26 53,46% 15,00 25,00 33,50 53,25 97,00 
2005 159 40,78 21,78 53,42% 17,00 25,00 32,00 50,00 97,00 
2006 163 40,91 21,52 52,61% 18,00 25,00 32,00 52,00 96,00 
2007 180 39,93 20,90 52,33% 14,00 25,00 33,00 50,75 94,00 
2008 180 40,22 21,06 52,37% 10,00 25,00 34,00 52,00 93,00 
2009 180 40,31 20,97 52,02% 11,00 25,00 33,00 51,75 94,00 
2010 178 40,08 20,86 52,04% 11,00 24,00 33,00 51,25 93,00 
2011 183 40,31 20,99 52,08% 10,00 25,00 32,00 51,00 95,00 
2012 167 42,53 19,54 45,94% 8,00 28,00 37,00 54,00 90,00 
2013 168 41,86 19,77 47,21% 8,00 28,00 37,00 53,00 91,00 
2014 168 42,44 19,72 46,46% 8,00 28,00 38,00 54,00 92,00 
2015 168 42,57 20,10 47,22% 8,00 28,00 37,00 55,00 91,00 
2016 176 42,95 19,44 45,26% 10,00 29,00 38,00 57,00 90,00 

Fonte: Autor. 
 

Figura 6 - Evolução do indicador CPI de 1995 a 2016 agrupado por quadrantes 

 
Fonte: Autor.  
Nota: As linhas pontilhas são meramente visuais e não representam a existência de dados entre os 

marcadores do gráfico. 
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 Assim, verifica-se que o desempenho de 75% dos países analisados fica na 

ordem de 60% da escala do indicador, o que reflete o caráter da corrupção ser um 

fenômeno que afeta os mais diversos países. 

 Os países que apresentam maiores quedas no CPI de 1995 a 2016 foram Síria, 

Zimbábue e Omã, com queda, respectiva, de 21, 19 e 18 pontos nesse período, 

conforme pode ser verificado na Figura 7. 

 

Figura 7 - Maiores quedas do CPI de 1995 a 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: As linhas pontilhas são meramente visuais e não representam a existência de dados entre os 

marcadores do gráfico. 
 

 Provavelmente a corrupção é um dos fatores que ajuda a explicar fatos 

históricos recentes que acontecerem nesses países. Síria e Omã estão entre os 

países afetados pela “Primavera Árabe”, conjunto de protestos e revoltas populares 

pró-democracia, e contra regimes autoritários e corruptos, que atingiu países árabes 

do norte da África e do Oriente Médio no final de 2010 e início de 2011. Omã conseguiu 

se recuperar após o sultão do país, Qaboos bin Said, no poder desde 1970, ceder 

parte de seu poder aos manifestantes como, por exemplo, permitindo eleições 

municipais. A Síria atravessa, até os dias atuais, uma guerra civil que luta contra o 
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governo de Bashar al-Assad, que controla a Síria desde 2000, sucedendo seu pai, 

Hafez al-Assad, que governou o país desde 1971 até os anos 2000.  

 Já Zimbábue atravessa, desde 2009, um colapso econômico e inúmeras 

denúncias de corrupção. Em novembro de 2017 um golpe militar obrigou o presidente 

Robert Mugabe a renunciar ao cargo, o qual ocupava há 37 anos. 

 A Figura 8 ilustra a posição no ranking do indicador CPI dos países Brasil, 

Dinamarca, Síria e Ruanda, considerando o período de 1995 a 2016.  

 O Brasil ocupava a 37ª posição no ano de 1995 e, no ano de 2016, ocupava a 

79ª posição, uma piora de 42 posições em 22 anos, ou seja, o Brasil perdeu, em 

média, duas posições por ano. A queda de posições do Brasil, em parte, é explicada 

pelo aumento do número de países que passaram a ser considerados pelo CPI com 

o passar dos anos, mas também reflete os diversos casos de corrupção que têm 

aflorado no Brasil.  

  

Figura 8 - Posição no ranking do indicador CPI de Brasil, Dinamarca, Síria e Ruanda de 1995 a 2016. 

 
Fonte: Autor. 
Nota: As linhas pontilhas são meramente visuais e não representam a existência de dados entre os 

marcadores do gráfico. 
  

 Ao considerar-se a situação da Dinamarca, se verifica que o país permanece 

entre os melhores da classificação do CPI desde o ano de 1995. Nesse ano, a 
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Dinamarca ocupava a 2ª posição, e em 2016 ocupava a primeira. A pior classificação 

da Dinamarca foi em 2006, quando ocupou o 4º lugar. A Dinamarca tem um histórico 

de combate à corrupção que vem de longa data, mais precisamente do século 17, 

quando o rei Frederico 3º começou a combater a corrupção no país, que era muito 

alta, sendo iniciativa essa decorrente da necessidade de aumento de arrecadação de 

impostos para financiamento da guerra que o país travava com a Suécia e, assim, o 

rei se viu obrigado a tirar cargos e privilégios da nobreza, bem como introduzir severas 

punições para a corrupção e desvio de dinheiro (EISELE, 2016). 

 Além disso, a Dinamarca não oferece regalias aos políticos, que na maioria das 

vezes possuem outros empregos, diminui a indicação de cargos, adota amplas 

políticas de divulgação de informações e transparência, possui duros mecanismos de 

punição à corrupção e a legislação é constantemente atualizada e melhorada, para 

aprimorar práticas de identificação e punição a desvios de funções (MILHORANCE, 

2016). 

 O caso da Síria, já citado anteriormente nesta pesquisa, é reflexo da onda de 

protestos iniciados em março de 2011, originados pelos altos níveis de corrupção, 

falta de liberdade política e repressão do governo de Bashar al-Assad (BBC, 2017a). 

A ONU estima que mais de 400 mil pessoas já morreram decorrentes da guerra civil 

que perdura até os dias de hoje, além das mais de 5 milhões de pessoas que fugiram 

do país na condição de refugiado, o que tem contribuído para maior onda migratória 

desde a segunda guerra (ANISTIA INTERNACIONAL, 2016). 

 Porém, o caso de Ruanda pode servir de inspiração para Síria. Ruanda, um 

país da África Centro-Oriental foi, inicialmente, uma colônia alemã e, após o final da 

Primeira Guerra, foi entregue à Bélgica, na forma de protetorado administrativo, o que 

durou até 1962, ano da independência do país e, dessa época até a década de 1990, 

Ruanda passou por diversos períodos turbulentos, que incluíram golpes militares e 

períodos de democracia (BBC, 2017c).  

 Contudo, em 1994, mais precisamente de 6 de abril a 4 de julho, o país passou 

por um conflito entre as etnias hutus e tutsis que vitimou mais de 800 mil pessoas, que 

ficou conhecido por Genocídio de Ruanda (BBC, 2017c). Posteriormente, Ruanda se 

envolveu em um conflito armado conhecido como a Segunda Guerra do Congo, 

conflito esse que envolveu 8 nações africanas e cujos número de vítimas é estimado 

em 5,7 milhões de pessoas (BBC, 2017c). A participação Ruanda nesse conflito durou 

até 2003, quando foi assinado um tratado de paz e uma nova constituição foi 
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proclamada no país. Essa nova constituição criou diversas novas leis de combate à 

corrupção, instaurando política de “tolerância zero” e, além disso, foi criada uma 

agência específica para fiscalização de crimes que envolvam a corrupção, o que 

agilizou a punição oficiais corruptos (ANTI-CORRUPTION AUTORITIES, 2014). 

Desde então, Ruanda tem se destacado como exemplo na África de combate à 

corrupção. 

 A Figura 9 e a Tabela 28 apresentam dados da população mundial agrupadas 

por quartis do indicador CPI. Pela análise das informações, percebe-se que no ano de 

1995 o CPI fornecia dados de países que totalizavam aproximadamente 70% da 

população mundial (em 41 países), e essa proporção foi se elevando conforme a 

quantidade de países consideradas na amostra do CPI foi elevada. Para o ano de 

2003 o indicador CPI já cobria mais de 95% da população mundial (133 países), sendo 

que no ano 2016 essa proporção chegou a 99,85% da população mundial (176 

países). 

  

Figura 9 - Evolução da população de acordo com quartis de CPI 

 
Fonte: Autor. 
  

 Assim, se forem considerados somente os dados a partir de 2003, que 

constituem uma representatividade de 95% da população mundial, percebe-se que a 

população dos países dos quartis 1, 2 e 3, que era de quase 5,2 bilhões de pessoas 

em 2003, aumentou para pouco mais de 6,4 bilhões de pessoas em 2016, um aumento 

da ordem de 1,2 bilhão de pessoas, ou equivalente a 23,47%. Quando se considera 
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os países do Q4, a população passou de 848 milhões de pessoas em 2003 para 979 

milhões de pessoas em 2016, uma alta de aproximadamente 130 milhões de pessoas, 

o que equivale a 15,46%. 

 

Tabela 28 - População mundial agrupada por quartis de CPI 

Ano Q1 Q2 Q3 Q4 
Não 

classificado Total 

1995 2.949.827.458 267.153.104 674.529.434 100.650.885 1.693.853.791 5.686.014.672 
1996 3.097.766.549 622.316.042 667.406.852 245.317.224 1.135.732.683 5.768.539.350 
1997 3.170.945.598 541.181.217 626.675.570 188.585.531 1.323.669.724 5.851.057.640 
1998 2.015.216.258 1.899.318.984 490.428.993 619.623.793 908.036.864 5.932.624.892 
1999 807.465.510 3.031.203.879 541.097.725 805.483.614 827.958.119 6.013.208.847 
2000 1.979.340.057 2.047.626.509 454.354.785 670.294.745 941.352.514 6.092.968.610 
2001 2.177.343.359 1.896.334.077 492.626.492 802.774.642 803.220.643 6.172.299.213 
2002 832.790.346 3.435.266.914 519.368.539 830.994.876 632.865.198 6.251.285.873 
2003 858.080.068 2.304.038.547 2.036.789.085 848.101.251 283.532.991 6.330.541.942 
2004 1.241.539.495 2.019.849.897 2.123.229.541 857.987.319 167.857.284 6.410.463.536 
2005 1.310.624.504 1.886.533.823 2.202.391.098 1.012.898.210 78.523.014 6.490.970.649 
2006 1.220.298.059 900.231.383 3.474.590.007 889.484.278 87.587.741 6.572.191.468 
2007 1.456.156.171 805.997.945 3.269.663.614 1.079.805.553 42.387.824 6.654.011.107 
2008 1.038.253.352 1.233.871.616 3.472.440.577 953.289.377 39.296.367 6.737.151.289 
2009 1.253.644.228 1.050.518.225 3.523.485.122 952.979.013 39.807.243 6.820.433.831 
2010 937.648.179 1.552.605.978 3.376.563.777 997.477.159 39.412.504 6.903.707.597 
2011 994.109.342 2.792.784.861 2.187.660.893 997.120.964 14.060.524 6.985.736.584 
2012 1.164.483.735 2.703.088.239 2.160.674.329 1.013.346.069 23.938.415 7.065.530.787 
2013 1.142.973.691 2.842.582.814 2.121.608.930 1.030.296.534 13.233.642 7.150.695.611 
2014 1.266.391.382 2.695.022.304 2.235.905.879 1.025.901.812 13.332.072 7.236.553.449 
2015 1.167.917.925 3.042.232.344 2.067.654.144 1.031.257.619 13.427.261 7.322.489.293 
2016 1.111.676.024 1.842.863.104 3.464.331.934 979.217.625 11.032.680 7.409.121.367 

Fonte: Autor. 
 

 Desta forma, percebe-se que há um crescimento maior do número de pessoas 

vivendo em países com elevados níveis de corrupção e que, se a tendência de 

crescimento for mantida, o número absoluto de pessoas vivendo em tal condição 

aumentará cada vez mais. 

 

4.3 Relação entre Corrupção e os Indicadores Econôm icos, Sociais e 

Ambientais 

 

 As próximas seções desse Capítulo irão analisar as relações entre corrução e 

os indicadores econômicos, sociais e ambientais dos países. 

 

4.3.1  Relação entre Corrupção com PIB e PIB per capita 

 

 As análises estatísticas realizadas para a relação entre CPI e PIB, cujos 

resultados são apresentados no Apêndice D, indicam que para os anos de 1995, 1996 

e 1997 a relação não se mostrou estatisticamente significativa (p > 0,05), 
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apresentando coeficiente de correlação entre 0,15 e 0,21 e coeficiente de 

determinação entre 2,19% e 4,60%. Esse resultado pode ser explicado pela pequena 

quantidade de países na amostra do CPI, que foi de, respectivamente, 40, 53, e 51 

países para esses anos. 

 Porém, a partir do ano de 1998, a relação entre CPI e PIB se mostrou 

estatisticamente significativa (p < 0,05). O número de países da amostra do CPI variou 

de 83 países no ano de 1998 e atingiu 163 países no ano de 2016, como pico de 179 

países em 2011. Além disso, o coeficiente de correlação entre CPI e PIB variou de 

0,21 até 0,29, e o coeficiente de determinação entre 4,42% e 8,25%, o que indica que, 

apesar de ser estatisticamente significativa, a correlação entre as variáveis para esse 

período é fraca. 

 A Figura 10 representa o Gráfico de Dispersão entre CPI e PIB para o ano de 

2016, onde é possível verificar a fraca correlação entre os índices a alta dispersão dos 

valores.  

