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ABSTRACT 

Tbe aim oftbis pape:r is to show that c:orruption sbould be an important subject ror coonon.Uc an:Jlysis aod ll'IC.ldem 
positi\-e politicaJ ~·. J susu.in t.bat ooe could <:oDSUUct geoeaJ modele of corrupt behtvior "ith the notioo ot 
ruiooal aaioo anel .... -. bchavior cooditioo«l b)' ~'~ schtmcs. Flndy, I """"""" a _.;call)· baseei 
ddinilioo of corruptiooliAkod wilh lhe DCÔOD of imtituboas aod ÍDconll\'CS. Seooodly. I dUcuss criticaUy lhe wd>eriao 
- oi poblic aclioe to pwJ>OCC fiully. a political ecooomy apptOOCb to lhe pn>blem. Tbe maiD c:oodusioo o( thi$ 
essay ls 1hot -la anel - political ecooomy coold bc <lCir<llldy aodlll too1s in lhe st\ldy of lhis soàal anel 
-":fàa. 

I. il'iTRODUÇÃO. 

R u foram plblicados 110 Bl3sil alguas crabal.boo- um feo6meoo soc:ial que 

de\~ ser d•mficado como obje1o prioritàrio do es<udo cb.s àãx:ios aociais: a oon upçio (\..,-, a este 

respato. Sih-a,1996 'm ' R"vbta de Economia Político, 1996). Esres crabal.boo \io deste 

coropilaçõcs de relaiQrios (como to caso de Can-aibosa.l995) e cbcpm até a aDálise amropológi<:a 

do féDômcoo (ve<. por exemplo,Bez=a, 1995). No cntautO, dada a lmpontocia e urgência do tema, 

bã uma considerável escassu de esl>ldoo sobre conupção oas ciências socials propriamcmlo ditas e na 

ecooomia. AJauma$ dúvida$ poderiam emergir a respei1o do íntcresse do coonomlst:le da 

aplicabilidade da eccnomia.., esrudo da «<rupçào. Todavia, este llmm<no n5o someme ~-cria 

fazl:r paztc do mtnu de ~ doo eco.....WW devido aos lri..Ws custos da corrupção em 

termos do desen\'Oivimento ecooêimico e soc:ial ( ...... por exemplo, Wc-ld Dowlapnwnr 

R.-port.l936.115-24) m.u wnbém porque o mtlodo ec:ooõrruco ê e>ci<:IISh-d ao esrudo de 131 

feoàcueoo 

I Ap.._ '"ts,.... qo..~e: kn:m a primcin: ven1q4cs:e tfàUio ca..,W:.: s-ud Pcuct.. A:1hw 8c'rulucYo, 

h."illao Ob\'tU"' ~ ~ GllL úce n,o ~<li 6.n.anch* aD pc1e. pdo l't.ttkodc ~e Paqu:isas da 

EA.Esl"EOV c pelo INtiMO FCI"'WWd 8nodd de Eccoamia M'lmd:ial, Clode prodlm'HC o tdatõno 1M po/11icol _ . ......,., .. 



A ciência eoooômiea (economia positiva propriameott e a ecocomia politiea) podt ser 

eateodida como o cswdo dos prooessos de es<x>lha c:oodiciooadas por l't$1riçõe$: quando há qualquer 

fmômeno que eovolva es<x>lha com rt$1rição surge a escassez e o CUStO de oportunidade, doU 

<OOOeitos ocooômioos f\mdaoJcZJiais danro da 100ria da escolha racioolal, núcleo da 100ria CClC>IlÕmiea. 

Isto é, a ecooomia podt ,.,-ddinida, seguindo Robbins(l932), como um mélodo de cswdo aplicável a 

qualquer fenómeno social, seja cle politico, psicológico oo amropológioo. desde que o mesmo envolva 

esuatégia e escolha oom l't$1rição oo, portaii!O, escassez e CUStO de oportunidade. 

O objetivo deste ensaio é IIIOStr.lr como o méloclo eoooômico (ou sjmplcsm=e a e<:ooomia) 

pode ser aplieado para o cswde da conupção, geoeralizaDdo argumeni<>S colocados pela sociologia. 

B<ckcr( 1976), por exemplo, ooca que as possibilidades cognitivas das ciências sociais ampliam-se 

dramalicameme ean a abordagem ecooômiea do eanpof1llmalt0 iuunaDO. Como a economia pode ser 

CIIC311Ida como um mérodo (como uma forma de "peosar'" os fenõmeoos sociais e biológicos) calcado 

oa idéia de es<x>lha com l't$lriçõe$ e CUStO de oporllmidade, a beuristica positiva desta ciência e seu 

domíoio oognitivo podem ser ampliados pata além de suas &OOieiras mais lriviais, como o estudo do 

eanportarneuto dos men:ac1os de beos. semços e furores. 

O imperialismo ~economia reflete-se coatemporaneamezxte na sociok>gia e oa ciêocia 

politica. """"' no caso das IOOrias eoonõmieas da politiea, como as teorias do VOIO, da escolha 

pública e da ação política em g<ral. Mioha proposta aqui ser.\, ao final do artigo, sugerir a 

necessidade de aplicação da eeooomia e mais precisamente. da economia politiea, ao escudo da 

COITUpçào. 

Eeooomia politiea, no seutido usade aqui. e o esrudo de como diferenu:s regras do jogo social 

e eoooômico (as instituiçõe$) afetam os sistemas de ineeotivo (ou payoffi) com os quais os agentes, 

sejam eles privados ou púbtieos, defrontam«. Neste semido, a economia politica pres1a« à 

avaliação das oon.seqüeneias de detenninados coojw:rtos de iDsôtuições sobn: a ação bumaDa. IDdicar

se-á DeSte artigo que a corrupção. do pomo de vista do método ccooômico. mostra-se im:imameutc 

relacionada com a qualidade das regras que norteiam as decisões dos agentes. Em virtude deste fato 

abordarei aquj. em primeiro lugar, algumas definições de corrupção, proeuraodo localiz.â·las 

tcoricameate. Partirei basica.mem.e de um rcferc:ociaJ v.d:>eria.oo, analisaodo as características 

principais da dominação panirnoaialista e do elieotdismo vis.à·vis a ideia de modernização 

adrninisttativa do Estado, por meio da profissionalização da burocracia e da separação formal coa-e a 

c.oisa (res) pública e a coisa (res) privada. 



Em segundo lugar. ligarei a definição de oorrupçio a evolução iostituciooal. O arg~~~~-.o 

básico aqui CStá calcado oo poato de vista segundo o qual a conupção, embora seja um fa>ôrDODO 

3.11tA:>di!uvia, ddiDe-se hislori""""""" oa medida em que aJgwnas soci<d•des cimmscreveram-o 

inslituciooalmeate doalro do âmbito da ikplúlade e do aime. Esto delimitaçio do feoõmeoo, que é 

acompauhada ele sua criminalização, é resultado de uma evolução das Je8DS que RgU)ammtam a 

ução dos agcures públicos (polítieo$ e btuoct3W eswais) e privados com relação a res pública. 

Examinan:i, por1a1110, quais são os fà%ores que caract<rizam esoa evolução oa direção do 

deseovolvimeuto iostiluciooal. 
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Por fim, apellaSIIlOSilVei como a ec:ooomia política moderna pode ofereoer, prillcipalmeale 

cem a coooepção ele rent .. eeking, uma teoria geral da eenupção, partiDdc>-$e da geomlizaçáo do 

pressupostO de ho!M economicus raciooal e do eslllbclcc:à=do de relações eotre ÍIISIÍtUiçôe$ e 

sisrmlas ele in<:ea!M>. Por exemplo, o patrimoaialismo, CCIIXl suas d<rivaçôe$ di<Uidístieas (pork 

barro/ politfcs), poderia sa descrito 001110 w:n tipo de Clfgl"i23ção jnstin,.;,al que induz os aganes 

a busca estt1lligica e competitiva de~ de- iltg:Us (r<SnJtames de conupção)

da sociedade. 

Nou-se iguaJmeote que as modemas abordag<:us de _..,..;, polilica, de teoria do rtnt

ueldng e da c:orrupção como, por c=mplo, as que CDCXllllramO$ em Roso-Ackerman(l978), Shleifer 

& VISimy(l993), Boycko, Shleifer & VISimy(l994), Makbu(l995). A.aroci lli: Saeeo(l995), 

~1993). Jagannatban(!987) JMStram como o mOtodo ecooômico ele análise de f<DôniCIIOS 

sociais pode ser aplieado para o estudo de um fato que possui inclusive djmensões ecooônUeas stricro 

sensu, jâ que muito desla literatura clesta<:a os CUSIOS da corrupção em tcrrDOS de eficiêocia, justiça e 

cte:scimeato econômiCO$, 

2. A DEF1NIÇÃO E A LOCALIZAÇÃO mSTÓRlCA DO CONCEITO DE CORRUPÇÃO. 

A palavno c:orrupção (ou corrução) possui a mesma aoepçJo de suas condatiws em &aooês, 

italiano e espanbo~ bem como em in&Jês e têm uma mesma origem oa palavra laliDa oorruprlone. 

Esta palavta deoo<a doeocllposíção, putrefação, depravação, desmoralização, sedução e suborno. 

Nom>al=• associamos c:orrupção a um ato il~ oode dois aganes, um COrrupiO e um COrrupiOC, 

"'"""' wna relação "fora-da-lei", envolvmdo a obteoçio ele propínas. O seoso oomwn ideolifica a 

conupção como um feoõmeoo associado ao poder. aos politicos e as elites eoooômicas. Mas 

igualsnclu coosidera a corrupção algo freqüeote eotre servidores públicos (como policiais e fiscais, 



por exemplo) que IISal1l o 'pequeno poder" que pos5>l<m para ext<wquir-doqudcs que 

1001ic:amc:atc CMIWJ41Cilm a lei (uluapusando o sinal vermelho ou oJo popodo im;>oaoo) 
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Na •'Cnladc. ........, iiiWIOO semidos que podem ser alribulclc:a 1 palavra conupçio. .,.. bá 

um......__- a todos· cb """""""" imaaçio...,.. pelo.....,. dois Íli<ll~ ou JJUP05 

deiodividuosqoocu•-ou siowt.....,oloseesza rdaçio ~uma banW:oâ>cia de rciida 

que se di !in das repu do jogo ocoaõmioo ou polítiocHepl strlcto stnSU. Coasldero-te, por 

exemplo, aJ&umas defilliç&s do ll:aâDCM>: (i) '[Conupção t) a prúiea do uso do poder do cargo 

público para a obteoçSo de pilho pri'...SO. à margem elas lei$ e regv!aiM"C•ç&s em 'iaor·' 
(Audresló:l968. 92); (ü) 'Conupçio éocompor1aiDeiiiOde ageDtcs púbUcos, que fu&eclas IIOmlaS 

aoeisáveis, para atinaír fins privado$ .• (Humingtoo: 1968,.59); (ili) 'Conupçto to nW uso do poder 

poliôco para balcfieios priVIdos' (Encyclop<Ndia oftlw Social S<:l<rr«S: 1942 ,448); (ili) 

'[Conupçio ~ é)a Yellda, por parte de 6mciooárioo públicoo. de propriedade do 

govemo taJdo em vís<a pnbos pessoais.' (Vbislmy .t: Sebkifer. I 993,2 ). Esus clefitriç&s etM>i>.., 

(i) um CODOCiiO de buroc:nàa e de apt po1itic:o, (Ü) uma DOÇio de oepan.çlo...,.. a ns pública • 

ara pnvada e têm-- (úi) a iciO:ia de b..Waêuúw de rciida foR das lqiiU do jogo 

o ·, " · At>:alasatea poaiO. poaiO...,. _.. 

