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Cleptocracia 
brasileira

por Marcos Fernandes Gonçalves da Silva FGV-EAESP

No Brasil, exis te uma dis pen dio sa máqui na ins ti tu cio nal 

pa ra con ter a cor rup ção, mas esta con ti nua dis se mi na da e 

apa ren te men te fora de con tro le. A impu ni da de é a regra, 

não a exce ção. O sis te ma de con tro le com põe-se de seis 

uni da des independentes: a Secretaria Federal de Controle, 

o Sistema Inte grado de Administração Financeira – Siafi 

–, a Advocacia Geral da União, o Tribunal de Contas da 

União (TCU), o Ministério Público e a Polícia Federal. A 

Secretaria Federal de Controle é com pos ta por 23 secre ta-

rias inter nas que agem em cada minis té rio e estão repre-

sen ta das em todos os esta dos da União. O sis te ma empre-

ga cerca de 3 mil pes soas, entre téc ni cos e audi to res. Essas 

agên cias têm por obje ti vo moni to rar e super vi sio nar o 

uso do Orçamento Federal.

A liberalização democrática brasileira não coincidiu com 
a eliminação da corrupção crônica. A proliferação de 
es cândalos demonstra que a sociedade não é ainda 

capaz de controlar o fenômeno. Sob um regime demo crático, a 
corrupção é inaceitável, porque os cidadãos elegem seus pares 
para representá-los, e não para trabalhar contra eles. Tornar a 
corrupção objeto de análise econômica pode contribuir para a 
compreensão e o combate ao fenômeno.



A Siafi, por sua vez, é um sis te ma on line de infor ma ção 

de dados que tem por obje ti vo for ne cer dados refe ren tes ao 

uso do orça men to. Os clien tes do sis te ma são polí ti cos e a 

pró pria Secretaria Federal de Controle (desde 1996, todos 

os cida dãos têm direi to de aces so aos arqui vos).

A Advocacia Geral da União empre ga cerca de 200 

fun cio ná rios públi cos para inves ti gar sus pei tas de cor rup-

ção e defen der a Federação de ope ra ções cor rup tas.

O TCU desem pe nha uma fun ção de super vi são e tem 

pode res para pro ces sar e punir quem se envol ver com essas 

prá ti cas (mesmo que seja o Presidente). Emprega apro xi-

ma da men te 2 mil fun cio ná rios.

A fun ção do Ministério Público é a de inves ti gar e 

de nun ciar à Justiça casos inter nos de cor rup ção do gover-

no. Emprega cerca de 3 mil fun cio ná rios - entre os quais, 

mais de 300 pro mo to res. 

Finalmente, a Polícia Federal, repre sen ta da pela 

Recei ta Federal, é encar re ga da de inves ti gar casos de 

cor rup ção e de eva são fis cal. Tem mais de 200 fun cio ná-

rios, incluin do inves ti ga do res.

Um breve exame do Orçamento Federal reve la que, 

em 1995, os con tri buin tes bra si lei ros gas ta ram US$ 330 

 milhões no paga men to dos fun cio ná rios desse gran de sis-

te ma de con tro le. Adicionalmente, há uni da des que desem-

pe nham fun ções seme lhan tes nos esta dos e muni cí pios. 

Conseqüentemente, não se pode dizer que haja falta de 

uni da des de con tro le - salvo no caso da Receita Federal. 

Com um míni mo de esfor ço e com pe tên cia, essa estru tu ra 

anti cor rup ção pode ria fun cio nar.

O esta be le ci men to da demo cra cia e de maio res pode-

res ao Congresso não trou xe qual quer aper fei çoa men to ao 

sis te ma de con tro le. Tal fato con duz a uma ques tão impor-

tan te: se há um dis pen dio so sis te ma de con tro le e se é pos-

sí vel inves ti gar o com por ta men to dos agen tes públi cos, por 

que é tão difí cil con tro lar a cor rup ção? Acreditamos que 

qual quer espe cu la ção a res pei to de uma pos sí vel res pos ta a 

essa per gun ta depen da do exame con cre to dos fatos e da 

aná li se da eco no mia polí ti ca da cor rup ção na his tó ria con-

tem po râ nea do Brasil.