  

Figura 10 - Gráfico de dispersão entre PIB e CPI para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 163 países. Índice de confiança de 95%. 

 

 Os gráficos dos demais anos foram gerados e apresentaram resultados 

similares aos da Figura 10, não sendo adicionados, por esse motivo, nesta pesquisa. 
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Ao invés disso, optou-se por agrupar todos os anos do CPI em uma única coluna, bem 

como todos os anos do PIB em uma única coluna, estando o resultado da correlação 

ilustrado pela Figura 11. A análise com os dados agrupados dessa forma se mostrou 

estatisticamente significativa (p < 0,001), com coeficiente de correlação de 0,24 e 

coeficiente de determinação de 5,81%, o que reforça que, apesar de estatisticamente 

significativa, a correlação entre as variáveis também se mostrou fraca. 

 

Figura 11 - Gráfico de dispersão entre PIB e CPI para os anos de 1995 a 2016 agrupados 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 2388 países. Índice de confiança de 95%. 

 

 A fraca correlação entre corrupção e o PIB absoluto encontrada é coerente 

pois, como o PIB representa a soma de todos bens e serviços produzidos por uma 

nação em um período de tempo, ele é influenciado pelo tamanho população do país, 

onde países com maiores populações tendem a possuir um maior PIB. Isso pode ser 

verificado pela análise de correlação entre População e PIB realizada para o ano de 

2016, que se mostrou estatisticamente significativa (p < 0,001), com um coeficiente 

de correlação de 0,55 e um coeficiente de determinação de 30,25%, e que cujos 

resultados podem ser observados na Figura 12. 

 Porém, quando se analisa a correlação entre CPI e PIB per capita os resultados 

são outros. 

100806040200

20

15

10

5

0

CPI 1995-2016

P
IB

 1
9

9
5

-2
0

16
 (

em
 t

ri
lh

õ
es

 d
e 

U
S

$
)



80 
 

Figura 12 - Gráfico de dispersão entre População e PIB para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 180 países. Índice de confiança de 95%. 

   

 A Figura 13 representa o Gráfico de Dispersão entre CPI e PIB per capita para 

o ano de 2016. O coeficiente de correlação para esse ano foi de 0,81 e o coeficiente 

de determinação 66,77%, o que indica que 66,77% da variação do PIB pode ser 

explicada pela variação do CPI.  

 A correlação entre as duas variáveis se mostrou estatisticamente significativa 

(p < 0,001) para todos os anos analisados (de 1995 a 2016). O menor valor do 

coeficiente de correlação encontrado foi de 0,77 e o menor valor do coeficiente de 

determinação foi de 59,30%, ambos para o ano de 1995, ano esse que também 

apresentou o menor número de países na amostra (41 países). Já os maiores valores 

dos coeficientes de correlação e de determinação foram de 0,86 e 73,85%, ambos 

para o ano de 2003. O Apêndice E apresenta os resultados detalhados para todos os 

anos do período. 

 A relação corrupção e PIB pode ser explicada pelo fato da corrupção desviar 

recursos que seriam destinados às funções básicas dos países, como a educação, 

saúde e o incentivo à produção. A UNICEF (2015) estima que cada ano adicional de 

educação é capaz de aumentar, em média, a renda pessoal em 10% e o PIB de uma 

nação em 18%. Além disso, desvios de recursos da área da saúde elevam os números 

1400120010008006004002000

20

15

10

5

0

População 2016 (em milhões de pessoas)

P
IB

 2
0

16
 (

em
 t

ri
lh

õ
es

 d
e 

U
S

$
)



81 
 

de mortes, o que impacta na força produtiva dos países, reduzindo dessa forma a 

geração de riquezas e, consequentemente, o PIB. Pesquisas sugerem que, em alguns 

países pobres, até 80% da receita destinada à saúde é desviada antes de chegar ao 

seu destino final (LEWIS; PETTERSSON, 2009).  

 

Figura 13 - Gráfico de dispersão entre PIB per capita e CPI para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 163 países. Índice de confiança de 95%. 

 

 Além disso, a relação entre corrupção e PIB per capita encontrada nessa 

pesquisa vai ao encontro dos achados de Mauro (1995), Knack e Keefer (1995), Mauro 

(1997), World Bank (1997), Brunetti, Kisuno e Weder (1998), Brunetti e Weder (1998), 

Campos, Lien e Pradhan (1999) e Gyimah-Brempong (2002). 

 O agrupamento dos países em quartis de CPI traz uma leitura dos resultados 

um pouco mais aprofundada, sendo tal agrupamento exposto no Figura 14 para o ano 

de 2016 e para os demais anos no Apêndice F. 

 Por meio da análise do Figura 14 e dos do teste de hipótese ANOVA do 

Apêndice F, percebe-se que o limite inferior da margem de confiança da média do PIB 

per capita dos países do quartil 4 (US$ 27.244,00) é 2,3 vezes maior que o limite 

superior da margem de confiança da média do PIB per capita dos países do quartil 3 

(US$ 11.74700), e que essa diferença é de mais de 5,4 vezes quando comparada à 
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do quartil 2 (US$ 5.004,00) e de mais de 12 vezes quando comparada à do quartil 1 

(US$ 2.234,00). 

 

Figura 14 - Gráfico de intervalo de PIB per capita agrupado por quartis de CPI para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor.  
Nota: Índice de confiança de 95% para média. Os desvios padrão individuais foram usados para 

calcular os intervalos. As linhas pontilhas são meramente visuais e não representam a existência 
de dados entre os marcadores do gráfico. 

 

 Considerando-se todos os anos da série, a diferença entre o limite inferior do 

Q4 e superior do Q3 sempre foi superior a 1,9 vezes, com exceção dos anos de 1995, 

1996 e 1997, anos esses que possuíam pequena quantidade de países na amostra.  

Tal comportamento evidencia que países com baixos níveis de corrupção possuem 

um desempenho do PIB per capita muito superior aos países dos demais quartis. 

Porém, quando se analisa a diferença entre as médias do PIB per capita entre os 

quartis 1 e 2 nos anos de 2007, 2008 e 2010, a média do Q1 foi superior à média do 

Q2, ou seja, para esses anos em específico, países com níveis de corrupção muito 

alto apresentaram média do PIB per capita superior a países com níveis altos de 

corrupção. A Figura 15 ilustra tal comportamento para o ano de 2010, ano esse que 

apresentou a maior diferença entre as médias. 
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Figura 15 - Gráfico de intervalo de PIB per capita agrupado por quartis de CPI para o ano de 2010 

 
Fonte: Autor.  
Nota: Índice de confiança de 95% para média. Os desvios padrão individuais foram usados para 

calcular os intervalos. As linhas pontilhas são meramente visuais e não representam a existência 
de dados entre os marcadores do gráfico. 

 

4.3.2 Relação entre Corrução com Investimento Estrangeiro Direto 

 

 A Figura 16 apresenta o Gráfico de Dispersão entre o investimento estrangeiro 

direto (FDI) e o indicador CPI para o ano de 2016. A relação entre FDI e CPI se 

mostrou estatisticamente significativa (p < 0,001), com coeficiente de correlação de 

0,28. Apesar de estatisticamente significativa, a correlação entre CPI e FDI 

encontrada pode ser considerada fraca. 

 Já o coeficiente de determinação encontrado foi de 7,75%, o que significa que 

somente 7,75% do FDI pode ser explicado pela variação do CPI. O baixo valor do 

coeficiente de determinação reforça a fraca correlação entre as variáveis. 

 Quando analisados todos os anos disponíveis, entre 1995 a 2016, cujos 

resultados são apresentados no Apêndice G, os anos de 1995, 1996 e 1997 não 

revelaram relação estatisticamente significativa (p > 0,05). Tal resultado pode ser 

explicado pela pequena quantidade de países da amostra de, respectivamente, 28, 

41 e 38 países, para tais anos. 
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Figura 16 - Gráfico de dispersão entre FDI e CPI para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 173 países. Índice de confiança de 95%. 

 

 Nos demais anos da série, de 1998 a 2016, os dados apontam para uma 

correlação similar à exibida pela Figura 16, conforme pode ser constatado no 

Apêndice G. O maior coeficiente de correlação encontrado foi de 0,42 e o maior 

coeficiente de determinação foi de 16,84%, ambos para o ano de 2002. Já os menores 

coeficientes de correlação e de determinação foram, respectivamente, de 0,26 e 

6,96%, ambos para o ano de 2013. 

 A alta variância e sobreposição de médias entre os quartis de CPI também pode 

ser verificada pelo teste de hipótese ANOVA, cujo resultados são apresentados no 

Apêndice H. 

 A Figura 17 apresenta o gráfico de intervalos do indicador FDI agrupado por 

quartis de CPI para o ano de 2016. Aparecem como outliers: para o quartil 1 

Turquemenistão, Angola e Nigéria; para o quartil 2 Rússia, México, Cazaquistão, 

Vietnã e Colômbia; para o quartil 3 China, Brasil, Índia, Itália, Malásia e Hungria; e 

para o quartil 4 Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong, Irlanda e Holanda. 

 Pela análise do gráfico, o caso que mais chama atenção é o da Hungria, que 

aparece como outlier para o quartil 3 com FDI negativo (US$ -9.039.143.270,00). A 

Hungria é um dos países utilizado como rota migratória pelos refugiados que fogem 
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do norte da África e Oriente Médio e que tem sofrido sérios problemas sociais devido 

à sobrecarga de migrantes em seu território (PETER, 2015). Tal instabilidade social 

pode ser uma das explicações que tem afastado os investidores externos na Hungria. 

 

Figura 17 - Gráfico boxplot do FDI agrupado por quartis para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
 

4.3.3 Relação entre Corrupção e Desenvolvimento Humano 

 

 A Figura 18 representa o Gráfico de Dispersão entre IDH e CPI para o ano de 

2015. A relação entre IDH e CPI, para esse ano, é estatisticamente significativa (p < 

0,001), o coeficiente de correlação foi de 0,74, o que indica que quando o índice CPI 

aumenta o IDH também tende em aumentar. Já o coeficiente de determinação 

encontrado foi de 55,00%, indicando que 55,00% da variação do IDH pode ser 

explicado pela variação do CPI.  

 Encontrou-se esse grau de correlação entre IDH e CPI para todos os anos 

analisados, que compreendeu o período entre 1995 e 2015, e que pode ser verificada 

no Apêndice I. Nesse período, o menor coeficiente de correção encontrado foi de 0,71 

e o menor coeficiente de correlação de 51,07%, ambos para o ano de 2011. O ano de 

2015 foi o último considerado pois não havia dados de IDH mais recentes até a data 

de coleta de dados dessa pesquisa. 
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Figura 18 - Gráfico de dispersão entre IDH e CPI para o ano de 2015 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 164 países. Índice de confiança de 95%. 

 

 O fato da correlação entre IDH e CPI ser estatisticamente significativa e se 

repetir no período analisado indica que essa relação não foi um fenômeno isolado de 

um determinado ano, mas que vem se repetindo com o passar do tempo. 

 A correlação significativa entre IDH e CPI reforçam os achados de Gupta, 

Davoodi e Tiongson (2000), Gupta, Davoodi e Alonso-Terme (2002), Buscaglia e Van 

Dijk (2005) e Akçay (2006). 

 A Figura 19 apresenta um gráfico do tipo boxplot do IDH agrupado por quartis 

de CPI para o ano de 2015. O gráfico apresenta 4 outliers: Burkina Faso para o quartil 

3; e Botsuana, Cabo Verde e Butão para o quartil 4. 

 Butão, apesar de ter nível de desenvolvimento humano comparado com países 

do primeiro ou segundo quartil de corrupção, se apresenta no quarto quartil. Tal 

comportamento pode ser explicado pelo fato de, desde 2005, o país contar com uma 

Comissão Anticorrupção, que atua para criação e implementação de mecanismos de 

prevenção, identificação, controle e punição da corrupção, tanto na esfera pública 

quanto privada (ANTI-CORRUPTION COMISSION, 2016). 
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Figura 19 - Gráfico boxplot do IDH agrupado por quartis de CPI para o ano de 2015 

 
Fonte: Autor.  
 

 Botsuana também possui níveis de desenvolvimento comparados com os 

países com níveis de corrupção dos quartis um e dois, mas também está classificado 

no quartil 4 de percepção de corrupção. Botsuana é o países tido como menos 

corrupto da África pelo ranking do indicador CPI, sendo tal desempenho decorrente 

de rígidas políticas de combate à corrupção, iniciadas em 1994 com a criação da 

Diretoria de Corrupção e Crime Econômico (DCEC), a qual é um agência autônoma 

que tem poder para investigar e processar os infratores, além de preparar estratégias 

para combater a corrupção e proporcionar educação e treinamento público 

(BUSINESS ANTI-CORRUPTION PORTAL, 2016a). Tal agência conta com 294 

funcionários permanentes, além 76 investigadores e um orçamento anual de mais 

US$ 9 milhões (BUSINESS ANTI-CORRUPTION PORTAL, 2016a). 

 Já Burkina Faso, que possui níveis de desenvolvimento humano abaixo da faixa 

dos 25% piores países do IDH, criou em 2007 Autoridade Superior de Controle do 

Estado (do inglês Superior State Control Authority - ASCE) e, mais recentemente, em 

2015, uma nova legislação anticorrupção que endureceu a punição ao suborno, 

propina, abuso de poder e fraudes têm contribuído para diminuir a corrupção em tal 

país, apesar deste ainda presentar-se elevado (BUSINESS ANTI-CORRUPTION 
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PORTAL, 2016b). O caso de Cabo Verde está detalhado na seção 4.3.5 deste 

documento. 