Em .,......,., ........ . DOÇio de buroc:nàa quo pezmeia boa parte da bllcnluta.., -

W~J982) define a buroc:raàadell!ro de um modelo ~-leplista, criaDdo um tipo ideal 

butocnilico. Neste modelo, a buroc:raàa (públioa e privada) ê orpnizada deD!ro de uma hiemquia 

cuja funç!o é a obcel>çlo, da fonDa mais eficiente e eficaz possivd, dos fins programados. No caso 

da butocracia púbUc.\, 0$ 38tlilt$ que dela participam possuem, oesiA> tipo ideal, uma fo~ 

pro6ssiooal adequada às 1\Jnç&s desempenhadas, são profissioualirndos c a&em de acordo com as 

chamadas oonnas bu.rocrUicas. M c:aracttristicas principais desta burocracia sSo a imparcialidade e 

a separaçio CIIITC: oo fins priVIdos e púbticos. 

Um problema unplic:ito a laJ visão de bwocncia eslá no f.uo dela partir de uma distiDçio 

...,.. a rac-.hdade públiea e privada. deso s · • r.mdo o papel da esii\JiiJn de - .... gerada 

deulro de um COiljUIIIO de re;ros e-. Na verdade, os _.,a públ>ooo podem,. compo1t1r 

cuno car;adooes..S..reoda. como qualqua _. dei>bo do mercado (YC< Tullod:. 1989 e 

Silva,J994.pp. 17·20) Squndo esrn 001 :'I ;i<. todos os _.,a púbbcos 1COdem a 08ir de acordo 

'""" prmcipiOS pn•'Odos e. se bou"" a possil>iJidade. buscam tnnsli:nr rwla de OUbOS ...,.... da 
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sociedade. No mcamo, dcs ten suas ações roncficimadas por regras e por um sistema de iDce:arivcs 

que criam dl::tami.:oadoe rcculrados e se a profisô ruliração e a cficiêoda slo aD1 valor, eles também 

.pio de ..:ocrdo com..,. •-içlol. 
o butocrm é \IID _,re p.do por iDamivos p<Mdoo-iDdMdaais, ..... pcianaljdade 

limiladaecom -laiWAOde~. No-. cobe saliaat que smsaç&sdi<Me 

-de um coqjumo de rqp'1IS que pod<m <cr superior<S ou infioioles DO ICIIIido de panm 

ÍDCi:iiiÍ..,. que ooodià<mm ou Dlo o-'"""""' para 3iMdades comocorniJIÇio. ~ 

a cldiDiçio de buiOCtKia deal:ro do iiWCO wc!>eriaao CSirito (barocncia como wn lipo ideal) possui 

um SCIIIiclo DOillWivo impoi1allte, qual seja; a g<slão da coisa púbtiea de\ .. ser laia profissi...U 

organizados hiaaJquicamcote e seleciooados de aconlo ca:n crilêrios meriloc:ráliccs. 

A OUir.l suposição que ,..;de por ddrá$ das definições de comi])Çio acima eslá na idéia de 

separaç11o ~ ,., púbtiea e ,.,, privada. Em primeiro lupr, suSIA:IIIO que es1a sepazaçio é algo 

questioaâvd a prlorld<n!ro dos DWtCO da tooria ..,.,..r.,;c. positiva, jt que Dlo cocisec riqucu 

púbtiea ou bem público. O ..,.-.mo (cxoetuaudo-se o SCIOf produtivo~ • .,.. clcmocracias 

_.,;o..;....;. _.se apropria kpJnxme de pane da =da -=íoaal para p«occiuir bem 

pUblir.os e .... =da é •I . ' R•ada pelos bwoaa:ao e politiooo. Ad<mais, OI polilicOI. que sio 

~ospvblkcltooun, -asdccisõesaloca1Msde-tombémCOIIIsuas 

itSpCCiivas fimç6es objanoo. Scodo o meteado politico impelftito (ver SiJ,..,I994),-. decisões 

laldem a Dlo idlair o que seria. a rigor, uma CS<Xllha pública. ....,..,, 01 poUócos. assim como os 

buroc:nlas, de\'CU! ser modelodos como apes oom aç6es auto-~ <,.lf..,••kfng). A 

definição de,,. púbtica oomca1C pode ser laia do pon10 de visla esbitamcatc oomwivo, oode pane

se do priucipio SCJW1c1o o qual os apes públicos 4nml zclat por um estoque de rccur10S que e 

retinido da sociodade para a rcalizaçio de .uiviclades púbtieas. 

Por fim, as de~ de corrupçio supõem imptieítameDtc lralllfeiEoclas de reoda declro da 

soeiodade. Estas t:raiiSfCifnciu ocom:m devido ao uso da míquiDa goveroameotal. 1$10 se aptiea 

W>tO ao caso do poUtico que I<CCbe propinas de um grupo de pressio para apro...,. ""' cle<amioado 

piCjero, como DO caso do policial que se apropria de uma n:oda, RÓiada do Esado, qu&Ddo ao iiMs 

de aplicar uma muha _,..um subo<DO. 

A idéia de """"PÇ'o e as váriu defini'IÕ"S possh-eis do fwôuiWO em quessio -

Í3'"1mcm• uma aoçlo de kpljdade e ikplidade A ddiDiçio do que é lepl ou ikpl é condicimada 

~ maaitu ~ ~ aocoaceitowebc:riaoode ~oa-':n p6bUca. Ver. ats~e ra:pedo. 

·--dc~l967~ 
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pela história e pdo coqjunlo de v.llores de wna socit<!ade. Nas soci<dades palriamlis, por exemplo, a 

$UCC$$io de poder legítima era dilada pelo segue e oão bavia scpaniÇão D<liiiWiva clara"""' a 

coisa pública e a privada. Nas IDOIIalqllÍaS ~ciooais o soberano Dlo separava os impostos 

cobllldos de sua própria riqueza pessoal. Mesmo DO Império Romaoo, oode uma cena scparação 

"""'os impostos e a riquc:R do impmldor existia, a pmirmjnância de uma soci<dadc palriartale 

palrimooia1isla dctmniaava wua praniso•idade Q1Ue a ns pública e a ns privada (ver 

MacMulleo,l988,pp.J22-71). NoeatiJltO, pcl<IMecoasidcrarcxcmplosOOO!CrllpOrinoooode 

dMtsas culluras tbn ~ distimas sobre o que é 1tp1 ou ilegal (ver Tboobald,l990,pp.8-J 7). 

A despeito deste &lo, pociMc amhá'r uma definição legali$la de COOTUpção DO se10r público, 

da qual me aproximo: "a conupçlo é o uso da função pública. por parte do bu.roc:rata ou elo político, 

par.u obteDçáo de ganhos privados" (l'btd>ald,J990,p. JS). Esla dc:6oição é DOilJlaliw, dado que o 

uso da coisa pública um um catálcr ilegal definido subjeóvameolc. Mas, assumirei ~ 

este demeuto DOJmativo e ampliarei aiDda mais CSI3 definição, de tal forma a Ulnlá-la opcracioual. 

Esta definição deve levar em coosidcnçáo que o Estado, calcado numa clc:mocncia OOO$IitucioDal, 

deve rer seus poderes de extorsão de reoda e propriedade limitados' e sua geslio deve ser fcita por 

burocnw pmfissioaaís organizados bierarquicamcau: e escolhiclos de aoonlo com o mlrito. 

Este po1110 de visla pode ser acusado juslomaJtc de "oc:idcetal". De mo, asS1mliz<i aqui este 

catálcr oomwivo da definição de conupçio dado que este tipo de orpnizaçj!o do Estado é eocaraclo 

por mím como tipo ideal. &!tio, apesar das objeçllcs que fiz ao modelo weberiaoo, CODSidcro-o como 

referêccia de ~o público, com o adendo que dclenninadas .egras devem existir no 

=rido de discipliDar O c:omponamcD!O elos "8C'JJCS. 

Quamo ao comportameD10 dos politicos, ele deve ser encarado como resailo a wn ooojumo 

de .egras que devem buscar o COOinllc da açlo prtda!Oria sobre a ns pública. Logo, a despeito da 

açlo aut<>-illleressada e caçadora-de-renda dos agonus públicos, supoobo que suas aç&s cle\·em esw 

dclimi1odas por um marco institucioaal que dcfiDa DOrmaiÍ"'!""""C (i) o que é privado e o que é 

público e, (ü) o mal uso da coisa pública. 

O Estado moderno, ooostituciooal e democ:ririco, é COIIStituído por agentes públicos que 

arrecadam 1egalmeme fundos privados da soci<dadc. A panir do momemo que isto oeorrc, b.i 

i:ncenti.vos para que os diversos setores organizados da sociedade teDtem desviar rendas em beoeficio 

pniprio. A instituição do Estado carrega implicitameare, portamO, um cooflito dislribotn'O portOcial 

40 Estado dc:moa'itiço oâo deixa de ser um explorador. No cmanto. estes pock::rc$ esdo sobre cootrole da ccmsbtuiçlo. 

Ver, a respeito da utureza exploradora di> Estado, 01500(1993). 
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-. osopra privodoo que-se furrrq>rcaca~a<~Oimá degrupoo de pressio, 

~ próDc:u poclc:m ser w j4' I w!IS pela cldi:sa cloo Uu pm'ldos cloo ~ ....... 

póblic:os. Com'"" sislam lcpl•st•":l: ·• , podo-cc · · · a possibilídado de privalizaçio elas 

""""""'.,Ubllcos dwon:ute do<Xlllfiilo dislribu1i\IO -.10clas os~ da _..,ede, Numa 

clo::mocnoU cstabclwcm-se, a principio, regm que 1imitom o poder elas agealtS pclblioos e que 

pi'OCW3ID aproximar o resultado de suas aç6os do "b<m .,Ubtieo". Se as regm são eficic:=o ~ 

s:mido, nlo bá muila possibilidade de desvios e se prante, do pooro de vista da justiça woo<lnóca, 

..,. disttibuiçlo de roaJlS()S públic::os que sqp10 erittrios oonnativos prcYÍamelllt accrdados""""' 

oone~DSek;ais. 

