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EFEITOS DA CORRUPÇÃO SOBRE O CRESCIMENTO ECONÔMICO 
 
 
 
 

Mateus de Castro Cardoso 
 
 

Orientador: Prof. Dr. Christian Lehmann 
 
 
 
 

Resumo 

 
A corrupção e seus efeitos sobre as principais variáveis 
macroeconômicas estão cada vez mais em evidência na sociedade 
e na literatura acadêmica. Existem, hoje, diversos estudos que 
buscam analisar empiricamente os efeitos da corrupção, 
prevalecendo a hipótese de que esta traz efeitos deletérios à 
sociedade, prejudicando o crescimento econômico. Este trabalho 
procura testar a possibilidade de que a corrupção afete o 
desenvolvimento econômico de forma não linear, propondo a 
existência de um ponto máximo de crescimento econômico a 
respeito da corrupção. Foi utilizado o método de dados em painel em 
efeitos fixos, com dados de 184 países, durante o período de 2005 a 
2017. Os resultados encontrados corroboram a hipótese Sand the 
Wheels, mostrando que a corrupção afeta de forma negativa o 
crescimento econômico, independente do nível de corrupção. Ainda, 
os primeiros níveis de corrupção seriam os que mais afetam o PIB, 
havendo um decrescimento no efeito marginal da corrupção. 
 
 
Palavras Chave: corrupção, desenvolvimento econômico, relação 

não linear 
 
 
 

1. Introdução 

A corrupção é, atualmente, um assunto muito debatido nos círculos 

acadêmicos e sociais. Principalmente no Brasil, o tema ganhou muita relevância nos 

últimos anos, diante do descobrimento de seguidos esquemas de corrupção 

perpetrados no governo em todas suas instâncias, seja ela municipal, estadual ou 

federal. 
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Diante da atual relevância deste tema, surgem vários questionamentos 

quanto à natureza da corrupção e de seus efeitos. Quais os incentivos existentes 

para que os agentes se tornem corruptos? Quais os principais determinantes da 

corrupção? Quais são os principais efeitos desta sobre as principais variáveis 

macroeconômicas? Estes são apenas alguns dos temas cuja abordagem se torna 

necessária, do ponto de vista das ciências econômicas. 

Recentemente, vários estudos como Mauro (1995), Johnson et al. (2011) e 

Islam (2004) buscaram entender como a corrupção afeta diretamente o 

desenvolvimento econômico.  Os efeitos indiretos da corrupção bem como seu 

comportamento também foram objeto de interesse de diversos artigos, como os de 

Dreher e Gassebner (2013) e Kamal et al. (2018). Há também uma grande 

diversidade de opiniões sobre o tema, havendo aqueles que argumentam que a 

corrupção pode trazer benefícios para a economia, como Leff (1964) e Leys (1965), 

e estudos que apontam para os efeitos pernicioso da corrupção sobre o crescimento 

econômico como Mauro (1995). 

No entanto, apesar da recente diversidade de pesquisas sobre o tema, a 

relação entre corrupção e desenvolvimento econômico ainda é um tema muito rico 

para a literatura. Há uma série de dificuldades encontradas pelos estudiosos da 

área, relacionadas à captura e obtenção de dados relevantes a esses estudos e à 

delimitação e direção de causalidade dos efeitos da corrupção. Isso leva a uma 

grande quantidade de diferentes abordagens metodológicas quanto ao estudo da 

corrupção. Apesar disso, pode-se perceber uma pequena predominância de 

pesquisas que utilizam cortes transversais de vários países e buscam entender os 

efeitos lineares da corrupção. 

A maioria dos estudos procura pesquisar os efeitos da corrupção sobre o 

crescimento econômico testando a hipótese de que a corrupção seja negativa para a 

economia contra a hipótese de que os efeitos da corrupção sobre o desenvolvimento 

econômico sejam positivos. No entanto, poucos estudos buscaram relacionar 

corrupção e crescimento de forma não linear.  

Sabendo da existência de um grande número de variáveis que se 

relacionam de forma não linear dentro da literatura econômica, o presente estudo 
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busca testar, para corrupção e desenvolvimento econômico, a possibilidade de 

existência de uma relação deste tipo entre as duas variáveis. Buscou-se, portanto, 

testar empiricamente, usando regressões estatísticas, a possibilidade de a 

corrupção afetar de forma quadrática o PIB dos países. 

Visando alcançar tal resultado, este trabalho utilizou do método de efeitos 

fixos em dados em painel, apoiando-se em metodologias utilizadas por estudos 

como os de Everhart et al. (2009), Mauro (1995) e Djankov et al. (2006). A variável 

dependente escolhida foi o PIB per capita dos países da amostra, e a principal 

variável explicativa foi a corrupção nos países, para a qual se usou um índice de 

percepção de corrupção como proxy. Como variáveis de controle, utilizou-se os anos 

obrigatórios de educação em cada país, o consumo do governo como porcentagem 

do PIB e o número de dias necessários para se abrir uma firma, representando o 

nível de regulação estatal dos países. Todos os dados foram retirados da base de 

dados do Banco Mundial, com exceção do índice de percepção de corrupção, que 

foi retirado da base de dados do índice Corruption Perception Index, elaborado pela 

organização Transparency International.  

Na maioria das regressões utilizadas, o coeficiente encontrado para a 

variável corrupção foi negativo e estatisticamente significante, como encontrado por 

grande parte da literatura econômica. A principal, e mais robusta, regressão 

realizada revelou um valor negativo para o coeficiente da variável corrupção e um 

valor positivo e significante, em todos os intervalos de confiança, para o coeficiente 

da corrupção ao quadrado.  

Para corroborar a hipótese da existência de uma relação quadrática entre 

PIB e corrupção, com a existência de um ponto máximo para o desenvolvimento 

econômico, os resultados deveriam trazer um valor positivo e significante para o 

coeficiente da corrupção, bem como um valor negativo e significante para o 

elemento quadrático da corrupção. No entanto, apenas uma das regressões 

realizadas revelou resultados semelhantes. Como mencionado, a regressão mais 

robusta realizada trouxe um resultado oposto, com um coeficiente negativo para a 

corrupção e positivo para a corrupção ao quadrado. 
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Estes números apontam para a existência de um efeito negativo do aumento 

da corrupção sobre o crescimento econômico, conforme encontrado por Mauro 

(1995), bem como pela maioria da literatura econômica vigente. Tal resultado ainda 

revela a existência de um efeito marginal decrescente da corrupção sobre o 

crescimento ecoômico, de forma que podemos concluir que os primeiros níveis de 

percepção de corrupção são aqueles que mais afetam o PIB. 

O presente estudo é dividido em quatro seções principais, se estruturando 

da seguinte forma: Primeiramente, há uma breve revisão de literatura sobre o tema, 

destacando a importância das hipóteses de Grease the Wheels e Sand the Wheels 

no arcabouço literário vigente. Em seguida, o artigo passa a uma descrição da base 

de dados e modelo estatístico utilizado no trabalho. Após isso, passa-se à descrição 

dos resultados encontrados e, por fim, às considerações finais sobre o tema 

estudado. 

