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Brasil melhora 3 posições em ranking sobre corrupção. Tema 
ê o mais mencionado nas redes 
.. AAdre!.sa Falcomel)' 

Relatório divulgado nesta quarta (3) pe la Transpa rência Internadon,.! revela 
que o Brasil melhorou trés posiçeies em ranking de percepçao de corrupçao. O 

tema é o mais falado nas redes brasileiras desde ontem, de acordo com o 

Monitor de Tem as, ferramenta disponibil izada pela DAPP que acompanha em 

tempo rea l o volume de rnenç(jes a temas de polít icas públicas. 

De acordo com o re latório, o Brasil se encontra na 69' posiçao entre 175 parses 

avaliados - no ano passado. estava na 72' posição_ Apesar da notícia positiva o 

Brasil se mantém no grupo dos países que n~o conseguem melhorar sua 

percepç~o de corrupçdo ao longo dos anos. 

Na segunda· feira (2) foram registradas no Monitor de Temas 13.476 menções à 
corrupç:lo, como é possivel ver na Figura 1 Saúde e Educaç~o apare<em em 

seguida com um vojume na ~aixa dos 11 mil ambos. Na quarta feira, dia 3/12, o 

volume de mençOes já se mostrava significativamente mais alto que os demais, 

com 26.354, quase três vezes mais do que Saúde, tema com o segundo maior 

volume de mençOes. 

Fl8uro 1 - Gróf!co do Monitor de Temos no dia 04112 
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o alto volume de menções ao tema pode ser constatado ainda com a 

ferramenta Pu lso do Pa ís, também disponibilizada no site da DAPP para 

monitorar termos e palavras mais faladas sobre um determinado assunto De 

fato, as menções relacionadas à Corrupçào sào bastante negatiVas. Como aponta 

a Figura 2, as palavras mais d itas $do "propina", "empreiteiros", "suborno", 

"delaçdo".1ato" e "STF" todas elas relacionadas ao andamento da CPI que está 

Investigando as denúncias de corrupçào envolvendo a Petrobras. 

Figuro 2 - Temo Corrupçao no Pulso do Pais no dia 03/12 
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