--. .. raide ao falo de p~ incticar um esado de momdo descjiYcl o prlt>rl. Descjivd pois 

mioimiza ....,._ iDjuszase ilegais de mllla e busea o CXIIIIrOie ~as açae& cloo ...,_ 

.,Ubli<:os. Mu ~ = ca>OC:ilo de d<moc:rxia é-. jcxa!jzac!o, !DOdemo. ocíd:or:al 

em cssêDcia'. 

A despeito destas observações, preciso de uma defiDiçio ampla de conupçlo cteouo da 

- .,Ubtiea que aocitt"" elememos acima mcocicmados""""' poiiiO de partida. Mi!lba defiaiçio é 

a seguinte: "A ""'"'pç4o ptihb'c# i .- ,.1oç4o social (tk ctmiur pus«>~, atl'tJ.-r<ado elhgol) 

qr.< 11 11U>bc/O« <flln dois ogtmtt "" do/Sif"p<n tk ogmtn (""""PfM e ""'"'P'tNU), cujo 

objttlw> 4 o tromftrfncia I~ tk <Tndo tkJttro do soci«<ode o.. do fondo pílbllco. pam o 

roolitDÇik> tk fins ntriwmonre prt"'>dos. To/ ,.1oç4o eln'Oiv< o""""' tk firvons .,,. os 11"1"'• <k 

ttgtncu 1 gtNifltlnlt o niiiW'ItrtJÇ6o dbs COfrllptM txNif o uso da propíitt1 e th qvaltqt~tr rtpos de 

pay-cffi, condlctonodos esrts ptlat rtgrta do jogo 1 . ponanto, ptlo sistema de Jnt:Jt.nlt\los que tklas 

tmergflm." 

Cabe salieotar que minha definiçlo de oonupçlo, """"'qualquer ouna, possui IJmitaQO<s • 

canJ<:t.trisóca que lhe são próprias. Seu camu DOmliiÍvo eq>licno pnssupae que a """"pçlo seja 

um 010 ilcpl, crimiooso e ilegilin». lgml._. Ido quero di= que a ccuupçlo seja um f:mma>o 

dalado e rqpc.w (oeicbllal); pdo OOIIIJ'ário. da hnh'Cnal, "!J• · ·rn"' e perpusa a biSiória da 

ia-mdadc Apc:oiS desejo satiemar que coasídero a !omlaçlo de jnsljtniQ&es de OOIIIrOie, direilO e 

Sc.stcs e outroJ ptOblcmu usociMios ao v;ts ocidcnW impUdlot a este li pode çoocc:jtualizaçlo do axpJorldos por 

~199<>.3-18~ 

~ ...... . osodopor AIIW(l990:!1 ~ 
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garantia do bem publico um fàto m<>demo e associado às domocracias (oom ímpmlsa livre)' e às 

t(X'!Ot'!IDias de mercado. Além destes fatos.. assumo explicitamente que a cormpçlo é mn ato imoral e 

de ttaiçào da ooofiaDça do pliblico em suas instituições, cano saliema Alms(l990,p. l ). 

3, EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL E OS LIMJTES DA CORRUPÇÃO. 

MiDba defiDiçlo de conupçio está presa a uma noção de Estado lllClderm e democritico, 

pro!issionalizado, com um mercado político dcsenvdvido e com mn poder judiciário coostituído. 

C<lmudo, faz-se mister abordar a evolução de algumas n:gr.os e va1crcs <pJC geraram estt coajuDio de 

iaslillúç&$ modemas e que definem o espaço kgal e legítimo onde pode..e estabelecer o <pJC é 

COITUpçào, quaudo ela apo=c, seus euSIOS e como COII!rolá·la. É em função desta aoálise que 

de:6niTei o que é cle$cmolvimcoto e subdesarvolvimearo institnciooais. Mas autes disso, preciso 

rocoostnúr alguns cooeeitos e •-um pouco na história ocidoutal. 
Defioo o Estado plé-modemo como aquele onde as !dações oonnativas ...,.. o pUblico e o 

privado nJo estJo estabelecidas oos moldes das modemas de:moencias capilalistas .O Estado P<t· 
m<>demo possui qumo caracteristíeas básieas (vertambémlbeobald,l990,p.l9): (i) ele é uma 

CXU:DSão da família real (da mooarquia) e Dão ex:iste uma clara separ1lçào...,.. o orçamemo do rei e 

o~ pliblico: os "dinbeiros" do soberaoo se coo1imdem com os do Estado; (ü) é eucarodo 

como propriedade priv.>da do 50beraDo e de sua &nn1ia; (úi) é coofimdido com a sociedade, Dão 

e:xistindo uma clara defiDiçio de sociM•de civil e (iv) <OJ>Stirui-se deuao daquilo que Weber definia 

como pa%rimooialismo. Esta Ultíma canderistiea é a priDcipal. 

Weber coosauiu uma tipologia abfl1118<111< para m1isar o processo de rarionalinção e 

modemi.zação da sociedade. Esta lipologia está eakada, dealre outtas coisas, nos coo.eeilos de 

palriartalismo e patrim<>nialism ou dominação patrimooial ScgUDdo Weber.(i) "Denomina-se 

patriarcallsmo a sfruaçio em que dentro de uma associayio. oa maior pane das \'CUS ec:ooômica e 

f.uniliar, exeree a dominação (oonnalmentt) uma pessoa de acordo com detenninadas n:gr.os 

bertditárias fixas. "(Weber.l984, 184) e (ü) "Denomina-se dominação patrimooialroda dominação 

orientada prirnordiaJmertte pela tradição."(Jdem,l85) 

O panimonialismo e uma ampliação para a sociedade como um todo da esuutura de 

dorninação pmiarcal e estt cooceito é funclammtal aa fonnação de um tipo ideal que represema o 

Estado pré-moderno. A Mmi•ação pauimoaialista implica a incorporação de individuos da família 

7Por t:xemplo, a imporüftcia da imprcma livre (e dos ~n nO$ E\JA) na luta comra a cotrupÇio i de$Ucada por 

WciAbeiJ~ W~l961~ 
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do """"""'e da <X>rTC oa adminislraçio do domimo, da coooomia (tributos) e da guerra. Mas a 

priDc:ipol diferença eatre o palriarcalismo e o patrimooialismo c que o último iDoo<pora uma esttutuia 

admiaistr'ativa. 

O sistema de rermmenção deatro do pattimooialismo pode ser feito pela delegoção de direito 

de apropriação de tributos pelo funciooãrio-súdito ou simplesmeare pela eoocessão de tems ou de 

direitos de produçio. Obviameme esta visão de sociedade se aproxima daquilo que conbecemos como 

feudaliqm. 

Uma <ar.~Cteristica ímportaDte do patrimooialismo t que ele se 0$1lUIW1l sobre uma 

'burocracia' formada pelo ocpocismo c por crittrios pessoais, Dão impli=ldo D<Dlwm critério 

meritoc:rãlíco, a principio. O procesoo decisório tambán Dão é formalizado c é dado priDcipalmeote 

pela tradiçio e embora haja uma bictatquia, os funciooários do domimo Dão são profissionali?lldos, 

oem muito""""" assalariados, oo saJiido capitalista do tenDO. 

A oonupçio assume uma feição pc:culiar oas sociedades patrimoaialista, já que Dão ba uma 

clara distiDçio lcgale oonnativa (coostitucioaal) eatrc a"' privada e a ITS pública. É natural a 

mistuta eatrc o privado c o púb~ c:mrc as posses do sobcnoo c o orçamerno do Eslado. Mas isto 

Dão que dizJer que, em determinados casos ao loogo da lri$u\ria, Dão houvesse uma coosciêocia accn:a 

do f~. No <rl121110, o estudo de alguns exemplos ruir.ldos à Europa mostram que a coosciêocia 

clara da corrupçio. bem oomo a c:mergência de regras e leis que-tinham por objetivo mjnimjzâ.Ja, 

surgem com o Estado modemo, oom a scpar3Çâo legal c IDOr1ll c:mrc o sobcnmo e o poder 

coostitucional, com o fortalecimeoto das democracias c com a transição da dominação 

patrimooialista pasa a admiDistração buroc:ràtica racional c profissional. 

No caso da iD8Ja!erra, desde a Idade Mixlia formou-<i<: um Estado calcado oa domiDação 

patrimooiali.st oode os admiDislradores do Reino eram m:rutados de acordo com critérios pessoais e 

reriillllet>dos au:avês do direito de participar da asrecadaçio de impostos c da divisão das tmas. Em 

sistema de relações pessoais se amplia a%é a era moderna, constituiDdo uma rede cli<metistica que 

cuvolvc toda a hierarquia social. Os administradores dependem da confiallça do sobcraoo que deles 

espera somente a fidelidade; a a>'&liação dos administradores Dão depende de qualquer critério 

mcritocr.ilioo mas sirnplcsmeme de avaliações pessoais. O mais ímportante e que as relações pessoais 

eram dctcnninantcs pasa a escolha dos administnldorcs e pasa a própria formação do bloco de poder 

potitico(,'Cr, sobre o processo de e-.'Olução instiluciooal aa Inglaterra, Tbeobald,l990,pp.22-3). 

Esta estrU'tWa de patrãtxljente resiste inclusive â separação entre Igreja e Estado e ao inicio 

da Era Tudor. Durante a &srouraçdo, a domioação patrireooialista foi fundamental para ganntil o 



controle do rei sobre o parlamento. A compra de votos e a concessão de títulos biz.arros eram táticas 

comuns usadas para obter-5e o apoio dos parlamemares. 
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o século xvn é particulanne:ute importante do polltO de vista da refonna de algumas 

estruturas do Estado patrimonialista inglês, mas também é um periodo traumático, com crises 

políticas e sociais sucessivas e com o florescimento violento de novas relações calcadas no trabalho 

assalariado e na mam,fànua. Deutro de um quadro social cada vez mais grave, tende a crescer a 

revolta popular - normalmente reprimida com extrema violência - contra as elites e seu 

comportamento perdulário e conupto. A chamada "velha corrupção" inglesa do século xvm 
(paaimonialista e clientelista) proliferou ferozmente dentro de um Estado parasita, fraco e 

privatizado por siDecuras e propinas, onde tauto Whigs como Torries assmniam uma postura 

predatória (Ibompson,1993,pp.29-30). Todavia, é neste século que na Inglaterra inicia-se, dentre 

outras reformas que viriam a aperfeiçoar o funciooamemo o Estado, a separação formal cutre o 

orçamento do governo e o patrimônio real. Em 1782 é implemeDtado um sistema de controle dos 

gastos reais e define-se formalmente o orçamento público. Esta separação irá se illtensificando até a 

distinção formal entre os bens da família real e do Estado. Por exemplo, a necessidade do aval do 

parlamemo sobre o orçamento da família real surge na Era Vitoriana. Por sinal, diversas medidas de 

controle sobre o orçamcmo e que determinavam disciplina fiscal foram criadas neste período. O 

sistema de conttole orçamentário desenvolveu-se com a utilização de métodos contábeis e pela 

constituição da figura de Auditor Geral (Auditor General). Tanto as apropriações orçamentárias, 

como o controle de caixa e a transparência orçamentários foram garantidos por esta instituição e pelo 

Comptroller. 