 

2. A corrupção sob o viés econômico 

2.1. A corrupção e seus determinantes 

Para realizar o estudo aqui proposto, primeiramente, é necessário conceituar 

corrupção do ponto de vista econômico. O dicionário Michaelis define corrupção 

como “o ato ou efeito de subornar alguém para vantagens pessoais ou de terceiros” 

ou, ainda, o “uso de meios ilícitos, por parte de pessoas do serviço público, para 

obtenção de informações sigilosas, a fim de conseguir benefícios para si ou para 

terceiros”. No campo econômico, Nye (1967) define corrupção como uma atitude na 

qual há desvio das funções públicas devido a interesses privados. Shleifer e Vishny 

(1993) a definem como a venda, por representantes do governo, de propriedades do 

Estado em benefício próprio1. Por fim, a definição utilizada pelo Banco Mundial, em 

1997, foi o abuso do poder público para fins pessoais  (World Bank, 1997). 

Partindo das variadas definições existentes, Jain (2001) pontua que, apesar 

da dificuldade de se obter uma única definição, podemos observar um consenso na 

                                                             
1 Tradução livre do original: “the sale by government officials of government property for personal 
gain”. 
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literatura quanto a corrupção se referir a qualquer atitude na qual um agente público 

usa de suas atribuições e poderes concedidos pelo Estado para obter benefício 

privado, de uma maneira que seja contra as regras vigentes. Havendo uma definição 

para o fenômeno, é também interessante entender a motivação e a estrutura de 

incentivos que levam agentes públicos a optarem por realizar atividades ilícitas para 

alcançar benefícios próprios. 

Em seu artigo seminal, Becker (1968) propôs o uso de modelos 

microeconômicos para entender a motivação por trás de uma atividade ilícita. Dessa 

forma, segundo Garcia (2003),  vários estudos posteriores focaram na comparação 

das utilidades esperadas de um comportamento para explicar a estrutura de 

incentivos e oportunidades para a prática de atos corruptos. Em outras palavras, a 

análise microeconômica, baseada em Becker (1968), parte do princípio de que o 

agente público busca maximizar sua utilidade, comparando os benefícios e custos 

de se tornar corrupto.  

Os lucros obtidos em atividades corruptas podem ser considerados como os 

benefícios privados obtidos, citados por Nye (1967) e o Banco Mundial (1997). 

Segundo Garcia (2003), o lucro da atividade corrupta poderia surgir da extração do 

excedente social em proveito de um agente privado. Shleifer e Vishny (1993) 

pontuam que, na maioria dos casos, o uso do poder público não é demandado pelo 

próprio agente do Estado, mas sim por agentes privados, visando obter benefícios 

que não poderiam ser conseguidos de outra forma. Para o agente público, o lucro da 

atividade corrupta viria então na forma de subornos e benefícios oferecidos por 

esses agentes privados.  

Dentro da análise microeconômica, tais lucros deveriam, então, ser 

comparados com os custos de realizar uma atividade ilícita. Jain (2001) cita como os 

custos da corrupção a probabilidade do agente ser descoberto realizando atos 

ilícitos e punido pelo sistema legal. Quanto maior a probabilidade de detecção e 

punição, maior seriam os custos dos agentes se tornarem corruptos. O grau de  

severidade da punição também é um custo associado por Jain (2001) às atividades 

corruptas. Outro custo, trazido por Acemoglu e Verdier (1998) em Garcia (2003), 
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seria o custo de oportunidade que agentes talentosos teriam ao realizar atividades 

corruptas, uma vez que esses talentos poderiam ser empregados em outras áreas. 

Além da análise microeconômica, outro determinante da corrupção muito 

presente na literatura diz respeito ao ambiente institucional no qual os agentes 

públicos estão inseridos. Jain (2001) argumenta que, quanto mais discricionários 

forem os poderes dos agentes públicos na alocação de recursos, maiores serão as 

oportunidades para que esses agentes sejam corruptos. Este tipo de análise 

também cita a eficiência do Estado na detecção e punição de atos ilícitos como fator 

determinante na corrupção. O quão burocrática é a máquina do governo seria mais 

um fator característico do ambiente citado na literatura como influente no nível de 

corrupção. Dreher e Gassebner (2013) buscaram estudar a relação entre corrupção 

e regulação estatal, pontuando que uma maior regulação aumentaria o número de 

oportunidades para a corrupção de agentes públicos. 

Tal enfoque macroeconômico na análise da corrupção foi trazido por Mauro 

(1995), que buscou analisar os efeitos da corrupção no desenvolvimento econômico, 

objetivo similar ao do presente estudo. Dreher e Gassebner (2013), Islam (2004) e 

Kamal et al. (2018) podem ser citados como outros trabalhos que estudaram a 

corrupção do ponto de vista macroeconômico, se apoaindo em dados e na 

econometria como ferramentas de análise. Em sua maioria, trabalhos que focaram 

na corrupção sob este ponto de vista procuraram entender os efeitos desta sobre o 

ambiente econômico.  

Existem, dentro deste enfoque, duas principais teorias quanto aos efeitos da 

corrupção, sobre  as quais passamos agora a dissertar. 

 

2.2. Hipóteses Grease the Wheels vs. Sand the Wheels 

O nível de corrupção dentro de um governo pode afetar um grande número 

de variáveis econômicas relevantes, causando efeitos diversos na economia de uma 

nação. Dentro deste contexto, a literatura econômica propõe duas principais 

hipóteses quanto ao impacto da corrupção no desenvolvimento econômico: As 

hipóteses Grease the Wheels e Sand the Wheels. 
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Existe, na população em geral, o senso de que a corrupção é uma variável 

que afeta de maneira negativa o ambiente econômico. No entanto, existem 

pesquisadores que sugerem que essa, na verdade, afetaria de forma positiva o 

crescimento econômico. A hipótese Grease the Wheels, sugerida por Leff (1964) e 

Leys (1965) destaca que, dependendo do ambiente institucional de um determinado 

país, a corrupção poderia gerar benefícios à economia. De acordo com Méon e Weill 

(2010), a corrupção poderia agir de forma positiva, ao diminuir a ineficiência da 

regulação em países cujo sistema burocrático desfavoreça os agentes econômicos 

de alguma forma. 

Um dos benefícios que a corrupção pode trazer ao crescimento econômico, 

segundo a hipótese Grease the Wheels, seria ao acelerar o processo de entrada de 

novas firmas, aumentando a eficiência do sistema econômico (Méon e Weill, 2010). 

Outra forma como a corrupção poderia beneficiar o crescimento seria ao burlar leis 

prejudiciais à economia, gerando ganhos de eficiência em casos onde a intervenção 

estatal é socialmente indesejável (Oliveira, 2018). 