 A Figura 19 também evidencia que os países do quartil 4 possuem níveis de 

desenvolvimento estatisticamente superiores quando comparado aos países dos 

demais quartis, o que também é comprovado pelos resultados do teste de hipótese 

ANOVA apresentados no Apêndice J. 

 

4.3.4 Relação entre Corrupção e Violência 

 

 A Figura 20 apresenta o Gráfico de Dispersão entre os índices GPI e CPI para 

o ano de 2016. A relação entre GPI e CPI é estatisticamente significativa (p < 0,001) 

e apresentou coeficiente de correlação (r) de -0,72, o que significa que quando CPI 

aumenta o GPI tende a diminuir, ou seja, quando a corrupção aumenta a violência 

tende a aumentar também. O coeficiente de correlação apresentou valor negativo 

devido à escala do GPI ser invertida com relação ao CPI, considerando zero como 

melhor valor da escala (países sem violência) e cinco como pior valor da escala 

(países com o máximo de violência). 

  

Figura 20 - Gráfico de dispersão ente GPI e CPI para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 160 países. Índice de confiança de 95%. 
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 O coeficiente de determinação encontrado para o mesmo ano foi de 52,04%, o 

que indica que 52,04% da variação do GPI pode ser explicado pela variação do CPI. 

 A relação entre violência e corrupção foi encontrada em todos os anos 

analisados (de 2008 a 2016), conforme pode ser verificado no Apêndice K. O menor 

coeficiente de correlação encontrado foi de -0,67 e o menor coeficiente de 

determinação foi de 44,22%, ambos para o ano de 2010. 

 O fato da relação entre corrupção e violência ser estatisticamente significativa 

para todos os anos da série indica que tal relação não foi um fenômeno isolado, mas 

que vem se repetindo com o passar do tempo. 

 Tal relação entre corrupção e violência encontrada reforça a argumentação de 

Buscaglia e Van Dijk (2005) e de Institute for Economics and Peace (2015). 

 A Figura 21 apresenta um gráfico do tipo boxplot do indicador GPI agrupado 

por quartis do indicador CPI para o ano de 2016. Aparecem como outliers: para o 

quartil 2 Ucrânia, Paquistão, Rússia e Colômbia; para o quartil 3 Turquia; e para o 

quartil 4 Israel. 

 Os níveis de violência apresentados pelos países que aparecem como outliers 

são comparáveis aos níveis de violência dos países do quartil 1 de corrupção.  

 O caso mais emblemático talvez seja o da Rússia, que está envolvida em 

diversos conflitos internacionais como, por exemplo, a ocupação do território 

ucraniano da Criméia, intervenção iniciada em 2014 e que perdura até os dias atuais 

(AGENCIA EFE, 2017), e também envolvida em um crescente aumento de tensões 

com os Países Nórdicos (Dinamarca, Suécia, Finlândia e Noruega) decorrente de 

receios de intervenção russa em países da ex-URSS do Mar Báltico (INSTITUTE FOR 

ECONOMICS AND PEACE, 2017). Além disso, a violência interna na Rússia possui 

elevados níveis, onde destaca-se que mais de 12.000 mulheres são mortas por ano 

(1 a cada 40 minutos) decorrente de violência doméstica (MARGOLIS, 2017). O 

governo russo aprovou no começo do ano de 2017 uma lei que descriminaliza diversos 

atos de violência contra a mulheres, tornando-os uma “falta grave”, somente sendo 

passível de punição agressões que cause “lesões” e em caso de reincidência dentro 

do prazo de um ano (MARGOLIS, 2017). 

 Quanto aos demais outliers identificados, Israel está em conflito territorial 

permanente com a Palestina, a Ucrânia, como dito anteriormente, passa por uma 

ocupação militar russa na Criméia, o Paquistão sofre constantes ataques terroristas 
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do grupo Taleban (BBC, 2017d), a Colômbia, mesmo apesar dos armistício com as 

FARC vem enfrentando o surgimento de diversos outros grupos paramilitares, ainda 

sob a sombra do narcotráfico (MANETTO, 2017), e a Turquia passa por vários 

conflitos separatistas internos, além de apoiar a guerra na Síria (BBC, 2017e). 

 

Figura 21 - Gráfico boxplot do indicador GPI agrupado por quartis de CPI para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor.  
  

 A Figura 21 também evidencia que os países do quartil 4 possuem níveis de 

GPI estatisticamente inferiores quando comparados aos países dos demais quartis. 

Tal comportamento também é comprovado pelos resultados do teste de hipótese 

ANOVA apresentados no Apêndice L. 

  
 
4.3.5 Relação entre Corrupção e Meio Ambiente 

 

 A Figura 22 apresenta o Gráfico de Dispersão entre os indicadores EPI e CPI 

para o ano de 2016. A relação entre EPI e CPI encontrada é estatisticamente 

significativa (p < 0,001), com um coeficiente de correlação de 0,66, o que indica que 

quando CPI aumenta EPI também tende a aumentar, ou em outras palavras, quando 

os níveis de corrupção aumentam o desempenho ambiental dos países tende a piorar. 
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Figura 22 - Gráfico de dispersão entre EPI e CPI para o ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
Nota: Amostra de 170 países. Índice de confiança de 95%. 

 

 Encontrou-se o coeficiente de determinação de 43,21% para o mesmo ano, o 

que indica que 43,21% da variação do EPI pode ser explicado pela variação do CPI. 

 A relação estatisticamente significativa entre desempenho ambiental e 

corrupção foi identificada para todos os anos analisados (de 2002 a 2016), e pode ser 

verificada no Apêndice M. O menor valor do coeficiente de correlação encontrado foi 

de 0,66 e o menor coeficiente de determinação foi de 43,21%, ambos para o ano de 

2016. Já os maiores valores foram r = 0,81 e R2 = 65,08% para o ano de 2002. 

 O fato da relação entre corrupção e desempenho ambiental se repetir em todos 

os anos analisados indica que esse fenômeno não se tratou de um fato isolado, mas 

que vem se repetindo com o passar do tempo. 

 A relação entre corrupção e desempenho ambiental encontrada reforça as 

conclusões de Contreras-Hermosilla (2000), Welsch (2003), Dillon, et al. (2006) e 

Leitao (2016). 

 A Figura 23 representa um gráfico do tipo boxplot do indicador EPI agrupado 

por quartis do indicador CPI para o ano de 2016. Aparece como outlier para o quartil 

4 Cabo Verde, um país insular da África Ocidental.  
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 Cabo Verde aparece como segundo melhor país africano no ranking do CPI de 

percepção da corrupção, atrás apenas de Botsuana. Tal desempenho pode ser 

explicado pela recente legislação de combate à corrupção implantada no país, que 

estipula penas de até 8 anos de prisão para o ato de aceitar suborno, além da criação 

de cortes específicas para acelerar os processos que envolvam corrupção, tornando 

assim mais efetiva a legislação (GLOBAL SECURITY, 2017). Porém, quanto ao 

desempenho ambiental, Cabo Verde possui nível do EPI comparável aos países dos 

quartis 1 e 2 do CPI. Esse baixo desempenho é reflexo da extração desenfreada de 

areia das praias para suprir o rápido crescimento imobiliário que ocorreu no país nos 

últimos anos (BOOTH, 2012). Essa extração, aliada à sobrepesca ilegal, desequilibrou 

o ecossistema marinho, comprometendo a renda da população que dependia da 

pesca para sua subsistência (BOOTH, 2012). 

 

Figura 23 - Gráfico boxplot do indicador EPI agrupado por quartil de CPI no ano de 2016 

 
Fonte: Autor. 
 

 A Figura 23 não deixa claro qual quartil possui melhor desempenho do 

indicador EPI, mas por meio de teste de hipótese ANOVA, cujos resultados são 

apresentados no Apêndice N, constata-se que que as médias de EPI dos países 

classificados no quartil 4 são estatisticamente superiores quando comparadas os 

países classificados nos demais quartis. Também é verificado pelos resultados do 
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teste de hipótese que os países do quartil 1 possuem média de EPI estatisticamente 

inferiores quando comparados aos países dos demais quartis. 

 

4.3.6 Relação Múltipla entre Indicadores de Corrupção e Indicadores Econômicos, 

Sociais e Ambientais 

 

 Essa seção apresenta análises múltiplas de relação entre os indicadores de 

corrupção e os indicadores econômicos, sociais e ambientais utilizados nesta 

pesquisa, bem como análise da interdependência temporal dos indicadores. A análise 

múltipla não é o objeto central desta pesquisa, não sendo assim os resultados de tais 

análises aprofundados à exaustão. Porém, as informações aqui apresentadas 

poderão servir de embasamento para pesquisas futuras que queiram compreender 

tais correlações. 

 A Figura 24 representa um gráfico de bolhas entre CPI e IDH para o ano de 

2015, onde o tamanho das bolhas representa o PIB per capita e a cor das bolhas 

representa o continente onde está localizado cada país. Este gráfico também se 

encontra dividido em quatro quadrantes: o quadrante 1 representa países com altos 

níveis de corrupção (CPI até 50 pontos) e baixo desenvolvimento humano (IDH abaixo 

de 0,500); o quadrante 2 representa países com baixos níveis de corrupção (CPI 

acima de 50 pontos) e baixo desenvolvimento humano (IDH abaixo de 0,500); o 

quadrante 3 representa países com altos níveis de corrupção (CPI abaixo de 50 

pontos) e alto desenvolvimento humano (IDH acima de 0,500); e o quadrante 4 

representa países com baixos níveis de corrupção (CPI acima de 50 pontos) e alto 

desenvolvimento humano (IDH acima de 0,500). 

 Conforme pode-se verificar na Figura 22, o quadrante 1, que engloba os países 

com altos níveis de corrupção e baixo desenvolvimento humano, também apresenta 

os países com menores PIBs per capita (menores círculos). Todos os países desse 

quadrante são países africanos, com exceção do Afeganistão e Iêmen (países 

asiáticos) e do Haiti (país da América Central).  

 O Afeganistão vive em clima de guerra desde 2001, ano esse em que o país foi 

invadido pelos Estados Unidos na caçada a Osama Bin Laden, sendo que tal guerra 

já consumiu mais de US$ 700 bilhões por parte dos Estados Unidos e com os custos 

da violência consumindo aproximadamente 52% do PIB do Afeganistão (INSTITUTE 

FOR ECONOMICS AND PEACE, 2017). 
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Figura 24 - Gráfico de bolhas de IDH por CPI para o ano de 2015 

 
Fonte: Autor. 
 

  O Iêmen é um país que também foi atingido pelos protestos originados na 

Primavera Árabe. Os conflitos civis, iniciados em 2011, já vitimaram mais de 10 mil 

pessoas, e depuseram Ali Abdullah Saleh, que governou o país por mais de 33 anos 

(BBC, 2017b). A queda de Saleh levou a uma disputa pelo poder entre a etnia xiita, 

apoiada pelo Irã, e sunita, apoiada pela Arábia Saudita.  

 Já o Haiti passou por diversos períodos de ditatura, regimes autoritários e 

golpes militares durante o século XX e início do século XXI, até ser assolado em 2010 

por um terremoto de 7 pontos na escala Richter que vitimou mais de 230 mil pessoas 

e que devastou o país (EBC AGÊNCIA BRASIL, 2017), e desde então o país luta para 

se recuperar. 

 Somente Ruanda se encontra no Quadrante 2, quadrante esse que representa 

países com baixo nível de corrupção e baixo desenvolvimento humano. O caso de 

Ruanda já foi exposto na seção 4.2. 

 Já o Quadrante 3, que agrupa os países com altos níveis de corrução e com 

alto desenvolvimento humano, demonstra que tais países possuem, em sua maioria, 

um PIB per capita mediano. É nesse quadrante que estão compreendidos 

Quadrante 2 Quadrante 1 

Quadrante 4 

Quadrante 3 

Ruanda 



95 
 

praticamente todos os países da América Central, com exceção do Haiti e Costa Rica, 

e também da América do Sul, com exceção do Chile e Uruguai. 

 E, por fim, o Quadrante 4, que agrupa os países com baixos níveis de corrupção 

e alto desenvolvimento humano, também compreende os países com os maiores PIBs 

per capita. Nesse quadrante estão compreendidos a maioria dos países da Europa, 

da Oceania e da América do Norte (com exceção do México). 

 A Tabela 29 apresenta a correlação de todos os indicadores utilizados nessa 

pesquisa com relação ao ano. Para essa análise, todos os anos dos indicadores foram 

colocados em uma coluna e os anos em outra coluna. Tal análise foi realizara para se 

verificar se existe relação entre ano e indicador. 

 

Tabela 29 - Correlação entre indicadores e ano 
Indicador r R2 p 

CPI -0,112 1,25% 0,000 

CC 0,000 0,00% 0,984 

PIB 0,077 0,59% 0,000 

PIB per capita 0,150 2,24% 0,000 

IDH 0,167 2,80% 0,000 

EPI 0,192 3,67% 0,000 

FDI 0,094 0,89% 0,000 

GPI 0,022 0,05% 0,382 
Fonte: Autor. 

 

 A relação entre CC e ano e entre GPI e ano não se mostrou estatisticamente 

significativa (p > 0,05).  