Em 1834 foram eliminadas as sinecuras e coibidas as vendas de caJgOS e o uso dos mesmos 

com fins de compra e venda de votos. Já em 1816 foi introduzido o assalariamento dos funcionários e 

em 1859, um sistema de previdência pública. Em 1870 surge a obrigatoriedade do concurso público 

para a ascensão a ca:rgos no Estado. No entanto, a rigor pode-se dizer que, principalmc:nte na Era 

Vitoriana, os resquícios formais do pattimonialismo e do clientelismo dentro da máquina do Estado 

foram paulatinamente eliminados e passa a existir de fàto uma burocracia profissional que se 

aproxima do tipo ideal weberiano. Mas cabe salientar que as regras do jogo e as instituições criadas 

desde a segunda metade do século xvm formaram o arcabouço a partir do qual restringiu-se o 

comportamento dos agentes públicos. Portanto, a aproximação de um tipo ideal de administração do 

Estado não existe porque as pessoas mudam, mas principalmente por que as regras que emergiram 

criaram um sistema de incentivos especifico. Dentre estas regras é claro que existe um sistema 
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punitivo e legal. O exemplo mais claro arerca do papel do sisuma punitivo está oo caso do Corrupl 

Pracrie<S Act dt: 1854 que tentava inibir a compra de votos e a propiDa (...- Th<oba1d, 1990,pp.26-7). 

Em 1883 outra lei complememar limita os ~os em campanha e toma as peoas mais severas. 

Paularinameme o mercado politico 1ambém passa a ser mais disciplioado e a ampliação da 

dt:o>oc:r.lcia e do eooll'Oie sobre o componameoto público dos politicos comribuiu para a clímioaçõo, 

pelo meoos pareial, das prálieas clieorelistieas comuos ao pauimooialismo. No meu cotellder, a 

inibição destas fon:nas dt: relação pessoal ddioiram, no caso da loglaterra e de outros países que 

evoluiram instituciooalmente, o espaço legal e moral que distingue emre o que é wn 310 COIJUp<o e o 

que não é deo1ro do ClOOtCXto do Estodo moderno e das sociedades dem<lc:ritieas. 

Faz-se útil um bre~ exame paralelo da evolução iostirucion31 da lo8Jalena e da França para 

mosttar como a corrupção foi se <riminaJizanclo(,.,. 'Tbeebald,l990,pp.27-45, Andersoa,l 979,pp.33· 

5 e Br.wdel,l983,p.542). O exemplo mais cabal do que hoje é coosider.ldo corrupção, e oo passade 

não o era, é a compra c venda de postos públicos. Esla prática, oonsiderada comum em alguos 

graodes impérioo do oricote, foi amplamente utilliada oa França medieval e durante o Absolutismo. 

O deuntor de um cargo público reouociava e pas!ava o posto a um parente (nepotismo) ou 

simplesmente~~ em troca de dinheiro ou ben:s. Esta prãlica tomou..-se tio comum durante o 

século XVD que em 1604 foi instituido um imposto sobre verulas dt: cargos (pau/erre). Dada a 

babitual oeeessidade do Estodo absolutista-mercamilista em obrer receita fiscal, a pr.ilica dt: venda dt: 

cargos públicos foi :ué ioecotivada pelo 80""00· 

Um outro tipo de apropriação da rts pública boje cocsiderada corrupção e a venda do direito 

de arrecadar impostos. Na Fraoça esta prática foi extrtmameote comum até a Revolução Francesa. 

Como observa Braudel(l983,pp.S38-9,pp.540-2) , a aus&cia de uroacstrutura administrativa que 

permitisse uma arrecadação mais cficien"- realiz3da por wn corpo de funciooãrios g0\'CI1l3lllellfs, 

propiciou a proliferação dt;sse sistema privado de coleta de impostos. No caso francês, foi :ué criado 

um Jll()ll()pÓiio, deoominado Ftrme Gln<rale, eoostituido poe alguos iodi>iduos com direito 

comprado dt: arrecadação (geralmeote bulgUesescm asca>são). Como era de se esperar, graode pane 

da anecadação fui roobada, privatizado. 

Obsenoa Aodersoo (1979,pp.33-S)' que, oo caso da J.aglatA:rr.o, a veoda dt; cargos represcotou 

uma etapa intermediâria., de uansição, entre a dominação pauimonialista medieval stricro sensu e a 

formação de uma burocracia profissional. A ''ettda de cargos foi importante inclusive para a 

penetração dentro do Estado de eJementos da burguesia mercantil e~ posteriormente. manufuurcira. 
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Eulrelaoto, estas pníticas foram S<DCio po~~larinarMtte substiluídas e a corrupção pública, de 

políticos e fuociooários, passou a ser defiDi<la <XIItO crime, !aDIO ua Europa, como oos Eslados 

Unidos. PriDcipalmeme durautt os séculos XIX e XX, a profissimalização da admioiSIIação públiea 

e o aperfe;~o dos OOillrOks sobre a atividade dos políticos (por meio da impreosa e do 

cxerclcio do V<lto oas modemas democracias), gerou uma dimiouição (não a eljmjnação) das funções 

patrimaaialista. As relações c:an a coisa plibliea e emre os individuos que adminisiJam.oa tomoo-se 

mais impessool: o mérito e a ccmpe<ôocia profissiooal substiluir3m gradualm<ute a pall<>Uag<:m, o 

cli=elismo e o DCpOtismo. Por que isto acx•ttec-eu? 

A ÍDO\'>Çio iasti1uciooal mais importaDie para a mudança da OSIJUilUa do Eslado e para a 

~ formal mais clara-. a coisa pública e a privada fui, sem dúvida, a democracia 

eoostituciooal. A democracia e o seu fonalec:imen:o eolaboam para COIJirolar, do poo10 de vista da 

lei, o uso da máquina eslatal e o oomporllll:nCJliO de poli1icos e ag<IJI<S pliblicos em geral (,..,., a 

respeito disto, Tbeobald.l990,pp.33-9 e Kryg;er,1979,pp.~). 

A iostiluQor>alização de um mereodt> polídco, onde, a despeito de soas imper1tiçi5es. os 

individuos podem escolher seus IIWidalários, ~ uma forma de poder jamais ~em 

sociedades oenllalislas e auroriWias. E, SOIIl3lld<>oe a islo, oas democracias existe uma defiDição 

eoostiruciooal dos direitos de propriedade e dos IDniU$ do Eslado com relação aos mesmos. Estes 

direitos de propriedade açambarcam também a coisa plibliea e o estabeleeimeuto dos funi1es sob os 

quais aqueles que a administram podem agir. Numa sociedade patrimooialista esta> delimi1açõe$ oão 

algo fluidas e. por sua própria IIOIW'eZ3, ambigua$. 

Na democracia, os cidadãos exigem (ou pelo m<oos podem exigir), em geral. maior e6ciôocia 

e disciplina por pane daqueles que executam as escolbas pliblicas. Ademais. e da essência do próprio 

si= de poder íoereute à demomàa, a fisealinção do comportamentO público por pane da 

oposição e da imprensa livre. Hístoricameute, pelo meoos oo Estados Unidos e DO RciDo Unido, a 

imprensa tem desea••P'"haM uma função importa'lle oa fiscalização dos ageau:s pUblicos. No 

primeiro caso, ela teve um papel dc:a:noioante pel•> meoos oa m'dação para o pliblico das práticas 

politieas eliemclístic:as que dominavam a politiea oone-amerieaoa DO inicio deste seewo <
Wcioberg & Wcioberg.l 961). 

Uma objeção pode w lewntac!a a mirlha de6oição de corrupção e a forma como eu a 

associo com a lllÍnÍmÍZaÇio das relações de clonúDação patrimonial e cliemelíslieas: não se pode falar, 

então, em corrupção em sociedades p~ pr6-iodustriais e pr6-dernocritica? 
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Esla queaJo 6 cxtn:mameate oomplicada e c:ovol>'e o próprio"""'" do meu caoceílo lcsalisla 
e oc:idalW ele ""'""PÇ'o. Poclet..,..;a admitir dois poa100 ele .W .-•nritiricos aqui; (i) a 

conupçJo é um Céa&w ~· em se · t ..,, ~ oo saiCido "d>eriaoo do 1en110, "" 

(Ü) a conupç5o é-. 11m fi:uõmeuo rooclemo, iDtriDSeco is deaiOCiOCIIS COGSiitnciouais que 

definem~ ...... ílqaljdoc!e Esw duas alinnaç<Jes do~.·~ 

Dc\'e1e eocarar estt li:uõmeuo social cleotto ele am ccnsl11<Cio rt:6nco que JC ap!Ol<ima ele um tipo 

i<IC3I do organizoç<o social e do Estado que, eoquantO tal, <m'OI''C 111nt0 unu duncosão bistóriea, 

eomo umo tc6rica. abstraia. Eu encaro a fo~ do Estado fCIIllado por rqvu dcmocrâlieas e o 

estabeloeimeoto de umo but0er.1cia profissiooal eomo &tores funclaroeeuis par3 a defiDição formal 

do públieo e do privado. Es1a separação...,. as duas ns funda a própria rcpúbUea moderna, ODeie o 

poder do úvlathan e daqueles que exercem seu poder é limil3do e ccntrclado ao máximo. Posto iStO, 

a oorrupçio é um fee6meoo bistórico que ponamo =oooóc aos periodos mais remotos da bislória 

No cot:1JDt0. a tolerinc:aa e a 1cgitimidade associadas i conupçJo diminuem seas:ivdmcare com a 

e>~ inslitucicxW SOiflida por dc>mnjnacfas """""ades oadonlais. evoluçio es<a que é c:oogru<mt 

"""' • fonnaçlo elas moclcnw bwoc:rxias. """'. goacrali.açio elas rd.tç&s ecouôruícas ele mercado 

Poilwe eodo clcfimr. """' om:isão. o que sio (i) descovolvm-o e (a) subelesar•ol""-o 

~. com tdaçlo ao li:uõmeuo da <Omlpçào. Uma sociodade é clcscm'Ohida 

institucion.almclltc quando possui rcgr.os formais (leis) e informais (nonnas. códlaos étieosl que 

delimitem (i) o que é públioo e o que é pri,'Odo, (ü) os poderes do Es1ado oo que se rcfm: aos direitos 

~ '-crdadt.. a pe:rcqlÇio do rco&mmo da c:orrupç.So ~ itletus:i '~ ~ too1ScBaç1o .:aor.l *D!CC!Cidcm c mWto o ptrl«<o 

II>Od<n>o. 