Pesquisadores que suportam tal teoria destacam que um ambiente 

excessivamente regulado é necessário para que se possam observar os efeitos 

positivos da corrupção. Huntington (1968) coloca que, em termos de crescimento 

econômico, a única coisa pior que uma sociedade com uma burocracia muito 

centralizada, rígida e desonesta é uma sociedade com uma burocracia muito 

centralizada, rígida e honesta2. Méon e Weill (2010) colocam que, tudo mais 

constante, quanto menos democrático o país, mais positivos serão os efeitos da 

corrupção sobre esta nação. 

Pesquisas recentes trazem resultados empíricos que suportam a hipótese 

Grease the Wheels. Jiang e Nie (2014) encontrou efeitos positivos de corrupções 

regionais sobre o lucro das firmas privadas na China. Dreher e Gassebner (2013) 

encontraram benefícios da corrupção ao analisar a diminuição dos impactos 

negativos da regulação sobre o ambiente empresarial em países cujo sistema 

econômico é muito regulado. Os pesquisadores argumentam que a análise de 

                                                             
2 Tradução livre do original: “In terms of economic growth, the only thing worse than a society with a 
rigid, over-centralized dishonest bureaucracy, is one with a rigid, over-centralized, honest 
bureaucracy”. 
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impactos indiretos da corrupção seria uma maneira mais efetiva de testar a hipótese 

Grease the Wheels do que o uso de índices de crescimento, como é feito na maioria 

dos estudos. 

No entanto, dentro da literatura, ao analisar os efeitos diretos da corrupção 

sobre o crescimento, a maioria dos trabalhos reforça a ideia de que atos corruptos 

impactam de forma negativa o crescimento econômico. Foi dada a tal teoria o nome 

de hipótese Sand the Wheels. Segundo os teóricos dessa linha, a corrupção possui, 

na verdade, um efeito negativo sobre as variáveis econômicas. 

Mauro (1995) argumenta que, em países onde existem falhas nas 

instituições, a corrupção acentuaria estes problemas ao invés de diminuir a 

ineficiência. Os pesquisadores que suportam a hipótese Sand the Wheels colocam 

que a corrupção mudaria a alocação ótima de recursos na economia, distorcendo os 

incentivos e gerando ineficiências e impecilhos ao crescimento econômico ao criar 

uma espécie de taxação extra dentro da economia. Shleifer e Vishny (1993) 

pontuam que a natureza ilegal da corrupção e, consequentemente, os esforços dos 

agentes para ocultar sua existência e evitar uma punição fariam com que subornos e 

desvios característicos de sistemas corruptos causem uma maior distorção na 

alocação de recursos do que a cobrança de impostos.  

Ades e Tella (1997) colocam que, em ambientes muito corruptos, 

empresários gastam mais tempo e recursos para obter os mesmos níveis de lucro, 

quando comparados a ambientes não corruptos. Dessa forma, a corrupção afetaria 

negativamente os ambientes empresariais ao aumentar o custo de se fazer negócios 

e criar uma maior imprevisibilidade desses custos, uma vez que passa a existir a 

possibilidade de cobrança de subornos (Garcia, 2003).  

Outro custo criado pela corrupção exposto na literatura seria a ineficiência 

proposital do governo, gerada pelos agentes públicos que antecipam a possibilidade 

de obtenção de suborno (Goel e Rich, 1989). Méon e Sekkat (2005) argumentam 

ainda que pode haver uma causalidade reversa entre corrupção e regulação da 

economia. Segundo Myrdal (1970), os agentes públicos teriam um incentivo a 

promover a ineficiência e o aumento do número de processos burocráticos, visando 

obter uma maior quantidade de subornos vindos dos agentes privados.  
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Seguindo esta teoria, Mauro (1995), Islam (2004) e Johnson et al. (2011) 

obtiveram resultados empíricos consistentes com a hipótese Sand the Wheels. De 

acordo com o encontrado pela maioria dos pesquisadores neste campo, o aumento 

da corrupção impacta de forma negativa o desenvolvimento econômico nos países. 

É necessário destacar, porém, que todos os trabalhos que estudaram de 

maneira empírica os efeitos da corrupção procuraram testar a hipótese Sand the 

Wheels contra a hipótese Grease the Wheels. Não há, no entanto, nenhuma 

tentativa de conciliar as duas teorias, considerando tanto a possibilidade de efeitos 

positivos da corrupção ao dimimnuir a ineficiência da regulação quanto de seus 

efeitos negativos, ao criar um maior custo à sociedade e distorção de alocação de 

recursos. 
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3. Relação não linear entre corrupção e desenvolvimento 

econômico 

É comum na literatura econômica e acadêmica situações em que duas 

variáveis se relacionam de forma não linear. Por exemplo, o impacto da educação 

nos salários de um indivíduo ou o efeito da renda familiar no nível de consumo da 

família3. Em relações com tal característica, o valor da primeira derivada depende do 

nível observado da variável estudada. Em outras palavras, o impacto, medido na 

variável dependente, de uma mudança na variável explicativa depende do nível 

desta mesma variável. 

Existem, como mostrado anteriormente, estudos que buscam testar 

empiricamente as hipóteses de Grease the Wheels ou Sand the Wheels para os 

efeitos da corrupção sobre o crescimento econômico. No entanto, a pesquisa de 

literatura realizada revelou apenas estudos que buscam testar uma hipótese contra 

a outra, assumindo como linear essa complexa relação. Dessa forma, nasce o 

questionamento: Poderia a quantidade de corrupção presente em um país impactar 

no crescimento econômico de forma não linear? 

Assumir essa hipótese seria dizer que o impacto de uma mudança no nível 

de corrupção dependeria do próprio nível observado. Assim, o valor desse impacto 

poderia ter valores positivos e negativos, dependendo do nível de corrupção 

existente em cada país. Dessa forma, seria possível a existência de ambos os 

efeitos, Sand the Wheels e Grease the Wheels, simultaneamente, sendo que o efeito 

líquido da corrupção sobre o crescimento econômico dependeria da própria 

quantidade de corrupção observada. 

Tal situação levaria, então, à existência de uma quantidade ideal de 

corrupção, um ponto aonde o desenvolvimento econômico seria maximizado em 

respeito à quantidade de corrupção. Para exemplificar, vamos tomar o exemplo do 

lucro de uma empresa e da quantidade de um determinado produto fabricada pela 

mesma empresa. Ao analisar o impacto do nível de produção sobre o lucro, 

percebe-se que, dadas as curvas de demanda e tecnologia deste produto, o lucro 

                                                             
3 Wooldridge, J. Introdução à econometria: uma abordagem moderna. São Paulo: Pioneira thomson 
learning, 2014. 2014. 
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aumenta para cada nova unidade produzida, até atingir determinado nível de 

produção4, a partir do qual o efeito do aumento na produção sobre o lucro passa a 

ser negativo. Existe então um valor “ótimo” de produção, que maximiza o valor do 

lucro em repeito a quantidade produzida.  