 As correlações entre CPI e ano, PIB e ano, PIB per capita e ano, IDH e ano, 

EPI e ano e FDI e ano, apesar de serem estatisticamente significativas (p = 0,000), 

são fracas, com o maior valor do coeficiente de correlação (r) de 0,192 e o maior 

coeficiente de determinação (R2) de 3,67%, ambos para o EPI, o que significa que 

apenas 3,67% da variação do EPI pode ser explicada com a variação do ano. 

 A Tabela 30 apresenta a matriz de correlação entre os indicadores para o ano 

de 2014, ano esse escolhido por apresentar os valores mais recentes para todos 

indicadores considerados. As matrizes de correlação de todos os outros anos 

considerados nesta pesquisa (de 1995 a 2016) se encontram no Apêndice O. Nessa 

tabela estão representados os coeficientes de correlação e o valores-p para a 

correlação entre cada um dos indicadores, sendo a correlação com maior coeficiente 

de correlação destacada em negrito. 
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 Percebe-se que a correlação entre CC e CPI, entre PIB e CPI, entre PIB per 

capita e CPI, entre IDH e CPI e entre GPI e CPI foram as que apresentaram maiores 

valores. Já para o FDI a correlação mais for foi com o PIB (r = 0,785) e para EPI a 

correlação mais forte foi com o IDH (r = 0,882). 

 

Tabela 30 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2014 
Indicador CPI CC PIB PIB Per Capita FDI IDH GPI 

CC 
0,985       

0,000       

PIB 
0,231 0,191      

0,003 0,008      

PIB Per Capita 
0,807 0,717 0,184     

0,000 0,000 0,010     

FDI 
0,284 0,254 0,785 0,267    

0,000 0,000 0,000 0,000    

IDH 
0,734 0,719 0,24 0,643 0,274   

0,000 0,000 0,001 0,000 0,000   

GPI 
-0,721 -0,701 -0,028 -0,523 -0,084 -0,516  

0,000 0,000 0,728 0,000 0,29 0,000  

EPI 
0,787 0,741 0,195 0,732 0,218 0,882 -0,555 

0,000 0,000 0,010 0,000 0,004 0,000 0,000 
Fonte: Autor. 
Nota: Conteúdo das células: coeficiente de correlação de Pearson e valor-p. Em negrito os valores que 

apresentaram os maiores valores de correlação entre cada indicador. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse capítulo apresenta as conclusões que foram obtidas pelas análises 

realizadas nessa pesquisa, bem como os próximos passos que serão dados para 

continuidade desse trabalho. 

 

5.1 Conclusões 

 

 A presente pesquisa buscou estudar a evolução da corrupção e a sua relação 

com os indicadores econômicos, ambientais e sociais dos países. Para tanto, foi 

utilizada uma abordagem quantitativa, realizada em seis etapas, que buscou analisar 

correlações entre a corrupção, nessa pesquisa representada pelo indicador de 

percepção de corrupção CPI, e outros indicadores, tais como IDH, PIB, PIB per capita, 

Investimento Estrangeiro Direto, GPI e EPI. 

 A primeira etapa foi destinada à coleta de dados e informações a respeito da 

corrupção e dos indicadores econômicos, sociais e ambientais. 

 A segunda etapa realizou uma comparação entre os indicadores CPI e CC e 

constatou uma correlação positiva estatisticamente significativa entre o indicador CC 

e CPI, sendo o coeficiente de correlação de Pearson (r) maior ou igual a 0,95 para 

todos os anos analisados, que compreenderam o período de 1996 a 2016, o que indica 

uma forte correlação entre CPI e CC. Além disso, o coeficiente de determinação foi 

igual ou superior a 91,20% para igual período. Desta forma, conclui-se que o uso de 

qualquer um dos dois indicadores não causaria diferenças significativas nas análises 

de correlações com os demais indicadores de desempenho considerados nessa 

pesquisa. 

 Devido à credibilidade apontada pela literatura (JOHNSTON, 2001; 

CIOCCHINI; DURBIN; NG, 2003), optou-se pela utilização do CPI para as 

comparações dessa pesquisa. 

 A terceira etapa, que buscou realizar análise da evolução da corrupção com o 

passar dos anos, evidenciou que as médias dos níveis de percepção de corrupção 

vêm se mantendo estáveis nos últimos anos (de 2003 a 2016), tanto quando 

analisados os indicadores de corrupção sem nenhum tipo de agrupamento, e também 

se realizando o agrupamento por quartis. Assim, verifica-se que pelo menos 75% dos 



98 
 

países analisados alcançam menos de 60% de desempenho nos índices de 

corrupção.  

 Além disso, quando considerada a população dos países, verificou-se um 

aumento substancial de pessoas vivendo em países com elevados níveis de 

percepção de corrupção (quartis 1, 2 e 3). Nesses países, o número absoluto de 

pessoas aumentou de 5,2 bilhões de pessoas no ano de 2003 para 6,4 bilhões de 

pessoas, um aumento de 1,2 bilhão de pessoas, ao passo que nos países com 

menores níveis de corrupção (quartil 4), a população aumentou de 848 milhões de 

pessoas no ano de 2003 para 979 milhões de pessoas no ano de 2016, um acréscimo 

populacional de 130 milhões de pessoas. Em termos percentuais, a população dos 

países dos quartis 1, 2 e 3 aumentou 23,47%, contra 15,46% de aumento da polução 

do quartil 4, durante o período de 2003 a 2016. 

 Desta forma, conclui-se que cada vez mais pessoas estão vivendo em países 

com elevados níveis de percepção de corrupção e que tal comportamento tende a 

agravar-se se mantidas as condições atuais. 

 A quarta etapa realizou a análise da relação entre corrução (indicador CPI) e 

os indicadores de desempenho econômicos dos países, nesta pesquisa 

representados pelo PIB, PIB per capita e FDI. 

 A análise da correlação entre CPI e PIB absoluto não apresentou correlação 

estatisticamente significativa (p > 0,05) para os anos de 1995, 1996 e 1997, anos 

esses que possuíam poucos países na amostra. Nos demais anos, de 1998 a 2016, 

apesar de ser estatisticamente significativa (p < 0,05), a correlação entre CPI e PIB 

apresentou coeficiente de correlação variando entre 0,21 e 0,29 e coeficiente de 

determinação entre 4,42% e 8,25% para os anos analisados, o que indica que se trata 

de uma relação fraca entre as variáveis. 

 Porém, quando analisada a correlação entre CPI e PIB per capita os resultados 

são outros, com coeficiente de correlação entre 0,77 e 0,86 e coeficiente de 

determinação entre 59,30% e 73,82% para igual período. Tal relação, além de ser 

estatisticamente significativa (p < 0,05), pode ser considerada forte. 

 Quando analisada a relação entre CPI e PIB per capita agrupando os países 

por quartis de corrução, percebe-se que os países classificados no quartil de menor 

nível de percepção de corrupção (Q4) possuem PIB per capita médio pelo menos 1,9 

vez superior à melhor média dos outros quartis a partir do ano de 1998. Tal 

comportamento é identificado para os anos de 1998 a 2016, o que indica a tendência 
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de que países com baixos níveis de percepção de corrupção possuírem média de PIB 

per capita estatisticamente superiores aos países dos demais quartis. Os anos de 

1995, 1996, e 1997, por possuírem poucos países na amostra, apresentaram dados 

discrepantes. 

 Desta forma, conclui-se que existe a tendência de países com elevados níveis 

de percepção de corrupção terem PIB per capita menor quando comparados com 

países com baixos níveis de percepção de corrupção, que tende a ter PIB per capita 

maior, e que países com baixos níveis de percepção de corrupção tentem a ter, em 

média, PIB per capita estatisticamente mais elevado. 

 A análise da correlação entre CPI e Investimento Estrangeiro Direto (FDI), não 

se mostrou estatisticamente significativa (p > 0,05) para os anos de 1995, 1996 e 

1997, anos esses com pequena quantidade de países na amostra. A partir do ano de 

1998 a correlação entre CPI e FDI se mostra estatisticamente significativa (p < 0,05), 

com coeficiente de correlação variando de 0,26 a 0,42 e o coeficiente de determinação 

variando entre 6,96% a 16,84%, indicando dessa forma uma relação de fraca a 

moderada. 

 Desta forma conclui-se que, apesar de existir correlação entre a percepção da 

corrupção e o investimento estrangeiro direto, essa relação é fraca. 

 A quinta etapa realizou a análise da relação entre corrução (indicador CPI) e o 

indicadores de desempenho sociais dos países, nessa pesquisa representados pelos 

indicadores IDH e GPI. 

 A análise da correlação entre CPI e IDH se mostrou estatisticamente 

significativa (p < 0,05) para todos os anos da série temporal analisada (de 1995 a 

2015). O coeficiente de correlação apresentou variação de 0,71 a 0,84 e o coeficiente 

de determinação variação de 51,07% a 69,84% para o mesmo período.  

 Assim, conclui-se que países com elevados níveis de percepção de corrupção 

tendem a ter menor IDH quando comparados à países como baixos níveis de 

percepção de corrupção, os quais tende a ter IDH mais elevado. 

 Os dados da correlação entre CPI e Violência (GPI) indicam uma relação 

estatisticamente significativa (p < 0,05) para todos os anos da série (de 2008 a 2016), 

apresentando coeficiente de correlação entre -0,67 e -0,73 e coeficiente de 

determinação variando entre 44,22% e 53,87% para igual período de tempo. O fato 

do coeficiente de correlação ser negativo se deve à característica da escala do 

indicador GPI ser invertida com relação à escala do CC. Resultados apontam que 
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países que apresentam altos níveis de percepção de corrupção tendem a ter níveis 

de violência mais elevados quando comparados a países com baixos níveis de 

percepção de corrupções, os quais tendem a ter baixos níveis de violência. 

 A sexta etapa dessa pesquisa analisou a relação entre corrupção e meio 

ambiente, e para tanto utilizou os indicadores CPI e EPI. 

 Os dados da correlação entre CPI e EPI evidenciam uma relação 

estatisticamente significativa (p < 0,05), com coeficiente de correlação variando entre 

0,66 e 0,81 e coeficiente de determinação entre 43,21% e 65,08% para todos os anos 

analisados.  

 Assim, conclui-se que países que apresentam elevados níveis de percepção 

de corrupção tende a ter desempenho ambiental inferior quando comparados a países 

com baixos níveis de percepção de corrupção, que tende a ter altos níveis de 

desempenho ambiental. 

 

5.2 Trabalhos Futuros 

 

 Trabalhos futuros poderão explorar a relação múltipla entre os indicadores de 

correlação e os indicadores econômicos, sociais e ambientais, aprofundados as 

discussões iniciadas na seção 4.3.6. 

 Também, poderão explorar em profundidade situações específicas que foram 

aqui apontadas como, por exemplo, os efeitos da Primavera Árabe sobre os 

indicadores dos países. 
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 - ESTRUTURA DO BANCO DE DADOS UTILIZADO 

 

 A Figura 25 representa o Diagrama de Entidade Relacionamento (DRE) do 

modelo do banco de dados utilizado para armazenamento dos dados da pesquisa. 

Cada um dos retângulos apresentados no diagrama são representações das tabelas 

do banco de dados, cujos nomes aparecem na primeira linha de cada retângulo 

(NomePais, Pais, PaisIndice, Indice e Entidade). Os demais nomes que aparecem nas 

tabelas são os atributos que estão armazenados na respectiva tabela, por exemplo, 

os atributos armazenados na tabela denominada Entidade são idEntidade e nome. 

 A tabela Entidade representa uma empresa, entidade ou organização 

responsável por manter ou gerar algum dos índices dessa pesquisa. Nessa tabela 

ficam armazenadas, por exemplo, informações como World Bank, que é responsável 

pelo PIB, FID e População. 

 A tabela Indice armazena as informações de identificação (nomes) do índice 

propriamente dito. Nela ficam armazenadas, informações tais como PIB, IDH, FDI, 

entre outros. Cada um desses índices, além de um nome, recebe um número 

(idIndice), para que todas referências do banco de dados sejam feitas por meio do 

número e não do nome. Como, por exemplo, pode-se citar o número do PIB, que é 

478. 

 A tabela NomePais armazena os diversos nomes que um determinado país 

pode ter, pois um país pode ser denominado de formas diferentes para cada uma das 

entidades. Por exemplo, a Coreia do Sul pode ser chamada de Coreia do Sul, de 

República Democrática da Coreia ou apenas República da Coreia. 

 A tabela Pais aglutina os diversos nomes que uma pais pode ter. Por exemplo, 

os nomes Coreia do Sul, República Democrática da Coreia e República da Coreia 

ficam aglutinados pelo número 162. Assim, todas as referências no banco de dados à 

Coreia do Sul são feitas por meio do número 162 ao invés dos diversos nomes que o 

país possa apresentar. 