A corrupç:.lo. auociada • jX'Opina c., Dcpocismo, cn ~como w:a proôlcma oo EcJlo Cllip e em 

AlalaS., oaôc &1.iU ll'ICdJdas 1etazs f"cnm CoiDaiJ&$ pa:11 JC ~a JRPlnl c o •bomo de~ púWoos. 

DlnnU! o J)CI"fo6o da RcpibUc. ra:ama.. o Saado c:riou çm ail:laruiJ J*l"l Jlll .. o •bulo dt poder II:IOC:i.c5o ao dc::nio de 

tributof por pw1C dof,ooctl'*bcsdc pnniDc:iu. Va ~1990:-4C)..J). 

o..r.e aldack Méclu oackatal fl:nm - lei$ que~ COibir a~ Por~ c:a 

tvs ... ~ r .. - ... q,staçioqo<..........,.pr<>Wodtpcr ,.,...,.--... .. c.-. Em 

um3 outra k:l ~ • pu'da dr: fuaçJo pan fiD:::IIc:GanoJ e D12t1isao5 40E tiClCl1aUcm prop.t~a.S c ~ So 

........ - ..... este<; ..... -... .. duuiooDçlo<b...._ .. '-._ 

Ercu,--.mcotc. tomallk com a f«maç5o dt mcx1cnw: e: pro(~ tuocr.au c com a dc:moc:noa 

COMOI1dacb c que o conuolc aobrc a cortUPÇiO totnOUo$C mau e(eti\"'0 Ver, a de re:spt'I'O c totn a tusc6ri.a da 

«<NpÇÇo .. IQal.,..,., 0..1(1984~ 
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de propriedade, (iii) a liberdade de ação dos agenu. públicos e que ooib311! (iv) as transfer€ncias de 

=da que surgem por uso ilegal e ilegítimo do aparato estalai. Estes predicado$ estão associados à 

c:xistâJcia de Wll3 burocracia profissiomle à democracia constitucional. Obviamc:Dre, a definição de 

subdeseovolvimc:ll!o institucicmal é a antiuse desta Cabe now que as sociedades oode a dominação 

pattimooialista predominava, como as pré-modernas, são eoearadas, portiDIO, c:omo 

subdeseovolvidas instituciooalmenle. Mas isto não que dizJer que oão eoóstam sociedades 

ooatemporâneas oode oão prewlcçam esw relaçõc$ e que, portiDIO, não são subdesemoh'idas neste 

S<Otido. Pelo cootririo, ...a ai o busi!is da questão. Vária$ sociedades passaram por eYO!uções 

instirucionais que conduziram à limitação, controle e criminalização da corrupção. Mormente. este 

processo roi engendrado pela minimização das relações de dominação paDimooialisla e das relaçõc$ 

clic:otelística.s 1 O. 

A análise do processo de modenU.zação i.ostinlciooal e de seu impa<:to sobre o CO<lfrole da 

corrupção eooduz iwdimmc:IJ!e ao estUdo das possíveis eooexões em. evolução instituciooal, 

componamemo eoooõmico-raciooal e oorrupção. Uma ecooomia politica da corrupção pode incluir 

taoto a inJ!uência das insti1uiçõc:s, rqras e valores sobre a ação, bem como a própria IUp6!ese de 

ação racional condiciooada por incc:mivos:. propiciaudo desta forma uma estrutura analitica mais 

completa e geral do que aque13$ oferecidas pela sociologia ou pelos esiUdos de easo 3Dtn>pol6gioos. 

4. CONCLUSÃO: A NECESSIDADE DE UM PROGRAMA DE PESQUISA EM 

ECONOMlA POLiTICA DA CORRUPÇÃO 

Mostrarci aqui as três principais visõ<s de corrupção dentro da moderna eoooomia politica 

(positiva). Elas são complementares e fOrmam. como procurarei iDdiear, um arcabouço teórico útil 

para a análise da relação entre regras. io:stituições. motivações dos agentes, comportamento corrupto 

e consequências ccooômicas e sociais da oonupção. A primeira está ligada a teOria dos eaçadores«

renda strlcro S4nsu, a seg;unda., à teOria t:c:OOÕmica da propina e a tcrçclra, il relação entt'e 

desempenho econômico (eficiência e crescime:mo) e corrupção. 

A ICOria dos caçadores*reoda foi desen""lvida basic:ameote por Krueger(l974) e 

Tulloek(l967)". Segundo esta visão, os ag<u!eS econõmicos possuem uma moóvação bãsica, qual 

lO Vtt, a cste ~<o, I'\Mao(I993: 14Q.7). Theobold( l990:49~ lbcobold(l983~ Goasti( i9SI~ E-&. 

L<mortbaoé(l981)c E~ 1973), M<)noo &. Banfidd(l969:176-7) e S-197$~ Seon(l969.1972~ 

Sai<( I ~2:657-61 ~ Gonmod(l968), L<mattband &. l.e!l8(1972~ ~1966~ M)~l968), Willi>ms(l987). 

li ver. para maiot;!S detalhes., Sih•a(t994:16-S). Bhagw3ti(i9t2. 19SJ) tem u.mbêm ~.~ma~ similar de atividade 

eaç:aclonl de~- OUP. dif'«t/y-Mnpt'(lducti'"'f pt'f)jit-s«J.:ing «1-lvltlu Ol.l llftpl"()(/udiw P"'Qfit S«ktng «1hitia. 



14 

seja, buscar o ganho privado a qualquer preço. Eat:et.anto, esta busca dá-se dentro dt um ooojumo 

dclmDiDado de rogras, de aconlo c:om as pre!eréncas iodividuais e restrita, DWD delmninado iDstame 

de 1m1p0, a uma reoda oacioaal: ai estio pooro ~do argumento. Os agem.es procwarão obter o 

máximo de renda possíw:~ dentro ou fora das regras da cooduta «<OIÔÔDÍc:a e social. Enuetanto, esta 

obuDção de r<olda pode implic:ar somemc transferêocias dentro da sociedade, via mooopólios e 

di>-ersas formas de privilégios. A atiW!ade lipda ã busca desta renda e chamada de ea;adora-de

reoda C Dão e produ1iva DO saJIÍdO de agrcgat valor ao produto naciac>al. AnaJise..se O caso oode OS 

aganes caçam reoda dentro das rogras do jogo. Imagine a seguiDte ~: DWil determinado pais B 

bi um monopólio coosótuciooal que garante a uma 6nna o direito de explorar e refinar pettóleo. A 

teoria tradiciooal de estruturas de mercado irnpa ll:itas argumema que o mooopolista iri ter o seu 

exeedeor.e (excedente do produtor) aumenlado às= de uma redução do bem-estar dos 

C<lll$U!IIÍ<IOr. A sociedade oomo wn todo (inclusne os sc-es. operirios c acionistas da empresa 

mooopolis<a) perde uma parte do bem-estar, dado que em monopólio uma determinada quantidade do 

bem produzido não será negociada. A rigor, fora esta perda (tkad wetght /oss), a transfedocia ~ 

eoaswnidores e o produtor implic:aria uma perda liquida zero. Todavia, bi sin1 uma perda Uquida 

para a sociedade. O mooopolis<a aloea rec:unos produtivos para a obt.alçio e matMrta>çào do seu 

direito de mooopótio, que cnvol,·e a atividade de lchbing, propaganda e ÍD\~ de t:a1enros em 

outras atividades improdutivas associadas a pressio potitica. a formação da imagem da empresa 

estrÍlamellle ligada ao iDteresse de manter o moo~ólio. 

Outro exemplo de atividade eaçadora-de-reoda enc:ootra-se na imposição de barreiras ao 

comércio e ao proc.eciooisrno,:. Neste caso, a teoria mic:rocoonômica tradicional comidera os CUSIOS 

sociais em tenDOS de perda de bem-=r de\ido ae peso-morto gerade pela p!O!Cçào e ooastata que 

existan tru>Sferâ>cias de coosuroidores para pro<Mores domésticos. Fora o peso-morto, não bi perda 

liquida para a sociedade. Mas. como DO caso do nmopólio, as empresas que desfiutam de resm-as 

de mercado empregam rocwsos financeiros e humanos em atividades improdutivas, priDcipalmente 

lobbing. A atividade caçadora-de-renda eoostilui um mercado c:ornpe<itivo, iszo é, di'"""' agellles 

tentam, oa modida do posslw:~ cooquistar privilégios c transferir r<olda de outros grupos. Entretanto, 

SOID<IJie alguns 38CDteS ou grupos de agentes COilCJlÍSiariio seus priviltgios; o resultado 6nal implica 

wn desperdício de recursos ccooômicos. Este custo associado à atividade caçadora-<IH<olda tem wna 

dimeosão qualieativa importante. Muitos reeursos bwnanos de elC\'3do talento sao alocados oestas 

atividades improdutivas, atividades que são altamente reutávàs e. por esta razão, as transferências de 

12vcr ~1974). 
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reoda dcmro da socicdado rmd<m a p<ll3lizar os !aleoros alocados em atividades produtivas. Esla 

tr.msferâlcia de rC<Ida é a<X>CZlplllbada po<1311t0, por um coasiderável desperdício de re<:UI'SOS e de 

lalento: há wn elevado <:USIO de q>o<1UXIidadc asocx:iado à atividade caçadora-<le-rt:Dda. 
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Mas a essêocia da atividade caçadora-<le-reoda eslá na própria existêocia de um sistema 

tributirio. Estas atividades aparooem principalmeole porque existe o Estado e a arm:adaçio 

tribulãria. Ha wn ínceutivo para que eada facção dcmro da sociedade exerça pressão sobre o governo 

oo semido de ttansferir reoda oa sua direçio, via subsidias, iseoçaes e outros """"nismos. Neste 

caso também sào alocados recutS()S ecooõmioos improdutivameme. 

O outto = adicicaalasocx:iado a atividade caçadora-<lootenda referc.$e as~ 

de renda. Numa socicdado ccxnpctitiva. os indivíduos !<lldem a ser l'tr1l.-.dos de acordo com suas 

respc:ctivas produti,Odades (salvo oa prestDÇa de ímperfeições de mercado). ()escxm!ado o tribulo 

sobre a reoda de um indivíduo, o mesmo pode ser realocado Dio ~de acordo oom 

critérios léaDoos de poüti<:as públicas, mas em funçio do poder relativo de det<nninados grupos 

den!To da socicdado. Do pontO de visla de justiça ecooõmiea, a dístribuiçlo da reoda após a 

realocaçõo rtnJ-setldng poderà premiar mais o poder de influêacia do que o mérito e a capacidade 

Poi'WIIO, numa soci<d•de diWiida em &CQiíes canpetili•as que buscam 11'311Sferir renda, o 

resultado fiDal do joso social tende a ser de soma negativa: os ewtos da atividade caçadora

são maiores que os beoeficios privados obtidos por alguns ageares ou grupos. 