Aqui propomos a existência de dinâmica semelhante entre corrupção e 

crescimento econômico. A ideia intuitiva é que a corrupção em seus primeiros níveis 

teria um efeito líquido positivo sobre o crescimento econômico, até que fosse 

atingido o nível “ótimo” de corrupção. A partir desse nível, o efeito da corrupção 

sobre a economia passaria a ser negativo, levando a uma queda no 

desenvolvimento para maiores níveis de corrupção. Graficamente, podemos 

observar que, ao contrário do proposto pelas teorias Grease the Wheels e Sand the 

Wheels, a corrupção e desenvolvimento econômico formariam uma curva com 

concavidade voltada para baixo, como ilustrado nas figuras de 1 a 3. 

Figura 1. Gráfico para a hipótese Sand the Wheels. 

 

 

 

                                                             
4 VARIAN, Hal. R. Microeconomia: Uma abordagem moderna. São Paulo: Campus, 2016. 
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Figura 2. Gráfico para a hipótese Grease the Wheels. 

Figura 3. Gráfico para a hipótese sugerida 

 

Vale ressaltar que, matematicamente, seria possível também a existência de 

uma curva com concavidade voltada para cima, onde existiria um ponto de mínimo 

para o crescimento econômico em respeito à corrupção. No entanto, a existência de 

dinâmica semelhante não faz sentido do ponto de vista teórico, uma vez que não há 

sentido em um ponto de mínimo diferente de zero para o desenvolvimento 

econômico. Tal relação somente faria sentido, do ponto de vista econômico, se 

analisada somente sua região decrescente e acima de zero. 
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Teoricamente, a existência de uma curva com concavidade voltada para 

baixo (figura 3) na relação entre corrupção e desenvolvimento seria justificada pela 

existência de ambos os efeitos, Grease the Wheels e Sand the Wheels ao mesmo 

tempo na economia. Nos menores níveis, os efeitos benéficos da corrupção 

propostos pela teoria Grease the Wheels prevaleceriam aos efeitos deletérios desta, 

levando a um desenvolvimento econômico crescente para um aumento na 

corrupção. Inicialmente, efeitos como o aumento no número de firmas, a maior 

facilidade de se fazer negócios, a desconsideração de leis economicamente 

ineficientes e a aceleração de processos burocráticos levariam a um aumento de 

eficiência dentro de uma economia engessada, trazendo benefícios à economia 

maiores que os efeitos perniciosos da corrupção. Destaca-se aqui, como em Méon e 

Weill (2010), que tais efeitos seriam decorrentes de sistemas burocráticos que 

desfavorecem os empresários, onde a corrupção funcionaria como meio para 

diminuir a ineficiência da regulação estatal e aumentar a velocidade de processos 

burocráticos. 

Ao passo que a corrupção aumenta, o incremento no desenvolvimento 

econômico seria cada vez menor, até que fosse atingido um ponto onde os efeitos 

negativos da corrupção na economia passariam a ser maiores que seus benefícios. 

A partir deste ponto, efeitos como o aumento no risco do investimento em países 

corruptos, a imprevisibilidade de custos gerada pela existência de subornos e a 

distorção gerada na alocação ótima de recursos passariam a se sobressair aos 

efeitos benéficos da corrupção, levando a um decrescimento no desenvolvimento 

econômico a medida que a corrupção aumenta. 

Como se pode observar, existiria portanto um nível ideal de corrupção neste 

sistema, onde os efeitos benéficos e deletérios desta seriam igualados. Um pouco 

de corrupção a mais do que este ponto levaria ao prevalecimento dos efeitos 

negativos da corrupção, diminuindo o desenvolvimento, ao passo de que um pouco 

de corrupção a menos levaria à região da curva onde um incremento na corrupção 

poderia ainda elevar o nível econômico. Assim, teríamos um ponto de máximo de 

desenvolvimento econômico em respeito à corrupção, que possuiria um valor ideal 

neste mesmo ponto. 
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Com base nesta proposição, passamos ao teste e demonstração de 

resultados das regressões realizadas. A hipótese que se procurou confirmar é a da 

existência de uma relação não linear entre corrupção e desenvolvimento econômico, 

levando a um ponto de máximo do desenvolvimento econômico em respeito à 

corrupção e a uma quantidade ótima no nível desta. 

 

4. Estudo Empírico 

 

4.1. Descrição do modelo utilizado 

No presente estudo, optou-se por realizar regressões utilizando o modelo 

de efeitos fixos para dados em painel. O principal motivo para a escolha desse 

modelo é que ele permite controlar efeitos específicos, que permanecem constantes 

no tempo, para cada país. Segundo Kamal et al. (2018),  o modelo de efeitos fixos é 

mais indicado em casos onde se assume que esses efeitos estão correlacionados 

com as variáveis explicativas incluídas no modelo.  

Uma base de dados em painel difere basicamente de uma base de dados 

com cortes transversais na medida em que a primeira guarda informações de 

diferentes indivíduos acompanhados ao longo do tempo. Diferentemente de dados 

com cortes transversais, que apenas possuem uma observação para cada unidade 

amostral, dados em painel possuem múltiplas observações para cada indivíduo 

presente na amostra, onde cada observação foi realizada em um momento diferente 

no tempo. A característica principal de uma base de dados em painel é que esta 

possui uma série temporal de observações para cada unidade da amostra, seja ela 

um indivíduo, país ou firma (Wooldridge, 2014). 

Ao se trabalhar com um modelo que utiliza efeitos fixos com dados em 

painel, podemos controlar efeitos constantes no tempo para cada unidade 

observada, retirando essas constantes da análise. Isso ocorre pois o modelo faz 

uma diferenciação entre os anos presentes na amostra, de forma que todos os 

fatores constantes no tempo desaparecem da análise (Wooldridge, 2014). Tal 
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característica se torna muito importante no contexto estudado, visto que podem 

existir uma série de fatores que se relacionam com a corrupção e o crescimento 

econômico e são de difícil observação. 

Quando se pensa em determinantes de corrupção, uma série de 

elementos, como fatores culturais e históricos de cada país, podem ser 

correlacionados tanto com o nível de corrupção quanto com o desenvolvimento 

econômico. No entanto, muitas dessas características, individuais para cada nação, 

são de difícil observação e mensuração. Dessa forma, um modelo que permita 

controlar tais efeitos sem possuir dados específicos para cada um desses diversos 

fatores é muito útil para a presente análise. 

