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Resumo 
 
Os recentes problemas que os países enfrentam relacionados aos escândalos de 
corrupção no Brasil e no mundo tem fomentado a ampliação da discussão sobre o 
tema. Organizações como OCDE e ONU desenvolveram mecanismos para medição 
e controle dessa prática, baseados na transparência e no controle. Tendo em vista 
o fato de a governança estar relacionada também a controle e a transparência, há 
então uma sobreposição teórica entre corrupção e governança. Existem ainda 
diversos estudos que vinculam os impactos socioeconômicos nas regiões atrelados 
à prática de corrupção. Neste sentido, este trabalho se propõe a analisar em que 
medida o nível de governança e de corrupção impactam no desempenho 
socioeconômico dos municípios paranaenses com base no ano de 2016, a partir de 
três hipóteses a serem testadas: H1: Existe relação negativa entre corrupção e 
governança nos municípios paranaenses. Ou seja, quanto maior a governança 
menor a corrupção; H2: Existe impacto positivo da governança e negativo da 
corrupção no desempenho socioeconômico dos municípios paranaenses; H3: 
Existe a regionalização da corrupção e governança com base nas características 
dos índices municipais. Para entender os objetivos e hipóteses propostas, foram 
realizadas duas fases de análises, divididas em três etapas cada. Na 1ª fase foi 
realizada uma regressão múltipla com dados em painel, utilizando como medida de 
corrupção o indicador criado e denominado Fator ICM, por meio de uma análise 
fatorial contendo o EBT da CGU e a lista de agentes com contas reprovadas pelo 
TCE-PR com dados de 2016, como medida de governança o ICM-CFA com dados 
de 2016, e como medida de desempenho socioeconômico o Índice de Gini com 
dados de 2010, porém o modelo não se mostrou adequado aos dados. Em seguida 
foi desenvolvida uma análise discriminante, com as mesmas variáveis, que apontou 
a existência de regionalização da corrupção com uma adequação de 
aproximadamente 54%, confirmando a H3. Tendo em vista que o resultado da 1ª 
fase não atendeu todos os objetivos e hipóteses propostas, foi desenvolvida a 2ª 
etapa de análise, por meio da construção do Índice de Corrupção Geral Municipal, 
utilizando como base o Índice de Corrupção Geral de Boll (2010) que possui valores 
estaduais, substituindo o valor de orçamento pela receita municipal, uma vez que 
se mostrou necessária a construção de um indicador que contemplasse critérios 
econômicos e financeiros em sua composição. Em seguida foi realizada uma nova 
regressão com dados em painel, utilizando o ICGM, os indicadores das dimensões 
do IGM-CFA e o IDH com dados de 2010, que confirmou H1 e H2, ao apresentar 
uma correlação negativa entre Corrupção e governança, e um impacto no IDH 
negativo pela corrupção e positivo pela governança. Quanto à regionalização da 
corrupção, realizou-se novamente a análise discriminante, em que a mesma se 
mostrou inadequada para os dados e modelo proposto. Por fim, realizou-se uma 
classificação pelo Método Genebrino que demonstrou que as regiões paranaenses 
possuem características similares e níveis entre bom e ótimo, tanto para 
desempenho quanto para corrupção, corroborando os estudos até o momento 
realizados. 
 

Palavras-chave 

Corrupção; Governança; Desempenho Socioeconômico. 
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Abstract 
 

The recent problems who countries face about corruption scandals in Brazil and the 
world have encouraged the broadening of the discussion on the subject. 
Organizations such as OECD and UN developed ways to measure and control this 
practice, based on transparency and control. Given the fact that governance is also 
related to control and transparency, there is a theoretical overlap between corruption 
and governance. There are also several studies that link the socioeconomic impacts 
in the regions linked to the practice of corruption. In this sense, this paper proposes 
to analyze in which goal of governance and of corruption without social and 
economic performance of Paraná municipalities based on the year 2016, from three 
hypotheses to be tested: H1: There is a negative relationship between corruption 
and governance in municipalities of Paraná. That is, the smaller the corruption, the 
greater the governance; H2: Is there positive impact of governance and negative 
corruption without socioeconomic performance of the municipalities of Paraná? H3: 
There is a regionalization of corruption and governance based on the characteristics 
of the municipal indexes. To understand the objectives and hypotheses proposed, 
two phases of analysis were carried out, divided into three stages each. In the first 
phase a multiple regression with panel data was used, using as a measure of 
corruption or indicator created the Factor ICM, through a factorial analysis containing 
the EBU of the CGU and list of agents with accounts failed by the TCE-PR with data 
of 2016 as a governance measure or ICM-CFA with data from 2016, and as a 
measure of socioeconomic performance or Gender Index with 2010 data, but is not 
available in the data format. Next, a discriminant analysis was developed, with the 
same variables, which pointed out the existence of regionalization of corruption with 
an adequacy of approximately 54%, confirming an H3. In view of the results of the 
1st phase, it is not available in all the objectives and hypotheses, it was developed 
from the second stage of analysis, through the construction of the Municipal General 
Corruption Index, based on Boll's General Corruption Index (2010) which has equity 
values, since it is shown to measure of an indicator that contemplates economic and 
financial criteria in its composition. Then, a new regression with panel data, using 
ICGM, the indicators of the dimensions of the IGM-CFA and the HDI with data of 
2010, which confirmed H1 and H2, were presented, presenting a negative correlation 
between Corruption and governance, and a non-significant impact. Negative HDI for 
corruption and positive for governance. As for the regionalization of corruption, the 
discriminant analysis was carried out again, in which it proved to be inadequate for 
the data and the proposal of the model. Finally, a classification by the Genetic 
Method was carried out which showed that the Paraná regions has similar properties 
both for performance and corruption, corroborating the studies so far carried out. 

Key-words 

Corruption; Governance; Socioeconomic performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

A corrupção é um tema considerado relevante por diversos pesquisadores e 

pela população dos países em geral, tendo em vista o crescente investimento em 

pesquisas que abordam o assunto (ABREU JUNIOR, 2015; CALDAS; COSTA; 

PAGLIARUSSI, 2016; CARRARO et al., 2011; HENRIQUE, 2015; MELO; SAMPAIO; 

OLIVEIRA, 2015; NASCIMENTO, 2016). Esta relevância e interesse da academia está 

associada principalmente ao caráter multifacetado da corrupção, que possui efeitos, 

relações e impactos nas regiões e na sociedade como um todo. 

Um recente levantamento1 realizado na base de Periódicos da Capes com 

artigos publicados no período de jan/2007 à dez/2016, perfazendo um intervalo de dez 

anos, apresentou um total de 87.945 trabalhos publicados em inglês e 469 em 

português, contendo as palavras-chave "Corrupção OR Corruption", o que reforça o 

interesse acadêmico na área.  

Questões como os motivos que geram corrupção ou seus impactos 

socioeconômicos nos países e regiões tem chamado a atenção para os problemas 

que enfrentam uma nação, incluindo dissertações e teses que abordam o assunto 

(ABREU JUNIOR, 2015; BOLL, 2010; HENRIQUE, 2015). 

Boll (2010) apresenta a criação do Índice de Corrupção Geral – ICG em seu 

trabalho de dissertação de mestrado intitulado "A corrupção governamental no Brasil: 

construção de indicadores e análise da sua incidência relativa nos estados brasileiros", 

como forma de medida para avaliar o nível de corrupção dos estados brasileiros com 

base na análise das contas reprovadas pelos órgãos de controle. Como resultado os 

estados do Maranhão, Bahia e Piauí obtiveram os maiores índices de corrupção do 

país, com valor médio de 0,400, ao contrário dos estados do Acre, Rio Grande do Sul 

e Santa Catarina que obtiveram os menores índices de corrupção, com valores médios 

de 0,050. 

                                            
1 Levantamento realizado pela autora por meio de uma Revisão Integrativa em 2017, com objetivo 
de acompanhar a evolução dos estudos acerca de corrupção nas publicações acadêmicas.  
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Henrique (2015) em sua tese de doutorado intitulada "Análise da relação entre 

a corrupção e a desigualdade de renda nos municípios brasileiros", apresenta um 

estudo acerca da relação causal entre corrupção e desigualdade de renda nos 

municípios brasileiros, por meio da utilização de informações contidas nos relatórios 

da Controladoria Geral da União (CGU) do período de 2003 a 2006, utilizando ainda 

como medida de desigualdade o Índice de Gini e o Índice de Theil, identificou uma 

relação causal positiva entre corrupção e desigualdade de renda. 

Ainda em 2015, Abreu Junior (2015) apresentou em sua dissertação de 

mestrado com o título "Lei anticorrupção brasileira: o impacto nas estruturas de 

governança corporativa das instituições financeiras do estado do Rio Grande do Sul", 

por meio de estudo de caso envolvendo cinco instituições financeiras, que há uma 

grande percepção, na perspectiva dos executivos, dos impactos da Lei Anticorrupção 

nas estruturas de Governança das instituições que atuam. 

Organizações como a Transparência Internacional têm realizado trabalhos pelo 

mundo todo, divulgando o Índice de Corrupção Percebida – ICP que resume como a 

população percebe a corrupção em seu país, onde, apesar de não existir um país que 

alcance uma pontuação perfeita, quanto maior à pontuação menor é o Índice de 

Corrupção (TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2017). Na edição de 2016 desse 

relatório o Brasil ficou na 79ª colocação com 40 pontos, dividindo a colocação com 

países como a Bielorrusia, China e Índia, apresentando aumento de 10 posições em 

relação ao resultado de 2010.  

Essa posição do Brasil no ranking mundial demonstra a importância da 

ampliação dessa discussão no país, mesmo a corrupção sendo um assunto abordado 

com muita frequência em função dos problemas apresentados na última década, por 

meio das operações judiciais/policiais de combate à corrupção, bem como a recente 

revisão da Lei Federal 12.846/2013 (BRASIL, 2013), conhecida como Lei 

Anticorrupção. Essa Lei, bem como suas atualizações, busca essencialmente 

aumentar a responsabilidade dos envolvidos com vistas a possível inibição de 
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envolvimento de agentes públicos e empresas em atos de Corrupção 2  (ABREU 

JUNIOR, 2015).  

Além desta medida, organismos internacionais como ONU, OCDE e OEA 

apresentam medidas de combate à prática destes atos. Nesta linha, uma das medidas 

praticadas pelas organizações brasileiras como forma de controle e inibição da 

corrupção é a ampliação das práticas de Governança 3  (CALDAS; COSTA; 

PAGLIARUSSI, 2016).  

Com relação à governança, o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – 

IBGC desenvolveu um guia com a finalidade de orientar as organizações quanto à 

implantação e manutenção de suas estruturas de governança (IBGC, 2015), assim 

como a Lei 13.303 de 2017, conhecida como Lei das Estatais, que “Dispõe sobre o 

estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas 

subsidiárias, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios” 

(BRASIL, 2016, p. 1), com a finalidade de disciplinar a exploração de atividade 

econômica pelo Estado (Art. 173 da CF) estabelecendo mecanismos e ferramentas 

de transparência e governança. 

Registre-se que, além da percepção da importância da governança como 

tentativa de minimizar a possibilidade da prática de corrupção, é necessário que a 

sociedade entenda os impactos negativos que esse ato apresenta nos desempenhos 

socioeconômico das regiões (AKÇAY, 2006; CARRARO et al., 2011; ESTRADA; 

STANIEWSKI; NDOMA, 2017). Nesse sentido, deve-se observar o quão nociva essa 

prática se torna para o desempenho das regiões no país e ampliar sua discussão e 

formas de controle. 

1.1 FORMULAÇÃO DO PROBLEMA DE PESQUISA 

Com a ampliação da discussão acerca da corrupção, a transparência tem se 

tornado um tema chave como tentativa de combate àquela prática e como forma de 

                                            
2 Definida em geral como ganho pessoal em detrimento do coletivo, baseia-se em uma série de 
atos que refletem sua prática, variando desde a trapaça, ganho ilícito, desfalque até a concussão, 
falsificação, fraude, suborno, extorsão, dentre vários outros (BREI, 1996). 

3 Definida em geral como um sistema de gestão e proteção das partes interessadas que gar ante o 
controle da organização (IBGC, 2015). 
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controle e divulgação dos gastos públicos e privados. Diversas ações tem buscado 

atuar nesse combate, em todas as esferas, entre elas o aumento da transparência, a 

integridade dos órgãos públicos, a consolidação dos órgãos de controle, e o 

endurecimento das punições que envolvem desvios de conduta (CALDAS; COSTA; 

PAGLIARUSSI, 2016). 

Neste sentido, a literatura tem se mostrado consolidada ao apresentar a 

transparência e o controle como formas de analisar o nível de corrupção, ou seja, 

quanto uma, organização, município, estado, país, entre outros, estão envolvidos em 

atos de corrupção (CALDAS; COSTA; PAGLIARUSSI, 2016; TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL, 2017). Em geral os níveis de corrupção são definidos por índices 

que variam de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de 0 são classificados com 

menor nível de corrupção e quanto mais próximo de 1 com maior nível de corrupção. 

A transparência e o controle, que são termos utilizado quando se aborda 

corrupção, também são palavras-chave para se descrever e tratar a governança, 

sendo a transparência, inclusive, um de seus princípios basilares. Os diversos 

conceitos a serem abordados na revisão bibliográfica remetem governança 

principalmente a uma forma de controle. Sendo assim, os principais indicadores 

utilizados para medir o nível de governança apresentados na literatura, contemplam 

indicadores que medem também a transparência e o controle das organizações e 

demais entes analisados (KOSACK; FUNG, 2014; OCDE, 2016; PEREIRA; 

MACADAR; DANIEL, 2013; RAUPP; PINHO, 2016).  

Da mesma forma como ocorre com os índices de corrupção, os níveis de 

governança são normalmente definidos por índices que variam de 0 a 1, sendo que 

quanto mais próximo de 0 são classificados com menor nível de governança e quanto 

mais próximo de 1 com maior nível de governança. 

Além dessa similaridade entre os indicadores, outra característica relevante 

quando se identifica a metodologia e composição dos índices que medem os níveis 

de governança e os níveis de corrupção, é a utilização de dados socioeconômicos 

como Produto Interno Bruto – PIB, Receita, População total, Índice de 

Desenvolvimento Humano – IDH, Índice de Gini, Nível de desemprego, Renda per 

capita, Escolaridade, entre outros. É possível observar a pertinência da utilização dos 
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indicadores socioeconômicos como forma de compor índices e medir a corrupção e a 

governança (AKÇAY, 2006; CARLEI; MARRA; POZZI, 2012; ORTEGA; CASQUERO; 

SANJUÁN, 2014; SHARMA; SHARMA, 2015).  

Por se tratar de um estudo que realiza a comparação entre os municípios, foi 

escolhida a análise de dados em painel, com indicadores referentes ao ano de 2016, 

tendo em vista que os principais indicadores utilizados foram desenvolvidos com base 

no ano de 2016, uma vez que esse método se mostra mais coerente para a correta 

exposição dos resultados a serem alcançados e apresentados. Diante da relevância 

do tema e dos demais itens que compõem ou são consequência do processo, este 

estudo busca responder o seguinte problema de pesquisa: Em que medida o nível de 

governança e de corrupção impactam no desempenho socioeconômico 4  dos 

municípios paranaenses com base no ano de 2016? 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

O objetivo geral desta pesquisa é avaliar em que medida o nível de governança 

e de corrupção impactam no desempenho socioeconômico dos municípios 

paranaenses com base no ano de 2016. Como objetivos específicos são abordados:  

▫ Identificar na literatura os principais indicadores relacionados à governança, 

corrupção e desempenho socioeconômico. 

▫ Analisar a relação, nos municípios paranaenses, entre a corrupção e os 

indicadores levantados. 

▫ Verificar em que medida a corrupção e a governança influencia os níveis 

socioeconômicos dos municípios paranaenses.  

▫ Investigar a existência de regionalização da corrupção a partir das 

características dos indicadores nas regiões. 

1.3 JUSTIFICATIVA TEÓRICA E PRÁTICA 

A ampliação da discussão acerca das relações que envolvem o processo de 

governança, corrupção e seus impactos são de relevante contribuição para academia 

                                            
4 A análise será realizada com um olhar em painel, uma vez que são utilizados apenas dados de 
2016. 
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e para sociedade. Neste sentido, este trabalho se mostra relevante teoricamente, 

tendo em vista uma lacuna na literatura acerca da compreensão (disclosure) quanto 

a em que medida a corrupção e a governança influenciam os indicadores 

socioeconômicos do município, uma vez que, em geral, seus impactos são analisados 

separadamente.  

Essa temática está alinhada com estudos que envolvem corrupção nas 

organizações em geral, sendo as organizações o cerne dos estudos em administração. 

Dados extraídos da página da Associação Nacional de Pós Graduação e Pesquisa 

em Administração – ANPAD mostram que foram apresentados nos seminários e 

congressos da instituição 12 trabalhos em 2016 vinculados à corrupção, no qual 30% 

destes relacionados a impactos socioeconômicos, e o total de 1 artigo em 2015 e 3 

em 2014, o que representa um crescimento significativo de 300% de 2014 a 2016 de 

artigos debatidos e publicados pela instituição com essa temática (ANPAD, 2017). 

Ressalta-se que, mesmo em crescimento, a exploração da temática ainda está aquém 

do esperado. 

No que tange a governança, esta tem tomado um espaço cada vez maior na 

aplicação dos conceitos de controle. A junção de estudos nessas duas grandes áreas, 

corrupção e governança, podem trazer informações relevantes quanto aos principais 

impactos da ausência de governança no processo de corrupção e o quão importante 

é para as instituições conhecer e internalizar os princípios de governança (IBGC, 2015; 

MACHADO, 2015).  

Quanto ao objeto de estudo ser os municípios paranaenses, destaca-se a 

necessidade de conhecer e identificar o desempenho das regiões em sua raiz, ou seja, 

na condução das atividades administrativas dos municípios que são os principais 

executores do orçamento e das políticas públicas, uma vez que estão em contato 

direto com a população em suas especificidades. 

Em relação ao alinhamento ao programa, este trabalho foi desenvolvido de 

acordo com o escopo e espectro da linha de pesquisa Tecnologia e Desenvolvimento 

Organizacional, a qual em sentido lato sensu tem por principal objetivo "Estudar a 

relação entre tecnologia e o desenvolvimento técnico, econômico, político e social, 

principalmente nos contextos meso e macro organizacionais" (UTFPR, 2017), e, 
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considerando os três enfoques essenciais deste estudo que são a corrupção, a 

governança e o desempenho socioeconômico, o mesmo se mostra compatível ao 

propósito de estudo do programa e da linha de pesquisa. 

Como justificativa prática, ainda é possível destacar a inserção da autora no 

contexto profissional administrativo do serviço público, o que durante sua experiência 

na execução de atividades de gestão pública motivou a entender a importância da 

estrutura de governança e a reflexão acerca de causas, consequência e medidas de 

combate a prática de corrupção.  

1.4 DELIMITAÇÃO 

O presente trabalho analisa a relação entre corrupção, governança e 

desempenho socioeconômico dos municípios paranaenses no ano de 2016. Estudos 

anteriores (em nível mundial, nacional ou estadual) abordam apenas um ou dois 

destes itens isolados ou simultaneamente, ao invés da análise dos três itens em 

conjunto, o que diferencia este estudo dos demais.  

Como delimitação espacial, o objeto a ser analisado são os municípios 

paranaenses. O foco na análise de indicadores municipais permite conhecer a 

realidade dos locais onde há a maior aplicação prática das políticas públicas, os 

municípios, seja por determinação local de alocação de recursos pela população que 

faz parte da ponta do processo (CALDAS; COSTA; PAGLIARUSSI, 2016). Quanto à 

delimitação temporal, por ser uma análise em painel, são trabalhados apenas os 

indicadores relacionados ao ano de 2016, o que confere um caráter atual ao estudo. 

Na literatura a corrupção é apresentada em cinco abordagens diferentes, sendo 

elas legal, política, cultural, econômica e social. Entretanto, para fins deste estudo, a 

corrupção utiliza-se, a partir de uma revisão integrativa, um conceito único que 

engloba estas cinco abordagens. 

Da mesma forma, apesar de a doutrina apresentar conceitos separados 

relacionados à Governança Corporativa e Governança Pública, será utilizada uma 

abordagem que abrange os dois temas, uma vez que será trabalhado o tema apenas 

como Governança, englobando os dois tipos em conjunto. 
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Com relação à seleção de variáveis, foram identificados os principais 

indicadores/índices utilizados na literatura e selecionados os que, primeiramente, 

possuíam informações ao nível municipal, e posteriormente separados os que se 

mostrassem metodologicamente mais adequados ao propósito do estudo. 

1.5 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Este trabalho possui a seguinte estrutura de apresentação: No referencial 

teórico é apresentado o estado da arte, ainda que em construção, acerca do tema 

corrupção, governança e desempenho socioeconômico, bem como os 

indicadores/índices sugeridos pela literatura. Em seguida são apresentados os 

procedimentos metodológicos que são aplicados neste estudo, bem como as técnicas 

e demais informações acerca dos indicadores e dos dados a serem utilizados. Por fim 

é apresentada a análise e o resultado encontrado, bem como as conclusões do estudo.  
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2 CORRUPÇÃO, GOVERNANÇA E DESEMPENHO 

A crescente descoberta de envolvimento em atos de corrupção no Brasil e no 

mundo tem incentivado pesquisadores a analisarem as causas, consequências e 

formas de controle para inibir a prática que se mostra danosa para sociedade em geral 

(FREITAS JÚNIOR; MEDEIROS, 2016; NASCIMENTO, 2016; PISOR; GURVEN, 

2015).  