 A tabela PaisIndice armazena os valores de um índice para um determinado 

país em um ano. Por exemplo, nessa tabela ficam armazenadas informações tais 

como (162;478;2016;1411245589976.630), que representa, respectivamente, que o 

país número 162 (Coreia do Sul), possui para o índice número 478 (PIB), no ano de 

2016, o valor de 1.411.245.589.976,63. 
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Figura 25 - Diagrama Entidade Relacionamento  

 
Fonte: Autor.
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. 
 - SCRIPT DE CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 
CREATE SEQUENCE EntidadeSeq START 1; 
CREATE SEQUENCE IndiceSeq START 1; 
CREATE SEQUENCE PaisSeq START 1; 
CREATE SEQUENCE NomePaisSeq START 1; 
CREATE SEQUENCE PaisIndiceSeq START 1; 
 
CREATE TABLE Entidade 
( 
  idEntidade INTEGER NOT NULL DEFAULT NEXTVAL('Enti dadeSeq'), 
  nome VARCHAR(80) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idEntidade) 
); 
 
CREATE TABLE Indice 
( 
  idIndice INTEGER NOT NULL DEFAULT NEXTVAL('Indice Seq'), 
  idEntidade INTEGER NOT NULL, 
  nome VARCHAR(80) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idIndice), 
  FOREIGN KEY(idEntidade) REFERENCES Entidade(idEnt idade) ON DELETE RESTRICT       ON 
UPDATE RESTRICT 
); 
 
CREATE TABLE Pais 
( 
  idPais INTEGER NOT NULL DEFAULT NEXTVAL('PaisSeq' ), 
  PRIMARY KEY(idPais) 
); 
 
CREATE TABLE NomePais 
( 
  idNomePais INTEGER NOT NULL DEFAULT NEXTVAL('Nome PaisSeq'), 
  idPais INTEGER NOT NULL, 
  nome VARCHAR(80) NOT NULL, 
  estadoNomePrincipal CHAR(1) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idNomePais), 
  FOREIGN KEY(idPais) REFERENCES Pais(idPais)ON DEL ETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT 
); 
 
CREATE TABLE PaisIndice  
( 
  idPaisIndice INTEGER NOT NULL DEFAULT NEXTVAL('Pa isIndiceSeq'), 
  idPais INTEGER NOT NULL, 
  idIndice INTEGER NOT NULL, 
  anoIndice INTEGER NOT NULL, 
  valorIndice NUMERIC(20,3) NOT NULL, 
  PRIMARY KEY(idPaisIndice), 
  FOREIGN KEY(idPais) REFERENCES Pais(idPais)ON DEL ETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT, 
  FOREIGN KEY(idIndice) REFERENCES Indice(idIndice)  ON DELETE RESTRICT ON UPDATE 
RESTRICT 
); 
 
CREATE UNIQUE Index Entidade01 ON Entidade(nome); 
 
CREATE UNIQUE Index NomePais01 ON NomePais(nome); 
CREATE UNIQUE Index NomePais02 ON NomePais(idPais, estadoNomePrincipal) WHERE 
estadoNomePrincipal = 'S'; 
 
CREATE UNIQUE Index Indice01 ON Indice(idEntidade, nome); 
 
CREATE UNIQUE Index PaisIndice01 ON PaisIndice (idP ais, idIndice, anoIndice); 
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 - CORRELAÇÃO ENTRE CPI E PIB DE 1995 A 2016 
 

Ano n r R2 p Equação 
1995 40 0,15 2,19% p = 0,362 PIB = 2,06x1011 + 8,43x109 CPI 
1996 53 0,21 4,60% p = 0,123 PIB = -1,19x1010 + 1,07x1010 CPI 
1997 51 0,16 2,59% p = 0,259 PIB = 9,24x1010 + 8,56x109 CPI 
1998 83 0,22 4,70% p = 0,049 PIB = -1,33x1011 + 1,01x1010 CPI 
1999 97 0,24 5,65% p = 0,019 PIB = -1,97x1011 + 1,12x1010 CPI 
2000 88 0,23 5,34% p = 0,030 PIB = -2,07x1011 + 1,19x1010 CPI 
2001 90 0,23 5,51% p = 0,026 PIB = -2,17x1011 + 1,20x1010 CPI 
2002 101 0,25 6,32% p = 0,011 PIB = -2,46x1011 + 1,27x1010 CPI 
2003 129 0,27 7,22% p = 0,002 PIB = -2,68x1011 + 1,33x1010 CPI 
2004 143 0,28 7,69% p < 0,001 PIB = -3,02x1011 + 1,44x1010 CPI 
2005 155 0,29 8,25% p < 0,001 PIB = -3,37x1011 + 1,56x1010 CPI 
2006 162 0,28 7,60% p < 0,001 PIB = -3,27x1011 + 1,57x1010 CPI 
2007 178 0,28 7,91% p < 0,001 PIB = -3,49x1011 + 1,68x1010 CPI 
2008 177 0,27 7,26% p < 0,001 PIB = -3,20x1011 + 1,67x1010 CPI 
2009 177 0,27 7,04% p < 0,001 PIB = -3,19x1011 + 1,62x1010 CPI 
2010 175 0,25 6,25% p < 0,001 PIB = -2,84x1011 + 1,63x1010 CPI 
2011 179 0,25 6,13% p < 0,001 PIB = -2,91x1011 + 1,71x1010 CPI 
2012 161 0,24 6,00% p = 0,002 PIB = -4,11x1011 + 2,01x1010 CPI 
2013 163 0,24 5,88% p = 0,002 PIB = -3,91x1011 + 2,02x1010 CPI 
2014 162 0,23 5,33% p = 0,003 PIB = -3,94x1011 + 2,02x1010 CPI 
2015 161 0,22 4,81% p = 0,005 PIB = -3,83x1011 + 1,93x1010 CPI 
2016 163 0,21 4,42% p = 0,007 PIB = -4,09x1011 + 1,95x1010 CPI 
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 - CORRELAÇÃO ENTRE CPI E PIB PER CAPITA DE 1995 A 2016 

 

Ano n r R2 p Equação 
1995 40 0,77 59,30% p < 0,001 PIBpc = -7063 + 397,9 CPI 
1996 53 0,84 71,23% p < 0,001 PIBpc = -9068 + 421,9 CPI 
1997 51 0,84 70,97% p < 0,001 PIBpc = -9600 + 426,6 CPI 
1998 83 0,85 71,41% p < 0,001 PIBpc = -10845 + 422,4 CPI 
1999 97 0,85 71,79% p < 0,001 PIBpc = -10897 + 427,7 CPI 
2000 88 0,84 71,40% p < 0,001 PIBpc = -10905 + 423,7 CPI 
2001 90 0,85 72,62% p < 0,001 PIBpc = -10282 + 412,4 CPI 
2002 101 0,86 73,29% p < 0,001 PIBpc = -10878 + 435,2 CPI 
2003 129 0,86 73,85% p < 0,001 PIBpc = -12000 + 506,4 CPI 
2004 143 0,85 72,74% p < 0,001 PIBpc = -13535 + 569,9 CPI 
2005 155 0,86 73,43% p < 0,001 PIBpc = -14660 + 614,3 CPI 
2006 162 0,85 71,59% p < 0,001 PIBpc = -15475 + 654,7 CPI 
2007 178 0,82 68,04% p < 0,001 PIBpc = -16970 + 723,5 CPI 
2008 177 0,79 62,11% p < 0,001 PIBpc = -16682 + 744,3 CPI 
2009 177 0,81 66,02% p < 0,001 PIBpc = -15174 + 670,7 CPI 
2010 175 0,83 68,53% p < 0,001 PIBpc = -16415 + 726,9 CPI 
2011 179 0,80 64,62% p < 0,001 PIBpc = -17774 + 789,3 CPI 
2012 161 0,79 63,12% p < 0,001 PIBpc = -22045 + 837,7 CPI 
2013 163 0,80 63,53% p < 0,001 PIBpc = -21552 + 848,0 CPI 
2014 162 0,81 65,10% p < 0,001 PIBpc = -22862 + 867,0 CPI 
2015 161 0,82 67,62% p < 0,001 PIBpc = -20076 + 760,2 CPI 
2016 163 0,81 65,77% p < 0,001 PIBpc = -20811 + 765,3 CPI 
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 - ANOVA DO PIB PER CAPITA AGRUPADA POR QUARTIS DE CPI 

 

Ano Quartil n Média DesvPad IC de 95% Médias Diferentes 

1995 

Q1 10 3888 6076 (-459; 8234) Q3, Q4 
Q2 9 8228 4941 (4431; 12026) Q3, Q4 
Q3 11 24012 11491 (16292; 31732) Q1, Q2 
Q4 10 28714 9192 (22139; 35289) Q1, Q2 

1996 

Q1 13 1095 982 (501; 1688) Q3, Q4 
Q2 13 6621 6819 (2500; 10741) Q3, Q4 
Q3 14 17620 11926 (10734; 24506) Q1, Q2 
Q4 13 28477 7959 (23667; 33287) Q1, Q2 

1997 

Q1 13 2144 2327 (738; 3551) Q3, Q4 
Q2 12 6382 5565 (2847; 9918) Q3, Q4 
Q3 13 20372 9833 (14430; 26314) Q1, Q2 
Q4 13 28976 8279 (23973; 33979) Q1, Q2 

1998 

Q1 20 1237 1033 (753; 1720) Q3, Q4 
Q2 20 2365 2203 (1335; 3396) Q3, Q4 
Q3 22 8251 8539 (4464; 12037) Q1, Q2, Q4 
Q4 21 26953 8880 (22911; 30995) Q1, Q2, Q3 

1999 

Q1 19 762,5 427,4 (556,6; 968,5) Q3, Q4 
Q2 27 2077 2024 (1277; 2878) Q3, Q4 
Q3 25 5381 6275 (2791; 7971) Q1, Q2, Q4 
Q4 26 25179 10859 (20793; 29565) Q1, Q2, Q3 

2000 

Q1 21 855 979 (409; 1300) Q3, Q4 
Q2 21 2925 3042 (1540; 4310) Q4 
Q3 24 7045 8875 (3298; 10793) Q1, Q4 
Q4 22 26260 9192 (22184; 30335) Q1, Q2, Q3 

2001 

Q1 21 765 517 (530; 1000) Q2, Q3, Q4 
Q2 24 2805 2240 (1859; 3751) Q1, Q3, Q4 
Q3 22 6794 5885 (4185; 9403) Q1, Q2, Q4 
Q4 23 26284 9220 (22297; 30271) Q1, Q2, Q3 

2002 

Q1 22 978 787 (629; 1327) Q3, Q4 
Q2 29 2119 2121 (1313; 2926) Q3, Q4 
Q3 24 5514 5040 (3385; 7642) Q1, Q2, Q4 
Q4 26 26343 11037 (21885; 30801) Q1, Q2, Q3 

2003 

Q1 26 956 946 (574; 1338) Q3, Q4 
Q2 35 1484 1322 (1030; 1938) Q3, Q4 
Q3 35 7095 7502 (4518; 9672) Q1, Q2, Q4 
Q4 33 27413 14332 (22331; 32495) Q1, Q2, Q3 

2004 

Q1 35 1001 858 (706; 1295) Q3, Q4 
Q2 36 1951 1810 (1339; 2564) Q3, Q4 
Q3 37 8187 8963 (5199; 11176) Q1, Q2, Q4 
Q4 35 30261 16353 (24644; 35879) Q1, Q2, Q3 

2005 

Q1 33 1434 2103 (688; 2179) Q3, Q4 
Q2 41 1941 1931 (1332; 2551) Q3, Q4 
Q3 40 6163 6636 (4041; 8286) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 30620 17954 (24953; 36287) Q1, Q2, Q3 

2006 

Q1 34 1547 2390 (713; 2381) Q3, Q4 
Q2 46 2388 2198 (1735; 3040) Q3, Q4 
Q3 42 8161 8754 (5433; 10888) Q1, Q2, Q4 
Q4 40 32883 19778 (26558; 39209) Q1, Q2, Q3 

2007 
Q1 42 2128 3008 (1190; 3065) Q3, Q4 
Q2 44 2068 2266 (1379; 2757) Q3, Q4 
Q3 48 7982 8087 (5633; 10330) Q1, Q2, Q4 
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Q4 44 35565 22667 (28674; 42456) Q1, Q2, Q3 

2008 

Q1 41 2893 4269 (1546; 4241) Q3, Q4 
Q2 46 2619 2891 (1760; 3477) Q3, Q4 
Q3 45 9770 10696 (6556; 12983) Q1, Q2, Q4 
Q4 45 37600 24531 (30230; 44970) Q1, Q2, Q3 

2009 

Q1 41 2382 3270 (1350; 3415) Q3, Q4 
Q2 43 2579 2552 (1793; 3364) Q3, Q4 
Q3 49 8412 8466 (5980; 10843) Q1, Q2, Q4 
Q4 44 34046 21003 (27660; 40431) Q1, Q2, Q3 

2010 

Q1 35 3031 4163 (1601; 4461) Q3, Q4 
Q2 51 2750 2621 (2013; 3488) Q3, Q4 
Q3 46 9956 10663 (6789; 13122) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 35825 22143 (29010; 42639) Q1, Q2, Q3 

2011 

Q1 39 3063 4277 (1676; 4449) Q3, Q4 
Q2 47 3393 3253 (2438; 4348) Q3, Q4 
Q3 46 10074 9682 (7199; 12949) Q1, Q2, Q4 
Q4 47 38604 25718 (31052; 46155) Q1, Q2, Q3 

2012 

Q1 32 2356 2706 (1381; 3332) Q3, Q4 
Q2 45 4196 4641 (2802; 5591) Q3, Q4 
Q3 43 9754 10050 (6662; 12847) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 38830 25522 (30774; 46886) Q1, Q2, Q3 

2013 

Q1 37 2676 3140 (1629; 3723) Q3, Q4 
Q2 42 4157 3953 (2925; 5389) Q3, Q4 
Q3 41 9971 10209 (6748; 13193) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 38740 26314 (30642; 46838) Q1, Q2, Q3 

2014 

Q1 35 2536 2947 (1524; 3549) Q3, Q4 
Q2 42 4056 3791 (2875; 5238) Q3, Q4 
Q3 42 9449 9684 (6431; 12467) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 39467 25977 (31473; 47461) Q1, Q2, Q3 