O modelo de efeitos fixos separa os fatores não observados em dois 

grupos. O primeiro grupo, composto de elementos constantes ao longo do tempo, é 

chamado de efeitos fixos. Como já mencionado, graças às características do 

modelo, esse primeiro grupo some da regressão. O segundo grupo de fatores, 

variáveis no tempo, compõe o chamado erro idiossincrático. Esse erro permanece 

dentro da regressão utilizada. Pressupõe-se, então, duas principais hipóteses 

quanto ao erro idiossincrático, para que ocorra o bom funcionamento do modelo 

utilizado: 

Primeiramente, adota-se uma hipótese de exogeneidade estrita. O erro 

idiossincrático para cada período de tempo observado deve ser não correlacionado 

com as variáveis explicativas em cada período de tempo. Em outras palavras, 

fatores não observados que afetam a variável dependente e variam no tempo não 

podem ser correlacionados com as variáveis explicativas em nenhum período de 

tempo. Dessa forma, é necessário escolher criteriosamente as variáveis de controle 

para corrupção e desenvolvimento econômico, uma vez que a omissão de uma 

importante variável pode ocasionar na quebra da hipótese de exogeneidade estrita. 

A segunda hipótese adotada é que o erro idiossincrático é homocedástico 

e não correlacionado com o tempo. Ou seja, o erro precisa apresentar uma variância 

constante e seu valor não pode ser afetado pelo período de tempo estudado. De 

acordo com Wooldridge (2014), felizmente, os pacotes estatísticos modernos 
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possuem ferramentas capazes de adaptar bem os testes estatísticos ao modelo de 

efeitos fixos. 

Assim, visando testar a hipótese da existência de uma relação não linear 

entre desenvolvimento econômico e corrupção, propõe-se a seguinte regressão, 

utilizando o modelo de efeitos fixos com dados em painel: 

𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝,𝑟,𝑡 = 𝛼𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑝,𝑟,𝑡 + 𝛽𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡2
𝑝,𝑟,𝑡

+ 𝛿𝑋𝑝,𝑟,𝑡 + 𝛾𝑝 + 𝜑𝑡 + 𝜃𝑟 + 𝜃𝑟 ∗ 𝜑𝑡 + 𝜇𝑝,𝑟,𝑡 

Na regressão proposta, 𝑙𝑜𝑔𝑃𝐼𝐵𝑝,𝑟,𝑡 é o log do PIB per capita dos países 

presentes na amostra, 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡𝑝,𝑟,𝑡 e 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑢𝑝𝑡2
𝑝,𝑟,𝑡

 representam as medidas de 

corrupção e seu elemento quadrático e 𝑋𝑝,𝑟,𝑡 representa o conjunto de variáveis de 

controle adotadas. O termo 𝜇𝑝,𝑟,𝑡 representa o erro idiossincrático presente na 

regressão. 

Foram também adicionadas medidas de controle para os efeitos não 

observados de cada país, e de cada ano, por região observada. O termo 

𝛾𝑝representa o efeito fixo para cada país, enquanto os termos 𝜃𝑟 e 𝜑𝑡 representam 

os efeitos fixos para cada região r e por ano t. Para separar as regiões, foram 

utilizadas as definições do Banco Mundial, que separam as regiões em: Américas, 

Europa e Ásia Central, Oriente Médio e Norte da África, África Subsaariana e, por 

fim, Ásia e Pacífico. Tal medida utiliza uma maior quantidade de regiões, mas segue 

o realizado em Djankov et al. (2006), visando controlar as tendências individuais e 

de cada bloco de países no crescimento econômico ao longo dos anos, de forma a 

melhor adequar a regressão às hipóteses destacadas anteriormente. 

O coeficiente de maior interesse para o estudo é o coeficiente 𝛽, cujo 

valor e relevância estatística irão indicar a confirmação ou não da hipótese levantada 

por este estudo. Caso o 𝛽 encontrado seja negativo e estatísticamente significante, 

teremos evidência de uma possível relação não linear entre corrupção e 

desenvolvimento. 

Passamos então a explanar melhor sobre a base de dados utilizada e 

sobre cada uma das variáveis escolhidas para compor o modelo. 
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4.2. Descrição da base de dados 

Como já destacado, para realizar o presente estudo, optamos por utilizar 

uma base de dados em painel e um modelo de efeitos fixos, baseando a regressão 

principalmente nos trabalhos de Djankov et al. (2006), Islam (2004), Everhart et al. 

(2009), Johnson et al. (2011) e Mauro (1995).  Foram utilizadas, ao todo, amostras 

de dados de 184 países, durante o período de tempo de 13 anos, compreendendo 

dados de 2005 até 2017. As principais variáveis de interesse para o presente estudo 

foram corrupção e desenvolvimento econômico dos países da amostra. Como 

variáveis de controle, foram utilizadas os níveis de burocracia, educação e gasto do 

governo, seguindo Oliveira (2017). 

Em sua maioria, os dados foram extraídos da base de dados do Banco 

Mundial5, com exceção da variável corrupção, para a qual foi utilizado o índice 

Corruption Perception Index, do Transparency International6. De acordo com o orgão 

internacional, esse índice busca medir o grau de corrupção nos setores públicos dos 

países observados, percebido pelos agentes econômicos do mercado, bem como 

por analistas e especialistas no assunto7. Devido a própria natureza ilícita da 

corrupção, é extremamente difícil, se não impossível, medir com certidão seu nível 

exato em cada país. Portanto, se faz necessário o uso de proxys para a quantidade 

de atos corruptos em cada país. Poderia-se utilizar o número de casos julgados ou 

em andamento na justiça, porém, esse número poderia ser, na verdade, um melhor 

medidor da capacidade de investigação do que do real nível de corrupção de uma 

nação8. Outra possibilidade seria usar, como aproximação, índices de percepção de 

risco nos países, porém estes poderiam levar em conta fatores alheios à corrupção 

em seu cálculo, de forma que, para o presente estudo, optou-se por utilizar um 

índice de percepção do grau de corrupção, assim como em Dreher e Gassebner 

(2013).  

                                                             
5 Disponível em: http://databank.worldbank.org/data/home, acesso em: 12 out. 2018. 
6 Disponível em: https://www.transparency.org/research/cpi/overview, acesso em: 12 out 2018. 
7 “The index cannot capture the individual frustration of this reality, but it does capture the informed 
views of analysts, businesspeople and experts in countries around the world”. Disponível em: 
https://www.transparency.org/research/cpi/overview, acesso em: 12 out 2018. 
8  “Possible attempts to do so, such as by comparing bribes reported, the number of prosecutions 
brought or studying court cases directly linked to corruption, cannot be taken as definitive indicators of 
corruption levels. Rather they show how effective prosecutors, the courts or the media are in 
investigating and exposing corruption”. Transparency International. Disponível em: 
https://www.transparency.org/cpi2012/in_detail, acesso em: 12 out 2018 



  

21 
 

Segundo a Transparency International, O Corruption Perception Index utiliza 

como base os valores de aproximadamente 10 índices e rankings diferentes, 

captando dados dos últimos 3 anos para evitar mudanças muito abruptas no índice9.  