Falta de con tro le ou tole rân cia? Dois dos mais 

co nhe  ci dos casos de cor rup ção na his tó ria recen te do país 

têm algo impor tan te em comum. Eles não foram reve la dos 

por inves ti ga ções rea li za das pelo Congresso ou pelo sis te ma 

fede ral de con tro le. Pelo con trá rio, sur gi ram aci den tal men-

te. O escân da lo Collor foi resul ta do de intri gas em famí  lia, 

e a cor rup ção orça men tá ria emer giu em meio a uma inves-

ti ga ção de homi cí dio que não esta va dire ta men te rela cio na-

da ao caso. Examinemos algo a res pei to do segun do caso, 

por ser ele um bom exem plo e demons trar o drama absur do 

do mau uso de dinhei ro públi co.

De fato, o caso asse me lha-se a um conto poli cial. O eco  -

no mis ta José Carlos Alves dos Santos, um alto fun cio ná rio do 

Senado, esta va sendo inves ti ga do pelo homi cí dio de sua espo-

sa, seqües tra da e morta sob cir cuns tân cias mis te rio sas. A polí-

cia o con si de ra va como prin ci pal sus pei to. Em uma di li gên cia 

em sua casa, os inves ti ga do res encon tra ram mi lha  res de dóla-

res, parte dos quais era fal si fi ca da. Perguntado so bre a ori gem 

do dinhei ro, o fun cio ná rio afir mou que vinha de ati vi da des 

ile gais liga das ao pro ces so orça men tá rio fede ral.

O eco no mis ta era um pro fis sio nal bri lhan te. Sua car rei-

ra públi ca come ça ra na qua li da de de assis ten te téc ni co do 

Senado, em 1965. Em 1985, tor na ra-se um assis-

ten te orça men tá rio e, em 1988, era o prin ci pal 

fun cio ná rio do Legislativo encar re ga do do pro-

ces so orça men   tá rio no Con gresso. Mais tarde, 

ocu pou o pos to de asses sor téc ni co da Co missão 

do Orçamento. Em 1991, foi indi ca do para o 

De partamento do Orçamento da União (DOU), 

uma uni da de do Executivo, retor nan do ao 

Legislativo em 1992.

Esse peri to nos labi rin tos da legis la ção 

orça men tá ria era um dos ele men tos mais impor tan tes de 

um esque ma de cor rup ção que aba lou mais uma vez a 

cre di bi li da de do Congresso. Na qua li da de de pro fis sio nal 

especialista em temas orça men tá rios, o eco no mis ta arti cu-
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sistema de controle da corrupção.
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la ra um gran de esque ma de cor rup ção que envol via polí-

ti cos e agen tes pri va dos. 

O escân da lo foi estru tu ra do em dois esque mas 

para le los. O pri mei ro era conhe ci do como “esque ma 

das emprei tei ras” e o segun do como “esque ma de 

trans fe rên cias  so ciais”. Ambos deram-se no Congresso, 

mas foram orga ni za dos na máqui na polí ti ca do Poder 

Executivo. O ele men to comum aos dois esque mas era 

a Comissão do Orçamento.

Muitos gru pos polí ti cos  tinham poder de influên cia 

antes do pro ces so legal orça men tá rio do Congresso. Eles 

usa vam essa influên cia para desen vol ver as pro pos tas de 

alo ca ção das uni da des orça men tá rias (os Ministérios) e, 

assim, satis fa zer seus inte res ses. Desse ponto em dian te, 

uti li za vam tal influên cia sobre a Comissão do Orçamento 

para san cio nar a alo ca ção de recei tas e desem bol sos. 

Os polí ti cos envol vi dos no caso fica ram conhe ci dos 

como os “sete anões”. A etapa mais impor tan te da ope ra ção 

era o pro ces so orça  men tá rio do Congresso. Um peque no 

gru po de con gres sis tas - os “sete anões” - havia toma do o 

con tro le da Comissão do Orça mento para garan tir os inte-

res ses dos bene fi ciá rios e lobis tas por eles repre sen ta dos 

duran te o pro ces so orça men tá rio.