Quando se destaca a governança como forma de controle, é possível pensar 

em sua utilização como forma de atuar contra a corrupção e demais problemas que 

enfrentam as organizações e instituições públicas ou privadas (HENRIQUE, 2015). 

Para isso é necessário entender os conceitos e processos que envolvem a corrupção 

e governança, para que se possa definir uma relação entre estes conteúdos. 

2.1 CORRUPÇÃO 

Em geral a literatura distingue a corrupção em ativa e passiva. Segundo 

Capasso e Santoro (2016), além da definição geral para os dois principais tipos de 

corrupção, a legislação na Itália, por exemplo, aborda ainda a concussione (extorsão) 

como uma corrupção ativa e a corruzione (corrupção) com o uma corrupção passiva. 

Acerca das concepções sobre corrupção Henrique (2015) destaca que o 

processo de corrupção depende da interação de duas partes envolvendo valores 

monetários: o corrupto e o corruptor. Além destas classificações, há ainda diferentes 

abordagens para análise dos conceitos a respeito do tema.  

2.1.1 Abordagens para Corrupção 

A corrupção não é um problema que envolve somente a área política, sendo 

considerado na literatura como um problema multifacetado, não sendo finalístico ao 

setor público, uma vez que extorsões e vantagens também existem no setor privado. 

Os conceitos e definições de corrupção variam de acordo com a abordagem utilizada 

pelos autores e possuem desde enfoques socioeconômicos a enfoques culturais. 
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Diversos estudos têm relacionado o desempenho dos estados e até mesmo 

dos países com base nos índices de corrupção identificados, apontando aspectos 

econômicos, sociais, culturais, políticos entre outros. 

No âmbito econômico Tonoyan et al. (2010), apresentam um estudo 

identificando questões que podem ser consideradas determinantes de corrupção nas 

economias em transição do pós-União Soviética, Europa Centro-Oriental e países 

industrializados ocidentais. Como resultado, a pesquisa identificou que o mais alto 

nível de corrupção é notado em Transcaucásio (3,25), seguido pela Ásia Central (3,03), 

Rússia (2,68), e na Europa Centro-Oriental (2,49).  

Em contraste, a América do Norte (EUA e Canadá) e a Europa Ocidental 

demonstraram o menor aumento da corrupção (1,78 e 2,03, respectivamente). Nos 

resultados da mesma pesquisa são apontadas ainda as variáveis que impactam neste 

nível de corrupção: excesso de burocracia; instituições financeiras menos favoráveis 

aos negócios (falta de melhor relacionamento e linhas de crédito); normas sociais 

informais generalizadas e éticas nos negócios ilegais; transações realizadas com 

pessoas pertencentes à rede social fechada; e confiança do burocrata público em 

relação à impunidade. 

Quanto ao aspecto político, Freitas Junior e Medeiros (2016) em seu estudo 

sobre “A perpetuação da corrupção nas organizações” expõem características 

apresentadas pelos envolvidos no processo de corrupção que muitas vezes são 

tentativas de justificar esse envolvimento. Seu trabalho identificou seis principais 

características atreladas aos depoimentos dos acusados, chamadas pelo autor como 

táticas de racionalização, no qual os envolvidos utilizam como justificativas para 

participação nos atos de corrupção, sendo estas: negação de responsabilidade, 

negação de dano, negação de vítima, ponderações sociais, apelo para lealdades 

elevadas e metáfora do equilíbrio. 

No âmbito cultural e também acadêmico, Nascimento (2016) apresenta estudo 

bibliométrico sobre “a produção científica recente, nacional e internacional, sobre a 

associação entre corrupção e cultura nacional”. A autora demonstra que a operação 
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policial denominada Lava Jato em 20095 desencadeou um aumento significativo na 

produção científica com a temática corrupção. Quanto ao aspecto cultural, a autora 

identificou que cerca de 230 artigos foram publicados no período de Jan/2010 a 

Jun/2016, com a palavra-chave “corrupção AND cultura nacional”, e alguns critérios 

Qualis 2014, no website Periódicos Capes®. Uma informação de destaque é a de que 

38% dos artigos utilizaram o ICP desenvolvido e apresentado pela Transparência 

Internacional (2017). O quadro 1 apresenta os principais enfoques encontrados na 

literatura e a definição de alguns autores em suas respectivas abordagens. 

Quadro 1 – Principais definições de corrupção e seus enfoques 
Autor Enfoque Conceito/Definição 

(BRASIL, 2013) Legal 

Art. 5º "Constituem atos lesivos à administração pública, nacional 
ou estrangeira, para os fins desta Lei, todos aqueles praticados 
pelas pessoas jurídicas... que atentem contra o patrimônio público 
nacional ou estrangeiro, contra princípios da administração 
pública...". (Lei nº 12.846, de 1º de Agosto de 2013) 

(HENRIQUE, 
2015) 

Político 

Ocorre na esfera política, "surgindo como resultado da interação 
entre governo e demais agentes econômicos, em alguns casos, 
empresários, manipulando as decisões políticas com objetivo de 
elevar seus ganhos econômicos particulares, além da apropriação 
indevida de dinheiro público, a partir de esquemas e estratégias 
como fraude em licitações de obras públicas, superfaturamento de 
contratos, destinação de obras vinculadas aos interesses de certos 
políticos e seus aliados".  

(PEDROSO; 
MASSUKADO-

NAKATANI; 
MUSSI, 2009) 

Cultural 

O "jeitinho Brasileiro" é visto como uma habilidade e característica 
do povo brasileiro, que busca sempre formas alternativas para lidar 
com os diversos tipos de situações, podendo também ser 
considerado sinônimo da corrupção. 

(ESTRADA; 
STANIEWSKI; 
NDOMA, 2017) 

Econômico 
A corrupção é um sistema complexo, dinâmico e integrado que gera 
perdas substanciais no desempenho e no desenvolvimento 
socioeconômico dos países, tanto a médio quanto longo prazo. 

(SIMS; GONG; 
RUPPEL, 2012) 

Social 
A corrupção gera uma distribuição desigual de renda, uma vez que 
impossibilita as pessoas de terem acesso a recursos públicos por 
terem sido desviados para fins particulares.  

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 

Ainda no âmbito cultural e no social Pedroso; Massukado-Nakatani; Mussi 

(2009) apresentam o “Jeitinho Brasileiro” como um padrão cultural difundido no Brasil. 

Trata-se de um conceito que abrange desde a violação de normas até a elaboração 

de alternativas criativas para solucionar problemas cotidianos. Em geral o “Jeitinho” 

está atrelado ao ganho pessoal em detrimento do coletivo. 

                                            
5 O Início da operação lava jato ocorreu em 2009 com a fiscalização da polícia federal acerca das 
empresas do então deputado José Janene. Porém, somente em 2013 a operação tomou 
notoriedade junto a mídia nacional, após identificação de outros envolvidos, como o doleiro Alberto 
Youssef. 
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Um fato marcante atrelado ao jeitinho foi a conhecida “Lei de Gerson”, criada a 

partir da divulgação de um comercial de cigarros onde o jogador Gérson de Oliveira 

Nunes, tricampeão brasileiro em 1970, relata que gosta de levar vantagem em tudo 

justificando o ganho em adquirir uma marca de cigarros ao invés das outras 

(STEINBERG, 2003). Esse fato foi considerado como exposição dos traços e 

características do caráter do brasileiro que aceitam situações para obter vantagens. 

No que se refere ao aspecto legal, a Lei Anticorrupção (BRASIL, 2013) 

evidencia os seguintes critérios a serem considerados: atos lesivos à administração 

pública nacional ou estrangeira, responsabilização administrativa, processo 

administrativo de responsabilização, acordo de leniência e responsabilização judicial. 

Um destaque para esta Lei é a vinculação da culpa para os agentes públicos e 

também para as empresas envolvidas em atos de corrupção, criando também o 

“Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, que reúne e dá publicidade às 

sanções aplicadas pelos órgãos ou entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e 

Judiciário de todas as esferas de governo com base nesta Lei” (BRASIL, 2013, p. 10). 

Com base nestas definições e no quadro 1 apresentado, é possível identificar 

que apesar de possuir diversas abordagens, os conceitos de corrupção convergem 

integrativamente para uma mesma definição que considera a corrupção como uma 

quebra de um código de conduta moral, social ou regra administrativa, na qual os 

agentes envolvidos obtém benefício para si próprio, uma vez que refletem atos que se 

caracterizam como trapaça, ganho ilícito, desfalque, falsificação, fraude, suborno, 

extorsão, dentre vários outros (BREI, 1996; TANZI, 1998). 

2.1.2 Tipos de Corrupção 

Ao se identificar as abordagens utilizadas para conceituar a corrupção se faz 

necessário entender quais os tipos descritos na literatura. Pensando na necessidade 

de disseminar as informações acerca do tema, o Ministério Público Federal – MPF 

(2016) publicou uma página relacionada ao combate à corrupção. Nesta, o MPF 

descreve os tipos de corrupção abordados no Código Penal (BRASIL, 1940) e 

exemplos baseados em processos judiciais julgados. Além destas definições 

apresentadas no Código Penal (BRASIL, 1940), a literatura apresenta diversas formas 

de identificar a corrupção, entre estas destaca-se o consolidado no quadro 2: 
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Quadro 2 –  Principais Tipos de Corrupção na perspectiva de diversos autores 

Autor 
Tipos de 

Corrupção 
Definição/Conceito 

(ABREU 
JUNIOR, 

2015) 

Suborno 
"Iniciar-se pela oferta de propina ou pela solicitação de propina em 
troca de benefícios indevidos ou obscuros". 

Desfalque, 
roubo ou 
fraude 

"No contexto da corrupção, envolve a apropriação de valores, 
propriedades ou benefícios por um indivíduo que não os possui de fato, 
mas que pela sua função ou posição, tem acesso a este". 

Extorsão 
"Caracteriza-se pelo uso da coerção, seja pela ameaça de violência 
ou revelação de informações que sejam prejudiciais ao coagido, para 
forçar sua cooperação". 

(BRASIL, 
1992) 

Improbidade 
administrativa 

“Enriquecimento ilícito por meio da aferição de qualquer tipo de 
vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas 
no art. 1° desta lei” 

(BRASIL, 
1940) 

Corrupção 
Ativa 

"Art. 333 - Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário 
público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício". 

Corrupção 
Passiva 

"Art. 317 - Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou 
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas 
em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal 
vantagem". 

Crimes da lei 
de licitações 

"Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em 
lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes a dispensa ou a 
inexigibilidade; e Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, 
combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do 
procedimento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação." 
(Regulada pela Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993). 

Peculato 
Art. 312 - Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou 
qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse 
em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio. 

Tráfico de 
influência 

Art. 332 - Solicitar, exigir, cobrar ou obter, para si ou para outrem, 
vantagem ou promessa de vantagem, a pretexto de influir em ato 
praticado por funcionário público no exercício da função. 

(CAPASSO; 
SANTORO, 

2016) 

Corrupção 
Ativa 

A corrupção ativa ocorre quando o Agente Público possui poder maior 
que o Agente Privado, definindo os termos da sonegação. 

Corrupção 
Passiva 

A corrupção passiva ocorre quando o Agente Privado possui poder 
maior que o Agente Público, definindo os termos da sonegação. 

(HENRIQUE, 
2015) 

Corrupção 
sistêmica 

Manipulação de processos políticos e jurídicos em benefício de 
pequenos grupos. 

Clientelismo 
Fragmentado 

Oportunidades políticas superam as econômicas, onde o interesse das 
elites sobrepõe os demais. 

(PISOR; 
GURVEN, 

2015) 

Corrupção 
Pública 

Suborno ou abuso de poder por parte de agentes públicos. 

Corrupção 
Privada 

Suborno ou abuso de poder por parte de agentes privados. 

Nepotismo 
Favorecimento de parentes aos amigos na escolha para ocupar 
cargos públicos. 

Peculato 
Beneficiar-se do poder do cargo para obter dinheiro junto a 
organizações. 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 
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Apesar das diferentes formas de tipificar a corrupção, como questão chave 

identificada nas definições encontra-se o “ganho/favorecimento ilícito”, “direto ou 

indireto” privado em detrimento do coletivo. 

Há ainda outras vertentes que analisam a corrupção, sendo uma delas a 

corrupção burocrática, em que se analisa o impacto do excesso de burocracia na 

existência de Corrupção. Estudos apresentados nesta linha identificaram variáveis 

importantes que geram impacto na corrupção e na abertura de empresas, entre eles: 

excesso de burocracia; instituições financeiras menos favoráveis aos negócios; PIB 

per capita e a carga tributária; entre outros (BAUNGARTEN; ORELLANA; MENEZES, 

2016; CARRARO et al., 2011; MELO; SAMPAIO; OLIVEIRA, 2015; TONOYAN et al., 

2010). 

No quesito ético Bao, Wang, Larsen, e Morgan (2013) apresentam a corrupção 

como um termo que envolve a ausência de princípios éticos, ideologias e valores o 

que torna o indivíduo corrupto de uma forma muitas vezes socialmente aceita.  Da 

mesma forma que os conceitos convergem, os tipos de corrupção também 

representam, de forma geral, algum tipo de ganho privado em detrimento do coletivo 

(CARRARO et al., 2011; FREITAS JÚNIOR; MEDEIROS, 2016), sendo a corrupção 

considerada não apenas como tipos distintos, mas um conjunto de tipos que englobam 

diversas abordagens e características como as apresentadas até o momento . 

2.1.3 Indicadores para análise de corrupção na literatura 

Conforme apresentado por Nascimento (2016), não obstante críticas,  a 

literatura mostra-se consolidada quanto à utilização do Índice de transparência como 

medida para corrupção, na qual se sugere que quanto maior a transparência menor a 

possibilidade de corrupção.  

A Transparência Internacional (2017) divulga anualmente o ICP, desde 1995, 

por meio da ordenação dos países em relação ao grau de percepção de corrupção 

existente entre políticos e funcionários públicos. Esse índice é obtido a partir de 13 

fontes de dados, entre estas o Banco Mundial e o Banco Africano de Desenvolvimento. 

O resultado dos ICP divulgado em 2012 demonstrou que o Brasil atingiu 46 pontos, 

alcançando a colocação de 69º país em nível de corrupção, dentre 176 países 
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analisados, o que representou uma melhoria de quatro posições em relação a 2011, 

onde ocupava a posição 73º.  

Esta posição do país em 2012 obteve a mesma pontuação que a África do Sul 

e República da Macedônia. Em contrapartida, os países Dinamarca, Finlândia e Nova 

Zelândia dividiram a primeira colocação atingindo 90 pontos na avaliação, enquanto a 

última posição foi ocupada pelos países Afeganistão, Korea do Norte e Somália com 

apenas 8 pontos na avaliação. Em relação ao continente americano, o Brasil alcançou 

a 13ª colocação entre 31 países, onde o Canadá ocupou a 1º posição e a Venezuela 

ocupou a 31º. 

No ano seguinte o resultado do ICP 2013 apresentou um aumento nos níveis 

de corrupção no continente africano, e uma redução no continente asiático. Já o 

continente americano não sofreu alterações significativas, apesar de o Brasil saltar 

para a posição 72º entre 177 países dividindo a colocação com os países Bósnia e 

Herzegovina, São Tomé e Príncipe e novamente a África do Sul. Já as primeiras e 

últimas posições foram ocupadas pelos mesmos países que no ano anterior.  

Em 2014 o Brasil voltou a ocupar a posição que possuía em 2012 dentre 175 

países.  Novamente não houve alteração dos países que ocupavam as primeiras 

colocações, enquanto na última colocação dividiram a posição apenas Korea do Norte 

e Somália.  No ranking do continente americano o Brasil melhorou 1 posição, ficando 

em 12º. 

Os relatórios apresentados demonstram que nenhum país consegue atingir a 

pontuação máxima, porém José Ugaz, presidente da Transparência Internacional, 

reforça que "os países que ocupam o final da lista precisam adotar medidas radicais 

de combate à corrupção em benefício do seu povo. Os países na parte superior do 

índice devem garantir que não transfiram práticas corruptas para países 

subdesenvolvidos", uma vez que a corrupção é um problema para todos os países 

(TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2017). 

O relatório de 2015 demonstrou que 6 bilhões de pessoas vivem em países 

com sérios problemas de corrupção. Alguns países melhoraram nos últimos anos, 

sendo a Grécia, o Senegal e o Reino Unido os países que estão entre aqueles que 
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tiveram um aumento significativo nos escores desde 2012. Em contrapartida, a 

Austrália, Brasil, Líbia, Espanha e Turquia, viram seus scores se agravarem 

(TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2017). Neste ano, o Brasil deu um salto 

negativo saindo da 69º para a 76º posição, entre 168 países.  No continente o país 

reduziu duas posições ficando em 11º lugar entre 26 países.  

Esse declínio na posição mundial está diretamente relacionado aos escândalos 

de corrupção envolvendo a Petrobrás, assim como outras investigações envolvendo 

a La Línea na Guatemala fizeram com que os índices das américas tivessem uma 

queda. Essas situações fizeram com que o score médio do continente americano 

caísse de 46 em 2012 para 40 em 2015, em que qualquer resultado abaixo de 50 

indica que os governos não conseguem enfrentar a corrupção.   

Por fim, o relatório de 2016 demonstra que no ranking que o Brasil amarga a 

79ª colocação, atingindo a mesma pontuação que China, Índia e Bielorrússia. Da 

mesma forma que nos anos anteriores, as primeiras e as últimas colocações foram 

ocupadas pelos mesmos países. A figura 1 apresenta os dados de 2016 que 

representam a posição atual dos países em relação ao nível de corrupção, em que, 

quanto mais próximo do amarelo menos corrupto é o país e quanto mais próximo do 

vermelho mais corrupto.  

Figura 1 – Índice de Corrupção percebida Ranking 2016. 

 
Fonte: Extraído do site oficial da Transparência Internacional (2017). 

Segundo este relatório, os países que ocupam as últimas colocações sofrem 

com o mau funcionamento ou com a falta de credibilidade das instituições públicas, 
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em especial o serviço policial e judiciário, além de constantes problemas de suborno 

e extorsão, e por dependerem de serviços básicos precários.   

Ainda segundo a organização, o Brasil obteve o aumento na posição do ranking, 

dentre outras motivações, pelo desenrolar dos processos envolvendo a empresa 

Odebrecht, uma vez que a justiça desbancou uma operação em que a empresa 

suborna políticos e partidos em toda a América Latina, para ganhos pessoais. 

O quadro 3 apresenta o resultado consolidado dos rankings publicados nos 

últimos 5 anos. É possível acompanhar a evolução negativa do ranking do Brasil que 

saltou em 2012 da 69ª posição para 79ª em 2016. Historicamente também se constata 

que o país não alcançou o mínimo de 50 pontos esperados para se enquadrar em um 

país que consegue enfrentar a corrupção. 

Quadro 3 – Posição do Brasil no Ranking ICP nos últimos 5 anos. 

Ano Posição Pontuação Média América 
Total de 
Países Status 

2012 69º 43 46 176   

2013 72º 42 45 177   

2014 69º 43 45 175   

2015 76º 38 40 168   

2016 79º 40 44 176   

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos dados publicados no site oficial da Transparência 
Internacional (2017). 

Apesar da significância destes dados, segundo Boll (2010) o ICP é um indicador 

frágil, uma vez que se baseia na opinião de entrevistados para construção do índice. 

Com base nisso, em nível nacional, o autor desenvolve o Índice de corrupção geral 

(ICG), utilizando como fonte principal de dados o Cadastro de Contas Irregulares do 

Tribunal de Contas da União – Cadirreg. Neste estudo são apresentados os 

indicadores de todos os estados brasileiros, no período de 1998 até 2008, onde os 

estados do Maranhão, Bahia e Piauí alcançaram os maiores índices de corrupção, 

enquanto os estados com menor índice foram o Acre, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. O Paraná alcançou a quarta colocação, atingindo um índice de 0,085. 

Neste aspecto, não obstante a ampliação da discussão a que se propôs o MPF, 

o órgão publicou ainda um relatório contendo um ranking que apresenta o Índice 

Nacional, Estadual e Municipal de Transparência, por meio da avaliação dos portais 
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da transparência em dois períodos de avaliação sendo o primeiro em 2015 e o 

segundo em 2016. Para os municípios que ainda não possuíam portal na segunda 

etapa foram adotados os seguintes critérios para avaliação: Ação de improbidade 

contra o prefeito, Recomendação para que a União suspenda os repasses de 

transferências voluntárias e Representação para a Procuradoria Regional da 

República contra os prefeitos (MPF, 2016).  

Como resultado em 2016, os estados de Roraima, Bahia e Acre atingiram as 

piores pontuações, enquanto o Ceará, Espírito Santo e Rondônia alcançaram as 

primeiras colocações em nível de transparência.  O estado do Paraná ficou na 16ª 

colocação com índice de 0,870 de transparência. Destaque-se que, assim como o ICP 

da Transparência Internacional (2017), este é um índice frágil uma vez que se baseia 

em entrevistas e análises de portais e não comtempla outras dimensões essenciais, 

como a financeira e econômica. 