Até 2011, o CPI então ordenava os países numa escala de 0 a 10, onde o 

país mais próximo de 10 é considerado o país com a menor percepção de 

corrupção. Em 2012, o índice passou por uma mudança de metologia de cálculo, 

feita com o objetivo de torná-lo mais simples e de fácil entendimento. Outro objetivo 

de tal ajuste, segundo a própria organização, foi melhor traçar as mudanças 

ocorridas dentro de um mesmo país ao longo dos anos. Até 2012, os valores para 

cada nação no Corruption Perception Index dependiam da classificação desta dentro 

do ranking feito pela organização. Dessa forma, mudanças, ano a ano, de um país 

poderiam afetar o valor atribuído a outros países dentro da amostra. Segundo a 

Transparency International, com a mudança na metologia, tal efeito deixou de 

ocorrer dentro do índice, que passou a melhor capturar as mudanças no tempo 

ocorridas para um mesmo país10.   

Devido a esta mudança, o índice passou a utilizar uma escala de 0 a 100 

para ordenar os países presentes. Assim, em nosso estudo, utilizamos a escala de 0 

a 100 para todos os anos da amostra, adaptando os dados de 2005 a 2011. Ainda, 

para tornar os dados do estudo mais intuitivos, optamos por inverter os valores 

dessa variável11, de forma que, dentro da base de dados utilizada para as 

regressões, um maior valor indica uma maior percepção de corrupção para o país. 

Assim como em Dreher e Gassebner (2013), para medir desenvolvimento 

econômico, utilizamos os dados do Banco Mundial para Produto Interno Bruto per 

                                                             
9 Transparency International and University of Passau. The Methodology of the 2005 Corruption 
Perceptions Index, Prof. Dr. Johann Graf Lambsdorff. 2005. 
10 “This also means that any changes from year to year in the raw scores will therefore be directly 

translated into a change in the rescaled score from that data source, and will not be affected by 

changes in scores of other countries/territories also featured in the data source. Starting in 2013, as a 

consequence of this update, it will be possible to reflect changes over time at the country level. The 

updated methodology also uses just one year of data from each source for each country, which allows 

changes over time to be better captured”. Transparency International, Corruption Perception Index 

2012: An updated methodology. 2012. 
11 A inversão foi feita usando o comando do STATA “gen corrupt=100-CPI”, onde corrupt passou a ser 
a nova variável e CPI é o número para cada país retirado da base de dados do Corruption Perception 
Index. 
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capita dos países da amostra. Devido ao fato de que nem todos os países presentes 

na base de dados do Banco Mundial constam no Corruption Perception Index, 

optou-se por excluir de nosso estudo os países presentes apenas na base do Banco 

Mundial, utilizando apenas os países comuns às duas amostras. 

De acordo com o modelo de efeitos fixos utilizado, para decidir quais 

variáveis seriam utilizadas no modelo como controle, foram pesquisadas na literatura 

variáveis que guardassem correlação tanto com o desenvolvimento econômico 

quanto com o nível de corrupção. Assim, como uma das variáveis de controle, foi 

utilizado o nível de burocracia, ou regulação em cada país. De acordo com Djankov 

et al. (2006), há uma correlação entre o nível de regulação e o desenvolvimento 

econômico numa mesma nação, bem como entre países mais burocráticos e 

diferentes níveis de corrupção. Desta forma, utilizando Everhart et al. (2009) e 

Dreher e Gassebner (2013) como base, dados do índice Doing Business do Banco 

Mundial foram utilizados como proxy para medir o nível de regulação nos países da 

presente amostra. Este índice compila dados relativos à burocracia e custos 

necessários em cada país para se abrir um novo negócio. Como medida, 

escolhemos utilizar o número de dias necessário para se abrir uma nova firma, 

assim como em Oliveira (2017). 

Ainda, outra medida usada como controle em nosso estudo foi o nível de 

educação nos países estudados. A relação entre corrupção e educação pode ser 

explicada usando fundamentos microeconômicos  da corrupção. Como já ressaltado 

anteriormente, um agente público toma a decisão de ser corrupto ou não analisando 

e comparando os custos e ganhos de cometer tais atos ilícitos, assim maximizando 

seu lucro. Dessa forma, uma maior educação nos países eleva os custos de ser 

corrupto, pois ela muda a forma como a sociedade encara a corrupção e o nível de 

exigência desta população para com seus governantes. Ainda, um maior nível de 

educação torna o custo de oportunidade da corrupção maior, uma vez que os 

mesmos níveis de renda alcançados através da corrupção se tornam mais possíveis 

de serem alcançados de formas lícitas.  

Como medida para educação, optamos por utilizar os anos de escolaridade 

compulsória em cada país. Pode-se argumentar que esta medida não seria ideal 
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para o uso em efeitos fixos, pois é uma medida que tende a permanecer 

razoavelmente constante em cada país. No entanto, ao analisar a base de dados, 

pode-se observar que em diversos países essa variável foi alterada ao longo dos 

anos da amostra, de forma que esta se caracteriza como uma boa medida para 

educação no presente estudo.   

Por fim, a última variável utilizada como controle diz respeito ao nível de 

interação entre o governo e o setor privado. A intuição por trás da escolha dessa 

medida é que em um país onde há muita interação entre ambos os setores existem 

mais oportunidades para corrupção e, dessa forma, tudo o mais constante, existem 

maiores incentivos para atos corruptos. Dessa forma, como medida para esta 

interação, foram utilizados os gastos do governo como porcentagem do PIB de cada 

país. 

Uma vez especificadas todas as variáveis utilizadas no modelo, passamos 

então a descrição dos resultados encontrados. A tabela abaixo resume todas as 

variáveis utilizadas nas regressões rodadas, detalhando as principais estatísticas 

para cada uma das variáveis: 

  Média Desvio Padrão Mín Máx Observações 

GDP 13033,70 18809,00 150,50 119225,40 2341,00 

CPI 41,33 20,48 8,00 97,00 2238,00 

Regulação 32,69 51,26 0,50 697,00 2280,00 

Educação 9,30 2,15 4,00 16,00 2011,00 

Consumo do gov. 16,10 6,86 2,04 88,98 2129,00 

Tabela 1. Descrição estatística das variáveis 

Existem ainda outras variáveis importantes que podem ser correlacionadas 

tanto com desenvolvimento econômico quanto com corrupção, como valores morais 

de cada país, capacidade de investigação, rigor punitivo aplicado em casos de 

corrupção, eficiência do poder judiciário, entre outros. Porém, dado o horizonte 

temporal aplicado de 12 anos, é razoável supor que estes fatores permaneceram 

constantes ao longo do tempo, de forma que o modelo de  efeitos fixos já controla 

seus efeitos no resultado do estudo. 
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5. Resultados 

Os resultados obtidos com as regressões realizadas estão destacados na 

Tabela 2 abaixo. Ao todo, foram rodadas cinco regressões utilizando as variáveis 

destacadas anteriormente. Na tabela, a variável dependente desenvolvimento 

econômico foi representada como lnGDP. A variável corrupção está indicada como 

corrupt, regulação como regulat, educação está representada por educat e consumo 

do governo como GC.  