2015 

Q1 33 1720 1522 (1181; 2260) Q2, Q3, Q4 
Q2 47 3727 3223 (2781; 4673) Q1, Q3, Q4 
Q3 39 8747 7614 (6279; 11215) Q1, Q2, Q4 
Q4 42 35887 22134 (28990; 42785) Q1, Q2, Q3 

2016 

Q1 34 1623 1752 (1012; 2234) Q2, Q3, Q4 
Q2 43 3986 3306 (2969; 5004) Q1, Q3, Q4 
Q3 42 9317 7800 (6886; 11747) Q1, Q2, Q4 
Q4 44 34139 22679 (27244; 41034) Q1, Q2, Q3 
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 - CORRELAÇÃO ENTRE CPI E FDI DE 1995 A 2016 

 

Ano n r R2 p Equação 
1995 28 0,18 3,16% p = 0,285 FDI = 3,24x109 + 75762310 CPI 
1996 41 0,18 3,33% p = 0,200 FDI = 1,75x109 + 93306081 CPI 
1997 38 0,15 2,14% p = 0,321 FDI = 3,64x109 + 94701526 CPI 
1998 80 0,32 10,01% p = 0,004 FDI = -6,10x109 + 2,94x108 CPI 
1999 85 0,34 11,48% p < 0,001 FDI = -1,15x1010 + 4,68x108 CPI 
2000 76 0,39 15,06% p < 0,001 FDI = -2,18x1010 + 8,12x108 CPI 
2001 78 0,37 13,73% p < 0,001 FDI = -7,30x109 + 3,42x108 CPI 
2002 91 0,40 15,67% p < 0,001 FDI = -5,77x109 + 2,85x108 CPI 
2003 119 0,39 15,17% p < 0,001 FDI = -4,62x109 + 2,36x108 CPI 
2004 132 0,32 10,47% p < 0,001 FDI = -7,46x109 + 3,41x108 CPI 
2005 145 0,41 16,84% p < 0,001 FDI = -1,42x1010 + 5,89x108 CPI 
2006 151 0,40 16,07% p < 0,001 FDI = -1,96x1010 + 8,01x108 CPI 
2007 168 0,38 14,55% p < 0,001 FDI = -3,03x1010 + 1,19x109 CPI 
2008 167 0,36 12,87% p < 0,001 FDI = -1,45x1010 + 6,95x108 CPI 
2009 167 0,37 13,92% p < 0,001 FDI = -6,91x109 + 3,54x108 CPI 
2010 165 0,32 9,93% p < 0,001 FDI = -9,10x109 + 4,85x108 CPI 
2011 168 0,32 10,06% p < 0,001 FDI = -1,28x1010 + 6,24x108 CPI 
2012 154 0,37 13,38% p < 0,001 FDI = -1,64x1010 + 6,77x108 CPI 
2013 155 0,26 6,96% p < 0,001 FDI = -1,19x1010 + 5,66x108 CPI 
2014 155 0,28 8,05% p < 0,001 FDI = -9,08x109 + 4,59x108 CPI 
2015 155 0,33 10,74% p < 0,001 FDI = -1,72x1010 + 7,04x108 CPI 
2016 163 0,28 7,75% p < 0,001 FDI = -1,73x1010 + 6,75x108 CPI 
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 - ANOVA DO FDI AGRUPADA POR QUARTIS DE CPI 

 

Ano Quartil n Média DesvPad IC de 95% Médias Diferentes 

1995 

Q1 10 6681946753 10582585643 (-888378967; 14252272472)  

Q2 9 3116010016 2656249251 (1074236097; 5157783935)  

Q3 9 13649447887 18905692990 (-882754182; 28181649955)  

Q4 10 7507739513 5003309777 (3928587313; 11086891713)  

1996 

Q1 13 4696206745 10796618833 (-1828124718; 11220538209)  

Q2 13 3810253942 4013888004 (1384685697; 6235822187)  

Q3 12 11235527181 24409880187 (-4273770761; 26744825123)  

Q4 13 7370289657 7413086959 (2890606042; 11849973272)  

1997 

Q1 13 7502966198 11587262397 (500853610; 14505078786)  

Q2 12 4294297119 5115292051 (1044195608; 7544398630)  

Q3 11 17414379900 31441011396 (-3707978963; 38536738763)  

Q4 12 7360794905 4424773757 (4549427786; 10172162023)  

1998 

Q1 20 1089731055 1295967662 (483199519; 1696262591) Q2 
Q2 20 5612668879 11663283451 (154084198; 11071253560) Q1 
Q3 20 2466651753 3346452690 (900463683; 4032839822)  

Q4 20 23571627129 40427302350 (4651067217; 42492187042)  

1999 

Q1 19 430171837 966816734 (-35818912; 896162587) Q2 
Q2 27 3727196115 8677374050 (294541266; 7159850964) Q1 
Q3 24 3030987030 6107111434 (452180039; 5609794021)  

Q4 25 30400738884 58527111159 (6241934777; 54559542991)  

2000 

Q1 21 677673534 1738753407 (-113797528; 1469144596) Q4 
Q2 21 6235367576 11517105263 (992844114; 11477891038) Q4 
Q3 23 2528842842 3884274994 (849156377; 4208529308)  

Q4 21 58368125467 89523371157 (17617575485; 99118675450) Q1, Q2 

2001 

Q1 21 727276434 1516338376 (37047481; 1417505387) Q4 
Q2 24 4448506950 10924555420 (-164528229; 9061542129) Q4 
Q3 21 3516998821 5858587030 (850201978; 6183795664)  

Q4 22 26063494992 37663477343 (9364444645; 42762545339) Q1, Q2 

2002 

Q1 22 597003220 846487469 (221691702; 972314738) Q4 
Q2 29 3976543217 10513135155 (-22439526; 7975525960) Q4 
Q3 24 2602160201 4635812543 (644628244; 4559692157) Q4 
Q4 26 20491093412 27830037925 (9250297828; 31731888996) Q1, Q2, Q3 

2003 

Q1 27 611013447 1064898059 (189753805; 1032273089) Q4 
Q2 35 1169868421 1712288822 (581676631; 1758060211) Q4 
Q3 34 4325743959 10561628255 (640617647; 8010870271)  

Q4 33 14878051389 23082433375 (6693376404; 23062726373) Q1, Q2 

2004 

Q1 35 820378866 1256622671 (388713876; 1252043857) Q3 
Q2 36 1402830773 2848572521 (439012497; 2366649050)  

Q3 36 5671553550 12391365297 (1478918729; 9864188372) Q1 
Q4 35 19433593601 43815504144 (4382441321; 34484745882)  

2005 

Q1 34 1304850873 3089727593 (226793951; 2382907795) Q4 
Q2 41 1167846001 2018600079 (530697198; 1804994804) Q4 
Q3 39 6330842649 17049190856 (804134318; 11857550981)  

Q4 41 29079132063 54867230525 (11760897209; 46397366917) Q1, Q2 

2006 

Q1 34 814270734 1473254895 (300227800; 1328313669) Q3, Q4 
Q2 46 2140031134 5785185528 (422043096; 3858019171) Q4 
Q3 41 9657483089 21123730963 (2990010896; 16324955281) Q1 
Q4 40 39636100515 78397643403 (14563317777; 64708883253) Q2 

2007 

Q1 43 2635833065 8656469606 (-28235056; 5299901185) Q4 
Q2 44 1495958802 2611651559 (701944154; 2289973449) Q4 
Q3 47 9032288801 24034997518 (1975349158; 16089228443)  

Q4 44 54965094068 1,22E+11 (17891401914; 92038786222) Q1, Q2 

2008 

Q1 43 2880227983 11524530919 (-666499126; 6426955093) Q4 
Q2 46 1997153589 3177251766 (1053626281; 2940680897) Q4 
Q3 44 12524946088 29159574188 (3659625240; 21390266936)  

Q4 44 36229768777 71515019972 (14487215425; 57972322128) Q1, Q2 

2009 
Q1 42 1723784005 5648110267 (-36291057; 3483859068) Q4 
Q2 44 1641978386 2864779528 (771005802; 2512950969) Q4 
Q3 48 7457079695 20263089074 (1573291955; 13340867434)  
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Q4 43 18338433381 31448369014 (8660053956; 28016812805) Q1, Q2 

2010 

Q1 36 1928679797 7178181016 (-500067235; 4357426829) Q4 
Q2 52 2332388354 4689421097 (1026845184; 3637931524) Q4 
Q3 45 10514835659 38462625498 (-1040616297; 22070287616)  

Q4 42 26889619758 48265046674 (11849172418; 41930067098) Q1, Q2 

2011 

Q1 40 2652598023 8780143875 (-155428217; 5460624262) Q4 
Q2 47 3298871642 7091122384 (1216840112; 5380903172) Q4 
Q3 45 12322126174 43782887757 (-831709515; 25475961864)  

Q4 46 30106415318 65612303735 (10621966223; 49590864413) Q1, Q2 

2012 

Q1 36 1239763444 2482703145 (399737554; 2079789333) Q4 
Q2 45 4833169397 9328115177 (2030693347; 7635645447) Q4 
Q3 42 10392196021 38905421826 (-1731586893; 22515978935)  

Q4 41 32436639465 55900461636 (14792276632; 50081002299) Q1, Q2 

2013 

Q1 40 1181218932 2458760863 (394869059; 1967568804) Q4 
Q2 42 6314361436 13561950945 (2088160011; 10540562860)  

Q3 40 11847195594 46644579120 (-3070464522; 26764855710)  

Q4 43 26983546204 66820814154 (6419134977; 47547957431) Q1 

2014 

Q1 39 1658895180 3670608171 (469021659; 2848768702) Q4 
Q2 42 9561447470 41311352508 (-3312076224; 22434971163)  

Q3 41 6069683534 15820172240 (1076221030; 11063146037)  

Q4 43 23242738273 42584368261 (10137204139; 36348272407) Q1 

2015 

Q1 38 1387063044 1854961728 (777352296; 1996773792) Q4 
Q2 47 8508624903 35389665625 (-1882170191; 18899419996)  

Q3 38 5281653507 14067170222 (657889713; 9905417302)  

Q4 42 34649475559 72222432687 (12143381182; 57155569937) Q1 

2016 

Q1 40 1002417709 1329920108 (577088624; 1427746794) Q3 
Q2 46 3713492047 6859916483 (1676348312; 5750635783)  

Q3 43 9435116860 28882968888 (546251060; 18323982660) Q1 
Q4 44 32108679726 85936115680 (5981712541; 58235646910)  
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 - CORRELAÇÃO ENTRE CPI E IDH DE 1995 A 2015 

 

Ano n r R2 p Equação 
1995 40 0,81 65,76% p < 0,001 IDH = 0,5221 + 0,003750 CPI 
1996 52 0,84 69,84% p < 0,001 IDH = 0,4655 + 0,004617 CPI 
1997 50 0,83 68,77% p < 0,001 IDH = 0,5320 + 0,003762 CPI 
1998 82 0,74 55,36% p < 0,001 IDH = 0,4557 + 0,004612 CPI 
1999 93 0,72 51,98% p < 0,001 IDH = 0,4671 + 0,004548 CPI 
2000 86 0,72 52,27% p < 0,001 IDH = 0,4525 + 0,004856 CPI 
2001 89 0,78 60,97% p < 0,001 IDH = 0,4689 + 0,004824 CPI 
2002 100 0,74 55,36% p < 0,001 IDH = 0,4712 + 0,004775 CPI 
2003 127 0,76 57,81% p < 0,001 IDH = 0,4518 + 0,005235 CPI 
2004 138 0,74 55,42% p < 0,001 IDH = 0,4436 + 0,005387 CPI 
2005 155 0,74 54,44% p < 0,001 IDH = 0,4271 + 0,005680 CPI 
2006 158 0,74 55,34% p < 0,001 IDH = 0,4271 + 0,005806 CPI 
2007 174 0,74 55,15% p < 0,001 IDH = 0,4264 + 0,005869 CPI 
2008 174 0,75 55,56% p < 0,001 IDH = 0,4339 + 0,005802 CPI 
2009 174 0,74 54,96% p < 0,001 IDH = 0,4416 + 0,005711 CPI 
2010 173 0,73 53,20% p < 0,001 IDH = 0,4504 + 0,005634 CPI 
2011 177 0,72 51,22% p < 0,001 IDH = 0,4635 + 0,005414 CPI 
2012 163 0,71 51,07% p < 0,001 IDH = 0,4325 + 0,005959 CPI 
2013 164 0,72 52,36% p < 0,001 IDH = 0,4377 + 0,005990 CPI 
2014 164 0,73 53,87% p < 0,001 IDH = 0,4338 + 0,006083 CPI 
2015 164 0,74 55,00% p < 0,001 IDH = 0,4376 + 0,006022 CPI 
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 - ANOVA DO IDH AGRUPADA POR QUARTIS DE CPI 

 

Ano Quartil n Média DesvPad IC de 95% Médias Diferentes 

1995 

Q1 10 0,5984 0,1071 (0,5218; 0,6750) Q2, Q3, Q4 
Q2 9 0,7222 0,0697 (0,6686; 0,7758) Q1, Q3, Q4 
Q3 11 0,8057 0,0633 (0,7632; 0,8483) Q1, Q2 
Q4 10 0,8462 0,0334 (0,8223; 0,8701) Q1, Q2 