Ainda nessa linha, a Controladoria Geral da União – CGU desenvolveu a 

chamada Escala Brasil transparente, que avalia os Municípios e Estados por meio do 

Checklist EBT composto de 12 quesitos que englobam a análise de informações 

disponíveis nos portais da transparência, regulamentação do acesso à informação e 

a existência e funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC (CGU, 

2016).  

Como resultado em 2016, o estado Amapá alcançou a pior colocação atingindo 

0 pontos, enquanto a primeira posição foi dividida pelos 11 estados que atingiram 10 

pontos, Alagoas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso do Sul, 

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, São Paulo e Tocantins. Por fim, o Paraná 

ficou na 20ª posição com 9,16 pontos. Ressalte-se que este índice possui limitações 

similares ao índice de Transparência do MPF. 

Existem ainda diversos relatórios publicados pelos Tribunais de Contas 

Estaduais contendo a lista de agentes com contas julgadas irregulares até 2015. Essa 

relação é utilizada principalmente pelos Tribunais Eleitorais para tornar candidatos 

inelegíveis. No Paraná, o Tribunal de Contas do Paraná – TCE/PR divulgou em 2016 

uma lista com 1467 processos de contas irregulares julgados relativos a 1058 agentes 

públicos (TCE/PR, 2016). Entre os agentes listados nesse relatório encontram-se 
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Prefeitos, Vereadores e Presidentes de Câmaras, Deputados Estaduais, Contadores, 

Reitores entre outros.  

Quadro 4 – Indicadores de corrupção identificados na literatura 

Indicador 
Periodicidade 

e objeto 
Objetivo Metodologia Fonte 

ICP 
Anual 
Países 

Avaliar o nível de 
corrupção dos 
países por meio de 
um ranking mundial. 

Atribuição de pontuação 
de 0 a 100, obtida de 13 
fontes diferentes de 12 
diferentes instituições no 
mundo que captam a 
percepção da corrupção 
por parte da sociedade. 

(TRANSPARÊN
CIA 

INTERNACIONA
L, 2017) 

ICG 
Única de 1998 

a 2008. 
Estados 

Criação de indicador 
para possibilitar a 
análise do índice de 
corrupção dos 
estados brasileiros. 

Criado a partir dos dados 
relacionados ao Cadastro 
de contas irregulares do 
Tribunal de Contas da 
União - Cadirreg. O 
indicador varia de 0 a 1, 
sendo 0 menor corrupção 
e 1 maior corrupção. 

(BOLL, 2010) 

Índice de 
Transparência 

Anual 
Estados e 
Municípios 

Avaliar a aplicação 
da legislação 
relacionada à 
transparência. 

Avaliação dos portais da 
transparência com 
pontuação de 0 a 10 para 
os critérios pré-
estabelecidos. Onde 
quanto maior a 
pontuação mais 
transparente é. 

(MPF, 2016) 

Escala Brasil 
Transparente 

Anual 
Estados e 
Municípios 

A EBT foi 
desenvolvida para 
fornecer os 
subsídios 
necessários ao 
Ministério da 
Transparência, 
Fiscalização e 
Controladoria-Geral 
da União (CGU) 
para o exercício das 
competências que 
lhe são atribuídas 
pela legislação 
vigente. 

Avaliação por meio 
Checklist EBT -  
Composto de 12 quesitos 
pontuados de 0 a 10, que 
cobrem aspectos da 
regulamentação do 
acesso à informação e a 
existência e 
funcionamento do 
Serviço de Informação ao 
Cidadão (SIC). Onde 
quanto maior a 
pontuação mais 
transparente é. 

(CGU, 2016) 

Relatório de 
Contas 

Reprovadas 

Quadrienal 
Agentes que 

atuam em todo 
Paraná 

Informar o Tribunal 
Eleitoral e a 
população a lista de 
agente com contas 
reprovadas, o que 
gera a 
inelegibilidade do 
candidato. 

Divulga a lista de todo os 
agentes com contas 
julgadas irregulares pelo 
TCE-PR. 

(TCE/PR, 2016) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 
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Com base nas informações apresentadas, o quadro 4 apresenta as principais 

informações acerca dos indicadores para medição de corrupção identificados na 

literatura. Estas são diversas tentativas de dar suporte à população com vistas ao 

combate à corrupção no Brasil e no mundo e devem ser consideradas ao analisar a 

corrupção.  

2.2 GOVERNANÇA  

A apesar de ser um tema presente em trabalhos desde 1932, a Governança é 

considerada pela literatura como um tema em desenvolvimento, tendo em vista ainda 

não estar internalizada por ser recente, pela sua abrangência e pela diversidade de 

modelos (ANDRADE; ROSSETI, 2004; PISA, 2014). 

Esse assunto adquiriu maior relevância a partir da década de oitenta, com as 

pressões dos fundos de pensão, e posteriormente com os escândalos envolvendo 

empresas de auditoria e antiga empresa americana Enron, que teve suas atividades 

encerradas por falência após fraudes financeiras no início do século XXI (PISA, 2014). 

Considerando estas e outras situações de risco, diversas instituições 

desenvolveram manuais e diretrizes para implantação de Governança nas 

organizações, principalmente como medida de proteção aos Stakeholders envolvidos 

(FARFAN; LIZARZABURU, 2016). No quadro 5 é possível identificar os principais 

órgãos e documentos, elaborados ao passar do tempo no Brasil e no mundo, que 

auxiliam desde a implantação até a correta execução da governança dentro das 

organizações. 

Quadro 5 – Principais Manuais e Diretrizes para implantação da Governança. 

Órgão e País Manual Finalidade 

Abrasca 
Brasil 

Código ABRASCA de 
Autorregulação e Boas Práticas 
das Companhias Abertas 

Elaborado com base nas melhores práticas de 
governança corporativa existentes no Brasil e no 
exterior, seguindo um modelo de regulação 
baseada em princípios, ao invés de regras 
detalhadas. (ABRASCA, 2011) 

Comitê Cadbury 
Reino Unido 

Cadbury Report 
“Estabelecer padrões corporativos por meio de 
um código das Melhores Práticas de 
Governança Corporativa”. (COMMITTEE, 1992) 

CVM 
Brasil 

Cartilha de Governança CVM 
“Compartilha recomendações relativas a boas 
práticas de governança corporativa”. (CVM, 
2002) 
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Órgão e País Manual Finalidade 

Governo dos 
Estados Unidos 

Lei Sarbanes-Oxley 

"Lei sancionada em 2002, sendo considerada a 
mais importante mudança legal para as 
companhias norte-americanas desde a 
promulgação no país das leis básicas sobre 
valores mobiliários em 1933 e 1934". (PISA, 
2014) 

IBGC 
Brasil 

Código das Melhores Práticas 
de Governança Corporativa 

"Apresentar recomendações de boas práticas 
de Governança com o objetivo de contribuir para 
a evolução da Governança Corporativa das 
empresas e demais organizações atuantes no 
Brasil". (IBGC, 2015) 

OCDE 

Governança Corporativa de 
Empresas Não Listadas em 
Mercados 
Emergentes; Diretrizes da 
OCDE sobre Governança 
Corporativa de Empresas 
Estatais; Princípios da 
Governança Corporativa da 
OCDE. 

“Apresentar diretrizes e aspectos para execução 
da Governança nos diversos tipos de 
organizações”. (OCDE, 2016) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na listagem fornecida no site do IBGC (2015). 

Com base nos diversos manuais e orientações apresentadas é possível 

identificar a importância e evolução da disseminação da Governança no Brasil e no 

Mundo, com destaque para atuação da OCDE que busca abranger suas orientações 

aos principais tipos de instituições: Financeiras, Não Financeiras e Estatais (CALDAS; 

COSTA; PAGLIARUSSI, 2016). Em geral, a Governança é norteada por princípios e 

valores que são identificados e resumidos na literatura como Transparência, 

Accountability e Responsabilidade, e estão presentes nos documentos elencados no 

quadro 5 (ALCÂNTARA; PEREIRA; SILVA, 2015; SECCHI, 2009). 

Ao criar o documento intitulado Princípios de Governança Corporativa a OCDE 

procurou auxiliar as organizações na decisão de constituição da empresa 

estabelecendo princípios que devem nortear a implantação da Governança (OCDE, 

2016). Publicado pela primeira vez em 1999, se tornou referência internacional e 

atendeu anseios de acionistas e demais Stakeholders que exigiam mais informações, 

transparência e participação nas atividades das empresas em que eram parte 

interessada (OCDE, 2005; PISA, 2014).  O quadro 6 apresenta uma síntese dos 

princípios elencados pela OCDE e seus respectivos capítulos que abordam e 

contextualizam o assunto para maior entendimento das instituições que utilizam o 

documento. 
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Quadro 6 – Princípios de Governança segundo OCDE 
Princípio Objetivo Capítulo que aborda 

Transparência e 
Equidade 

Promover mercados transparentes e justos, assim 
como a alocação eficiente de recursos. Deve ser 
consistente com o estado de direito e apoiar a 
supervisão e aplicação eficazes. 

Assegurar a base para um 
enquadramento efetivo do 
governo das sociedades  

Equidade 

Proteger e facilitar o exercício dos direitos dos 
acionistas e garantir o tratamento paritário dos 
mesmos, incluindo os minoritários e estrangeiros. 
Todos os acionistas devem ter a oportunidade de 
obter compensações efetivas em caso de violação 
dos seus direitos.  

Os direitos e o tratamento 
paritário dos acionistas e as 
funções principais de 
propriedade 

Responsabilidade 
Corporativa 

Proporcionar incentivos sólidos por meio de toda 
cadeia de investimento e possibilitar aos mercados 
acionistas funcionar de uma forma que contribua 
para o bom governo das sociedades.  

Investidores institucionais, 
mercados de ações e 
outros intermediários. 

Equidade e 
Responsabilidade 
corporativa 

Reconhecer os direitos dos stakeholders 
estabelecidos por lei ou por meio de acordos 
mútuos, e estimular a cooperação ativa entre as 
sociedades e os seus stakeholders na criação de 
riqueza, empregos e na sustentabilidade de 
sociedades financeiramente sólidas.  

O papel dos stakeholders 
no governo das sociedades  

Transparência e 
Accountability 

Assegurar a divulgação de informação atempada e 
rigorosa de todas as questões relevantes 
relacionadas com a sociedade, incluindo a situação 
financeira, desempenho, estrutura acionista e 
governo da sociedade.  

Divulgação de informação e 
transparência 

Responsabilidade 
Corporativa 

Garantir a orientação estratégica da sociedade, o 
controle eficaz da equipe de gestão pelo conselho, 
e a responsabilização do conselho perante a 
sociedade e os seus acionistas. 

As funções do conselho 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos Princípios de Governança Corporativa da OCDE (2016). 

Apesar de ser completo e abranger as principais preocupações dos 

Stakeholders, outras instituições também apresentam estes princípios de forma mais 

condensada e objetiva. Entre elas se destaca o IBGC, que posteriormente 

desenvolveu seu Guia denominado Código das Melhores Práticas de Governança 

Corporativa (2015) com o intuito semelhante ao da OCDE, mas detalhando a estrutura 

organizacional e seus principais aspectos, alinhados ainda às particularidades da 

legislação Brasileira, conforme os quatro princípios elencados no quadro 7: 

Quadro 7 – Princípios de Governança segundo IBGC. 
Princípio Descrição 

Transparência 
Consiste no desejo de disponibilizar para as partes interessadas as informações 
que sejam de seu interesse e não apenas aquelas impostas por disposições de 
leis ou regulamentos, não se limitando ao desempenho econômico-financeiro. 

Equidade 
Caracterizam-se pelo tratamento justo e isonômico de todos os sócios e demais 
partes interessadas (stakeholders), levando em consideração seus direitos, 
deveres, necessidades, interesses e expectativas.  
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Princípio Descrição 

Prestação de 
Contas 
(accountability) 

Os agentes de governança devem prestar contas de sua atuação de modo claro, 
conciso, compreensível e tempestivo, assumindo integralmente as consequências 
de seus atos e omissões e atuando com diligência e responsabilidade no âmbito 
dos seus papeis.  

Responsabilidade 
Corporativa 

Os agentes de governança devem zelar pela viabilidade econômico-financeira das 
organizações, reduzir as externalidades negativas de seus negócios e suas 
operações e aumentar as positivas, levando em consideração, no seu modelo de 
negócios, os diversos capitais no curto, médio e longo prazo. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 
(IBGC, 2015). 

 Ao se aprofundar nos princípios é possível perceber que a governança pode 

ser aplicada a todo tipo de organização, uma vez que todas devem ser norteadas por 

esses pilares, incluindo instituições públicas (ALCÂNTARA; PEREIRA; SILVA, 2015). 

Apesar disso, há autores que distinguem os conceitos de governança entre 

corporativa e pública, não obstante o enfoque lato sensu utilizado neste trabalho como 

governança. 

2.2.1 Abordagens para Governança 

A governança corporativa é discutida na literatura como forma de proteção aos 

interesses de todas as partes envolvidas na organização, que possuem objetivos 

distintos, sendo estas: acionista, conselho de administração, conselho consultivo, 

auditores independentes, conselho fiscal, diretoria executiva, empregados, 

fornecedores, clientes, agências reguladores, comunidades, entre outros (ANDRADE; 

ROSSETI, 2004). 

No Brasil, a atuação do IBGC e da CVM tem sido relevante para auxiliar as 

organizações a implantarem e operacionalizarem modelos e princípios de governança 

corporativa. Além desses, a BM&F Bovespa desenvolveu os segmentos de listagem 

que permite às empresas de capital aberto aderirem a um nível de governança 

conforme requisitos pré-definidos, identificados como: Bovespa Mais, Bovespa Mais 

Nível 2, Novo Mercado, Nível 2, Nível 1 e Básico (BM&FBOVESPA, 2015).  

“Um aspecto contemplado na decisão do investidor é a prática de governança 

corporativa exercida pelas empresas, que possibilita aos acionistas terem garantias 

sobre a boa gestão dos recursos pelos administradores” (LEMOS et al., 2014). A 

relevância da utilização da governança como benefício para os envolvidos possui 
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grande destaque na literatura (BEIRUTH et al., 2014). Em contrapartida, Faria e Streit 

(2016) destacam que a aplicação da governança é bem clara nas instituições privadas, 

uma vez que a relação é clara entre o proprietário, acionista e demais partes 

interessada. Porém, nas instituições públicas não é tão explicito considerando que a 

relação se dá essencialmente entre a sociedade e os governantes. 

Neste aspecto, a literatura muitas vezes também aborda o tema como 

governança pública. Nesta abordagem, a governança é tratada como uma forma de 

orientar a gestão pública em benefício do interesse público estando vinculada 

principalmente a transparência das instituições, e na busca também por alcançar os 

princípios básicos da administração que são: a legalidade, a impessoalidade, a 

moralidade, a publicidade e a eficiência (ALCÂNTARA; PEREIRA; SILVA, 2015; 

FIGUEIREDO, VANUZA DA SILVA; SANTOS, 2013). 

O quadro 8 apresenta outras definições conceituais que auxiliam o 

entendimento da governança nas duas principais áreas: pública e privada, 

demonstrando alinhamento com as demais definições. 

Quadro 8 – Definições de Governança conforme tipo. 

Autor Tipo Conceito 

(CVM, 2002) 
Governança 
Corporativa 

"É o conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o 
desempenho de uma companhia ao proteger todas as partes 
interessadas, tais como investidores, empregados e credores, 
facilitando o acesso ao capital". 

(IBGC, 2015) 
Governança 
Corporativa 

"Governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas e 
demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho de 
administração, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e 
demais partes interessadas".  

(ANDRADE; 
ROSSETI, 2004) 

Governança 
Corporativa 

Apesar da diversidade de conceitos, envolve os seguintes 
propósitos e mecanismos: Direitos dos acionistas e demais partes 
interessadas, Conflitos de agência, Sistema de relações, Sistema 
de valores, Sistema de governo, Estrutura de poder, Estrutura de 
regulação e Padrões de comportamento. 

(OCDE, 2016) 
Governança 
Corporativa 

Busca proporcionar uma estrutura que permite a criação de 
objetivos e metas comuns, bem como meios de operacionalizar, 
controlar e supervisionar o desempenho, envolvendo a relação 
entre todas as partes interessadas (Stakeholders). 

(OCDE, 2015) 
Governança 
Pública 

Métodos e padrões pelos quais as decisões públicas são 
realizadas, bem como a forma como as políticas públicas ou 
ações públicas são executas com base na legislação e aplicado 
aos diversos tipos de problemas. 

(TCU, 2017) 
Governança 
Pública 

"Conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle 
postos em prática para AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR 
a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à 
prestação de serviços de interesse da sociedade”. 
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Autor Tipo Conceito 

(CARLEI; MARRA; 
POZZI, 2012) 

Governança 
Pública 

É definida como a capacidade de administrar as fases de projeto, 
implementação e aplicação das políticas regulatórias. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir revisão da literatura. 

Com base nas definições apresentadas no quadro 8, é possível identificar que 

“Controle” é uma palavra comum aos conceitos aplicada tanto na área pública quanto 

privada. As similaridades apresentadas pelos conceitos reforçam que a governança 

pode ser utilizada como um conceito geral e aplicado a todo tipo de organização 

(MATIAS-PEREIRA, 2010). O que muda basicamente é o foco, e ambas tem em 

comum o fato da busca constante pela separação da propriedade e da gestão o que 

pode ser tratado ao se abordar os conflitos entre os agentes e a teoria de agência 

(MATIAS-PEREIRA, 2010; OLIVEIRA; PISA, 2015). 

A figura 2 apresenta um modelo proposto pelo TCU que representam os 

mecanismos para utilização da governança pública, baseados na liderança, estratégia 

e controle. Nela se podem identificar as similaridades com os princípios gerais da 

administração e da governança corporativa, entre eles o controle e a transparência.  

Figura 2 – Mecanismos de Governança Pública. 

Fonte: Extraído do site oficial do TCU (2017). 
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Neste sentindo, amparado pela literatura, optou-se por utilizar a definição de 

governança como geral e aplicada a ambas as áreas pública e privada, e não apenas 

uma delas. Essa definição tem a finalidade de destacar a importância da governança 

e sua característica multidisciplinar, bem como adequação aos seus princípios. 

2.2.2 Governança e Corrupção 

Apesar dos esforços das diversas instituições para combater a corrupção, esse 

problema ainda é muito presente na realidade dos países, não se restringindo apenas 

a países com economias em desenvolvimento (ABREU JUNIOR, 2015). Uma vez que 

enfraquece a democracia e confiabilidade do sistema, a corrupção no Brasil configura-

se como um "grave problema estrutural da sociedade e do sistema político" (ABREU 

JUNIOR, 2015, p. 33), em que a transparência e consequentemente a qualidade na 

execução das políticas públicas sofre grandes impactos. 

Reprise-se que a transparência, que é um dos princípios e pilares da 

governança, está consolidada na literatura como uma medida para avaliar a corrupção 

(ALCÂNTARA; PEREIRA; SILVA, 2015). A figura 3 apresenta um resumo do modelo 

de associação entre os conceitos até agora abordados. 

Figura 3 – Impactos associação entre Governança e Corrupção  

Fonte: Elaborado pela autora a partir da revisão bibliográfica. 

A figura 3 resume os conceitos apresentados pelos autores que discutem a 

relação entre corrupção e governança entre eles (KOSACK; FUNG, 2014; OCDE, 
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2016; PEREIRA; MACADAR; DANIEL, 2013; RAUPP; PINHO, 2016), assim como os 

autores que abordam os impactos da corrupção nos indicadores socioeconômicos 

(ESTRADA; STANIEWSKI; NDOMA, 2017; ORTEGA; CASQUERO; SANJUÁN, 2014; 

SHARMA; SHARMA, 2015).  

Nela é possível observar que a transparência, conceito comum entre 

governança e corrupção, influência positivamente a governança e é influenciada 

negativamente pela corrupção, assim como a ineficiência provocada pela corrupção 

aumenta as desigualdades e a governança impacta positivamente, gerando esta 

relação teórica entre os indicadores.  

Outro estudo que apresenta essa relação, com base no ICG como medida de 

corrupção, e demais indicadores que medem a governança e desempenho 

socioeconômico, foi desenvolvido pelos autores Azevedo et al. (2017) com a finalidade 

de identificar a relação entre  corrupção, governança e desempenho socioeconômico 

nos estados brasileiros. Como resultado identificou-se que o aumento na corrupção 

reflete negativamente no IDH, enquanto o aumento da população e participação da 

sociedade, representando a governança, contribui para o crescimento do IDH.  

Identificou-se ainda, neste estudo, uma possível regionalização da corrupção 

uma vez que a análise discriminante, a partir dos indicadores estaduais, estavam 

adequados às regiões brasileiras pré-definidas, sendo que os estados das regiões sul 

e sudeste foram todos corretamente enquadrados, e os estados do norte e nordeste 

apresentam os maiores valores médios de corrupção e menores valores médios de 

IDH. Neste sentido, a relação apresentada na figura 3 evidencia e corrobora os 

diversos estudos sobre as desigualdades presentes nos estados e regiões brasileiras. 