A primeira regressão feita utilizou apenas lnGDP como variável dependente 

e corrupção como variável explicativa, de forma linear. Nesta primeira regressão, 

pode-se observar que, seguindo a maior parte da literatura, a variável corrupt 

apresenta um coeficiente negativo, corroborando as evidências para a teoria Sand 

the Wheels. O coeficiente para a variável corrupt se apresenta como 

estatísticamente significante ao nível de confiança de 1% nesta primeira regressão. 

Nas demais regressões, foi adicionado o termo quadrático corrupt2 para a 

variável corrupção. No presente estudo, o valor do coeficiente desse termo é o 

principal objeto de interesse para análise. Caso o coeficiente de corrupt apresente 

um valor positivo, um valor negativo e estatísticamente significante para corrupt2 

resultaria que, em respeito ao desenvolvimento econômico, a corrupção formaria 

uma curva com concavidade voltada pra baixo. Isso apontaria para a corroboração 

empírica da hipótese apresentada originalmente, de que a relação entre  corrupção 

e desenvolvimento econômico não ocorre de forma linear, havendo um ponto de 

máximo para o PIB. Outra possibilidade prevista ocorreria caso o coeficiente do 

termo corrupt2 não fosse estatísticamente significante dentro dos intervalos de 

confiança. Neste caso, teríamos a corroboração da relação linear entre corrupção e 

desenvolvimento econômico, onde o sinal do coeficiente da variável corrupt  

apontaria para a hipótese de Grease the Wheels ou Sand the Wheels.
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A regressão 2 foi rodada apenas utilizando logPIB, corrupt e seu termo 

quadrático corrupt2. Como se pode ver na Tabela 2, o coeficiente de corrupt2 é 

negativo e significante a 1%, corroborando a hipótese levantada pelo estudo. No 

entanto, ao adicionar os controles para os efeitos fixos esse resultado não se 

mantém em todas as regressões. 

As regressões de 3 a 5 adicionam gradativamente ao modelo diferentes 

controles de efeitos fixos. A linha FECountry indica se foi adicionado na regressão o 

controle para os efeitos fixos dos países da amostra. FEYear indica o controle para 

os efeitos fixos dos anos e FEYear*Region o controle para os efeitos fixos de cada 

região do mundo ao longo dos anos. Ao adicionar o controle para efeitos fixos de 

  Tabela 2 - Corrupção e Desenvolvimento Econômico 
 

  

              

  Variável dependente 

              

  Regressão1 Regressão2 Regressão3 Regressão4 Regressão5 Regressão6 

Variáveis 
explicativas lnGDP lnGDP lnGDP lnGDP lnGDP lnGDP 

Corrupt  -.059156  -.032578 .0176189 -.0072073  -.0112127 -.017004 

 

(.000994)*** (.0047321)*** (.0046679)*** (.0033685)*** (.0032528)*** (.0035259)*** 

Corrupt2    -.0002728 -.0003197 -.0000146 .0000288 .0000865 

 
  (.0000475)*** (.000039)*** (.0000292) (.0000285) (.0000309)*** 

Regulat           .0000902 

 
          (.0001405) 

Educat 
          .015431 

 
          (.0037874)*** 

GC           -.0047959 

 
          (.0010898)*** 

cons 11.90658  11.39743  7.071166  6.492504  9.144288  10.11274  

 
            

FECountry não não sim sim sim sim 

              

FEYear não não não sim sim sim 

              

FEYear*Region não não não não sim sim 

              

              

Observações 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 2,201 

              

R-Squared 0.6169 0.6226 0.9774 0.9889  0.9906  0.9918 

*Significante a 10% **Significante a 5%  ***Significante a 1% 
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cada país (Regressão 3), ainda obtemos um valor negativo e relavante 

estatísticamente em todos os intervalos para o coeficiente de corrupt2. Porém 

adicionando os controles de efeitos fixos para os anos (regressão 4), obtemos 

valores estatísticamente não significantes de coeficientes para a mesma variável. Na 

regressão 5, que adiciona os efeitos fixos de cada região por ano, ainda obtemos um 

valor não significante para o coeficiente de corrupt2, no entanto, diferentemente das 

regressões anteriores, esse valor passa a ser positivo.  

Esses resultados apontam para a rejeição da hipótese apresentada neste 

estudo, uma vez que, nos modelos com maior poder explicativo, o termo quadrático 

da variável corrupção apresenta coeficientes estatísticamente não relevantes a 1%, 

5% ou 10%. Como o coeficiente da variável corrupt apresenta, na maioria das 

regressões, um valor negativo, pode-se dizer que este estudo corrobora os 

resultados encontrados por Mauro (1995), apoiando empiricamente a hipótese Sand 

the Wheels. 

Ainda, a última regressão traz resultados interessantes. A regressão (6) foi 

realizada utilizando todos os elementos do modelo proposto, adicionando todos os 

controles para efeitos fixos, bem como todas as variáveis de controle destacadas 

nas sessões anteriores do estudo. O que se observa no resultado é um valor 

positivo e estatísticamente significante a 1% para o coeficiente do termo corrupt2. 

Seguindo este resultado, o formato para o gráfico feito entre lnPIB, corrupt e 

corrupt2 seria o de uma curva convexa.  

Como já destacado anteriormente neste trabalho, uma curva com tal 

característica, nesse contexto, não apresenta sentido do ponto de vista econômico, 

uma vez que, intuitivamente, não existe um ponto mínimo com valor positivo para o 

PIB. Tal resultado só faz sentido, do ponto de vista econômico, se considerado que 

tal ponto mínimo ocorreria num valor igual ou abaixo de zero, de forma que, para os 

efeitos aqui estudados, só se deve considerar a parte da curva com inclinação 

negativa e valor de PIB positivo. Dessa forma, podemos observar como resultado 

ainda a corroboração da hipótese Sand the Wheels, uma vez que, para cada 

aumento no nível de corrupção percebido pelos agentes, o crescimento econômico 

tende a diminuir.  
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No entanto, a evidência encontrada aponta para uma relação não linear 

entre o nível de corrupção percebido e seu efeito no desenvolvimento econômico. 

Ao invés de uma reta, foi encontrada uma curva com inclinação negativa e efeito 

marginal decrescente para um maior nível de corrupção. Isso significa que, conforme 

a percepção de corrupção aumenta, o efeito de um novo crescimento na percepção 

de corrupção tem um impacto cada vez menor na diminuição do PIB. Em outras 

palavras, os primeiros níveis de percepção de corrupção seriam aqueles que mais 

acarretariam em maiores diminuições do PIB. Essa relação é melhor ilustrada pelo 

gráfico abaixo, que relaciona as variáveis GDP (PIB per capita) e corrupt na base de 

dados: 

Figura 4. Gráfico entre GDP e corrupt. 