O prin ci pal indí cio de cor rup ção era o alto nível de 

apro  va ção das emen das propostas pelos mem bros da 

Comissão. Mas ha via  outros indí cios: (1) os dis tri tos dos 

con  gres sis tas eram favo re ci dos; (2) algu mas emprei tei ras 

bene fi cia vam-se des pro  por cio nal men te dos desem bol sos 

apro va dos; e (3) o cum  pri men to das apro va ções de exe cu-

ção de recur sos, ape sar do forte con tro le fis cal. Esses fatos 

reve la ram o nível do clien te lis mo e das rela ções patri mo-

niais exis ten tes no Congresso.  

O pri mei ro esque ma esta va liga do a emprei tei ras que 

 faziam uma espé cie de rodí zio no ven ci men to de con cor-



rên cias públi cas. O car tel pro mo via a esco lha das ven ce do-

ras, sem qual quer con tro le públi co. Outro meio de ação 

uti li za do era o dos negó cios com gover nos de esta dos e 

muni cí pios. Uma vez acei ta a tran sa ção, os polí ti cos que 

re pre sen ta vam o gover no local pro cu ra vam exer cer influên-

cia sobre o pro ces so orça men tá rio. Após a apro va ção, 

 faziam lobby para for çar a exe cu ção dos desem bol sos. O 

“paga men to” feito pelas empre sas aos polí ti cos dava-se sob 

a forma de uma “boni fi ca ção de incen ti vo”, em um valor 

entre 5% e 20% do preço total do inves ti men to. Apa-

rentemente, todos os está gios  incluíam o subor no de fun-

cio ná rios públi cos dire ta men te envol vi dos com o pro ces so 

orça men tá rio do Congresso e os polí ti cos que  faziam o 

papel de “admi nis tra do res”.

O segun do esque ma, das trans fe rên cias  sociais, favo re-

cia dire ta men te os par la men ta res envol vi dos no orça men-

to. Era um exem plo claro de cor rup ção clien te lis ta. Os 

polí ti cos envol vi dos pro cu ra vam criar enti da des de assis-

tên cia  social e regis trá-las peran te o Conselho Na cional de 

Assistência Social. Essas ins ti tui ções - erroneamente enti tu-

ladas ONGs (orga ni za ções não gover na men tais) - po dem 

rece ber recur sos do orça men to para a suposta pres ta ção de 

ser vi ços  sociais. A mai o ria era cria da e admi nis tra da pelos 

pró prios polí ti cos ou por suas famí lias. Muitos deles usa-

vam as ins ti tui ções como bene fi ciá rias de ces sões de suas 

pro prie da des - uma manei ra de ale gar a ausên cia de bens 

pes soais. Fraudes primárias, como a emis são de reci bos 

ile gais e o empre go de fun cio ná rios fan tas mas, eram usa das 

para pri va ti zar recur sos pú bli cos. O esque ma envol via ape-

nas os depu ta dos da Co mis são do Orçamento, ao con trá rio 

do pri mei ro, que era mais abran gen te.

Então, o que se pode dedu zir da aná li se des ses casos? 

Pri meiro, que não havia vigi lân cia adequada sobre o pro-

ces so orça men tá rio. Inexistiam tanto o con tro le judi ciá-

rio, por parte do Tribunal de Contas da União, quan to o 

inter no, por parte do Con gresso. O segun do fato, deplo-
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rá vel, é que os “sete anões” eram sabi da men te cor rup tos 

anos antes do escân da lo. Isso reve la, infe liz men te, for tes 

indí cios de que o esque ma era de conhe ci men to pra ti ca-

men te geral do Congresso, e de que mui tos legis la do res 

apro vei ta vam-se dele para obter bene fí cios indi re tos.

Como afir ma mos, o esta be le ci men to da demo cra cia e 

de maio res pode res ao Congresso não trou xe qual quer 

aper fei çoa men to do sis te ma de con tro le. Esse fato, asso cia-

do a um Congresso clien te lis ta, criou as con di ções para a 

manu ten ção da cor rup ção. A cor rup ção orça men tá ria é 

carac te ri za da, prin ci pal men te, por ques tões estru tu rais 

liga das à natu re za inter na do fenô me no. Essas 

ques tões não estão espe ci fi ca men te rela cio na-

das ao pro ces so orça men tá rio. Aparentemente, 

os bra si lei ros igno ram ou tole ram a cor rup ção, 

ou sim ples men te a acei tam como traço cul tu ral 

do homo bra si lien sis. Por outro lado, o Brasil 

sofre de um sub de sen vol vi men to ins ti tu cio nal. 