2.2.3 Indicadores para análise de governança na literatura 

Oliveira e Pisa (2015), em seu trabalho denominado "IGovP: índice de 

avaliação da governança pública - instrumento de planejamento do Estado e de 

controle social pelo cidadão" apresentam a composição do Índice de Governança 

Pública - IGovP composto por cinco dimensões baseadas nos princípios de 

governança: Efetividade; Transparência e Accountability; Participação; Equidade; 

Legalidade, Integridade e Ética. 
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O IGovP apresenta o resultado por estado com base no ano de 2010, sendo 

este composto pela somatória da pontuação de cinco indicadores que representam as 

cinco dimensões. Como resultado, se observa que os estados de Roraima, Piauí e 

Amapá obtiveram os menores índices de governança, enquanto os estados do Rio 

Grande do Sul, São Paulo e Distrito Federal obtiveram os maiores índices (OLIVEIRA; 

PISA, 2015). O Paraná ficou na quarta colocação com índice de 0,698. 

No início de 2017, com objetivo de apresentar um indicador que refletisse o 

nível de governança dos municípios, o Conselho Federal de Administração - CFA 

divulgou o Índice de Governança Municipal - IGM-CFA. A construção se deu a partir 

de um banco de dados com 5570 municípios brasileiros e mais de 400 variáveis 

utilizadas como base. O quadro 9 apresenta o resumo das áreas consideradas para 

criação do IGM-CFA (CFA, 2017). 

Quadro 9 – Resumo das áreas consideradas no banco de dados do IGM 

Gastos e Finanças Públicas Qualidade da Gestão Desempenho 

Receitas; Recursos Humanos; Educação; 

Despesas; Terceirização; Saúde; 

Gastos per capita; Informatização/TI; Vulnerabilidade; 

Superávit primário; Articulação institucional; e  Gestão ambiental; 

Investimentos; Transparência. Planejamento urbano; 

Endividamento;   Saneamento; 

Suficiência de caixa;   Segurança pública; 

Despesa com pessoal;   Emprego e renda; e 

Custeio da máquina; e    Competitividade. 

Custo do legislativo.     

Fonte: Elaborado pela autora a partir do site oficial do CFA (2017). 

Baseado na análise e tratamento das variáveis selecionadas foram criados três 

sub-indicadores, no qual ao calcular a média simples entre estes foi realizada a 

construção do IGM-CFA em suas três dimensões: Gastos e Finanças Públicas-IGFP, 

Qualidade de Gestão-IQG e Desempenho-ID (CFA, 2017). O quando 10 apresenta a 

composição destas três dimensões e as fontes utilizadas pelo Conselho Federal de 

Administração para elaboração do índice: 

Quadro 10 – Composição dos indicadores que formam o IGM-CFA 

Índice Composição Fonte 

IGFP 
Gastos per capita Secretaria do Tesouro Nacional - STN 

Índice Firjan de gestão fiscal Sistema Firjan 
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Índice Composição Fonte 

IQG 

Terceirização de serviços básicos IBGE 

Informatização IBGE 

Articulação Institucional IBGE 

Planejamento urbano IBGE 

Transparência MPF 

Servidores IBGE 

Comissionados IBGE 

ID 

Qualidade habitacional Atlas de Desenvolvimento Humano 

Vulnerabilidade Atlas de Desenvolvimento Humano 

Atendimento médico Datasus e IBGE 

Educação IBGE, Atlas de Des.Humano e INEP 

Mortalidade infantil Atlas de Desenvolvimento Humano 

IDHM Atlas de Desenvolvimento Humano 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do site oficial do CFA (2017). 

O quadro 10 demonstra a complexidade e diversidade de informações 

utilizadas para a construção do IGM-CFA, o que torna esse índice referência na 

análise de governança dos municípios, uma vez que contempla as principais 

dimensões e que impactam na capacidade de gestão e governança de uma instituição. 

Nesse sentido, o IGM se destaca e diferencia de todos os demais índices já 

utilizados no contexto brasileiro para mensuração da performance municipal 

uma vez que contempla uma visão mais ampliada sobre as dimensões do 

desempenho, e em especial, sobre a relação entre a dimensões fiscal, gestão 

e desempenho (CFA, 2017). 

Quando se compara os indicadores que compõem o IGM_CFA com os 

indicadores utilizados para análise de corrupção, percebe-se que a transparência e o 

controle são itens essenciais tanto para a avaliação da governança quanto para a 

avaliação da corrupção.  Outra característica relevante é a utilização de indicadores 

socioeconômicos na construção do IGM_CFA, o que reforça a necessidade e 

importância dessa associação, além de ter sido construído considerando áreas como 

saúde, educação, gestão fiscal, habitação, recursos humanos e outras. 

Encontra-se ainda na literatura o uso do Índice de Ações com Governança 

Corporativa Diferenciada – IGC, o qual tem como objetivo "ser o indicador do 

desempenho médio das cotações dos ativos de empresas listadas no Novo Mercado 

ou nos Níveis 1 ou 2 da BM&FBOVESPA" (BMF&BOVESPA, 2017). Apesar da 
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relevância do índice, ele contempla apenas organizações com ações negociadas em 

bolsa de valores e representam a composição da carteira, ao invés de identificar o 

desempenho das regiões, ao qual se propõe este trabalho.  

Quadro 11 – Índices/indicadores de governança identificados na literatura 

Índice 
Período e 

Objeto 
Objetivo Metodologia Fonte 

IGovP 
Única 2010 

Estados 

Desenvolver um índice de 
medição da governança 
pública e fazer isto a partir do 
ponto de vista de seus 
princípios, bem como 
apresentá-lo como um 
instrumento de auto 
avaliação para o Estado e de 
controle social para os 
cidadãos. 

O índice resulta da somatória da 
pontuação de cinco indicadores: 
Efetividade; Transparência e 
Accountability; Participação; 
Equidade; e Legalidade, Ética, 
Integridade. Varia de 0 a 1, onde 0 
representa menor governança e 1 
maior. 

(PISA, 
2014) 

IGM-
CFA 

Anual 
Estados e 
Municípios 

Mensurar a performance 
municipal contemplando 
uma visão mais ampliada 
sobre as dimensões do 
desempenho, e em especial, 
sobre a relação entre a 
dimensões fiscal, gestão e 
desempenho. 

Elaborado a partir de dados 
secundários, contendo áreas como 
saúde, educação, planejamento 
urbano, gestão fiscal, habitação, 
recursos humanos e outras. Varia 
de 0 a 1, em que 0 representa menor 
governança e 1 maior. 

(CFA, 
2017) 

IGC 
Anual 

Composto 
empresas 

Ser o indicador do 
desempenho médio das 
cotações dos ativos de 
empresas listadas no Novo 
Mercado ou nos Níveis 1 ou 
2 da BM&FBOVESPA. 

É composto pelas ações e units 
exclusivamente de ações de 
companhias listadas na 
BM&FBOVESPA que atendem aos 
critérios de inclusão. 

(BMF&B
OVESPA, 

2017) 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 

O quadro 11 apresenta as principais informações acerca dos indicadores para 

medição de governança identificados na literatura. Como destacado, da mesma forma 

que a governança é um tema recente, a construção de índices/indicadores de 

governança que reflitam a realidade das regiões e das organizações também se 

encontram em desenvolvimento. 

2.3 DESEMPENHO SOCIOECONÔMICO  

 Estudos baseados em indicadores socioeconômicos utilizam, em geral, 

informações relacionadas ao IDH como aspecto social e o PIB como aspecto 

econômico para explorar a relação com os demais indicadores (SINPROFAZ, 2014).  

Como medida para o desenvolvimento humano em nível mundial, o IDH elaborado 

pelas Nações Unidas por meio do Programa das Nações Unidas para o 
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Desenvolvimento – PNUD, apresenta 3 dimensões: Saúde, Educação e Qualidade de 

vida. Este indicador é utilizado como alternativa ao uso do PIB que apresenta apenas 

características de crescimento econômico das regiões (PNUD, 2017). 

O relatório de 2016 apresentado pela Transparência Internacional (2017) 

demonstra uma análise da relação entre a corrupção, por meio do ICP, e a 

desigualdade, por meio do Índice de Inclusão social que é um indicador de 

desigualdade da OCDE, ao realizarem uma análise multivariada de regressão. Como 

resultado, identificou-se uma conexão entre a corrupção e a desigualdade, ao mostrar 

uma forte correlação entre estes, apesar de não caracterizar necessariamente uma 

causalidade. Esses resultados corroboram as conclusões apresentadas pelos 

diferentes autores que abordaram essa relação, entre eles Bayar (2016), Brei (1996), 

Capasso e Santoro (2016), Estrada, Staniewski e Ndoma (2017), Henrique (2015), e 

Sharma (2015). 

O relatório apresentou também os países que fazem parte da OCDE,  

demonstrando que o México, a Turquia e a Bulgária, que ocupam as posições 123º, 

75º e 75º nos índices de corrupção de 2016, respectivamente, se destacam 

negativamente apesar de atingem IDH de 0,756, 0,761 e 0,782 respectivamente, o 

que representa um alto Índice de desenvolvimento humano.  

Na ponta extrema se encontra a Noruega, Suécia e Finlândia, com posições 6º, 

4º e 3º, respectivamente, e com IDH 0,944, 0,944 e 0,883, respectivamente, o que 

representa um Índice de desenvolvimento humano muito alto, e justifica o 

posicionamento desses países classificados como sendo os melhores países para 

viver, em relação à qualidade de vida (HENRIQUE, 2015; PNUD, 2017; 

TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL, 2017). 

O México atingiu 3,0 pontos no ICP, indicando alto nível de corrupção, e tem 

uma pontuação inferior a 3,5 no Índice de Inclusão Social que indica um alto nível de 

marginalização e exclusão. Na outra ponta, a Dinamarca, que está no topo do ICP 

também atingiu pontos elevados no índice de inclusão social (TRANSPARÊNCIA 

INTERNACIONAL, 2017). 
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Por mais que existam trabalhos acerca da análise entre corrupção e 

desempenho social, ainda são escassos (ORTEGA; CASQUERO; SANJUÁN, 2014). 

O ICP divulgado pela Transparência Internacional (2017) tem sido amplamente 

utilizada para relacionar a corrupção ao IDH dos países (ESTRADA; STANIEWSKI; 

NDOMA, 2017; ORTEGA; CASQUERO; SANJUÁN, 2014; SHARMA; SHARMA, 2015)  

Além desses impactos sociais, a literatura ainda reforça os impactos 

econômicos, uma vez que “deve-se ter em mente que a corrupção prejudica o papel 

estabilizador dos governos e aumenta os custos operacionais, reduzindo as receitas 

do governo, o que pode dificultar os gastos com os serviços público” (ORTEGA; 

CASQUERO; SANJUÁN, 2014). Neste sentido, os autores justificam que a corrupção 

atinge o núcleo base da governança, ou seja, o orçamento.  

Outros estudos justificam também a utilização do PIB como forma de medir a 

relação com a corrupção, entre estes Akçay (2006), Boll (2010), Carraro et al. (2011), 

Henrique (2015) e Melo, Sampaio e Oliveira (2015). Akçay (2006) investiga o impacto 

da corrupção no desenvolvimento humano, supondo que o desenvolvimento humano 

é uma função da taxa de urbanização, liberdade econômica, democracia e corrupção, 

conforme apresentado na figura 4.  

Figura 4 – Corrupção e desenvolvimento Humano 

Fonte: Elaborado a partir do artigo do autor Akçay (2006, p. 7). 

Segundo Akçay (2006), a análise empírica utilizada em seu estudo baseia-se 

no IDH e seus determinantes potenciais em 63 países. Os resultados dos testes 

revelaram que existe uma relação negativa estatisticamente significativa entre 

corrupção e desenvolvimento humano. 
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2.3.1 Desempenho dos Municípios do Paraná em relação ao restante do país.  

Analisar a realidade socioeconômica das regiões é essencial para se entender 

os impactos gerados pelos altos níveis de corrupção (ORTEGA; CASQUERO; 

SANJUÁN, 2014). Segundo informações divulgadas no relatório de desenvolvimento 

humano de 2016 pelo PNUD, o Brasil possui um IDH de 0,754 com uma renda per 

capita de R$ 1.056,80 e uma taxa de 9,96% de pobreza. A figura 5 apresenta a 

composição e a evolução do IDH no país. 

Figura 5 – IDHM e seus sub índices no Brasil 

Fonte: Extraído do site oficial (PNUD, 2017). 

A evolução do IDH de 2011 para 2014 é significativa de 1%, porém, quando se 

analisa o intervalo de 10 anos entre 2000 e 2010 a evolução é mais expressiva 

chegando a 1,7%, passando de um IDH médio para IDH alto, conforme escala 

apresentada pelo PNUD (2017).  Entretanto, ao comparar o IDH de 2010 que atingia 

0,727 com o IDH de 2016 de 0,754 percebe-se uma estagnada no desenvolvimento. 

Outro dado importante trazido pelo relatório é o indicador de renda conforme figura 6. 
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Figura 6 – Indicadores de renda - nível, pobreza e desigualdade no Brasil 

Fonte: Extraído do site oficial (PNUD, 2017). 

Importante destacar que neste período o salário mínimo variou de R$ 540,00 

com uma inflação de 6,50% em 2011 para 724,00 com inflação de 6,41% em 2014 

(DIEESE, 2017). No ano de 2015, atrelado aos problemas com corrupção 

demonstrados anteriormente e instabilidades econômicas, o país alcançou uma 

inflação de 14,5%. Enquanto isso, quando se observa o estado do Paraná, os 

indicadores socioeconômicos divulgados pelo IBGE atingem as seguintes posições 

em relação ao país conforme apresentado no quadro 12. 

Quadro 12 – Comparação indicadores socioeconômicos Paraná e Brasil 

Indicador Paraná Brasil 

IDH 0,749 0,755 

Gini 0,542 0,515 

Alfabetização (15 anos ou 
mais) 

93,7% 92,6% 

PEA 54% 60,03% 

Mortalidade Infantil 10,8 por mil 6 por mil 

Expectativa de vida 75,3 anos 74,5 anos 

PIB per capita R$            31.410,74  R$                   30.407,00  

Renda per capita  R$             1.398,00   R$                     1.226,00  

Fonte: Elaborado a partir do site oficial do IBGE (2017) e  DIEESE (2017).  
Obs: Últimos dados publicados. Sendo assim há dados variando de 2010 a 2016. 
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O quadro 12 demonstra que o Paraná ocupa melhores posições, em relação 

ao Brasil, apenas nos indicadores de Alfabetização, Expectativa de vida, PIB e Renda 

Per capita. Porém, na maioria dos indicadores sociais o estado ficou abaixo da média 

nacional, o que caracteriza uma informação importante para se analisar em 

profundidade as relações entre os indicadores no estado. 

Destaca-se que o PNUD (2017) possui uma metodologia própria para cálculo 

da renda per capita, uma vez que retira os valores extremos para composição do 

cálculo, possuindo um valor de renda diferente do divulgado pelo IBGE que utiliza a 

média de todos os valores para construção da renda per capita. 

2.3.2 Indicadores para análise de desempenho socioeconômico 

Conforme apresentado por Henrique (2015), a utilização de indicadores 

socioeconômicos para análise dos impactos da corrupção apresentam uma realidade 

preocupante, uma vez que observa como a prática de atos ilícitos favorecem o 

aumento ou redução das desigualdades, seja dentro dos países ou entre eles. Neste 

sentido, é necessário conhecer os principais indicadores utilizados para trabalhos 

científicos, quais instituições os elaboram e qual sua metodologia. Entre elas 

destacam-se a ONU, OCDE e IBGE. 

A ONU é uma organização internacional criada em 1945 e formada por países 

voluntários com o objetivo de trabalhar pela paz e pelo desenvolvimento mundial, do 

qual o Brasil é um dos membros. A organização atua norteada por propósitos com 

destaque para manter a paz e a segurança internacional, desenvolver relações 

amistosas entre as nações e ser um centro destinado a harmonizar a ação dos povos 

para a consecução desses objetivos comuns. Quanto aos princípios destaca-se a 

igualdade soberana de todos seus membros, boa-fé, tratamento pacífico de conflitos, 

entre outros (ONU, 2017). 

Dentre os vários programas desenvolvidos pela instituição destaca-se o PNUD, 

que é responsável, dentro outras atividades, por divulgar o IDH dos diferentes países, 

estados e municípios, com "objetivo de contribuir para o combate à pobreza e a 

desigualdade, o fortalecimento da governança democrática, o crescimento econômico 

e o desenvolvimento humano e sustentável" (PNUD, 2017). 



50 

 

O conceito de desenvolvimento humano surgiu como uma forma de viabilizar 

que as pessoas tenham possibilidade e capacidade de escolher o que desejam ser 

(PNUD, 2017). Ainda neste aspecto, o IDH é definido como a “expansão das escolhas 

que as pessoas tomam e que dão sentido à vida” (AKÇAY, 2006). 

O IDH divulgado pelo PNUD faz parte do Atlas do Desenvolvimento Humano, 

na edição de 2015 apresentada no quadro 13 foram destacados os 3 primeiros países, 

agrupados por nível, classificados conforme a seguinte escala: IDH muito alto acima 

0,800; IDH alto acima de 0,700; IDM médio acima de 0,555 e baixo IDH inferior a 0,555. 

Quadro 13 – Ranking IDH global de 2014 

Ranking Global País  IDH 2014 

Muito Alto Desenvolvimento Humano 

1 Noruega  0,944 

2 Austrália  0,935 

3 Suíça  0,930 

Alto Desenvolvimento Humano 

50 Belarus  0,798 

50 Federação Russa  0,798 

52 Omã  0,793 

Médio Desenvolvimento Humano 

106 Botswana  0,698 

107 Moldávia 0,693 

108 Egito  0,690 

Baixo Desenvolvimento Humano 

145 Quênia  0,548 

145 Nepal  0,548 

147 Paquistão  0,538 

Fonte: Extraído do site oficial do PNUD (2017).  

Neste ranking, o Brasil aparece apenas na 75ª posição, com IDH de 0,755 

classificado como alto, mas inferior até mesmo à Venezuela com 0,762 e o México 

com 0,756. Em âmbito nacional, o relatório do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil de 2013 divulgou o ranking do IDH dos estados e municípios com base no ano 

de 2010. Neste o Paraná atingiu a 5ª colação no ranking nacional com índice de 0,749.  

No âmbito municipal, o primeiro município do Paraná no ranking é Curitiba com IDH 

de 0,823 ocupando a 10ª colocação entre 5565 municípios, conforme apresentado no 

quadro 14.  
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Quadro 14 – Ranking IDH nacional e municipal 2010 

Ranking Estadual 

Ranking Estado IDHM Renda Longevidade Educação 

1 º Distrito Federal 0,824 0,863 0,873 0,742 

2 º São Paulo 0,783 0,789 0,845 0,719 

3 º Santa Catarina 0,774 0,773 0,860 0,697 

4 º Rio de Janeiro 0,761 0,782 0,835 0,675 

5 º Paraná 0,749 0,757 0,830 0,668 

Ranking Municipal 

Ranking Município IDHM Renda Longevidade Educação 

1 º São Caetano do Sul (SP) 0,862 0,891 0,887 0,811 

2 º Águas de São Pedro (SP) 0,854 0,849 0,890 0,825 

3 º Florianópolis (SC) 0,847 0,870 0,873 0,800 

4 º Balneário Camboriú (SC) 0,845 0,854 0,894 0,789 

4 º Vitória (ES) 0,845 0,876 0,855 0,805 

6 º Santos (SP) 0,840 0,861 0,852 0,807 

7 º Niterói (RJ) 0,837 0,887 0,854 0,773 

8 º Joaçaba (SC) 0,827 0,823 0,891 0,771 

9 º Brasília (DF) 0,824 0,863 0,873 0,742 

10 º Curitiba (PR) 0,823 0,850 0,855 0,700 

Fonte: Extraído do site oficial do PNUD (2017).  

Neste sentido o IBGE é o responsável não somente pela divulgação do IDH, 

mas também dos demais indicadores socioeconômicos no Brasil, entre eles a 

População Economicamente Ativa – PEA, mortalidade infantil, Renda per capita e 

Índice de Gini, de acordo com o exposto no quadro 12. 

Segundo Quintano e Mazzocchi (2013), o PIB per capita, o coeficiente de Gini 

e o IDH referem-se à Riqueza e nível de desenvolvimento, sendo indicadores 

essenciais para análises que envolvam critérios socioeconômicos. O Índice de Gini 

tem um papel fundamental por ser responsável por medir o nível de desigualdade nas 

regiões. A medição do índice é oposta ao IDH, uma vez que quanto mais próximo do 

zero melhor a distribuição de renda no País. O quadro 15 demonstra um comparativo 

do ranking do Índice de Gini nacional e por município, e uma comparação com o 

ranking do IDH em 2010. 
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Quadro 15 – Ranking Índice de Gini nacional e municipal 2010, comparado com IDH 

Ranking Estadual 

Estado Ranking Gini Ranking IDH 

Santa Catarina 1 º 0,454 3 º 0,774 

Mato Grosso 2 º 0,485 11º 0,725 

Paraná 3 º 0,486 5 º 0,749 

Rondônia 4 º 0,489 15º 0,690 

Rio Grande do Sul 5 º 0,489 6º 0,746 

Ranking Municipal 

Município Ranking Gini Ranking IDH 

São José do Hortêncio (RS) 1 º 0,284 1696º 0,707 

Botuverá (SC) 2 º 0,286 1191º 0,724 

São Vendelino (RS) 3 º 0,291 467º 0,754 

Vale Real (RS) 4 º 0,295 850º 0,737 

Santa Maria do Herval (RS) 4 º 0,305 2524º 0,676 

Tupandi (RS) 6 º 0,308 1362º 0,718 

Alto Feliz (RS) 7 º 0,308 920º 0,734 

Campestre da Serra (RS) 8 º 0,309 1720º 0,706 

Santa Rosa de Lima (SC) 9 º 0,318 4331º 0,592 

Nova Pádua (RS) 10 º 0,319 350º 0,761 

Fonte: Extraído do site oficial do IBGE (2017) e PNUD (2017).  