1996 

Q1 12 0,5244 0,1131 (0,4525; 0,5963) Q2, Q3, Q4 
Q2 13 0,6885 0,0798 (0,6403; 0,7367) Q1, Q3, Q4 
Q3 14 0,7886 0,0637 (0,7519; 0,8254) Q1, Q2, Q4 
Q4 13 0,846 0,03065 (0,82748; 0,86452) Q1, Q2, Q3 

1997 

Q1 12 0,603 0,0917 (0,5447; 0,6613) Q2, Q3, Q4 
Q2 12 0,7173 0,0689 (0,6735; 0,7610) Q1, Q3, Q4 
Q3 13 0,8107 0,0518 (0,7794; 0,8420) Q1, Q2 
Q4 13 0,84977 0,02933 (0,83205; 0,86749) Q1, Q2 

1998 

Q1 19 0,5699 0,1131 (0,5154; 0,6244) Q3, Q4 
Q2 20 0,5805 0,1219 (0,5235; 0,6376) Q3, Q4 
Q3 22 0,7189 0,1044 (0,6726; 0,7651) Q1, Q2, Q4 
Q4 21 0,84762 0,03359 (0,83233; 0,86291) Q1, Q2, Q3 

1999 

Q1 16 0,5647 0,1098 (0,5062; 0,6232) Q3, Q4 
Q2 26 0,5982 0,1252 (0,5476; 0,6487) Q4 
Q3 25 0,6833 0,1188 (0,6343; 0,7324) Q1, Q4 
Q4 26 0,8363 0,0659 (0,8096; 0,8629) Q1, Q2, Q3 

2000 

Q1 20 0,5435 0,1244 (0,4853; 0,6017) Q3, Q4 
Q2 20 0,624 0,1471 (0,5552; 0,6929) Q4 
Q3 24 0,7074 0,1183 (0,6574; 0,7573) Q1, Q4 
Q4 22 0,857 0,03192 (0,84285; 0,87115) Q1, Q2, Q3 

2001 

Q1 20 0,5472 0,1091 (0,4962; 0,5982) Q3, Q4 
Q2 24 0,6405 0,1188 (0,5903; 0,6906) Q3, Q4 
Q3 22 0,7349 0,0862 (0,6967; 0,7731) Q1, Q2, Q4 
Q4 23 0,86165 0,03038 (0,84851; 0,87479) Q1, Q2, Q3 

2002 

Q1 21 0,5775 0,1043 (0,5300; 0,6250) Q3, Q4 
Q2 29 0,5967 0,1433 (0,5421; 0,6512) Q3, Q4 
Q3 24 0,7254 0,0871 (0,6886; 0,7622) Q1, Q2, Q4 
Q4 26 0,8512 0,0662 (0,8244; 0,8780) Q1, Q2, Q3 

2003 

Q1 26 0,5311 0,1161 (0,4842; 0,5780) Q3, Q4 
Q2 33 0,5649 0,1343 (0,5173; 0,6125) Q3, Q4 
Q3 35 0,7273 0,0716 (0,7027; 0,7519) Q1, Q2, Q4 
Q4 33 0,8439 0,0648 (0,8209; 0,8669) Q1, Q2, Q3 

2004 

Q1 34 0,525 0,13 (0,4797; 0,5704) Q3, Q4 
Q2 33 0,5768 0,1341 (0,5293; 0,6244) Q3, Q4 
Q3 37 0,7254 0,0802 (0,6986; 0,7521) Q1, Q2, Q4 
Q4 35 0,8437 0,0636 (0,8218; 0,8655) Q1, Q2, Q3 

2005 

Q1 32 0,5075 0,1339 (0,4592; 0,5557) Q3, Q4 
Q2 42 0,5782 0,1319 (0,5371; 0,6193) Q3, Q4 
Q3 40 0,6812 0,1155 (0,6442; 0,7181) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 0,84263 0,06302 (0,82274; 0,86253) Q1, Q2, Q3 

2006 

Q1 33 0,4935 0,1279 (0,4482; 0,5389) Q2, Q3, Q4 
Q2 46 0,6004 0,128 (0,5624; 0,6384) Q1, Q3, Q4 
Q3 41 0,6977 0,1189 (0,6601; 0,7352) Q1, Q2, Q4 
Q4 38 0,84971 0,06136 (0,82954; 0,86988) Q1, Q2, Q3 

2007 

Q1 41 0,5283 0,1294 (0,4875; 0,5692) Q3, Q4 
Q2 44 0,5649 0,1374 (0,5231; 0,6067) Q3, Q4 
Q3 46 0,7014 0,0978 (0,6724; 0,7305) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 0,8427 0,0748 (0,8197; 0,8658) Q1, Q2, Q3 

2008 Q1 41 0,5428 0,1343 (0,5004; 0,5852) Q3, Q4 
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Q2 46 0,5718 0,1264 (0,5342; 0,6093) Q3, Q4 
Q3 45 0,7077 0,1104 (0,6745; 0,7408) Q1, Q2, Q4 
Q4 42 0,849 0,0662 (0,8283; 0,8696) Q1, Q2, Q3 

2009 

Q1 40 0,5444 0,1259 (0,5042; 0,5847) Q3, Q4 
Q2 44 0,5826 0,1303 (0,5430; 0,6222) Q3, Q4 
Q3 48 0,7049 0,1182 (0,6706; 0,7392) Q1, Q2, Q4 
Q4 42 0,8482 0,0662 (0,8275; 0,8688) Q1, Q2, Q3 

2010 

Q1 35 0,5426 0,1184 (0,5019; 0,5833) Q3, Q4 
Q2 51 0,5898 0,1308 (0,5530; 0,6266) Q3, Q4 
Q3 45 0,7133 0,1137 (0,6791; 0,7474) Q1, Q2, Q4 
Q4 42 0,8518 0,0745 (0,8286; 0,8750) Q1, Q2, Q3 

2011 

Q1 39 0,5521 0,1208 (0,5129; 0,5912) Q3, Q4 
Q2 47 0,5971 0,1275 (0,5597; 0,6346) Q3, Q4 
Q3 46 0,7202 0,1116 (0,6870; 0,7533) Q1, Q2, Q4 
Q4 45 0,846 0,0817 (0,8215; 0,8706) Q1, Q2, Q3 

2012 

Q1 35 0,5505 0,1125 (0,5118; 0,5891) Q3, Q4 
Q2 44 0,6169 0,1385 (0,5748; 0,6590) Q3, Q4 
Q3 43 0,7098 0,121 (0,6726; 0,7471) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 0,8589 0,0769 (0,8346; 0,8832) Q1, Q2, Q3 

2013 

Q1 39 0,5559 0,1188 (0,5174; 0,5945) Q3, Q4 
Q2 41 0,6246 0,1327 (0,5828; 0,6665) Q3, Q4 
Q3 41 0,7131 0,1241 (0,6740; 0,7523) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 0,854 0,0941 (0,8250; 0,8829) Q1, Q2, Q3 

2014 

Q1 38 0,5613 0,1232 (0,5208; 0,6018) Q3, Q4 
Q2 41 0,6184 0,1339 (0,5761; 0,6606) Q3, Q4 
Q3 42 0,7141 0,1195 (0,6769; 0,7514) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 0,8642 0,0751 (0,8411; 0,8873) Q1, Q2, Q3 

2015 

Q1 37 0,5497 0,1115 (0,5126; 0,5869) Q2, Q3, Q4 
Q2 46 0,6307 0,1326 (0,5913; 0,6700) Q1, Q3, Q4 
Q3 39 0,726 0,116 (0,6884; 0,7636) Q1, Q2, Q4 
Q4 42 0,8691 0,0746 (0,8458; 0,8923) Q1, Q2, Q3 
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 - CORRELAÇÃO ENTRE CPI E GPI DE 2008 A 2016 

 

Ano n r R2 p Equação 
2008 159 -0,71 50,73% p < 0,001 GPI = 2,593 - 0,01395 CPI 
2009 159 -0,68 46,09% p < 0,001 GPI = 2,616 - 0,01381 CPI 
2010 160 -0,67 44,22% p < 0,001 GPI = 2,656 - 0,01427 CPI 
2011 161 -0,68 46,83% p < 0,001 GPI = 2,651 - 0,01420 CPI 
2012 159 -0,73 52,75% p < 0,001 GPI = 2,793 - 0,01643 CPI 
2013 160 -0,73 53,87% p < 0,001 GPI = 2,785 - 0,01642 CPI 
2014 160 -0,72 52,05% p < 0,001 GPI = 2,823 - 0,01752 CPI 
2015 160 -0,71 50,01% p < 0,001 GPI = 2,841 - 0,01778 CPI 
2016 160 -0,72 52,04% p < 0,001 GPI = 2,899 - 0,01909 CPI 
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 - ANOVA DO GPI AGRUPADA POR QUARTIS DE CPI 

 

Ano Quartil n Média DesvPad IC de 95% Médias Diferentes 

2008 

Q1 42 2,3789 0,3596 (2,2669; 2,4910) Q1, Q2, Q3 
Q2 39 2,1536 0,2644 (2,0679; 2,2393) Q1, Q4 
Q3 41 1,9889 0,2946 (1,8959; 2,0819) Q1, Q4 
Q4 37 1,6173 0,3177 (1,5114; 1,7232) Q2, Q3, Q4 

2009 

Q1 41 2,4311 0,419 (2,2988; 2,5634) Q1, Q2, Q3 
Q2 38 2,1545 0,2673 (2,0666; 2,2423) Q1, Q4 
Q3 45 2,02 0,2927 (1,9320; 2,1079) Q1, Q4 
Q4 35 1,6397 0,3114 (1,5327; 1,7467) Q2, Q3, Q4 

2010 

Q1 34 2,5 0,4778 (2,3333; 2,6667) Q1, Q2, Q3 
Q2 48 2,1818 0,2599 (2,1063; 2,2572) Q1, Q4 
Q3 41 2,0546 0,3449 (1,9457; 2,1635) Q1, Q4 
Q4 37 1,6593 0,3055 (1,5575; 1,7612) Q2, Q3, Q4 

2011 

Q1 40 2,4727 0,4165 (2,3395; 2,6059) Q1, Q2, Q3 
Q2 42 2,1849 0,2888 (2,0949; 2,2749) Q1, Q4 
Q3 43 2,0208 0,2967 (1,9295; 2,1121) Q1, Q4 
Q4 36 1,6676 0,3137 (1,5615; 1,7738) Q2, Q3, Q4 

2012 

Q1 37 2,5253 0,4302 (2,3818; 2,6687) Q1, Q2, Q3 
Q2 44 2,2078 0,2722 (2,1250; 2,2905) Q1, Q3, Q4 
Q3 40 2,0288 0,2616 (1,9451; 2,1125) Q1, Q2, Q4 
Q4 38 1,652 0,2884 (1,5572; 1,7468) Q2, Q3, Q4 

2013 

Q1 41 2,4962 0,4028 (2,3691; 2,6234) Q1, Q2, Q3 
Q2 40 2,2309 0,317 (2,1295; 2,3323) Q1, Q3, Q4 
Q3 40 2,0064 0,2515 (1,9260; 2,0868) Q1, Q2, Q4 
Q4 39 1,6749 0,3052 (1,5760; 1,7738) Q2, Q3, Q4 

2014 

Q1 39 2,5837 0,4719 (2,4308; 2,7367) Q1, Q2, Q3 
Q2 41 2,1361 0,2828 (2,0468; 2,2253) Q1, Q4 
Q3 41 2,022 0,2782 (1,9342; 2,1098) Q1, Q4 
Q4 39 1,6161 0,2789 (1,5257; 1,7065) Q2, Q3, Q4 

2015 

Q1 38 2,5832 0,5493 (2,4026; 2,7637) Q1, Q2, Q3 
Q2 46 2,1916 0,3167 (2,0976; 2,2857) Q1, Q3, Q4 
Q3 38 1,9751 0,2732 (1,8853; 2,0649) Q1, Q2, Q4 
Q4 38 1,6045 0,2795 (1,5126; 1,6964) Q2, Q3, Q4 

2016 

Q1 40 2,5753 0,5543 (2,3980; 2,7526) Q1, Q2, Q3 
Q2 45 2,2061 0,3395 (2,1041; 2,3081) Q1, Q3, Q4 
Q3 39 1,9616 0,289 (1,8679; 2,0553) Q1, Q2, Q4 
Q4 36 1,604 0,2863 (1,5072; 1,7009) Q2, Q3, Q4 
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 - CORRELAÇÃO ENTRE CPI E EPI DE 2002 A 2016 

 

Ano n r R2 p Equação 
2002 101 0,81 65,08% p < 0,001 EPI = 30,24 + 0,5339 CPI 
2003 130 0,80 64,20% p < 0,001 EPI = 28,39 + 0,5632 CPI 
2004 143 0,78 61,14% p < 0,001 EPI = 27,75 + 0,5712 CPI 
2005 156 0,79 61,66% p < 0,001 EPI = 25,19 + 0,6089 CPI 
2006 161 0,79 61,95% p < 0,001 EPI = 25,60 + 0,6064 CPI 
2007 173 0,78 61,30% p < 0,001 EPI = 24,63 + 0,6285 CPI 
2008 172 0,78 60,53% p < 0,001 EPI = 25,31 + 0,6228 CPI 
2009 172 0,78 60,54% p < 0,001 EPI = 25,29 + 0,6273 CPI 
2010 171 0,77 59,01% p < 0,001 EPI = 25,75 + 0,6220 CPI 
2011 173 0,75 55,69% p < 0,001 EPI = 26,73 + 0,5966 CPI 
2012 163 0,77 59,83% p < 0,001 EPI = 22,13 + 0,6766 CPI 
2014 163 0,79 61,87% p < 0,001 EPI = 21,80 + 0,6825 CPI 
2016 170 0,66 43,21% p < 0,001 EPI = 45,19 + 0,5181 CPI 
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 - ANOVA DO EPI AGRUPADA POR QUARTIS DE CPI 