Uma possível explicação para esse resultado é que a medida para a 

corrupção utilizada foi a percepção de corrupção dos países estudados. Como é 

razoável supor que há uma rejeição dos agentes econômicos a ambientes corruptos, 

numa nação que passa a apresentar os primeiros níveis de percepção de corrupção 

relevantes, os agentes externos tenderiam a não realizar investimentos no país, 

diminuindo assim o crescimento econômico deste. Além disso, a percepção de 
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corrupção gera um sentimento de descrédito do governo para com a população, o 

que poderia levar a uma maior evasão fiscal e à fuga de capitais. Um novo aumento 

nos níveis de percepção da corrupção não teria um impacto da mesma dimensão, 

pois o país já seria visto como sendo corrupto e, assim, já teria sofrido os impactos 

iniciais da percepção de corrupção. 

No que tange às variáveis de controle, os resultados encontrados estão de 

acordo com o esperado pelo estudo. A variável educação apresenta coeficiente com 

valor positivo e estatisticamente relevante, o que significa que um maior nível em 

educação tende a elevar o crescimento econômico do país.  O coeficiente 

encontrado para a variável GC, que mede consumo do governo, foi negativo e 

estatisticamente significante, indicando que um maior consumo do governo tende a 

diminuir o crescimento econômico. Por fim, a variável usada para medir o nível de 

regulação não apresentou coeficiente estatisticamente significante dentro de 

nenhum dos intervalos de confiança utilizados. 

Dessa forma, o principal resultado encontrado pelo presente estudo foi a 

confirmação da hipótese Sand the Wheels, descartando a hipótese inicial levantada 

pelo artigo. Ainda, ao contrário de Mauro (1995) e Johnson et al. (2011), que 

realizaram testes apenas para uma relação linear entre corrupção e 

desenvolvimento, os testes realizados apontam para um efeito marginal decrescente 

da corrupção no PIB. 

Dessa forma, ao contrário do inicialmente proposto pelo presente estudo, 

mesmo que, em determinada situação ou contexto, a corrupção possa ter impacto 

positivo sobre alguma variável relevante para o crescimento econômico, seu efeito 

geral sobre a economia é negativo. Ainda, os primeiros aumentos nos níveis de 

corrupção são aqueles que impactam de maneira mais negativa o crescimento 

econômico. 
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6. Considerações Finais 

O presente estudo buscou trazer uma abordagem um pouco diferente da 

maioria da literatura presente. Ao invés de testar as hipóteses Grease the Wheels e 

Sand the Wheels uma contra a outra, procurou-se testar uma terceira hipótese, onde  

a  relação entre corrupção e crescimento seria não linear e ambos os efeitos 

estariam presentes, sendo que o resultado líquido destes dependederia do tamanho 

da corrupção presente no país observado. No entanto, tal hipótese não foi 

confirmada pelos testes realizados. O que se encontrou com as regressões aqui 

propostas foi a confirmação da hipótese Sand the Wheels. 

É interessante destacar que, de fato, foi encontrada uma relação não linear 

entre corrupção e desenvolvimento econômico, porém, essa relação ocorre de forma 

diferente da proposta inicialmente por este estudo. Ao invés de haver um balanço 

entre as hipóteses Sand the Wheels e Grease the Wheels, como proposto, o que 

ocorre é uma diminuição dos efeitos negativos marginais da corrupção conforme 

esta aumenta. Tal resultado pode ser considerado um avanço na medida que 

contribui mais para o entendimento da complexa relação entre corrupção e 

desenvolvimento econômico.  

São necessárias, contudo, algumas ressalvas quanto à metodologia 

presentemente adotada. Primeiramente, é necessário destacar que neste estudo 

não foi utilizada a quantidade real de corrupção, devido à dificuldade de se medir de 

forma precisa o montante desta num país. Optou-se por utilizar uma proxy, usando 

índices de percepção de corrupção. No entanto, em razão do uso destes índices, é 

possível questionar se os resultados encontrados refletem mais o efeito da 

percepção dos agentes sobre um país do que da corrupção em si. Ainda, mesmo 

que os índices de percepção sejam considerados como uma boa proxy para 

corrupção, pode-se argumentar que a falta de exatidão desses índices torna o risco 

de estimar incorretamente o nível de corrupção e seus impactos sobre a economia 

não desprezíveis (Oliveira, 2017). 

Ainda sobre o uso de índices de percepção de corrupção, é possível apontar 

um último questionamento quanto ao índice escolhido para compor as regressões 

realizadas. De acordo com a Transparency International, a mudança de 
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meotodologia de cálculo aplicada em 2012 ao Corruption Perception Index visou 

permitir que o índice refletisse melhor a evolução ano a ano de cada país 

individualmente. Optou-se pela inclusão de anos anteriores a 2012 para aumentar o 

número de observações e a robustez do estudo. Pode-se argumentar, porém, que o 

uso de dados do CPI para anos anteriores a 2012 não seja adequado para medir 

mudanças temporais no nível de corrupção dos países. Seria interessante a 

realização de um estudo, no futuro, com mais dados disponíveis para confirmar os 

resultados presentemente encontrados. 

Por fim, é também necessário destacar a complexidade existente na relação 

entre corrupção e desenvolvimento econômico. De acordo com Huntington (1968) e 

Johnson et al. (2011), é possível que exista uma causalidade reversa entre 

corrupção e crescimento econômico. Por exemplo, é possível que um alto nível de 

desenvolvimento econômico gere mais oportunidades de enriquecimento e assim 

aumente o custo de oportunidade de ser corrupto, diminuindo, tudo mais constante, 

o nível de corrupção. A possibilidade desta relação inversa de causalidade torna 

interessante a realização posterior de outro estudo com o uso de ferramentas 

auxiliares, como variáveis instrumentais, que possam ajustar os efeitos dessa 

possibilidade ao modelo apresentado. 

Entretanto, mesmo com os questionamentos aqui levantados, o presente 

estudo ainda se mostra relevante. Este é mais um resultado que corrobora a 

hipótese Sand the Wheels encontrada por Mauro (1995), usando dados num recorte 

temporal diferente do estudado pelo artigo. Os resultados aqui encontrados também 

somam à literatura ao evidenciar a possibilidade de uma relação não linear dentro da 

hipótese Sand The Wheels. De acordo com as regressões realizadas, mesmo que a 

corrupção possa afetar de forma positiva algumas variáveis relevantes para o 

crescimento, seu efeito líquido sobre a economia será sempre negativo, sendo que 

seu efeito marginal é maior para os menores níveis de corrupção. 

Por certo, tal evidência ainda necessita de maiores estudos. A complexa 

relação entre corrupção e crescimento, a dificuldade de mensuração envolvida nos 

trabalhos relacionados ao tema e o aparecimento de cada vez mais pesquisas neste 
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campo revelam que os problemas envolvendo corrupção e crescimento estão longe 

de estarem esgotados, do ponto de vista acadêmico. 
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