É possível identificar a disparidade entre os rankings, o que reforça a 

importância em se trabalhar esses indicadores em conjunto (AKÇAY, 2006). O Paraná 

atingiu a 3ª colocação no Índice de Gini em relação aos demais estados, posição 

aproximada da 5ª colocação obtida no IDH. 

No ranking municipal, a distorção é mais clara. Destaca-se que somente 

municípios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ocupam as 10 primeiras 

colocações, sendo Pitangueiras o primeiro município do Paraná ocupando a 13ª 

colocação nacional.  Entretanto, a maior distorção aparece no município São José do 

Hortêncio (RS) que obteve a 1ª colocação com menor índice de desigualdade e 

alcançou apenas a 1696º em nível de desenvolvimento humano, bem como o 

município de Santa Rosa de Lima (SC) que obteve a 9ª posição no índice de 

desigualdade e alcançou apenas a posição 4331º em nível de desenvolvimento 

humano, dente os 5565 municípios analisados, fato que mostra que a análise desses 

indicadores em conjunto é essencial para que se compreenda a realidade de uma 

região. 
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No quesito econômico, a OCDE é a principal instituição responsável pela 

centralização e divulgação do PIB, em especial o PIB per capita (OCDE, 2017). O 

quadro 16 apresenta a relação dos 10 primeiros países em relação ao valor do PIB 

per capita em dólar. O Brasil aparece no final da lista com um valor de apenas 

US$ 15.243,00 próximos aos de países como México, Colômbia e África do Sul. 

Quadro 16 – Ranking PIB per capita mundial 2016 

País PIB per capita dólar 

Luxemburgo   US$          105.767,80  

Irlanda   US$            70.201,90  

Suíça   US$            62.897,90  

Noruega   US$            59.266,90  

Estados Unidos   US$            57.325,10  

Holanda   US$            51.284,60  

Islândia   US$            51.122,40  

Áustria   US$            50.125,00  

Dinamarca   US$            49.714,30  

Suécia   US$            49.075,90  

Fonte: Extraído do site oficial da OCDE (2017) 

Quando se fala em indicadores socioeconômicos no Brasil a principal fonte de 

dados a ser utilizada é a do IBGE (HENRIQUE, 2015; HOFFMANN, 2016). Em geral 

a divulgação dos indicadores é anual, com exceção do IDH e demais indicadores 

vinculados ao senso demográfico, uma vez que os mesmos são realizados a cada 10 

anos.  

Neste sentido o PIB per capita também é divulgado pelo IBGE em nível nacional, 

com a finalidade de indicar o nível de bem-estar econômico do país, ou seja, indicar o 

nível de riqueza per capita produzida pelo país. A figura 7 apresenta a evolução do 

PIB per capita calculado a partir do PIB real/corrente do país no período de 2010 a 

2016, mostrando um crescimento, ainda que pequeno. 

A pequena evolução de cerca de R$ 10.000,00 (50%) de aumento, no período 

de 6 anos apresentados na figura 7 corrobora e fundamenta a posição do Brasil no 

ranking mundial. Sendo esse mais um motivo para se utilizar indicadores que 

contemplem em sua composição aspectos sociais, econômicos, financeiros, entre 

outros, ao analisar questões relacionadas à corrupção. 
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Figura 7 – Gráfico evolução PIB per capita Brasil com base no PIB real 

Fonte: Extraído do site oficial do IBGE (2017).  

(1) Com base nos dados preliminares de Contas Nacionais Trimestrais. 

Com base na discussão apresentada acerca dos indicadores utilizados na 

literatura, o quadro 17 apresenta o resumo destes indicadores apontados como 

importante para se identificar as condições socioeconômicas de uma região. 

Quadro 17 – Indicadores de socioeconômicos identificados na literatura 

Indicador Período Definição Fonte 

Índice de 
Desenvolvimento 
Humano - IDH 

Decenal 

O IDH reúne três dos requisitos mais importantes 
para a expansão das liberdades das pessoas: a 
oportunidade de se levar uma vida longa e 
saudável - saúde -, de ter acesso ao 
conhecimento – educação - e de poder desfrutar 
de um padrão de vida digno – renda. 

IBGE; PNUD-
Atlas do 

Desenvolvimento 
Humano 

Índice de Gini Anual 
Medida do grau de concentração de uma 
distribuição, cujo valor varia de zero (perfeita 
igualdade) até um (a desigualdade máxima) 

IBGE; IPEA 

População e 
Demografia 

Decenal 
 Apresenta os totais populacionais provenientes 
da Contagem da População. 

IBGE 

Mortalidade 
Infantil 

Anual 

Frequência com que ocorrem os óbitos infantis 
(menores de um ano) em uma população, em 
relação ao número de nascidos vivos em 
determinado ano civil. Representa para cada mil 
crianças nascidas vivas. 

IBGE 

Desemprego Anual 
Percentagem das pessoas desocupadas, em 
relação às pessoas economicamente ativas. 

IBGE 

Serviços públicos Anual 

Domicílio particular permanente servido por água 
canalizada proveniente de rede geral de 
abastecimento, com distribuição interna; rede de 
esgoto; coleta de lixo e pavimentação. 

IBGE 
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Indicador Período Definição Fonte 

Taxa de 
escolarização 

Anual 
Percentagem dos estudantes de um grupo etário 
em relação ao total de pessoas do mesmo grupo 
etário. 

IBGE 

População 
Economicamente 
Ativa - PEA 

Anual 

 É composta pelas pessoas de 10 a 65 anos de 
idade que foram classificadas como ocupadas ou 
desocupadas na semana de referência da 
pesquisa. 

IBGE 

Renda per capita Anual 

Calculado como a razão entre o total dos 
rendimentos domiciliares (em 
termos nominais) e o total dos moradores, 
considerando sempre os valores 
expandidos pelo peso anual da pesquisa. 

IBGE 

Produto Interno 
Bruto - PIB 

Trimestral 
e anual 

Representa a soma de todos os bens e serviços 
produzidos em uma determinada região. 

IBGE; Banco 
Mundial; OCDE 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 

O quadro 17 sintetiza os indicadores utilizados nos diversos trabalhos 

apresentados no decorrer deste referencial teórico. Com destaque para Bayar (2016), 

Brei (1996), Caldas, Costa e Pagliarussi (2016), Capasso e Santoro (2016), Estrada, 

Staniewski e Ndoma (2017), Henrique (2015), Pisor e Gurven (2015), Silva, Silva e 

Silva (2009) e Sharma (2015).  

A partir dos indicadores apresentados neste capítulo, foi desenvolvido o quadro 

18 com o intuito de destacar os principais indicadores utilizados nos trabalhos que 

englobam corrupção, governança ou desempenho socioeconômicos, em atendimento 

ao primeiro objetivo específico: “Identificar na literatura os principais indicadores 

relacionados à corrupção, governança e desempenho socioeconômico”. 

Quadro 18 – Principais indicadores utilizados na literatura por variável 

Variável Indicadores mais utilizados 

Nível de Corrupção ICP e IGC 

Nível de Governança IGC 

Nível de Desempenho Socioeconômico IDH e PIB 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 

Apesar de se mostrarem os indicadores mais utilizados, os mesmo possuem 

caracteristicas que tornaram necessária a utilização de outros indicadores, com os 

mesmos propósitos e construção metodológica, como por exemplo o ICG que possui 

valores estaduais e não municipais, sendo portanto utilizados neste estudo os 

indicadores constantes nos quadros 19 e 20 e demonstrados no capítulo de 

metodologia a seguir. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 ESPECIFICAÇÃO DO PROBLEMA 

Esta seção tem por objetivo apresentar as hipóteses desenvolvidas e testadas 

no decorrer deste estudo, bem como apresentar as variáveis que foram selecionadas 

para realização dos procedimentos de análise e verificação das hipóteses. 

3.1.1 Apresentação das Perguntas ou Hipóteses de Pesquisa 

A partir do referencial teórico construído no capítulo anterior foi desenvolvida a 

figura 3 apresentada na subseção 2.2.2. A figura apresenta a relação teórica 

identificada pela associação entre corrupção, governança e desempenho 

socioeconômico. Com base nesta associação, e para atender ao problema de 

pesquisa, foram desenvolvidas as seguintes hipóteses a serem testadas durante as 

análises de dados: 

• H1: Existe relação negativa entre corrupção e governança nos municípios 

paranaenses. Ou seja, quanto maior a governança menor a corrupção. 

• H2: Existe impacto positivo da governança e negativo da corrupção no 

desempenho socioeconômico dos municípios paranaenses. 

• H3: Existe a regionalização da corrupção e governança com base nas 

características dos índices municipais. 

3.1.2 Apresentação/Definição das Categorias Analíticas ou Variáveis 

A partir dos indicadores apresentados nos quadros 4, 11 e 17 foram 

selecionados os indicadores e variáveis necessários para se possibilitar a análise de 

dados e o teste das hipóteses descritas na subseção 3.1.1. A utilização das variáveis 

foi conduzida em duas fases, conforme descrito na seção 3.2, com valores detalhados 

nos quadros 22 e 23 do Apêndice 1, em que as variáveis a utilizadas para medir 

Governança integram o IGM-CFA - Índice de Governança Municipal desenvolvido pelo 

Conselho Federal de Administração, disponível para download na página da 

instituição, composto pelos seguintes índices: 
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o Índice de Gastos e Finanças Públicas - IGFP: 

Inclui despesas com Educação, Saúde e Índice Firjan. 

o Índice de Qualidade de Gestão - IQG: 

Inclui Terceirização, Informatização, Planejamento Urbano e Servidores. 

o Índice de Desempenho - ID: 

Inclui Qualidade Habitacional, Vulnerabilidade, Atendimento Médico, IDHM. 

Este item comtempla informações relacionadas a indicadores sociais. 

Para analisar e medir o nível de corrupção foram utilizadas as seguintes variáveis: 

o Índice de Transparência MPF: 

Analisa transparência com base nos Portais da Transparência. Disponível na 

página relacionada ao programa de Combate à corrupção do MPF. 

o Índice de Transparência CGU: 

Apresenta o índice EBT, criado por meio de análise aos Portais da 

Transparência, SIC e Regulamentação municipal acerca da transparência.  

o Número de Contas Irregulares PR: 

Lista de agentes com contas irregulares divulgadas pelo TCE-PR, selecionado 

da base geral apenas as Prefeituras e Câmaras no período 2000 a 2015. 

o Índice de Corrupção Geral Municipal - ICGM: 

Índice de corrupção construído a partir da replicação do ICG de Boll (2010). 

Quanto aos indicadores socioeconômicos, foram utilizados na 1ª fase de 

análise apenas o Índice de Gini disponível no site do IBGE, uma vez que os demais 

índices essenciais já estão contemplados na construção do índice de governança e 

ocasionaria problemas de multicolinearidade, entre eles: PIB, População, entre outros. 

Na 2ª fase os indicadores socioeconômicos utilizados foram IDH e PEA, conforme 

destacados no quadro 19. 

Quadro 19 – Classificação das variáveis por fase. 
Tipo Variável 1ª Fase 2ª Fase 

Dependente 
Desempenho 
Socioeconômico 

Índice de Gini IDH 

Independente 

Corrupção 
Fator ICM (EBT, Índice MPF e 
Índice TCE) 

ICGM (Receita, PIB, 
Cadirreg, População) 

Governança IGFP, IQC e ID IGFP, IQC e ID 

Variável de controle   PEA 

Fonte: Elaborado pela autora com base na revisão da literatura. 
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O quadro 19 demonstra a classificação dos indicadores utilizados na 1ª e na 2ª 

fase, aplicado no desenvolvimento das análises dos dados por meio dos 

procedimentos descritos na subseção 3.2. 

3.2 DELIMITAÇÃO E DELINEAMENTO DA PESQUISA 

3.2.1 População e Amostra 

Foi realizada uma pré-análise, conforme coleta de dados detalhada na 

subseção 3.2.3, com base em uma população que contempla os indicadores de 

governança, corrupção e desempenho socioeconômico de todos os 26 estados do 

Brasil mais o Distrito Federal, visando identificar a validade e qualidade da base de 

dados, bem como verificar a possibilidade de realizar inferências sobre a mesma, 

executadas por meio do software SPSS, e divulgado no artigo de Azevedo et. al (2018).  

Nesta pré-análise foram selecionados os dados das mesmas bases de dados 

utilizadas posteriormente nas análises municipais, detalhados na subseção 3.2.3 

excluindo apenas os valores de número de contas irregulares PR na composição do 

índice de corrupção na análise fatorial, por possuir apenas dados do estado do Paraná. 

Foram testados e atenderam aos pressupostos os seguintes itens analisados: 

normalidade (análise de histogramas), linearidade, homoscedasticidade e outliers 

(análise de gráficos de dispersão), dados omissos (análise descritiva), e 

independência das observações. 

Inicialmente foi identificada como população o total de municípios do Paraná. 

A escolha se deu de forma não probabilística intencional. Contudo, após a pré-análise 

foi identificada a necessidade de extração de uma amostra, onde a mesma foi feita 

utilizando os municípios selecionados na composição do EBT, tendo em vista que o 

índice EBT foi criado por uma amostra probabilística, por meio de uma amostra 

aleatória estratificada para estimar a proporção. Foram então selecionados os 138 

municípios paranaenses, que representa 35% do total de municípios no Paraná, 

certificando-se existir municípios dentro das cinco regiões definidas pela Corregedoria 

Estadual do Paraná.  
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Tendo em vista a impossibilidade de utilização de todos os municípios do 

Paraná nas duas fases, uma vez que não há dados disponíveis para analisar o nível 

de corrupção de todos, as análises foram conduzidas utilizando um mapeamento de 

regiões com base na classificação das regiões apresentadas pela Corregedoria da 

Polícia Civil do Paraná, que é responsável pela condução de operações e 

investigações sobre corrupção no estado, disponível na página eletrônica 

http://www.corregedoriapoliciacivil.pr.gov.br. 

 Essa classificação e mapeamento se fez necessário considerando que os 

municípios que não possuem dados de corrupção não podem ser considerados 

isentos de corrupção, mas sim, considera-se que não possuem dados oficiais que 

possam identificar o nível real de corrupção do município.  

Na 2ª fase a amostra utilizada foi composta pelos 143 municípios que possuíam 

alguma conta reprovada no período de 2007 a 2016. As demais variáveis foram 

novamente coletadas para os mesmos municípios. Não houve a possibilidade de 

utilização da população total, tendo em vista que a não existência de contas 

reprovadas para os demais municípios não implica necessariamente a ausência de 

corrupção. A nova amostra representa 36% dos municípios paranaenses. 

Por fim foi realizado um Teste T para validação do tamanho da amostra utilizada, 

onde a mesma apresentou um valor de 209 municípios, cerca de 50% da população. 

O cálculo foi realizado utilizando um erro amostral de 10%, a um nível de confiança 

de 90%. Entretanto, em função da limitação encontrada foram utilizadas as amostrar 

de 35% e 36% na 1ª e na 2ª fase, respectivamente. 

3.2.2 Delineamento e Etapas da Pesquisa 

A pesquisa realizada neste trabalho é classificada como aplicada quantitativa 

com propósito de estudo descritivo e explicativo (KERLINGER, 1980; KUMAR, 2014; 

RICHARDSON, 1999) uma vez que busca compreender a relação entre as variáveis 

selecionadas e o impacto da corrupção e da governança nos indicadores 

socioeconômicos, com base no Índice de Gini, de municípios do estado do Paraná. 

http://www.corregedoriapoliciacivil.pr.gov.br/
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Quanto ao tipo de delineamento optou-se pela pesquisa bibliográfica e 

documental (KERLINGER, 1980; KUMAR, 2014) por meio de dados secundários, por 

ser o mais adequado para construção do conhecimento pretendido e permitir obter as 

repostas para as perguntas identificadas neste estudo, sendo os Municípios 

Paranaenses o nível de análise e o desempenho socioeconômico como unidade de 

análise (BRYMAN; BELL, 2011; KUMAR, 2014). Em relação à perspectiva temporal, 

foi realizado um corte transversal com as variáveis coletadas com base nos resultados 

do ano de 2016. 

Enquanto procedimento ou ferramentas, detalhado na subseção 3.2.4, a 1ª 

etapa ocorreu por meio de uma análise fatorial para agrupar os indicadores que 

representam a corrupção e obter o Fator ICM com base nas orientações e 

pressupostos apresentados pela Pallant (2010). Em seguida foi realizada na 2ª etapa 

uma regressão múltipla, buscando identificar as relações e os impactos das variáveis 

nos municípios a partir das definições e critérios demonstrados por Fávero et al. (2009) 

e Hair et al. (2009). 

Por fim, foi realizada na 3ª etapa uma análise discriminante, buscando 

identificar por meio das caraterísticas dos munícipios, a partir dos indicadores, a 

possibilidade de regionalização ou agrupamento dos municípios a partir das 

descrições de Corrar, Paulo e Dias Filho (2007), Fávero et al. (2009) e Hair et al. 

(2009).  

Quadro 20 – Resumo das etapas de análise 1ª fase. 

Etapas Procedimento Dados Objetivo 

1ª Análise Fatorial 

Índice de Transparência 
MPF; Índice de 
Transparência CGU; 
Número de Contas 
Irregulares PR. 

Agrupar os indicadores que 
representam a corrupção municipal, 
com a finalidade de obter uma variável 
que melhor represente o índice de 
corrupção dos municípios, uma vez que 
utilizam 3 formas diferente de medida 
de corrupção. 

2ª 
Regressão Múltipla 
com dados em painel 

Fator obtido fase 1; IGM-
CFA; Índice de Gini. 

Analisar a correlação existente entre as 
variáveis selecionadas e sua relevância 
para o modelo, bem como realizar 
inferências baseadas no modelo. 

3ª Análise Discriminante 
Fator obtido fase 1; IGM-
CFA; Índice de Gini. 

Identificar as variáveis que melhor 
discriminam os grupos e realizar 
previsões a partir de possível 
regionalização da corrupção no paraná.  

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Todas as ferramentas de análise foram executadas por meio do software SPSS. 

O quadro 20 apresenta a síntese do modelo a partir de cada etapa de análise a ser 

realizada neste estudo, divida em duas fases. A partir dos resultados obtidos na 1ª 

fase identificou-se a necessidade de desenvolver um indicador que contemplasse em 

sua composição variáveis financeiras como Receita, Orçamento, PIB, utilização 

irregular do orçamento, e não somente variáveis subjetivas. Neste sentido, foi 

desenvolvida a 2ª fase de análise contendo outras três etapas, identificadas no quadro 

21. 

Quadro 21 – Resumo das etapas de análise 2ª fase. 
Etapas Procedimento Dados Objetivo 

1ª Construção do ICGM  
Replicação do estudo do 
Boll (2010) a nível 
municipal.  

Desenvolver um indicador que 
represente a corrupção municipal, com 
a finalidade de obter uma variável que 
melhor represente o índice de 
corrupção dos municípios, uma vez que 
comtempla critérios econômicos e 
financeiros em sua composição. 

2ª 
Regressão Múltipla 
com dados em painel 

ICGM; IGM-CFA; IDH. 

Analisar a correlação existente entre as 
variáveis selecionadas e sua relevância 
para o modelo, bem como realizar 
inferências baseadas no modelo. 

3ª Análise Discriminante ICGM; IGM-CFA; IDH. 

Identificar as variáveis que melhor 
discriminam os grupos e realizar 
previsões a partir de possível 
regionalização da corrupção no paraná.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 A 2ª fase foi realizada em três etapas da mesma forma que a 1ª fase. Porém, 

não houve a necessidade de fazer novamente a análise fatorial considerando que a 

1ª etapa foi a construção de um novo indicador de corrupção, e não a utilização de 

outros indicadores já desenvolvidos anteriormente. 

3.2.3 Procedimentos de Coleta de Dados 

3.2.3.1 1ª Fase 

Os dados utilizados para realização das etapas descritas no quadro 20, durante 

a 1ª fase, foram obtidos a partir de base de dados secundárias.  Inicialmente foram 

verificados os indicadores apresentados pela literatura para que fosse possível a 

realização da análise e alcance dos objetivos propostos neste estudo.  
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Para análise da governança se realizou uma busca na literatura e na internet 

por indicadores que medissem a governança em nível municipal, uma vez que a maior 

parte dos indicadores no Brasil apresentados na literatura é desenvolvida em nível 

estadual. Foi identificado o IGM-CFA desenvolvido pelo Conselho Federal de 

Administração e publicado pela primeira vez em 2017, referente aos dados analisados 

para o ano de 2016. Em seguida foi realizado o download da base de dados contida 

no arquivo “Planilha Índice CFA de Governança – Ranking_final_completa” disponível 

no site do Conselho, no endereço eletrônico ‘http://cgp.cfa.org.br/ranking-igm-cfa/#’, 

com informação de todos os 5565 municípios do país, de onde foram extraídos apenas 

os municípios paranaenses.  