O iooe:otivo para que os ase=s busquem mais atividades caçadoras de reoda do que 

~ produtivas eslá oo &lo de que detomúnadas regras do joso ea>o&Uco, político e social 

(instin.aiçõc:s, leis, ~ govmwnearais, valores morais/rq:ras ~impostas) geram um 

sislema de inceotivos (poy o/ft) que detmniDa a alocação dos ncursos ecooômioos (fiDanoeitos e 

humanos). Caso seja mais reotável para um CCODOilÚSia trabolbar como lobista do que como aoalista 

de projcoos, ele decidir.i, enquan10 ht>mb C<CCII()m/CU!J, pela primeira oeu~. 

~ regras do joso formam, ~ a matriz de pay ojft dcmro da qual os indivíduos e 

grupos tomam suas dccis6es. Estas regras inclusive podem diretamea!e obrigar os ageares a exercer 

as ativídadts caçadoras de renda. O excesso de regulamenlação e um exemplo disto: em muitos 

países em desenvoiWnenlo, os mttaves burocrâlieos para a abertura de oesócios sào 13tllOS que os 

agentes véem-se forçados a investir reeursos (tempo, laleuto) em atividades improdutivas" . 

A relação mue a leOria do eaçador-de-reoda e a eonupçlo dà-se na própria de6niç5o da 

função objeth'O dos agenteS públieos e privados e n.a estrutura de iooe:otivos que predomina den!To da 

13va. por o:cmp~ oGUO do Pena. em Soto(l9t1). 
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sociedade. A rigor, todos os ageur.es, se puderem, caçam nuda dcmro e fora da lei, caso aio haja 

oenbuma OC>IISidaação de restrição moral e/ou legal que impooha algum euSIO à açlo. O clientelismo 

(oo pork barre/ politics) pode ser imepn:lado como wn amnjo dos grupos de ÍlliC!<S$C que penneíam 

uma determiDada s«:icdade, grupos este compostOS por caçadores~ Do ponto de vista 

estralégioo, se os ageau:s públioos e privados têm que se OtgaDi.zar oa fonna de paoeliohas, por 

exanplo, pan~ gar.mtir a sobrevi.&cia e<XlllÕmi<:a e polilica, fli-1<>-ão. De oun forma, enttememes, 

poderio ser perdedores líquidos de nuda amos mesmo de anramn DO jogo """''"'iti><> ensre as 

diver>aS ~ da s«:iedade. É eWieDie que, oomo numa loo:ria, muitos recursos e WCIII<l$ vão ser 

alocados em atividades improdutivas pelas diversas paoelinbas e <lieoldas. Alguns gaobario, muitos 

perderão e a sociedade ooroo wn todo estará desperdiçando reausoo ecooômi<:os. Do pontO de vista 

da ecooómioo, portaotO, a oornpdição eorruptiva eo1re panelinhu (!pupos orpni2ados de caçadores

de-reoda) cria custo e iDefic:iêocia. 

Os agentes conuptos e eorrup<oreS podem..,. modelados como ag<riiA:S caçador<$~ 

A di.fereoça CIIIR o aseutc caçador«-reoda srrlcto ,,_ está oo filio de que os eonupros agem fo<a 

da lei. Seguodo Jagaooarhao(l987,pp.l 08-25) em palses em desell-.ohixootto exisrt muita ader&eia 

dc$ra visio de ec:<>llOIIIÍa polilica da eonupçio. Os programas sociais e de desenvo!Wnculo são 

geridos por ag<riiA:S públicos que se depar.lm eom um excesso de demaoda sobre os ltáJl'SOS 

dispoelveis. É elevado o u-uivo pan~ o reeebimeuo de propinas e pan~ a panicipaçio, como 

tambem agente eaçador"<le-reoda, em grupos de pall'lies-<:lieul<s. As cooscqüêocias disso são 

ocfastas, priDcipalmeute em selralaOCio de palses pobres (..,., sobre os custos da corrupção DO 

orçameot<> oo Brasil, da Silva.l995). 

Esta visão de eonupção eom o resullado de eomportameato caçador«-rt:Dda fora da lei 

pode ser eomplemeo!ada pela eeooomia política da propioa (Rose-Ad<ermao, 1978). O CSIUdo 

ecooómieo das iostitWções buroeràlieas e legais deve levas em eoosideração os feoômeoos do 

suborno e da propina, priocipa.lmeme devido ao filio ddes estamn ligados ao eooflito ioerente eom: o 

bem público e o mer=lo. Iniciemos o argumento imagiDaudo um muodo ecooómieo perfeito. Numa 

sinlação de c:ompeliçlo perfeita, as relações de ttoc:a eu%re os ageotes privados t impessoal e visa 

maximizar a fuoção de utilidade de cada wn. Um prestador de serviço veode seus prtslimos a 

qualquer outto ageme desde que a veoda seja-lhe salisfàlória do pontO de vista privado; muratis 

mutondis. o comprador de um serviço demanda-o de qualquer a,gcnleo desde que a troca cooduz:a-.o ao 

máximo esperado de bem..,....,. Num Eswlo perfeito, composto por buroeraw profissionais e 

politicos cujo comportamento é estritamente público, as decisões tambêm mo envolvem nenhum 
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crittrio pessoal. Os ag<m<s públic:os simplesmcote nwámiz:ariam uma fuDçõo de bem-atar social e 

proveriam, da forma mais efici<me possível. a sociedade de bcll$ públicos. Um tD1IIIdo Clllde existe 

comrpçio e propina alàsta--se desde modelo puro exal3maJfC oode é rdev3ntc o direciooamemo da 

..alise: oo eslabelecimcolo, de uma fonna ou de outta, de rdaç&s pessoois """" ag<m<s púbtic:os e 

privados. O mesmo pode ser aplicado à empresa privada, Clllde relaçê5es pessoois podem subSiiluit as 

impessoajs e gerar a chamada oorrupção privada. 

A propina pode ser defiDída. a despeilo da geueralidadc. como o meio tmanceiro de se 

ttaDSfonnar relaçê5es impessoais em pessoois, ~ visaudo a aausfetêocia de ra>da ílegaJ 

dentro da sociedade ou a simpl<s apropriação indevida de rocursos de ten:àtos ou a gaJaDiia de 

IJlllamalto difereociado (como oa maior pane dos casos de corrupção em baixos oíveis de 

adminisaação). A c:onupção política, dcotro dcsla visão, pode ser eocarada da segu.iole forma. Os 

ag<m<s públicos em genl e os politioos em particular, agem como homus oeCOff<>flli,... Os polítioos 

têm como objccivo priDcipal a eleição. a reeleição c a <ll><tiiÇiio de um flmco de reoda. O mercado 

político não é petfeito e os eleitores oão possuem oooaole IOial sobre as ações de seus esooll:údos. 

Ademais, exislcm muitas assimeorias de iDfonuaçio e o pniprio processo de DegOCiação polílica 

(logrolling) gera espaço para o pagomeato de serviços de repre~ •n•çilo de iDI=ssc de lcbbies. 

Supoodo a exisrêoc:\a de algum OOIIIrOle sobre o compotl3ni<:UIO dos políticos, bá um tTadt 

o.lf emre a obteoção de propinas e a posSibilidade de reeleiçilo. Por exemplo, caso fique claro à base 

eleitoral de um dcpulado que ele mais defeode o iDI=ssc de alguns grupos de pressão do que os 

iDI=sscs mais geoiricos das bases que o elegeram, aumeowá a possibilidade de que o mesmo oão 

se rclesa, porem a propina implíci1a à represeutlçilo dos lobbies pode compeosar, na margem, a 

perda da eleição seguinte. O comrolc sobre a propina depcoderO. em gr:mde parte, da resrriçilo moral 

de eada politico à mesma c do interesse publico com rclaçilo ao comportamento político (ver Roso

Ackmnan,l978,pp.l5-50). A conupçiloem geral. tipdaà propina, esta ligada em úJiima insWlcia 

às ímpcrfeíQõcs do mescado de bciiS c serviços e do mercado político. Geralm<:ok os governos são 

gmndcs compradores de bciiS de capital c de obras de íofra<S'NIUra cujos preços são clilícilmanc 

estabelecidos c1eaao de uma lógica de meocado. As obras públicas co.vomm gmndcs quantidades de 

dinheiro que são maoípuJadas por diversos ag<m<s públic:os e privados, que podem cstabdoc:<r 

muitos argumentos que justificam preços que podem implicar supcriàJuramemo e divisão de propinas 

cnae as panes eovolvidas. Como bá um problema de oooaole c supervisão do cornpo<1li!Dalt dos 
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c:orrupç1o'•. 
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A terceira e .Ws moderna inlcr\"á!Çào da ec:ooomia sobre o ttma da eorrupção vom do 

lrabalho de Sbi<:ij;,- & Vislmy(l993). A pl"llX"q>3ção CCOllral aqui é a relação eutte instituições e 

corrupção e a relação da mesma com o erescimcuro eeooôcni<>o. O OJgUIIICIIIO básico susteota que a 

corrupção aparece com .Wor vigor quando (i) as instihliçõcs g<llUII excesso de regula""""'Çào e de 

=-alização estatal e . (ü) as instituições potiti<:as oão eslio sob coalrole da maior parte da 

sociedade, O maior impac<o da corrupção, em ttrmos ccooômioos. eslá oo seu custo"""' o 

c:rescimcDto. A propÍJ>a. ao eoatrário dos impostos, mvolve alg>m>a distorçio no emprego da 

máquina pública e, além dísso, deve ser maxdida em segndo, o que gera um custo adicioaal oa sua 

oblalção (formação e maDUialção de uma rede de 1\mcioaarios a um esquema de corrupção, 

manipulação de infoonações orçamemárias, etc.) . O resullado da corrupção, em ttrmos de custos, 

pode ser a r<dução do crescimenlo ccooômieo (alocação de reewsos em atividades improdutivas) e a 

defo1111l1Ção das politicas sociais de desmvelvimano. 

Exi.stt um outro exemplo dos custos da eorrupção associado ao~ Os 

investimemos e><lelllOS em um dettrmina4o pais podem ser prejuclieados quando divenas agêacias 

estolais, envolvmdo politic:os e burocral&s, exige propinas dos - privados para a 

imple""""'Çio de projdos" . As emprosas e investidores podem preferir ÍIM:SIÍr em países oode o 

nível de oonupção é menor, dado que estes "custos iofonnais" eutram (;00)0 &tor de desconto no 

cálculo da mllabilidadc de projelos. 