 

Ano Quartil n Média DesvPad IC de 95% Médias Diferentes 

2002 

Q1 22 40,6 10,82 (35,80; 45,40) Q3, Q4 
Q2 29 47,07 10,83 (42,96; 51,19) Q3, Q4 
Q3 25 56,42 10,26 (52,19; 60,66) Q1, Q2, Q4 
Q4 25 72,96 8,13 (69,60; 76,32) Q1, Q2, Q3 

2003 

Q1 27 37,32 10,02 (33,35; 41,28) Q3, Q4 
Q2 35 42,51 10,32 (38,97; 46,05) Q3, Q4 
Q3 35 56,84 10,07 (53,38; 60,29) Q1, Q2, Q4 
Q4 33 69,53 10,38 (65,85; 73,21) Q1, Q2, Q3 

2004 

Q1 35 37,92 10,69 (34,25; 41,59) Q3, Q4 
Q2 36 42,66 10,99 (38,94; 46,38) Q3, Q4 
Q3 37 55,92 10,2 (52,52; 59,32) Q1, Q2, Q4 
Q4 35 69,52 10,96 (65,76; 73,28) Q1, Q2, Q3 

2005 

Q1 34 34,81 10,67 (31,09; 38,53) Q3, Q4 
Q2 41 41,21 10,87 (37,78; 44,64) Q3, Q4 
Q3 40 52,47 11,41 (48,83; 56,12) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 68,84 10,51 (65,52; 72,15) Q1, Q2, Q3 

2006 

Q1 34 36,31 11,24 (32,39; 40,24) Q3, Q4 
Q2 46 42,27 10,34 (39,20; 45,34) Q3, Q4 
Q3 42 52,65 12,38 (48,79; 56,51) Q1, Q2, Q4 
Q4 39 68,81 11,03 (65,24; 72,39) Q1, Q2, Q3 

2007 

Q1 43 37,26 12,32 (33,47; 41,05) Q3, Q4 
Q2 43 40,39 10,69 (37,10; 43,68) Q3, Q4 
Q3 46 50,86 10,94 (47,61; 54,11) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 69,9 10,36 (66,63; 73,17) Q1, Q2, Q3 

2008 

Q1 43 37,71 12,63 (33,82; 41,60) Q3, Q4 
Q2 44 41,05 10,72 (37,79; 44,31) Q3, Q4 
Q3 44 53,05 11,5 (49,55; 56,55) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 69,11 11,73 (65,41; 72,81) Q1, Q2, Q3 

2009 

Q1 42 37,11 11,67 (33,47; 40,74) Q3, Q4 
Q2 42 41,82 11,66 (38,19; 45,46) Q3, Q4 
Q3 48 52,8 12,27 (49,23; 56,36) Q1, Q2, Q4 
Q4 40 69,64 10,93 (66,14; 73,14) Q1, Q2, Q3 

2010 

Q1 35 35,2 9,38 (31,97; 38,42) Q2, Q3, Q4 
Q2 50 43,13 11,87 (39,76; 46,50) Q1, Q3, Q4 
Q3 44 53,28 13,1 (49,30; 57,26) Q1, Q2, Q4 
Q4 42 69,34 11,21 (65,85; 72,84) Q1, Q2, Q3 

2011 

Q1 40 36,95 10,78 (33,50; 40,39) Q3, Q4 
Q2 45 42,83 11,64 (39,34; 46,33) Q3, Q4 
Q3 45 53,41 12,96 (49,51; 57,30) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 68,54 11,84 (64,90; 72,19) Q1, Q2, Q3 

2012 

Q1 36 35,83 10,2 (32,38; 39,28) Q2, Q3, Q4 
Q2 44 43,73 12,29 (40,00; 47,47) Q1, Q3, Q4 
Q3 42 52,5 12,4 (48,64; 56,37) Q1, Q2, Q4 
Q4 41 70,34 10,17 (67,13; 73,55) Q1, Q2, Q3 

2014 

Q1 38 36,53 10,42 (33,10; 39,95) Q2, Q3, Q4 
Q2 41 43,34 12,14 (39,51; 47,18) Q1, Q3, Q4 
Q3 41 52,06 12,87 (48,00; 56,12) Q1, Q2, Q4 
Q4 43 69,85 10,22 (66,70; 72,99) Q1, Q2, Q3 
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2016 

Q1 39 53,49 12,1 (49,57; 57,41) Q2, Q3, Q4 
Q2 45 64,11 12,95 (60,23; 68,00) Q1, Q4 
Q3 44 70,8 12,01 (67,15; 74,45) Q1, Q4 
Q4 42 80,45 9,76 (77,40; 83,49) Q1, Q2, Q3 

 

  



131 
 

 - MATRIZ DE CORRELAÇÕES ENTRE AS VARIÁVEIS 

 

 Da Tabela 31 até a Tabela 51 estão apresentadas as matrizes de correlação 

entre as variáveis utilizadas nesta pesquisa para os anos de 1995 até 2016. As tabelas 

apresentam o coeficiente de correlação de Pearson (r) e o valor-p da correlação entre 

cada uma das variáveis. Destacados em negrito encontram-se os maiores valores do 

coeficiente de correlação de cada variável. 

 

Tabela 31 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 1995 
  CPI PIB PIB Per Capita FDI 

PIB 
0,148    

0,362    

PIB Per Capita 
0,770 0,296   

0,000 0,000   

FDI 
0,178 0,706 0,403  

0,285 0,000 0,000  

IDH 
0,811 0,288 0,685 0,330 
0,000 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 32 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 1996 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI 

PIB 
0,215    

0,123    

PIB Per Capita 
0,844 0,272   

0,000 0,000   

FDI 
0,183 0,788 0,335  

0,200 0,000 0,000  

IDH 
0,836 0,287 0,699 0,280 
0,000 0,000 0,000 0,001 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 33 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 1997 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI 

PIB 
0,161    

0,259    

PIB Per Capita 
0,842 0,276   

0,000 0,000   

FDI 
0,146 0,843 0,348  

0,321 0,000 0,000  

IDH 
0,829 0,278 0,715 0,290 
0,000 0,001 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

 

 

 



132 
 

Tabela 34 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 1998 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI 

PIB 
0,217    

0,049    

PIB Per Capita 
0,845 0,257   

0,000 0,000   

FDI 
0,316 0,872 0,395  

0,004 0,000 0,000  

IDH 
0,744 0,270 0,712 0,300 
0,000 0,001 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 35 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 1999 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI 

PIB 
0,238    

0,019    

PIB Per Capita 
0,847 0,259   

0,000 0,000   

FDI 
0,339 0,891 0,409  

0,001 0,000 0,000  

IDH 
0,721 0,265 0,710 0,296 
0,000 0,001 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 36 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2000 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI 

PIB 
0,231    

0,030    

PIB Per Capita 
0,845 0,271   

0,000 0,000   

FDI 
0,388 0,801 0,423  

0,000 0,000 0,000  

IDH 
0,723 0,246 0,673 0,308 
0,000 0,001 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 37 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2001 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI 

PIB 
0,235    

0,026    

PIB Per Capita 
0,852 0,263   

0,000 0,000   

FDI 
0,371 0,864 0,435  

0,000 0,000 0,000  

IDH 
0,781 0,241 0,674 0,321 
0,000 0,002 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
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Tabela 38 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2002 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,251     

0,011     

PIB Per Capita 
0,856 0,244    

0,000 0,000    

FDI 
0,396 0,775 0,424   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,744 0,242 0,668 0,348  

0,000 0,002 0,000 0,000  

EPI 
0,807 0,224 0,730 0,354 0,889 
0,000 0,003 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 39 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2003 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,269     

0,002     

PIB Per Capita 
0,859 0,233    

0,000 0,001    

FDI 
0,389 0,827 0,421   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,760 0,251 0,666 0,343  

0,000 0,001 0,000 0,000  

EPI 
0,801 0,236 0,734 0,344 0,891 
0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 40 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2004 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,277     

0,001     

PIB Per Capita 
0,853 0,226    

0,000 0,001    

FDI 
0,324 0,757 0,330   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,744 0,259 0,668 0,280  

0,000 0,001 0,000 0,000  

EPI 
0,782 0,240 0,735 0,259 0,893 
0,000 0,001 0,000 0,001 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 41 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2005 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,287     

0,000     

PIB Per Capita 
0,857 0,216    

0,000 0,002    

FDI 
0,410 0,533 0,383   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,738 0,257 0,667 0,321  

0,000 0,000 0,000 0,000  

EPI 
0,785 0,238 0,730 0,324 0,889 
0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
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Tabela 42 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2006 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,276     

0,000     

PIB Per Capita 
0,846 0,197    

0,000 0,005    

FDI 
0,401 0,654 0,377   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,744 0,257 0,664 0,326  

0,000 0,000 0,000 0,000  

EPI 
0,787 0,239 0,725 0,327 0,888 
0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 43 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2007 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,281     

0,000     

PIB Per Capita 
0,825 0,181    

0,000 0,009    

FDI 
0,381 0,503 0,332   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,743 0,264 0,662 0,296  

0,000 0,000 0,000 0,000  

EPI 
0,783 0,243 0,728 0,296 0,889 
0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 44 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2008 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,269     

0,000     

PIB Per Capita 
0,788 0,175    

0,000 0,013    

FDI 
0,359 0,750 0,322   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,745 0,269 0,660 0,326  

0,000 0,000 0,000 0,000  

GPI 
-0,712 -0,054 -0,569 -0,107 -0,523 
0,000 0,502 0,000 0,179 0,000 

EPI 
0,778 0,248 0,724 0,296 0,890 
0,000 0,001 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
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Tabela 45 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2009 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,265     

0,000     

PIB Per Capita 
0,813 0,192    

0,000 0,006    

FDI 
0,373 0,740 0,388   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,741 0,256 0,665 0,336  

0,000 0,001 0,000 0,000  

GPI 
-0,679 -0,036 -0,554 -0,094 -0,509 
0,000 0,659 0,000 0,238 0,000 

EPI 
0,778 0,231 0,739 0,301 0,891 
0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 46 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2010 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,250     

0,001     

PIB Per Capita 
0,828 0,186    

0,000 0,008    

FDI 
0,315 0,800 0,309   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,729 0,254 0,663 0,294  

0,000 0,000 0,000 0,000  

GPI 
-0,665 -0,032 -0,543 -0,054 -0,484 
0,000 0,690 0,000 0,501 0,000 

EPI 
0,768 0,224 0,737 0,244 0,888 
0,000 0,003 0,000 0,001 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 47 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2011 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,247     

0,001     

PIB Per Capita 
0,804 0,175    

0,000 0,013    

FDI 
0,317 0,668 0,281   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,716 0,256 0,655 0,287  

0,000 0,000 0,000 0,000  

GPI 
-0,684 -0,039 -0,554 -0,104 -0,493 
0,000 0,624 0,000 0,194 0,000 

EPI 
0,746 0,223 0,732 0,241 0,890 
0,000 0,003 0,000 0,001 0,000 

Fonte: Autor. 
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Tabela 48 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2012 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,245     

0,002     

PIB Per Capita 
0,794 0,197    

0,000 0,005    

FDI 
0,366 0,709 0,375   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,715 0,248 0,660 0,315  

0,000 0,001 0,000 0,000  

GPI 
-0,726 -0,031 -0,540 -0,101 -0,491 
0,000 0,702 0,000 0,204 0,000 

EPI 
0,774 0,209 0,726 0,292 0,884 
0,000 0,006 0,000 0,000 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 49 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2013 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,242     

0,002     

PIB Per Capita 
0,797 0,177    

0,000 0,012    

FDI 
0,264 0,734 0,226   

0,001 0,000 0,002   

IDH 
0,724 0,243 0,647 0,247  

0,000 0,001 0,000 0,001  

GPI 
-0,734 -0,027 -0,537 -0,056 -0,499 
0,000 0,737 0,000 0,487 0,000 

Fonte: Autor. 
 

Tabela 50 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2015 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI IDH 

PIB 
0,219     

0,005     

PIB Per Capita 
0,822 0,247    

0,000 0,001    

FDI 
0,328 0,811 0,394   

0,000 0,000 0,000   

IDH 
0,742 0,225 0,707 0,287  

0,000 0,002 0,000 0,000  

GPI 
-0,707 -0,026 -0,508 -0,099 -0,512 
0,000 0,750 0,000 0,215 0,000 

Fonte: Autor. 
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Tabela 51 - Matriz de correlação entre os indicadores para o ano de 2016 
 CPI PIB PIB Per Capita FDI GPI 

PIB 
0,210     

0,007     

PIB Per Capita 
0,811 0,261    

0,000 0,000    

FDI 
0,278 0,849 0,316   

0,000 0,000 0,000   

GPI 
-0,721 -0,028 -0,519 -0,048  

0,000 0,734 0,000 0,548  

EPI 
0,657 0,170 0,600 0,205 -0,491 
0,000 0,027 0,000 0,006 0,000 

Fonte: Autor. 