A partir da análise dos dados utilizados para construção do IGM-CFA foi 

possível identificar as três dimensões que compõem o índice, compostas por 178 

indicadores, bem como verificar, por meio de uma análise de estatística descritiva, 

que a utilização destas dimensões em conjunto reflete melhor o nível de governança 

dos municípios do que a utilização de apenas um índice. Foi ainda realizada uma 

verificação prévia na base de dados para identificação de possíveis distorções e 

ausência de dados, bem como se havia informações para todos os 399 municípios do 

Paraná. 

Quanto aos indicadores de corrupção, os dados referentes aos indicadores da 

CGU e do MPF foram obtidos dos relatórios publicados na página das instituições em 

relação ao ano de 2016, com os índices de todos os municípios do país, e 

posteriormente foram destacados os municípios do Paraná, sendo os endereços 

eletrônicos ‘https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=23’ e 

‘http://combateacorrupcao.mpf.mp.br’, respectivamente.  

Na construção do EBT da CGU foi utilizado o Checklist EBT, composto de 12 

quesitos que englobam a análise de informações disponíveis nos portais da 

transparência, regulamentação do acesso à informação e a existência e 

funcionamento do Serviço de Informação ao Cidadão – SIC. O cálculo para 

composição do EBT foi criado por uma amostra probabilística, por meio de uma 

amostra aleatória estratificada para estimar a proporção, sendo utilizado um erro 

http://cgp.cfa.org.br/ranking-igm-cfa/
https://relatorios.cgu.gov.br/Visualizador.aspx?id_relatorio=23
http://combateacorrupcao.mpf.mp.br/


63 

 

amostral de 10%, a um nível de confiança de 90%, com a seleção de 138 municípios 

paranaenses (CGU, 2016). 

Quanto ao índice de corrupção MPF, o órgão publicou um relatório contendo 

um ranking que apresenta o índice nacional, estadual e municipal de Transparência, 

por meio da avaliação dos portais da transparência em dois períodos de avaliação 

sendo o primeiro em 2015 e o segundo em 2016. Para os municípios que ainda não 

possuíam portal na segunda etapa foram adotados os seguintes critérios para 

avaliação: Ação de improbidade contra o prefeito, Recomendação para que a União 

suspenda os repasses de transferências voluntárias e Representação para a 

Procuradoria Regional da República contra os prefeitos (MPF, 2016). Este índice 

divulgado possui dados para todos os municípios do país, contendo valores para os 

399 municípios paranaenses. 

Em relação à lista de agentes com contas irregulares no Paraná, foi realizado 

o download do relatório na página oficial do TCE-PR, disponível no endereço 

eletrônico ‘https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/lista-dos-agentes-com-contas-

julgadas-irregulares/254912’, contendo todos os agentes do estado com contas 

consideradas irregulares pelo órgão, e em seguida foram destacadas as informações 

referentes aos agentes que representam apenas Prefeituras e Câmaras Municipais 

(entes municipais), para que reflitam a realidade em nível municipal e não estadual. 

Esta seleção se deu pelo fato de haver uma quantidade significativa de agentes com 

contas irregulares no legislativo municipal, representando 47% dos agentes 

selecionados. 

Finalmente, como medida para os índices socioeconômicos, foi realizado o 

download do relatório denominado “Índice de Gini da renda domiciliar per capita 

segundo Município – Brasil” contendo o mais recente Índice de Gini publicado pelo 

IBGE. Os dados refletem o ano de 2010, uma vez que é uma publicação decenal para 

municípios. Quanto aos indicadores IDH, PIB per capita, Renda per capita, População 

entre outros indicadores socioeconômicos, os mesmos não são trabalhados junto ao 

Índice de Gini para evitar multicolinearidade, tendo em vista que já estão 

contemplados na construção do IGM-CFA.  

https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/lista-dos-agentes-com-contas-julgadas-irregulares/254912
https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/lista-dos-agentes-com-contas-julgadas-irregulares/254912
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3.2.3.2 2ª fase 

Os dados utilizados para realização das etapas descritas no quadro 21, durante 

a 2ª fase, foram obtidos a partir de base de dados secundárias informados no estudo 

de Boll (2010) na construção do ICG para os estados e demais dados utilizados 

anteriormente na 1ª fase.  Na primeira etapa foi realizada a construção do Índice de 

Corrupção Geral Municipal – ICGM, a partir da replicação do ICG para nível municipal 

foram coletadas as seguintes variáveis para construção do indicador, com alguns 

pequenos ajustes: 

• População – população total do município obtida junto à base oficial do IBGE, 

na página do http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php, com valores 

referentes ao ano de 2010, por se tratar de dado censitário publicado 

decenalmente. 

• PIB – Produto Interno Bruto a Preços Correntes obtido junto à base oficial do 

IBGE, na página do http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php, com valores 

referentes ao período de 2007 a 2014, por serem os últimos valores divulgados 

a nível municipal pelo IBGE. Para o ano de 2015 e 2016 foi calculado uma 

estimativa utilizando o crescimento do valor do PIB do estado do Paraná. Sendo 

assim, foi calculado o valor do PIB de 2015 aplicando 5,1% de crescimento no 

PIB 2014 de cada município individualmente, da mesma forma que para o PIB 

2016 foi calculado um crescimento de 5,8% sobre o PIB de 2015.  

• Receita municipal – o ICG foi desenvolvido utilizando o valor do orçamento 

publicado pelos estados na LOA – Lei de Orçamentária Anual. Entretanto, estas 

leis a nível municipal eram divulgadas muitas vezes em jornais em papel, sendo 

inviável o levantamento de valores anteriores à 2011, marco da Lei Federal nº 

12.527/11, conhecida como Lei da Transparência (BRASIL, 2011). Neste 

sentido, optou-se metodologicamente por utilizar a Receita Total do município, 

uma vez que possuem valores próximos ao orçado na LOA.  Estes valores 

foram obtidos junto à base oficial do IBGE, na página do 

http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php, com valores referentes ao período 

de 2007 até 2016. Valores omissos foram tratados na seguinte sequência: valor 

obtido individualmente no portal da transparência de cada município; valor 

substituído pela LOA do ano; e em último caso replicado ano anterior com 

http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php
http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php
http://www.ipardes.pr.gov.br/imp/index.php
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crescimento de 10%, para os municípios que não tinham valores a partir de 

2008, ou aplicado ano posterior reduzindo 10%, para os municípios que não 

tinham valores em 2007. 

• Valor Cadirreg – “o Cadirreg é um cadastro único e histórico que reúne o nome 

de todas as pessoas, físicas, vivas ou falecidas, detentoras ou não de 

cargo/função pública, que tiveram suas contas JULGADAS ou tiveram 

PARECER PRÉVIO pela irregularidade” (TCE/PR, 2016). Foram selecionados 

somente os agentes com cargo Prefeito(a), Vice-Prefeito(a), Vereador(a) e 

Presidente da Câmara. O relatório está disponível na página do TCE-PR no 

endereço http://servicos.tce.pr.gov.br/servicos/srv_ExibirRelatorios.aspx?t=37. 

• Total Cadirreg – quantidade anual de processos irregulares registrados no 

Cadirreg por município. 

Para identificação do Valor Cadirreg e Total Cadirreg foram analisados os 

acórdãos vinculados ao julgamento das contas, buscando identificar o atendimento 

dos requisitos necessários para inclusão na lista de observações, sendo estes: 

exercício julgado, valor da prestação de conta, valor julgado irregular e parecer final. 

Os casos que não possuíam identificação de valor e exercício foram excluídos da 

análise. 

Para medir a governança foram utilizados os mesmos indicadores da 1ª fase: 

IGM-CFA que contempla o ID, IGFP e IQG. Quanto à medida de desempenho 

socioeconômico, foi utilizado o IDH ao invés do Gini, uma vez que se mostrou mais 

adequado ao modelo.  

3.2.4 Procedimentos de Tratamento e Análise dos Dados 

3.2.4.1 1ª fase 

Os procedimentos de análises foram realizados com o auxílio do software 

SPSS em três diferentes etapas, conforme apresentado no quadro 20. Na primeira 

etapa realizou-se uma análise fatorial exploratória a partir da carga fatorial, por meio 

do método de extração a análise dos componentes principais, no qual as variáveis 

originais são transformadas em um conjunto menor de combinações lineares, com 

toda a variância nas variáveis que estão sendo usadas (o mais representativo 
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possível), com rotação Varimax com Normalização de Kaiser e método Bartlett, com 

os três indicares que representam corrupção. 

Como resultado, obteve-se uma carga fatorial, que busca obter os maiores 

valores e superiores a 0,4 de acordo com o sugerido por Hair et al. (2009), de 0,851 

para o índice TCE-PR, 0,852 para o EBT e apenas 0,003 para o índice MPF. A 

significância da correlação de Pearson apresentou valores significativos apenas para 

as variáveis EBT e índice TCE-PR, com KMO menor que 0,5. A partir desses dados 

se identificou a necessidade de exclusão da variável MPF.  

Em seguida foi realizada uma nova análise fatorial utilizando os mesmos 

procedimentos que anteriormente, obtendo uma carga fatorial de 0,851 para ambas 

variáveis, um sig. da correlação de Pearson com valores significativos, e um KMO 

igual a 0,5 com sig. 0, e um valor de 72% de explicação da variância total na utilização 

deste fator. A partir dos resultados foi criado um indicador que melhor representa a 

corrupção, denominada neste estudo como Índice de Corrupção Municipal - ICM, bem 

como considerando o atendimento dos pressupostos: multicolaridade, 

homogeneidade, tamanho da amostra e normalidade. 

Durante a 2ª etapa realizou-se uma análise de correlação e covariância entre 

as variáveis selecionadas sendo estas os três índices de governança que compõe o 

IGM-CFA (IGFP, IQC e ID), o Fator ICM e o Índice de Gini (transformado para positivo 

ao ser subtraído de 1), para determinar quais possuíam significância e correlação 

relevante para as análises, com vistas a uma regressão linear com dados em painel 

utilizando o Índice de Gini -Gini como variável dependente e o Fator ICM e as variáveis 

IGFP, IQG, ID como variáveis independentes.  

Em seguida realizou-se uma regressão e análise de todos os pressupostos que 

envolvem o método. Contudo, após a realização regressão múltipla destacada no 

quadro 20 como 2ª etapa, o método se mostrou inadequado uma vez que o melhor 

modelo apresentou um sig. superior ao limite de 10% e um R² ajustado inferior a 0,2, 

bem como o não atendimento dos principais pressupostos para utilização da referida 

técnica. Sendo assim, essa etapa permaneceu apenas com o aprofundamento e 

ampliação da análise de correlação e covariância. 
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Ao final, a terceira etapa consistiu em uma análise discriminante utilizando o 

Fator ICM, IGFP, IQG, ID e Gini como variáveis independentes, por meio do método 

de inserção de independentes juntos. Como variável de agrupamento foram inseridas 

as cinco regiões definidas pela Corregedoria Estadual do Paraná, sendo estas 

classificadas em centro-oeste, nordeste, norte, sudeste e sul. A função discriminaste 

foi desenvolvida com o seguinte modelo teórico para comparação com os resultados: 

𝒛 = 𝒂 + 𝒃. 𝑰𝑫 +  𝒄. 𝑰𝑮𝑭𝑷 + 𝒅. 𝑰𝑸𝑮 − 𝒆. 𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑰𝑪𝑴 − 𝒇. 𝑮𝒊𝒏𝒊    

Onde, 
z: variável dependente Região no modelo discriminante. 
a: constante do modelo. 
b até f: coeficientes atribuídos a cada variável independente nos modelos. 
𝑰𝑫: variável independente Índice de Desempenho. 

𝑰𝑮𝑭𝑷: variável independente Índice de Gasto e Finanças Públicas. 
𝑰𝑸𝑮: variável independente Índice de Qualidade de Gestão. 
𝑭𝒂𝒕𝒐𝒓 𝑰𝑪𝑴: variável independente Corrupção. 
Gini: variável independente Índice de Gini. 

A partir dos resultados da análise discriminante foi utilizado o Método 

Genebrino para classificação dos níveis de corrupção, governança e desempenho 

socioeconômico das cinco regiões paranaenses, a partir das definições apresentadas 

por Wiens (2007) e IPARDES (1980). 

Inicialmente foi identificado a média e o desvio padrão para as variáveis IGM-

CFA, Gini, EBT e TCE. Em seguida, foram obtidos os limiares máximos (ótimos) e 

mínimos a partir da metodologia de cada indicador. O IGM-CFA possui limiar máximo 

1 e mínimo 0, considerando que níveis maiores de governança refletem boa 

governança, enquanto os demais índices Gini, EBT e TCE possuem limiares máximos 

0 e mínimo 1, uma vez que quanto menor o índice de corrupção e de Gini melhor é o 

nível do município. Esses valores foram aplicados na fórmula abaixo. 

A partir dos índices parciais foi construído o índice grupal de corrupção 

contendo o índice parcial do IBT e TCE, utilizando a média aritmética simples. Por fim, 

foi criado índice sintético contendo a média aritmética dos índices parciais IGM-CFA 

e Gini, e o índice grupal de corrupção. Sendo o índice parcial:  

𝒀 =
𝟏𝟎𝟎.(𝒀.𝒆−𝒀.𝟎 )

𝒀.𝟏𝟎𝟎−𝒀.𝟎
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  Onde, 

Y = índice parcial; 
Y.e = índice empírico dos indicadores; 
Y.0 = limiar mínimo; e 
Y.100 = limiar máximo; 

Por fim, o valor atribuído ao índice sintético é a média aritmética dos índices 

parciais, que representa a qualidade do desempenho dos municípios paranaenses. 

3.2.4.2 2ª fase 

Os dados utilizados para realização das etapas descritas no quadro 20, durante 

a 2ª fase, foram também obtidos a partir de base de dados secundárias, conforme 

discriminados na subseção 3.2.3.2.2. As figuras de 8 até 11 apresentam gráficos com 

a soma dos valores identificados por região: 

Figura 8 – Total População por região no paraná. 

 
Fonte: Elaborado pela autora bom base no IBGE (2017). 

Figura 9 – Total PIB médio a preços correntes por região no Paraná. 

 
Fonte: Elaborado pela autora bom base no IBGE (2017). Média municipal de 2007 a 2016. 
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Figura 10 – Total Receita média por região no Paraná. 

 
Fonte: Elaborado pela autora bom base no IBGE (2017). Média municipal de 2007 a 2016. 

Figura 11 – Total Cadirreg médio por região no Paraná. 

 
Fonte: Elaborado pela autora bom base no TCE/PR (2016). Média municipal de 2007 a 2016. 
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• Valor Cadirreg/PIB;  

• Valor Cadirreg/Receita; e,  
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Os indicadores obtidos com Valor de 1 a 4 foram normalizados por meio da 

função Re-Scaling fórmula normalização: [(Valor observado)-(Valor mínimo)] / [(Valor 

máximo)-(Valor Mínimo)]. A tabela 1 apresenta os valores mínimos e máximos 

identificados em cada variável, para aplicação da fórmula de normalização. 

Tabela 1 – Valores máximos e mínimos para cálculo da normalização 2ª fase. 

  
Valor Cadirreg/ 

população  
Valor Cadirreg/PIB 

Valor 
Cadirreg/Receita 

Nº contas / Total 
contas ano 

Ano Vl máx  Vl mín   Vl máx   Vl mín   Vl máx   Vl mín   Vl máx   Vl mín  

2007 84,111 0,244 0,014 0,00001 0,084 0,00020 0,216 0,027 

2008 153,006 0,022 0,015 0,00000 0,109 0,00002 0,155 0,017 

2009 216,047 0,123 0,014 0,00001 0,169 0,00008 0,133 0,033 

2010 237,589 0,177 0,013 0,00001 0,099 0,00013 0,097 0,032 

2011 508,021 0,068 0,045 0,00000 0,217 0,00004 0,128 0,021 

2012 101,631 0,184 0,012 0,00001 0,046 0,00006 0,111 0,037 

2013 358,066 0,056 0,021 0,00000 0,121 0,00003 0,111 0,056 

2014 56,479 0,203 0,002 0,00002 0,022 0,00009 0,250 0,125 

2015 21,472 2,882 0,001 0,00010 0,006 0,00133 0,500 0,250 

2016 12,675 7,186 0,001 0,00043 0,005 0,00150 0,667 0,333 

Fonte: Elaborado pela autora. 

• Valor 1: (Valor Cadirreg/população) normalizado;  

• Valor 2: (Valor Cadirreg/PIB) normalizado;  

• Valor 3: (Valor Cadirreg/Receita) normalizado; e,  

• Valor 4: (Quantidade anual de processos irregulares registrados no Cadirreg 

por município/quantidade total anual de processos irregulares registrados no 

Cadirreg). Não foi normalizado. 

Em seguida foi aplicada a equação desenvolvida por Boll (2010) adotada para 

o cálculo do ICM – Índice de Corrupção Governamental Municipal, que representa o 

nível de corrupção dos municípios em cada ano. O ICGM reflete a média do período 

por município com peso de 33%: 

• Indicador de Corrupção Governamental Municipal (ICM) = [0,33 * (Valor 1 + 

Valor 2)/2] + (0,33 * Valor 3) + (0,33 * Valor 4) 

Após a construção do ICGM foi realizada, por meio da ferramenta Eviews 

Statistic Software, uma análise descritiva para avaliação das variáveis utilizadas, 

seguida de um teste de correlação para identificar possível colinearidade dos dados 
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selecionados. A partir dos resultados obtidos identificou-se a necessidade de exclusão 

da variável Gini e utilização do IDH e como indicador que mede o desempenho 

econômico, e utilização da variável PEA normalizada como variável de controle. 

Foi realizada em seguida uma regressão com dados em painel por efeitos 

aleatórios. O modelo de efeitos aleatórios foi selecionado após identificação pelo teste 

de especificação de Hausman, ao rejeitar a hipótese nula de que o modelo de efeitos 

fixos oferece estimativas dos parâmetros mais consistentes, neste caso sig. = 1,000, 

conforme orientações apresentadas por Gujarati e Porter (2011) e Fávero (2013). Por 

fim, foi desenvolvido índice parcial e índice sintético, conforme elaborado na 1ª fase. 

Porém as variáveis utilizadas foram o ICGM, IGM-CFA e IDH.  

 A regressão foi desenvolvida com o seguinte modelo teórico para comparação 

com os resultados: 

𝒚 = 𝒂 − 𝒃. 𝑰𝑪𝑮𝑴 + 𝒄. 𝑰𝑫 + 𝒅. 𝑰𝑮𝑭𝑷 + 𝒆. 𝑰𝑸𝑮 + 𝒇. 𝑷𝑬𝑨 + 𝝃 

Onde, 
y: variável dependente IDH. 
a: constante do modelo. 
b até f: coeficientes atribuídos a cada variável independente nos modelos. 
𝐼𝐶𝐺𝑀: variável independente Índice de Corrupção Geral Municipal. 

𝐼𝐷: variável independente Índice de Desempenho. 
𝐼𝐺𝐹𝑃: variável independente Índice de Gasto e Finanças Públicas. 
𝐼𝑄𝐺: variável independente Índice de Qualidade de Gestão. 
𝑃𝐸𝐴:  variável independente de controle População Economicamente Ativa, 
normalizada. 
𝜉:: erro do modelo 

3.2.5 Facilidades e Dificuldades na Coleta e Tratamento dos Dados 

Por se tratar de dados secundários elaborados por instituições idôneas, os 

dados coletados foram disponibilizados em formatos que facilitam o tratamento e 

análise dos dados, uma vez que a utilização de dados secundários permite ao 

pesquisador abordar uma série de fenômenos e casos mais abrangentes do que 

aquela desenvolvida em uma pesquisa de campo ou de opinião.  

Porém, como ponto negativo na utilização deste tipo de dado o mesmo incorre 

no risco de serem coletados ou processados de forma equivocada, podendo criar 
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distorções nos resultados apresentados. Para minimizar esse erro é essencial a 

realização de triangulação, que neste estudo será realizada pelo método de dados, 

utilizando variáveis de diferentes fontes - metodológica, utilizando uma amostra 

probabilística estratificada; e teórica, ao comparar e relacionar os resultados com 

estudos anteriores. 

Como principal limitação na 1ª fase destaca-se a ausência de um indicador 

robusto para mediação da corrupção, semelhante à profundidade e qualidade do IGM-

CFA, o que gerou dificuldade na realização dos testes estatísticos e criação de um 

modelo que atendente aos pressupostos, o que impediu a aplicação da regressão 

linear múltipla. Com base nessa limitação foi desenvolvida a 2ª fase de análises, com 

intuído de obter um indicador mais robusto e que reflita realmente o nível de corrupção 

dos municípios paranaenses. 

A principal limitação encontrada na construção do ICGM foi a ausência de 

informações consolidadas acerca da LOA dos municípios paranaenses, bem como 

publicização de todas as leis orçamentarias nos portais da transparência dos 

municípios, sobretudo os anos anteriores à Lei da Transparência.  Por esse motivo, 

inclusive, foi alterada a metodologia elaborada por Boll (2010) substituindo a variável 

LOA pela Receita total dos municípios, disponível na página do IPARDS. 

Ainda sobre o ICGM, deve-se levar em consideração possíveis omissões ou 

desconhecimento da esfera pública com relação a atos de corrupção que não foram 

contemplados nas auditorias ou fiscalização, ou outras distorções como exemplo a 

situação apresentada na seção 4, em que a justiça desmembrou um processo de 

R$ 34 milhões em diversos processos com valores menores, não tendo sido julgado 

sua totalidade até o presente momento (2017), o que gera distorção da realidade 

observada. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Este capítulo se divide em duas seções, sendo a primeira utilizada para 

descrever as análises realizadas conforme quadro 20. Como consequência dos 

resultados obtidos na 1ª fase identificou-se a necessidade de criação de um indicador 

que contemplasse critérios financeiros e econômicos para medição do nível de 

corrupção dos municípios, sendo, portanto, desenvolvido a 2ª fase de análise. 