Estes exemplos de imperialismo saudá""! da eeooomia oo esiUdo da corrupção repres<:olam 

uma atividade de pesquisa relativamen1e recc:ote. A3 vamage:os de se trabalhar "eoooom.icamenre• o 

tema são indiseutiveis. A corrupção envolve a busca de 6ns fidueiários, a existêDáa de assimettias de 

infonnação e o problema da raeiooalidade e da eooper11ção hiiillallaS. A eoooomia politiea pode 

oferoeec wn oonjwlto de inslnunentos pan aoa.lisar evolução insêtuciooal e eomplememar as 

abordagens sociológicas sobre o tema. O enquadramento, dentro de uma análise eeocõmiea. de 

oonc<:itos oomo palrimonialismo e eliouetismo, pode ser feito eom facilidade. já que. do ponto de 

vista aloeazivo, o imponamc é a e6eiancia, e do poo!O de \Ostt normativo, a justiça distributiva. No 

I~ ecnic.amcn.te. bi aqqi um problema de pri.nc:ipal-agcmc. A maior pane dos casos de OOITIIpÇio. tanto DO Slt10I' 

privado, ccmo DO p6btic:o, ca,·oh'ttll as:simdrias io!ormaQ.onais e o problema pritlcipa.l~te. Além de Rose 

Aekd'I'IW'I(1978). Klit&;aar«I9U) adota esr.a vis&o. Ver também. a este ttSptito, Sbkifer & Vi$h.uy(1993). 

ISva- Sbdcif<.T & V&Shn)(19'93:614-6). E.ttc aul«es eitam a RÜS$ia oontempcrinea como cxcmpk) c1csu: tipo de -



Ancler-. P .. U- of thc AbsolvJisr Sun .. Ncw Ld\ Books. I 979. 

Alldrcslà, S.. Afr1«~~~ pndiam-. Albenoo Pr<ss. I 968. 

20 

--~-· Porotinsm trnd srd>wmon: t1x cau of I.Dtin Ammor:r. Wciodellfeld a: Nioolsco. 1966. 

AJlfDci, A. 8t. Sa=, P L .. hblic contmctil!g <IIOI•rtonary ga- wtrh comq>rton. ln • JoomaJ of 

_... ..... \'0161, 1995. 

Bedcer,G.( I 976). 1M tconomic 0[1P"oaph to '"""'m brhovior. Chicago Unim'Sity Press. 

B~-aà, J .. Dfrrcrly-onprodu.crtve proftr .. ttldl!g actMtlu. in •Joumal ofPolitkal Ecooomy, 

OII!Ubro. I 982. 

__ ...._. DUP «ttvv/U$ trnd nnt«ri:íl!g. úo "Kylclos", 36, 19&3. 

Bomield. E.C.. Urlxvr,...,.,._: a m>dtr inpolitlcstrndadmbristmtion. F..,. Press. 1969. 

Bezerro. M.O .. O>rntpÇila: ""'atwlo scórr o podtr ptib/Jco • as rrloç«s ,._s no BrasiL 

Rdumc Dumarâ. 1995. 

Boydto. M., Sblcmr, A. 1k. Vislmy, R .. Privatlzfng lbusta. MIT Pr<ss. 1995. 

B11111<1e1. F. 1M whetls of txJmiMru. Rootleclge. 19&3. 

Buclw>an, J.M .. /illúcs anti <t:Oncmlc {Jf"OgrUS. Uni'=ity of Oklahoma l'r<ss. 1994. 

Can'lihoA, M.(OIJ.). O ttvronegrodocomr""""" Pu e Terra. 1995. 

J:loõ& A.. O>""f'f'on trnd mi>eanduct in-'""'""""" /Jritish poüffcs. Pquin. 1984. 

l)oo.'DS, A.. lnsldt ~. Little. BIOY>"U aod '-">'· 1967. 

Eim sn "· S.N .. T rt>tbricnal parrl-alulft trnd 11t0d<m ""'fK1/ri,_;a/lsm. S.. 1973. 

___ ...._ &: Lcmartbaad, R .. Po/itiCill cli<nlllism. potronag< anti lkwl-nL Sqe. 19&1. 

---~-&: Rcoiaer, L .. PaiTom. clients trnd fri•nds. ~ Uni>=ity Press. 1984. 

Ehon, G.R .. R<fo= trnd reformarlqn: Englond /JQ9.JJ$8. Edwanl Aroold. 1877. 

Tlte Encyclopotdlo ojSoclat Scl<nces. HaJVIIII Univmity Press. 1942. 

Goufiiod, A .. Poli rica/ 111DChinu. út ~ EDc)'Olopacdia of Social Scienccs". V oi 12, 248-

52. 1968. 

Guasà. L.. Climt<bsm In d<clint:: a P<rwlatr ,.,_/ ~· út Parrons. t:lf,. (l1f(/ frimds. 

(Eiscmladl. S. N. l<l..cman:bml. R. <ds). C..Dbticlcel.iai-.izy Prcss. 1981. 

1iam>a. W .A.. A pri""' of'koropst~ út "The Amcricaa Uni'..,.;ties Ficld Slafl" (Sol.theast Asra 

S.rits), vol XIX, 8. 1971 . 

Katu. L .. Th< foonding o f new socl<rfu. -rt. 1964. 

Heideoheimer, AJ .. Pcliriao.l rorrup~;on: rtadmgs In comparartw analysls. Tr.vlSICtions Books. 

1978. 



Hill, C .. Reformarlon to lndustriol Revolution. Pa>glliD. 1976. 

Hwttington. S.P .. PolltfC<JI order In chtmging societies. Vale Uan<erSity Press. 1963. 

}'8"""atban N.V . . Informal marlctts In tkwloplng countrles. Oxford Ulliv=ity Press. 1987. 

Ktilgaard, R .. Conrrolling C0171lptlon. UDMnily of Califomia Press. 1988. 

21 

Ksuegcr, A. O .. The pollrlcaleconomyofnnt-suldng. i1t "Americau Ecooomic Review"., 64. 1974. 

Krygier~ M_ .. State and buuaucracy In bropc: rhe growth of a concept. in Bwe(IUCrocy: the oarrer 

ofa con<:<pt ( Kamea1ca. E. &ivyg;er, M. cds,). Edward Arnold. 1979. 

Kuner, 0 .. Clienteli.Jm, corruption and the allocotion ofnsourus. llf "Publlc Cbolce'". n? 1993. 

Lefl; N .. Economic developmentthrough bureaucrarlc CC1'7'1lpriOII. in • Ametican Bd>avioral 

Sciemist". novanbro, 1964. 

LemarcbaDd, R & Legg, K.. Polltical clienJelism tmd tkw/opment. ilt "Comporalive Politic:$", vol 

4,2. 1972. 

MacMull<n, R. Corruprlon tmd thedeclineofRome. Yale l.JDM:rsity Press. 1988. 

Magnu~ L .. Mercantilist eCQnomics. Kluwct Acada:nic P~. 1993. 

Mbaku. J.M .. Bureacrartc corrvpiion as a rent..seei:ing behaviow.r.fn ""Koojuoknapolitik". 1992. 

Meyrsoo M. & Banfield, E. C .. A mocmne ot work. in Urban guvermrttnt: a reader In polltfcs tmd 

adminlstration (BaDfidd, E. C. ed.). Froc Prtss. 1969. 

Myrdal, G .. Asian drama: an inquiry into lhe puverry ofnations. Peoguin. 1968. 

Oisoo, M .. Dictatorship. tkmocracyandde»tlopment. in "American Política! ScieDce Review, 

settmbro, 1993. 

Perkin, H .. The origins ofmodem English sodety 1780-/880. Roudedge. 1969. 

Perroca, C .. FArly spanish mercontilism: the first ana/)1$/S o f underdeutlopment. in Mercantilist 

economlcs (Magnussoo, L. ed.). KJu...,. Ac:adcmic Press. 1993. 

PuiDam, RD .. Making demoaacy worlc: cMc traditians In modem Jr.aly. Princeton Uni,-ersity 

Press. 1993. 

Robbins, L .. An essay on the nalliTt tmd slgmjicance of tconomlc scl<nc<. Msanillan. 1932. 

Rose-Ack<rman, S .. Corruption: a <tudy in polltical economy. Academic Press. 1978. 

San, E.M .. Machine. Political. in "Encycl<lpaodia oflhe Social Sciences". V oi IX, 657-61, 1942. 

Scoot. J. C .. Comporatiw poütical com~ption. Prerttice Hall. 1972. 

- -·- - Corruprlon. machine politics tmd polltlca/ chong<. in "AmericaD Política! Science 

Revicv.·, 63,4, 1969. 

Shlcifer, A. & Visbny, R.W .. Co171lplion. in "Quarterly Joumal ofEconomics", a&Q$10. 1993. 



22 

SiM. M.F.O .. A .cont>m~apo/Jrit4do«m1JPÇÇJD Rd2mriode Pesquisaaúmoto03/199S, Núcloode 

P<Oqllisas c Publicaç6cs da FWII!oção Gdialóo VOJPS, 1995. 

Silva, M.F.G .. Instflllfç/Jn e~-. luSiitulo F<nllllld a.-ld de Ecoaomia 

Mll!ldial,popor. 1994. 

Silva, M.F.O .. O liVro negra do ~pçlk> (rcscd>a). In "Revista de &ooomia Polltica", vol6, 

abril/junho, 1996. 

Solo, H •. Economia oorerr(tnea: uma anólls• do roa/idade p<I'UI11!Q. Editora ()lobo. 1987. 

Speecl. J.G .. 1M JNr<hase ofW)Its In N<W York Clry. ;,. Poliricol comJptiDfl: m>dtngs in 

"""P"rattw"""lysls(&;c!enhtinn, A. J. ed.). T,.,......., Boob. l97&. 

s.-, L . 11w cmaa o f the EngJWt rr.>alldlon I S29-/641. ~· 1173. 

~-· Ft>mi/y, -andmorriago fnEltgk»td / j(){)./8QO. PalgWn. 1982. 

Tl>cot>Old. R.. ~Ãrrupdon. dewlopmmt anti lllltkrd,.,..lopmem. Mac.'-tillao. 1990. 

Tbompoao. E.P •. C.stoms In commom. Pc:QCIÚD. 1993. 

TullocJc, G .. 1M welfore costs oftarljft, monopoNe~, and theft. ilr "Wesll:m Ecooomíc Joumal, S. 

1967. 

~-· The «OfiOmfcsojsptcla/ prlvll•t•and rmtsuldng_ Kluwer Ac:adanic Prcss. 1990. 

Waquet, J.. Co,ptlon: ethlcs and pow<r In Flomte~. /6/)()./ no. 
Wel>cr. M .. Econonda • soci<dad. F....SO de Collua Ecooónuc:a. 1984. 

WciDbcta, A. & Wciobcrg. L.. 11w ~n. Simoo ODd SdniSia. 1961. 

W"IIJiams. R.. /'olitU:ol COI'J'Uption tn A/Hco. O...<r. 1987 

Obra de rd'c:rá>cia gaal: 

World !Xwlopment Repon, 1983. 