O papel exercido pelas ins ti tui ções. A 

cor rup ção é um fenô me no uni ver sal que per meia 

a vida públi ca e pri va da de paí ses desen vol vi dos e 

em desen vol vi men to há tempos. Mas em mui tos 

deles, pelo menos em parte, a cor rup ção foi con tro la da por 

meio de esforços da lei, da im pren sa e do poder públi co.

Na Inglaterra e na França, por exem plo, a cor rup ção já 

foi endê mi ca e crô ni ca, mas a evo lu ção ins ti tu cio nal, es pe-

cial men te no caso da Inglaterra, res trin giu e con tro lou os 

atos de polí ti cos e fun cio ná rios públi cos. Tal pro gres so foi 

resul ta do da moder ni za ção do fun cio na lis mo públi co e da 

cons ti tui ção do Estado demo crá ti co moder no. Nesses ca sos, 

ins ti tui ções como um gover no demo crá ti co e a opi nião 

públi ca desem pe nham uma impor tan te fun ção de con tro le.

Nessas socie da des, pas sou-se do clien te lis mo e do patri-

mo nia lis mo para a obe diên cia por meio da admi nis tra ção da 

pro prie da de públi ca - con si de ra da a exis tên cia de um sis te-

ma de deli to e puni ção. O Estado demo crá ti co moder no 

trou xe, a uma buro cra cia pro fis sio nal, uma base polí ti ca 

desen vol vi da, com pos ta de par ti dos orga ni za dos e elei to res 

infor ma dos, e um poder judi ciá rio efi cien te. O estu do de 

exem plos his tó ri cos demons tra que a evo lu ção das  regras e 

dos valo res que gera ram essas ins ti tui ções esta be le ce um 

ambien te de ile ga li da de e ile gi ti mi da de para a cor rup ção.

A luta con tra a cor rup ção exige um enga ja men to cívi co 

pro fun do da popu la ção e da Justiça. O pro ces so de im pea

ch ment do ex-pre si den te Collor dei xou claro o fato de que 

é pos sí vel o envol vi men to con tra a cor rup ção na socie da de 

bra si lei ra. Mas não pode mos nos dei xar levar por ilu sões: o 

impeach ment sur giu prin ci pal men te do cená rio polí ti co-

eco nô mi co. O mau desem pe nho da eco no mia bra si lei ra, a 

vio lên cia do con fis co de bens e pou pan ça no con tex to do 

pro gra ma de esta bi li za ção e o com por ta men to pouco pro-

fis sio nal da equi pe eco nô mi ca cria ram o ambien te ideal 

para um pro ces so con tra o então pre si den te.

A eco no mia polí ti ca da cor rup ção. Em longo 

prazo, há cus tos que estão asso cia dos à cor rup ção. Em 

pri mei ro lugar, as ati vi da des cor rup tas redu zem a efi ciên-

cia das orga ni za ções tanto pri va das quan to públi cas. E, em 

segun do, elas podem repre sen tar cus tos em ter mos de 

cres ci men to eco nô mi co, por sig ni fi car ati vi da des impro-

du ti vas, meras trans fe rên cias ile gais de renda. 

A cor rup ção depen de da evo lu ção ins ti tu cio nal e deve ser 

estu da da como fenô me no eco nô mi co, pois o mé to do eco nô-

mi co pode ser apli ca do a pes qui sas sobre subor no e cor rup-

ção. Além disso, a cor rup ção é, em si, um fato eco  nô mi co. É 

tanto uma ati vi da de eco nô mi ca quan   to um crime e impli ca 

em cus tos para a socie da de e riscos para as empresas. 

Tais infor ma ções cons ti tuem argu men tos sufi cien tes 

para dar sus ten ta ção à inclu são defi ni ti va da cor rup ção na 

agen da de pes qui sa eco nô mi ca. Ainda assim, embo ra este 

seja um avan ço real, a maior parte dos aca dê mi cos da eco-

no mia infe liz men te não a con si de ra como um pro ble ma 

eco nô mi co rele van te. 

A cor rup ção é, em si, um fato  

eco nô mi co. É tanto uma ati vi da de  

eco nô mi ca quan to um crime e  

impli ca em cus tos para a socie da de  

e riscos para as empresas.