4.1 1ª FASE 

A partir da Análise fatorial realizada foi possível constatar que as variáveis EBT 

e TCE eram adequadas para construção do Fator ICM que representa a corrupção. O 

Teste de KMO e Bartlett apresentou um KMO de 0,500, que indica um baixo poder de 

explicação entre fatores e variáveis, apesar de significativo, e a análise do qui-

quadrado obteve significância com p value < 0,05, e com MSA-Matriz anti-imagem 

superior a 0,5, o que indica que os dados são adequados para aplicação do método 

segundo Corrar, Paulo e Dias Filho (2007). 

Em seguida, a análise de correlação baseada em um p value <0,05, para 

medida a relação entre corrupção e governança, demonstrou que o Fator ICM possui 

uma correlação de 0,548 média e significativa e positiva somente com a variável ID. 

Onde as variáveis IGFP e IQG apresentaram uma relação negativa esperada com o 

Fator ICM, porém não se mostrou estatisticamente significativo, até mesmo ao nível 

de 10%, sendo assim fica refutada a H1. 

Quanto a H2, o Fator ICM demonstrou possuir uma relação positiva com o 

desempenho socioeconômico de 0,209 e sig. 0,014, o que representa que o aumento 

na transparência não possui relação direta com a redução do Gini.  Esse resultado se 

mostrou contrário à literatura, uma vez que demais estudos apresentaram relação 

negativa com essas variáveis, especialmente estudos a nível estadual como Boll 

(2010), Carraro et al. (2011) e Melo, Sampaio & Oliveira (2015). Ou seja, esperava-se 

que a redução da transparência (aumento corrupção) e da governança fosse 

inversamente proporcional ao crescimento das desigualdades, o que não se confirmou 

neste estudo a nível municipal. 
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Um dos possíveis motivos, tanto da análise de regressão inviável quanto a 

relação entre Gini e Fator ICM não ser negativa, pode estar relacionado a métrica de 

construção dos indicadores de Corrupção, baseados essencialmente em percepções 

com avaliações de 0 a 10, enquanto indicares mais robustos incorporam o 

desempenho econômico das regiões em sua construção, o que refuta a H2.  

Em contrapartida, a governança representada pela variável ID obteve a maior 

relação negativa com a variável Gini, o que se justifica uma vez que a variável ID 

contém indicadores como IDH, Educação, Habitação, entre outros indicadores sociais. 

Ou seja, maiores valores de governança estão associados a menores valores de Gini, 

o que representa menores índices de desigualdade nas regiões. Esse resultado 

destaca a relevância da governança no debate acerca da redução das desigualdades. 

As demais variáveis não atingiram significância aceitável ainda que em nível de 10%. 

A partir dos resultados obtidos não é possível realizar inferências e análises de 

causalidade, limitando-se apenas a identificação de relação e impacto. Entretanto, 

acredita-se que obtenção de variáveis e um modelo adequado para realização de uma 

regressão linear múltipla possam contribuir para obtenção de resultados que visem à 

ampliação da discussão acerca dos impactos negativos que a corrupção possui sobre 

as regiões no mundo.  

Quanto à comunalidade, que mede a quantidade de variância por meio da 

correlação de cada variável explicada pelos fatores, obteve um valor de 0,724, que 

representa um bom poder de explicação das variáveis. Já a variância total explicada 

apresentou um percentual de 72,44% de explicação por meio da análise de 

componente principal. Por fim, a análise da carga fatorial apresentou um valor de 

0,851, que representa uma carga significativa para utilização do fator. 

A partir do Fator ICM obtido, desenvolveu-se uma análise discriminante que 

apresentou um M de box de 83,466 com sig. 0,156, rejeitando a hipótese nula de 

igualdade entre as covariâncias, o que mostra que a igualdade das matrizes de 

covariância encontra sustentação. O modelo apresentou ainda um % de variância de 

64,3 em autovalores, sendo considerados adequados os valores obtidos próximos a 

0,70. Como resultado, foi gerada a seguinte função discriminante, onde o método 



75 

 

utilizado foi o de estimativa simultânea, aplicável quando todas as variáveis são 

inseridas ao mesmo tempo, a saber: 

𝑧 = −3,835 + 13,342. 𝐼𝐷 +  1,653. 𝐼𝐺𝐹𝑃 − 2,581. 𝐼𝑄𝐺 − 0,149. 𝐹𝑎𝑡𝑜𝑟 𝐼𝐶𝑀 − 8,909. 𝐺𝑖𝑛𝑖    

Os resultados obtidos apresentaram um p-value<0,05, a um nível de 

significância de 95%, com um valor de correlação canônica de 0,636. As principais 

informações são apresentadas na tabela 2. 

A função descrita acima obteve um sinal diferente do modelo teórico apenas na 

variável IQC, uma vez que se esperava um coeficiente positivo. A função demonstrou 

ainda que o ID e o Gini são as variáveis com maiores coeficientes e mais relevantes 

na constituição das regiões. A variável Fator ICM mostrou que impacta negativamente 

nessa relação, com valor de -0,149, apesar de sua influência não ser tão significativa 

quanto às demais, e possui o impacto negativo esperado em conjunto com o Gini.  

O teste Lambda de Wilks mostrou que o modelo é estatisticamente significativo 

para discriminar os grupos, enquanto o teste de igualdade de médias atestou que as 

variáveis selecionadas são significativamente discriminadoras ao nível de confiança 

de 95%. A análise de pressupostos mostrou atendimento da homogeneidade, 

linearidade e multicolinearidade. 

Tabela 2 – Análise discriminante 

Variável Dependente: REGIAO Resultado Análise Discriminante - Função 1 

Variáveis Coeficientes 

Constante -3,835 

Gini -8,909 

IGFP 1,653 

IQG -2,581 

ID 13,342 

Fator ICM -0,149 

  Resultados do teste 

M de Box 83,466 

Sig.  0,156 

Correlação canônica 0,636 

Lambda de Wilks 0,423 

Sig.  0,000 

Fonte: Elaborado com base nos relatórios gerados pelo software SPSS. 
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Com relação à análise discriminante elaborada para testar o modelo, conforme 

apresentado na tabela 2, o modelo se mostrou capaz de enquadrar corretamente 

aproximadamente 54% dos municípios originalmente classificados nas regiões. Ou 

seja, os municípios estavam adequados às regiões pré-definidas, sendo que os 

municípios das regiões Noroeste e Sudoeste alcançaram os maiores percentuais de 

classificação com valores superiores a 67% dos municípios corretamente 

enquadrados.  

Tabela 3 – Resultado da classificação discriminante 

Região do 
estado 

Associação ao grupo predita - Contagem e percentual 
Total 

Sudeste Centro Sudoeste Nordeste Noroeste 

Sudeste 3 30% 2 20% 2 20% 2 20% 1 10% 10 100% 

Centro 1 8% 7 58% 3 25% 1 8% 0 0% 12 100% 

Sudoeste 1 3% 2 6% 21 68% 5 16% 2 6% 31 100% 

Nordeste 0 0% 2 8% 11 44% 8 32% 4 16% 25 100% 

Noroeste 0 0% 0 0% 5 21% 3 13% 16 67% 24 100% 

Fonte: Elaborado com base nos relatórios gerados pelo software SPSS. 

A tabela 3 apresenta os valores de média e desvio padrão obtido nesta etapa, 

com destaque para a variável ID que obteve a maior valor média total de 0,667 com 

um desvio padrão de 0,064, e o Fator ICM que obteve o menor valor médio total de 

0,030 com desvio padrão de 0,988. 

Tabela 4 – Resultado da Análise de Estatística de Grupo 

 

Estatísticas de Grupo -  Média e Desvio Padrão(DP) 
Total 

Sudeste Centro Sudoeste Nordeste Noroeste 

Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP Média DP 

IGFP 0,346 0,067 0,378 0,063 0,446 0,061 0,405 0,068 0,435 0,083 0,416 0,075 

IQG 0,639 0,077 0,574 0,077 0,612 0,085 0,580 0,086 0,537 0,075 0,585 0,086 

ID 0,620 0,097 0,594 0,042 0,684 0,056 0,663 0,043 0,705 0,043 0,667 0,064 

Gini 0,485 0,039 0,525 0,025 0,486 0,043 0,478 0,056 0,431 0,064 0,475 0,057 

Fator 
ICM 

0,217 1,024 -0,116 0,972 0,463 0,694 0,085 0,973 -0,591 1,062 0,030 0,988 

Fonte: Elaborado com base nos relatórios gerados pelo software SPSS. 

Ainda nesse aspecto, as maiores médias para IGFP, IQG, ID e Fator ICM, e as 

menores para Gini e dentro dos grupos apresentados na tabela 3 foram as seguintes: 

• IGFP, IQG e ID: Sudoeste IGFP 0,446 e ID 0,684; e Sudeste IQC 0, 0,639. 

• Gini: Região Noroeste 0,431.  

• Fator ICM: Região Sudeste 0,217 e Sudoeste 0,463.  
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É possível perceber que a região Noroeste possui os menores valores para o 

Fator ICM, o que representa menor nível se transparência e possibilita maiores níveis 

de corrupção. As principais cidades que compõem essa região são Campo Mourão e 

Cianorte. Há necessidade de um maior aprofundamento das características da região 

e demais informações dos municípios para que seja possível realizar inferências 

relevantes.   

Estudos anteriores se mostraram mais significativos a nível estadual, conforme 

apresentado por Azevedo et al.(2017), uma vez que o modelo utilizado se mostrou 

capaz de enquadrar 85,2% dos estados nas regiões brasileiras corretas, com 

destaque para as regiões sul e sudeste que foram 100% enquadrados corretamente.  

No entanto, os dados atuais mostram que regiões mais afastadas da região 

central e sudeste possuem menores índices de desigualdades e maiores índices de 

governança, e apresentam menores índices de transparência em contrapartida. 

Destaca-se ainda, que a governança representada pelo ID obteve a maior correlação 

absoluta entre cada variável e qualquer função discriminante, revelando que a 

governança possui maior relevância na discriminação das regiões. Neste sentido os 

resultados apresentados corroboram a H3 como verdadeira. 

A partir dos resultados apresentados foram realizados os cálculos a partir do 

Método Genebrino. Foi possível identificar que a qualidade do desempenho dos 

municípios paranaenses está em 52,83%, enquanto o nível de corrupção está em 

64,86% e o nível de governança e desempenho socioeconômico estão em 41,07% e 

52,54%, respectivamente, conforme exposto na tabela 5. 

Tabela 5 – Valor calculados para construção do índice sintético 

  
Limite 

Máximo 
Limite 

Mínimo 
Empírico/ 

Média 
Desvio 
Padrão 

Índice 
Parcial 

Índice 
grupal 

Índice 
Sintético 

Corrupção - EBT 0 1 0,685 0,294 31,50 
64,86 

52,83 

Corrupção - TCE 0 1 0,018 0,026 98,23 

Governança – IGM/CFA 1 0 0,411 0,248 41,07 

  
Desempenho 

socioeconômico - Gini 
0 1 0,475 0,056 52,54 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores Wiens (2007) e IPARDES (1980)  

A partir destes dados foi construída a faixa de índice parcial, em que valores 

superiores a 52,54% possuem qualidade ótima de desempenho, de 25% até 52,54% 

possuem qualidade boa e até 25% qualidade ruim. Abaixo o resumo dos índices 
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sintéticos gerados na aplicação do Método Genebrino para cada município em cada 

região. Considerando o valor referência de 52,54% para o estado do paraná, a figura 

12 sintetiza o resultado do desempenho por região, onde áreas em azul possuem 

valores inferiores ao valor de referência e maiores que 25%, e áreas verdes possuem 

valores superiores ao valor de referência. Apresenta ainda o nível de corrupção das 

regiões baseado no valor de referência de 64,86% da tabela 5. 

• Centro 50,12%;  

• Nordeste 50,02%;  

• Noroeste 52,6%;  

• Sudeste 50,62% e  

• Sudoeste 58,23%.  

Figura 12 – Mapa do desempenho geral e nível de corrupção das regiões do estado 
do Paraná. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Paint 6.1.  

Apesar de nenhuma região possuir valores alarmantes de nível de corrupção, 

com base nas variáveis selecionadas, é possível identificar a mudança de cenário no 

item 1 em relação ao item 2 da figura 12, uma vez que a região sudoeste permaneceu 

com nível alto de qualidade de desempenho e de corrupção, e a região noroeste deu 

lugar à região nordeste, com base no método Genebrino.  

4.2 2ª FASE 

A partir criação do ICM foram obtidos os valores médios de corrupção anual 

por região, representados pelo ICGM na tabela 6 e pela figura 13.  
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Tabela 6 – Valores de ICM por ano e ICGM. 

REGIÃO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 ICG 

CENTRO 0,033 0,011 0,485 0,075 0,309 0,167 0,040 - 0,195 - 0,215 

NORDESTE 0,209 0,126 0,130 0,266 0,055 0,170 0,094 0,091 0,093 0,135 0,118 

NOROESTE 0,078 0,056 0,422 0,223 0,064 0,033 0,074 0,130 - 0,267 0,124 

SUDESTE 0,157 0,163 0,050 0,029 0,220 0,224 0,027 0,061 - - 0,115 

SUDOESTE 0,019 0,260 0,407 0,186 0,450 0,045 0,496 - 0,162 - 0,204 

Total Geral 0,143 0,135 0,212 0,159 0,168 0,114 0,148 0,095 0,150 0,201 0,145 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Figura 13 – Valores de ICGM por região. 

Fonte: Elaborado pela autora. 

É possível identificar que as regiões centro e sudeste possuem os maiores 

níveis de corrupção, com valores de 0,215 e 0,204, respectivamente, enquanto as 

regiões nordeste e sudeste apresentaram os menores ICGM, sendo os valores 0,118 

e 0,115, respectivamente.  

Os valores de ICGM individuais dos municípios são apresentados na tabela 7, 

classificados dentro de cada região em ordem do maior nível de corrupção para o 

menor.  Com base nas informações apresentadas nesta tabela 7 foi desenvolvida a 

tabela 8, que demonstra os valores máximos e valores mínimos identificados em cada 

região e seus respectivos municípios, bem como o ICGM médio de cada região.
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Tabela 7 – Valores ICGM e posição do município em nível de corrupção por região do Paraná. 
 Centro ICGM Nordeste ICGM Noroeste ICGM Sudeste ICGM Sudoeste ICGM 

1º Rio Azul 0,535 Sapopema 0,565 São Tomé 0,833 Tijucas do Sul 0,570 Diamante D'Oeste 1,931 

2º 
Rio Bonito do 
Iguaçu 

0,465 
Presidente 
Castelo Branco 

0,474 Paranacity 0,792 Matinhos 0,290 Santa Helena 0,563 

3º Mallet 0,436 Itambaracá 0,450 Tapejara 0,703 Guaraqueçaba 0,282 Formosa do Oeste 0,502 

4º 
Santa Maria do 
Oeste 

0,403 Borrazópolis 0,376 Goioerê 0,192 Antonina 0,264 Corbélia 0,440 

5º 
Nova 
Laranjeiras 

0,388 
Nova América da 
Colina 

0,376 Inajá 0,161 Mandirituba 0,215 Matelândia 0,400 

6º Bituruna 0,245 
São Jerônimo da 
Serra 

0,354 Fênix 0,130 Rio Branco do Sul 0,161 
São Miguel do 
Iguaçu 

0,389 

7º Laranjal 0,137 Godoy Moreira 0,320 
Rancho Alegre 
D'Oeste 

0,125 Paranaguá 0,118 Anahy 0,373 

8º Antônio Olinto 0,084 Rolândia 0,273 Mamborê 0,091 Guaratuba 0,112 Medianeira 0,261 

9º Palmital 0,041 Figueira 0,269 Guairaçá 0,090 Balsa Nova 0,083 Barracão 0,184 

10º Marquinho 0,024 Sabáudia 0,228 Campo Mourão 0,088 Pontal do Paraná 0,079 Jesuítas 0,127 

11º Virmond 0,021 Primeiro de Maio 0,210 Mariluz 0,084 Cerro Azul 0,075 
Coronel Domingos 
Soares 

0,126 

12º Guarapuava 0,014 Nova Tebas 0,188 Roncador 0,066 Campo Largo 0,048 Céu Azul 0,111 

13º 
Reserva do 
Iguaçu 

0,006 Tomazina 0,187 Alto Piquiri 0,043 Curitiba 0,042 
São José das 
Palmeiras 

0,090 

14º 

  
  

Santo Inácio 0,171 
Engenheiro 
Beltrão 

0,028 Doutor Ulysses 0,041 Mangueirinha 0,069 

15º 
Cândido de 
Abreu 

0,167 Paranavaí 0,028 Itaperuçu 0,041 Pranchita 0,060 

16º Congonhinhas 0,149 Diamante do Norte 0,026 Adrianópolis 0,036 
Santa Terezinha de 
Itaipu 

0,051 

17º Salto do Itararé 0,113 Francisco Alves 0,025 Tunas do Paraná 0,027 Pato Branco 0,032 

18º 
Cornélio 
Procópio 

0,093 Rondon 0,024 
Fazenda Rio 
Grande 

0,017 Itapejara d'Oeste 0,032 
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 Centro ICGM Nordeste ICGM Noroeste ICGM Sudeste ICGM Sudoeste ICGM 

19º 
Rio Branco do 
Ivaí 

0,085 Iretama 0,023 Piraquara 0,013 Ramilândia 0,027 

20º Rancho Alegre 0,079 Nova Olímpia 0,021 
Campina Grande 
do Sul 

0,011 Salgado Filho 0,027 

21º Japira 0,075 Paranapoema 0,019 Morretes 0,010 Ampére 0,020 

 
22º 

Jaguariaíva 0,071 Marilena 0,019 Campo Magro 0,004 Verê 0,017 

23º Uniflor 0,067 Paraíso do Norte 0,014   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Marechal Cândido 
Rondon 

0,015 

24º Pinhalão 0,065 Cidade Gaúcha 0,012 
Capitão Leônidas 
Marques 

0,013 

25º 
Ribeirão do 
Pinhal 

0,063 Ivaté 0,010 Vitorino 0,012 

26º 
Conselheiro 
Mairinck 

0,063 Campina da Lagoa 0,009 
Nova Prata do 
Iguaçu 

0,012 

27º Manoel Ribas 0,062   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Foz do Iguaçu 0,011 

28º Santa Amélia 0,056 Vera Cruz do Oeste 0,010 

29º Santa Mariana 0,055 Santa Lúcia 0,010 

30º Joaquim Távora 0,054   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

31º Tibagi 0,053 

32º 
Bela Vista do 
Paraíso 

0,051 

33º Alvorada do Sul 0,030 

34º Floresta 0,029 

35º Arapongas 0,029 

36º Uraí 0,026 

37º Arapoti 0,023 

38º Novo Itacolomi 0,023 

39º Imbaú 0,021 

40º Maringá 0,018 

41º Ivaiporã 0,018 

42º Curiúva 0,018 

julio
Retângulo



82 

 

 Centro ICGM Nordeste ICGM Noroeste ICGM Sudeste ICGM Sudoeste ICGM 

43º Apucarana 0,018   
  
  
  

  

    
  
  
  
  

  

44º Castro 0,017 

45º Marilândia do Sul 0,016 

46º 
São Sebastião da 
Amoreira 

0,015 

47º Ventania 0,015 

48º Marumbi 0,015 

49º Paiçandu 0,014 

50º 
Santo Antônio da 
Platina 

0,012 

51º Rio Bom 0,010 

52º Londrina 0,009 

53º Sarandi 0,008 

Total Centro 0,215 Nordeste 0,118 Noroeste 0,161 Sudeste 0,115 Sudoeste 0,204 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da construção do ICGM. 

julio
Retângulo
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As tabelas 7 e 8 demonstram que, apesar de possuírem uma grande amplitude 

entre os valores mínimos e máximos, todas as regiões possuem valores de ICGM 

próximos dos valores médios, o que se confirma na elaboração do método Genebrino 

no decorrer nesta fase. 

Tabela 8 – Valores ICGM região Centro do Paraná. 

REGIÃO Vl Máx. Município Vl. Mín Município ICGM 

CENTRO 0,535 Rio Azul 0,006 Reserva do Iguaçu 0,215 

SUDOESTE 1,931 Diamante D'Oeste 0,010 Vera Cruz do Oeste 0,204 

NOROESTE 0,833 São Tomé 0,009 Campina da Lagoa 0,161 

NORDESTE 0,565 Sapopema 0,008 Sarandi 0,118 

SUDESTE 0,570 Tijucas do Sul 0,004 Campo Magro 0,115 

Média valores 0,887   0,007   0,145 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da construção do ICGM. 