TEXTOS JÁ PUBUCADOS: 

n•oJ- APRAGMATICAPPROACHTOSTATE 
INTERVENTlON: 1liE BRAZILIAN CASE. 
Luiz Carioo a.--

n• 02- 1liE PERVERSE MACROECONOMJCS OF DEBIT, 
DEFICIT AND INFLATION IN BRAZIL. 
LuizCarioo a,...... Pereira 

n• 03 • A TAXA DE SALÁRIOS NA INDÚSTRJA DE 
TRANSFORMAÇÃO. 
Damiogo Zwnío ()cio 

n• 04- ACIJMULA.ÇÃO DE CAPITAL, LUCROS E JUROS. 
Luiz Carioo-Pereira 

n• OS - INVESTMENT DECISION AND 1liE INTEREST RATE 
IN NORMAL AND EXCEPTIONAL TIMES. 
Luiz Carioo a.--

n• 06 - O IMPOSTO ÚNICO SOBRE TRANSAÇÕES (IUl). 
MaJCOS Cinlra Cava!C3111i de Albuque:que 

n• 07 • ALGUMAS CONSIDERAÇÕES ACERCA DA VIDA EM 
SOCIEDADE. 
Ro1>ert N<lrman V. C. Ni<xll 

n• 08- O DÉCIMO PRIMEIRO PLANO DE ESTABILIZAÇÃO. 
Luiz Carlos Brosser Pereita 

n• 09- 1liE VANISHING Mot1VATION TO SOLVE 1liE DEBT 
CRISIS. 
LuizCarioo--

n• lO - CRIME, VIOLÊNCIA E CASTIGO. 
Ro1>ert Normon V. C. NI(;O) 

n•JJ. UM MODELO INTEGRADO PARA UNIVERSIDADES 
PÚBUCAS. 
Amibal Panacho Som' AnDa 
DaDi Gameiman (IMIUFRJ) 
Hólio dos Santos Migoo (IMIUFRJ) 

n• 12- IMPOSTO INFLACIONÁRIO E EFEITO OLIVEIRA
TANZI: UMA VERSÃO COMBINADA. 
Paulo Rcberto ArvaU 



a• 13- WAGES, EFFICIENCY ANil LABOR MARKET 
REGULAllON IN AN JNFLATIONARY 
ENVIRONMENT. 
Guillermo Tomás Má1aga 

a• 14- OS KEYNESIANOS NEQ-RICARDIANOS E OS PÓS
KEYNESIANOS: COMENTÁRIOS A AMADEU E DUIT. 
Aatalio Carlos AM:s dos Santos 

a• 15- "TI:IE RECENT BRAZIUAN TRADE 
L!BERALIZATION IN HISTORICAL PER.SPECTIVE. 
GesDer Oliwira 
M.ar<elo A11aiD 

a'16- PRÁTICAS ORÇAMENTÁRIAS PAimCIPAllVAS : UM 
ES'IUDO DE CASO DE PREFEITURAS PAUUSTAS. 
Carlos A. c. Ribeiro 
WalterT. Simoa 

a• 17- LIBERAIJZATION ANil DEMOCRA11ZATION IN niE 
CONn:XT OF A WEAK STATE ANil A WEAKER CIVU.. 
SOCIETY 
Luiz Carlos-PerMl 

a'18- LA11N AMERICA ANil EASTERN EUROPE: 
ECONOMIC REFORMS IN ABNORMAL TIMES. 
Luiz Carlos- PerMl 

a• 19- WAGE POUCIES ANil LABOR TURNOVER; AN 
EMPIRICAL ANALYSIS OF niE BRAZILIAN DATA. 
Guillermo Tomás Mâlaga 

a• 20 - MODELOS HIERÁRQUICOS DINÂMICOS E PREVISÃO 
DO VALOR AGREGADO. 
ADDibal Pamocbo Sam' Alma 

a• 21- A EXPERIÊNCIA RECENTE DE ESTABILIZAÇÃO E 
AJUSTAMENTO NO MÉXICO: ASPEc;TOS 
RELEVANTES PARA A ECONOMIA BRASILEIRA. 
Gesoer Oliwira 

a• 22- UM MESTRE DA ECONOMIA BRASD..EIRA: IGNÁCIO 
RANGEL. 
LWz Carlos a,...... Pereira 
José Mizcio Rego 

a• 23- PRIVAllZATION THROUGH INS11111110NAL!ZATION, 
WHEN IT 1S NECESSARY TO CREATE n1E MARKET 
ANil THE STATE. 
Luiz Carlos Bresser Pmin 



a• 24- CRISE MONETÁRIA, REFORMA FISCAL E 
DOLARIZAÇÃO DA ECONOMIA. 
Poulo Nogueín Bobsta Jr. 

a"25 - RECORDAR É VlVER: A QUESTÀO DAS 
TRANSFERÊNCIAS REAIS, ABEIU'IJR.A DA 
ECONOMIA E SEUS EFEITOS SOBRE O CONSUMO E 
INVESTIMENTO INTERNO. 
Poulo Roberto ArwU 

a• 26- CRISE FISCAL EM MUNICÍPIOS: INDICADORES E 
INSTRUMENTOS. 
Carlos A. c. RibcOro 

a• 27 - ABERIURA DA ECONOMIA CON MANUTENÇÃO 
DO NivEL DE EMPREGO E POÚTICA CAMBIAL ÀS AVESSAS. 
Poulo Roberto ArwU 

a• 28 - A EFICIÊNCIA TÉCNICA DE EMPRESAS E O 
PARADOXO DO DESEMPENHO. 
Carlos A. C. RibcOro 

a• 29- BRAZIIJAN PRODUC11VE AND OCCUPATIONAL 
STRUCTURES: REGIONAL DISPERSON INDEXES. 
Aaíra Koa 

a• 30- SRAFFA E wriTGENSTEIN: NOTAS SOBRE TEORIA 
ECONÔMICA E JOGOS DE LINGUAGEM. 
Amlaio Carlos AM:s elos Somos 

a• 31- EMPRESÁRIOS, SUAS ORIGENS E AS 
INTERPRETAÇÕES DO BRASIL. 
Luiz Carlos a,..., Per.ira 

a• 32 - A "CREDIBD.JDADE" DA POLÍTICA 
ANTIINFLACIONÁRIA E A SUA CONSISTÊNCIA 
TEMPORAL. 
Mhur 11arriarueYo Filho 

o• 33 - A DIVISÃO REGIONAL DO TRABALHO NO BRASD.: 
UM MODELO CAUSAL. 
Aaíra Km 

o• 34- ACCUMULATION AND GROwrH IN A MONETARY 
ECONOMY: JA.>.!ES TOBIN REVI5ITED. 
Gilberto Tadeu Lima 

o• 3S- A ARMADD.HA DA DOLARIZAÇÃO. 
Paulo Nogueira Batisra Ir. 



n• 36 - NOTES ON MONEY; GROWIH AND DISTRJBunON. 
GilberU> Tadeu Lima 

n• 3 7 - UMA IN1BPRETAÇÀO DA AMÉRICA LATINA: 
A CRISE DO ESTADO. 
Luiz Carloo B,....r Pereira 

n• 38 - FRAGMENTS OF A TRANSEPISTEMIC DISCOURSE: 
POUTICAL ECONOMY OF SCIEI>TIFIC KNOWLEDGE 
AND SOCIOLOOY OF ECONOMIC KNOWLEOOE. 
GilberU> Tadeu Lima 

n• 39 - 1HE POUTICAL ORIGIN OF ECONOMIC PROBLEMS. 
Luiz Carloo Bresser Pereira 
Yochialá Nabno 

n• 40 - lWO ESSAYS ON INDUSTRlAlJZATION IN 
DEVELOPING COUNTRIES AND 1liE 
INDUSTR!ALIZATION IN DEVELOPED COUNTRIES. 
Gübato Tadeu Lima 

n•41- NET ANDTOTAL TRANSmONCOSTS: 
THE TIMING OF ADJUSTMENT. 
Luiz Carloo Bresser Pereira 
Jairo Ahud 

n• 42 - SOBRE A NOÇÃO DE PROGRESSO DA CIÊNCIA 
ECONÔMICA EM SCHUMPETER. 
Maroos F-Ga>çalves da Silva 

n• 43- 1HE BRAZILIAN ECONOMY UNDER 1HE REAL: 
PROSPECTS FOR STABILIZATION A.liiD GROWIH. 
Gesner OIM:ira 
Celso Toledo 

n• 44 - O CONCEITO DE PRÉ-REQUISITOS PARA A 
INDUSTRIAIJZAÇÃO. 
RDbert Normaa V. C. Nicol 

D
045 • BRAZIL: INTERNATIONAL TRADE OPPOirrUNJTIES 

AMONG ECONOMIC REGIONAL BLOCS. 
Ernesto Lozardo 
Ver.a TbontaJseo 

n• 46 - ÁLGEBRA LINEAR PARA ECONOMIA. 
RDbert NontWI V. C. Nicol 

n• 47- MODELOS ORTODOXOS DE INFLAÇÃO ALTA: UMA 
ANÁLISE CRtriCA. 
Luiz Autooio de Oliveira Lima 



a• 41- A TURNING POINT IN lHE DEBT CIUSIS ANO lHE 
BANK: A IIR.AZILIAN MEMOIIt 
Luiz Calb Bnsow Percàa 

a• 49 • lHE RELATIVE AUI'ONOMY OF MACROECONOMICS: 
A MElHODOLOGICAL APPROACH 

Luiz Carlos--Gílberlo Tacleu Lima 

a• SO- PLANO REAL: ESTABD.JZAÇÃO MONET ÁlUA E 
DESEQun.IBRJO EXTERNO 
PaWo N<1peíra Baisla Jr. 

a' SI- DEVELOPMENT. TfCHNOLOGICALCHANGEANO 
INNOVA110N: SOfUMPETEil ANO NEO
SCHUMPI!lElUANS 
Gílberlo Tadeu Lima 

a• 52- EM BUSCA DE UMA NOVA INTERPRETAÇÃO PARA O 
BRASU. E A AMÉRICA LATINA 
LWzCalb-Pmir> 

a• 53 - A DMSÃO DE TRABALHO NA METRÓPOLE 
BRASn.EIItA 
Aaila K<11 

a• S4- LAl1N AMEIUCA MAJOil PLAYEJt IN lHE 
OOUNAilONALFINANClAL MAltKETS: 
AGONY ANO ECSTASY 
MarialAICia '--~ Pá<klaLÍIIIl 

a' SS - CONSIDERAÇÕES SOBRE O DEBATE A RESPEITO DA RELAÇÃO ENTRE POÚfiCA 
COMERCIAL E DESENVOLVIMEm'O 
Anhur Jloniaooe,.oo Filio 

a• 56- EM ALGUM LUGAJl DO PASSADO: 
BREVES REFLEXÕES SOBRE A IMPORTÃNC!A DA HISTÓRIA 
DO PENSAMENTO ECONÔMICO 
Gilbeno Tadeu Lima 

a• S7- A MORAL DA DÍVIDA PÚBLJCA 
~F~G-~S~ 

a• S8 - ~ma Marxim 'Jboory oCMaoey 
Gilbeno Tadeu Lima 

a• 59 - Social Choic:e aod lm<lucil>le Values 
Marcos FemaDdes G. da Silva 