As tabelas 7 e 8 demonstram que a maior amplitude de valores é identificada 

na região sudoeste, que apresentou o menor valor de ICGM de 0,010 e o maior valor 

1,931.  Este valor máximo existe em função do valor de Cadirreg do município de 

Diamante D'Oeste apresentado em 2011 ser de R$ 2.553.821,68 e o valor 

apresentado em 2013 ser de R$ 1.800.000,00, o que representaram 22% e 12% da 

receita do município no período, respectivamente. O valor do Cadirreg de 2011 é 

referente ao seguinte julgamento das contas: 

Julgar irregular a presente Prestação de Contas de Transferência Voluntaria, 

nos termos do art. 16, III, "b" e "e", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, 

e do art. 248, II, III e V, do Regimento Interno, celebrada entre o Município de 

Diamante D’Oeste e o Instituto Brasil Melhor, de responsabilidade do Sr. 

Ademar da Silva, CPF nº 015.555.439-52, no cargo de Presidente, e da Sra. 

Inês Gomes, CPF nº 659.213.809-20, em razão da ausência dos documentos 

hábeis a comprovar a regularidade das despesas com pessoal, prejudicando 

toda a análise do feito (TCE/PR, 2016). 

Com relação ao exercício de 2013, o TCE/PR julgou procedente a Tomada de 

Contas Extraordinária, considerando irregulares as contas do município “em razão da 

terceirização de serviços contábeis e de saúde e da contabilização em desacordo com 

a Lei de Responsabilidade Fiscal” (TCE/PR, 2016). 
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O segundo maior valor de ICGM está localizado no município de São Tomé, 

ocupando a primeira colocação na região Noroeste com um índice de 0,833. Este 

indicador está relacionado ao julgamento pelo TCE/PR das contas do município em 

2009 como irregular, referente a prestação de  contas  de  transferência  voluntária  

municipal  celebrada  entre  a Prefeitura de São Tomé e o Instituto de Gestão e 

Assessoria Pública – Londrina – IGEAP (Organização da Sociedade Civil de Interesse 

Público), no  valor total de R$ 917.797,51 (TCE/PR, 2016). Mesmo após abertura de 

recurso a decisão, por unanimidade dos membros do tribunal pleno do TCE/PR, foi: 

Assim, em  face da ausência de especialidade da entidade para a execução  

dos  serviços, da  ausência  de controles  a  fim  de  garantir  o  desempenho 

complementar das atividades de saúde, da terceirização ilícita do serviço de 

Agente Comunitário   de   Saúde,   da   burla   ao   procedimento   de   licitação   

mediante   a contratação  de  profissionais  para  a  limpeza urbana  e  da  

cobrança  de  taxas administrativas    sem    demonstração    de    caráter    

indenizatório,    mantenho    a irregularidade  da  parceria  sob  análise,  com  

a  aplicação  das  multas  constantes  da decisão impugnada (TCE/PR, 2016). 

 O município de Diamante D'Oeste e São Tomé deve ser destacado por 

possuírem os maiores Índices de Corrupção no estado, com base no ICGM, sendo 

relevante um maior acompanhamento por parte dos órgãos fiscalizados e demais 

entidades que acompanham a execução do orçamento público. 

Uma particularidade é o município de Curitiba, capital do Paraná, que atingiu 

apenas a 13ª colocação na região sudoeste, e 82ª posição geral entre os 143 

municípios selecionados, com um ICGM de apenas 0,042. Conforme divulgado pelo 

TCE/PR os valores analisados referentes ao grande escândalo envolvendo o 

presidente da Câmara João Cláudio Derosso, a respeito de irregularidades e desvios 

no montante de R$ 34 milhões no período de 2006 a 2011, em contratos de 

publicidade do órgão. 

 A particularidade está inicialmente no fato do TCE/PR ter desmembrado o 

processo em diversas partes e estar ainda, em 2017, em fase de análise e julgamento 

mais de 20 milhões, o que distorce o valor real de corrupção do ICM no exercício, e 

consequentemente, o ICGM. Outra questão relevante é o valor das receitas de 

Curitiba que em 2011 foi de aproximadamente R$ 5 bilhões, o que ponderando a 
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irregularidade em relação à receita pode camuflar o real impacto de desvios de R$ 34 

milhões de dinheiro público. Esta distorção pode estar relacionada a outros municípios 

que dificulta a real identificação do nível de corrupção do município. 

 Quanto ao ICGM geral para o estado identificado a partir da média dos ICGM 

dos municípios, que atingiu o valor de 0,145 corrobora o apresentado no estudo do 

Boll (2010) que apresentou um ICG de 0,085 com uma variação de 58,62%. Apesar 

de possuir um valor significativo de variação, o estado permanece na faixa 

apresentada pelo autor como baixa corrupção, que contempla valores de 0 a 0,330. 

Quanto a colocação do Paraná, passou da 4ª colocação para 6ª com menor ICG, 

considerando ainda a periodicidade diferente, uma vez que o ICG foi elaborado com 

dados de 1998 até 2008 e o ICGM foi elaborado com dados de 2007 até 2016.  

Neste sentido, cabe destacar que o ICGM das regiões podem ser classificadas 

como baixo nível de corrupção, uma vez que possuem valores de 0 a 0,330, conforme 

indicado por Boll (2010), mesmo que agrupando por região a média do ICGM fica 

localizado apenas no nível baixo. Baseado nesta classificação, a distribuição dos 

municípios foi organizada conforme tabela 9. 

Tabela 9 – Quantidade anual de municípios por faixa de IGCM. 
 Nível 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Geral % 

Baixo 22 38 19 22 31 19 15 7 3 2 122 85,31% 

Médio 3 5 3 1 3 4 1 0 0 0 18 12,59% 

Alto 1 1 3 3 1 0 1 0 0 0 3 2,10% 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da construção do ICGM.  

Obs: “Na faixa  de  zero  a  0,330,  a  incidência  da  corrupção  governamental  é considerada  baixa ;  

na  faixa  de   0,331  a  0,660,  a  incidência  é média; e na faixa de 0,661 a 1, a incidência é alta” (BOLL, 
2010). 

 A tabela 9 justifica e corrobora novamente o estudo de Boll (2010), tendo em 

vista que 85,31% dos municípios paranaenses são classificados com nível baixo de 

corrupção. Ou seja, o nível de corrupção do estado é representado por mais de 85% 

dos municípios, o que apresenta um valor significativo de representatividade. 

 Após a obtenção do ICGM foi realizado um teste de correlação, uma análise 

descritiva e uma regressão, com dados em painel, para analisar novamente as 

relações e impactos existentes entre corrupção, governança e desempenho 
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socioeconômico, uma vez que não foi possível confirmar de forma mais concreta essa 

associação na 1ª fase de análise, diminuindo a possibilidade de inferências.  

A análise inicial foi feita utilizando os dados obtidos na tabela 10, que apresenta 

a correlação entre as variáveis selecionadas, sendo possível determinar que não há 

colinearidade entre os indicadores, uma vez que não apresentaram correlações fortes, 

até mesmo entre ID e IDH em que o ID possui em sua composição o IDH. 

Tabela 10 – Matriz de Correlação entre Variáveis. 

  IDH ICGM ID IGFP IQG PEA 

IDH 1,000           

ICGM -0,128 1,000         

ID 0,371 0,074 1,000       

IGFP 0,194 0,105 0,152 1,000     

IQG 0,166 -0,021 -0,008 -0,043 1,000   

PEA 0,349 -0,087 0,135 0,088 0,156 1,000 

Fonte: Elaborado pela autora por meio do sistema Eviews.  

 Após a análise do pressuposto de colinearidade ter sido atendida, que é 

essencial para utilização do método, foi realizada a análise descritiva demonstrada na 

tabela 11 para investigação dos demais pressupostos apontados por Fávero et al. 

(2009) e Hair et al. (2009).  

Tabela 11 – Análise descritiva das variáveis. 

Análise IDH ICGM ID IGFP IQG PEA 

Média 0,587 0,145 0,618 0,361 0,517 0,020 

Mediana 0,587 0,145 0,618 0,361 0,517 0,020 

Máximo 0,750 1,931 0,782 0,571 0,772 1,000 

Minimo 0,377 0,004 0,000 0,000 0,000 0,000 

Desvio Padrão 0,046 0,159 0,121 0,092 0,147 0,063 

              

Jarque-Bera 293,533 40803,400 4853,068 1103,465 768,096 530007,200 

Sig. (p-value) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

              

Soma 167,792 41,444 176,880 103,260 147,723 5,802 

Soma Desvio 
Padrão 

0,596 7,160 4,202 2,431 6,146 1,118 

Fonte: Elaborado pela autora por meio do sistema Eviews.  

 A tabela 11 demonstra o resultado do teste Jarque Bera, que analisa a 

distribuição normal dos dados. Este tem como hipótese nula a normalidade. Assim, se 
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o p-value for menor do que 5%, p<0,05, então rejeita a hipótese nula de normalidade. 

Sendo este um teste essencial para realização de uma análise de regressão (Gujarati 

e Porter, 2011). 

Para definição do melhor modelo de regressão a ser utilizado, foram realizados 

os testes de Chow, Hausman e Breusch e Pagan, sendo possível determinar que o 

melhor modelo para utilização dos dados obtidos é a análise de regressão com efeitos 

aleatórios conforme destacado por Melo, Sampaio e Oliveira (2015).  

Para analisar o pressuposto de heterocedasticidade foi utilizado o teste 

Breusch-Pagan-Godfrey que obteve significância com p<0,05, rejeitando a hipótese 

nula de ausência de heterocedasticidade. A tabela 12 apresenta a comparação dos 

resultados ao utilizar o método de efeitos fixos e aleatórios:  

Tabela 12 – Dados gerados pelo método de efeitos fixos e aleatírios. 

  Efeitos Fixos Efeitos Aleatórios 

 Coeficiente (Teste T) Sig. Coeficiente (Teste T) Sig. 

ICGM -0,041 (-1,931) 0,056* -0,041 (-2,725)  0,007*** 

ID 0,123 (4,416)   0,000*** 0,123 (6,234)  0,000*** 

IGFP 0,070 (1,924) 0,056* 0,070 (2,716)  0,007*** 

IQG 0,041 (1,786) 0,076* 0,041 (2,521) 0,012** 

PEA 0,190 (3,483)    0,001*** 0,190 (4,917)  0,000*** 

Constante 0,466 (19,624)    0,000*** 0,466 (27,569)  0,000*** 

          

Durbin-Watson 3,972  1,993   

R² 64,0%  27,9%   

R² Ajustado 25,6%  26,6%   

Estatística F 1,665 0,001*** 21,673   0,000*** 

Fonte: Elaborado com base nos relatórios gerados pelo Eviews. 
Obs1:  * significativo a 10%, ** significativo a 5% e *** significativo a 1%. 

A regressão foi realizada pelo método dos mínimos quadrados (LS - Least 

Squares), em que o teste Durbin-Watson trouxe o valor de 1,993, sendo os valores 

aceitáveis entre 1,700 e 2,300 como medida de auto correlação serial, o que mostra 

que o modelo de efeitos aleatórios atende mais um pressuposto. Diferente do modelo 

de efeitos fixos que viola esse pressuposto, podendo estar associação a uma 

camuflagem da significância dos resultados. 

Por meio do resultado apresentando na tabela 12, é possível afirmar que o 

modelo de efeito aleatório possui um R² de 27,9%, que pode ser interpretado como 
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cerca de 27,9% das variações no IDH podem ser explicadas pela variação nas 

variáveis independentes. Da mesma forma que está relacionado ao grau de 

explicação do modelo. Destaca-se que, de acordo com as recomendações abordadas 

por Fávero et al. (2009), “Embora pareçam baixos, esses coeficientes indicam uma 

boa adequação da modelagem proposta, uma vez que é bastante comum que 

modelos de dados em painel ofereçam  baixos valores de R²”. 

Substituindo os valores do modelo teórico pelos coeficientes obtidos na 

regressão com dados em painel com modelo de efeitos aleatórios, resumidos na 

tabela 12, obtêm-se a seguinte equação para análise das relações entre as variáveis: 

𝑦 = 0,466 − 0,041. 𝐼𝐶𝐺𝑀 + 0,123. 𝐼𝐷 + 0,070. 𝐼𝐺𝐹𝑃 + 0,041. 𝐼𝑄𝐺 + 0,190. 𝑃𝐸𝐴 + 0,017 

 Considerando o IDH como variável dependente, é possível afirmar que a 

corrupção, representada pela variável ICGM, possui impacto negativo sobre o IDH, o 

que corrobora o modelo teórico e os estudos sobre corrupção apresentados por Boll 

(2010), Carraro et al. (2011), Melo, Sampaio e Oliveira (2015) e Azevedo et al. (2017), 

com destaque também para os resultados negativos dessa relação apresentados pela 

Transparência Internacional (2017).  

As demais variáveis apresentaram relação positiva com o IDH, conforme 

modelo teórico, com erro de 0,017, que são melhor explicadas na próxima seção. 

Como medida de governança, as variáveis ID, IGPF e IQC obtiveram valores positivos, 

sendo que a variável IQC obteve o maior impacto. 

Complementarmente à tabela 13, foi atualizada a tabela 5 com os valores do 

ICGM como medida de corrupção, o IGM-CFA como medida de governança e o IDH 

como medida de desempenho socioeconômico. Este resultado demonstra a validade 

de se utilizar a governança como medida para auxiliar o controle à corrupção, 

corroborando o estudo de Zhang (2016), que demonstrou que o aumento da 

governança possuí um impacto positivo na redução da corrupção, e em consequência 

na condição social das regiões. 

A partir dos resultados apresentados foram realizados os cálculos pelo Método 

Genebrino, em que foi possível identificar que a qualidade do desempenho dos 

municípios paranaenses está em 61,65%, enquanto o nível de corrupção está em 
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85,51%, considerando a ponderação realizada como valores ideais os próximos a 

100%, e o nível de governança e desempenho socioeconômico estão em 40,77% e 

58,67%, respectivamente, conforme exposto na tabela 13. 

Tabela 13 – Valor calculados para construção do índice sintético com ICGM 

  
Limite 

Máximo 
Limite 
Mínimo 

Empírico/ 
Média 

Desvio 
Padrão 

Índice 
Parcial 

Índice 
Sintético 

Corrupção (ICGM) 0,000 1,000 0,145 0,224 85,51 

61,65 Governança (IGM-CFA) 1,000 0,000 0,408 0,243 40,77 

Desemp. socioeconômico (IDH) 1,000 0,000 0,587 0,065 58,67 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos autores Wiens (2007) e IPARDES (1980)  

Em comparação com a tabela 5, o nível de corrupção foi o item que obteve 

maior variação, passando de 64,86% quando utilizado a medida de Corrupção EBT e 

Corrupção – TCE para 85,51% como Corrupção – ICGM, o que representa um 

crescimento de aproximadamente 30%, o que justifica a distorção dos dados e 

inconsistência de algumas análises na 1ª fase. Ou seja, 85,51 dos municípios estão 

dentro do nível baixo de corrupção. A partir destes dados foi construída a faixa de 

índice parcial, em que valores superiores a 61,65% possuem qualidade ótima, de 30% 

até 61,65% possuem qualidade boa e até 30% qualidade ruim. 

Abaixo o resumo dos índices sintéticos gerados na aplicação do Método 

Genebrino para cada município em cada região. Considerando o valor referência de 

61,65% para o estado do paraná, a figura 14 sintetiza o resultado do desempenho por 

região, onde áreas em azul possuem valores inferiores ao valor de referência e 

maiores que 25%, e áreas verdes possuem valores superiores ao valor de referência. 

• Centro 57,55%;  

• Nordeste 61,35%;  

• Noroeste 64,03%;  

• Sudeste 60,57%; e  

• Sudoeste: 62,73% 

A comparação entre os itens 1 das figuras 12 e 14 mostram que, apesar das 

mudanças nos percentuais, em questão de região o desempenho das regiões não 

sofreu alteração, mesmo com a mudança de variáveis utilizadas. O que demonstra 

que a maior parte do estado se encontra em um nível bom de desempenho. Com 
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relação ao nível de corrupção das regiões, baseado no valor de referência de 85,51% 

dos itens 2. 

Figura 14 – Mapa do desempenho geral e nível de corrupção das regiões do estado 
do Paraná a partir do ICGM. 

Fonte: Elaborado pela autora a partir do Paint 6.1. 

 Apesar de nenhuma região possuir valores alarmantes de nível de corrupção, 

com base nas variáveis selecionadas, é possível identificar a mudança de cenário em 

relação a figura 12, uma vez que as regiões centro e sudeste apresentaram bom nível 

de qualidade de corrupção, e as demais regiões apresentaram alto nível. Em 

comparação da figura 14 elaborada na 2ª fase com a figura 12 da 1ª fase, as únicas 

regiões que permaneceram com o mesmo nível foram as regiões centro e nordeste.  

 Percebe-se que a escolha da variável que mede a corrupção interfere 

significativamente nos resultados e análises de nível de corrupção, ainda que 

nenhuma região tenha atingido valores de qualidade ruim. A constituição de indicador 

de corrupção com aspectos mais subjetivos como os utilizados no Fator ICM na 1ª 

fase em relação ao ICGM desenvolvido na 2ª fase que contempla aspectos financeiros 

e econômicos em sua constituição deixa clara essa necessidade de abranger pilares 

significativos para se analisar a corrupção, sendo estes: aspectos econômicos, 

financeiros, sociais e o nível de transparência. 

 Com relação ao teste das hipóteses estabelecidas neste projeto, para validação 

e confirmação da hipótese 1 foi analisada a matriz de correlação apresentada na 

tabela 10, que possibilitou identificar uma relação negativa entre o ICGM e o IQG no 

valor de -0,021. Ainda que considerado insignificante, o nível de correlação existente 
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entre as variáveis atende a hipótese 1. O ID e o IGFP apresentaram correlações 

positivas de 0,074 e 0,105, respectivamente. 

 Essa diferença nos sinais entre os indicadores de governança pode estar 

relacionada à composição dos indicadores, uma vez que o IQG representa a eficiência 

na gestão pública e avalia as práticas de administração adotadas pelos municípios, o 

que está diretamente relacionado aos tipos de processos de corrupção identificados 

junto ao Cadirreg, entre eles terceirização indevida. Em contrapartida, o ID está 

associado ao desempenho das regiões, considerando que essencialmente busca 

avaliar os resultados de políticas públicas para a sociedade, o que justifica as maiores 

correlações com IDH e PEA, sendo 0,371 e 0,349 respectivamente.  

 A hipótese 2 foi confirmada ao analisar o impacto negativo da corrupção e 

positivo da governança no IDH, por meio da função de regressão e os coeficientes 

presentes na tabela 12. Representa que a cada incremento no ICGM o IDH sofre um 

impacto negativo de -0,041, e a cada incremento na governança o IDH sofre impacto 

positivo de 0,123 com incremento no ID, 0,070 com incremento no IGFP e 0,041 com 

incremento no IQG. 

 Por fim, a hipótese 3 foi confirmada parcialmente ao utilizar o Método 

Genebrino, uma vez que obteve um desempenho médio de 61,65% de qualidade nos 

municípios, com uma variação média de apenas 1% entre as regiões. Porém, 

apresentam os maiores valores médio de corrupção entre as demais regiões. 

Entende-se ser necessário uma análise complementar para testar por completo a 

hipótese 3, porém, a análise discriminante realizada novamente na 2ª fase não 

atendeu os pressupostos e requisitos para ser considerado um método adequado aos 

dados. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A corrupção tem se mostrado nociva na sociedade como um todo, uma vez que 

impossibilita muitas vezes o acesso da população à prestação de serviços públicos 

por não haver recursos suficientes atrelados, além de outros fatores, a diversos tipos 

de desvios e atos de corrupção.  

Organizações como a Transparência Internacional e OCDE buscam fomentar 

a discussão dos impactos e ampliar a disseminação de medidas de controle e inibição 

da corrupção. Neste sentido, a academia também tem ampliado seu interesse em 

trabalhar o tema buscando soluções teóricas e exemplos a serem seguidos. Ambos 

reforçam e importância da transparência e do controle para mitigar e minimizar a 

corrupção.  

Além dos estudos aqui apresentados demonstrando o impacto negativo da 

corrupção no desempenho socioeconômicos, percebe-se a necessidade de utilizar 

ferramentas que auxiliem a melhora desse desempenho. Esse resultado foi 

corroborado pela análise de regressão realizada, ao identificar que cada incremento 

no ICGM reduz em 0,041 o IDH, que representa o desempenho socioeconômicos das 

regiões.   

Como é possível lidar com esta situação que se mostra tão danosa para 

sociedade? Quais são os principais critérios para medir e entender a cultura de 

corrupção? É evidente a relevância destes questionamentos ao considerar a relação 

de quão prejudicial é a corrupção para o desenvolvimento socioeconômico das 

regiões. Isso mostra o quanto a sociedade, especialmente o Brasil, deve evoluir para 

o coletivismo e não para o individualismo, já que o individualismo pode ser 

considerado uma das características do “jeitinho brasileiro” de se “dar bem a todo 

custo”, sem pensar nas consequências e benefícios para a coletividade. 

Pensando em controle e transparência, este trabalho sugeriu a utilização da 

governança como forma de avaliar, em conjunto com a corrupção, o impacto no 

desempenho socioeconômico, uma vez que a governança contempla em seus pilares 

a importância da transparência e do controle, que também são termos chave quando 

se fala em corrupção.  Foi identificado relação e impacto positivo da governança sobre 
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o IDH, tendo em vista um impacto positivo de 0,123 no IDH com incremento no ID, 

0,070 com incremento no IGFP e 0,041 com incremento no IQG. 

Outros estudos elencados nas seções anteriores já apresentam uma relação 

de importância entre corrupção e governança, porém, sem demonstar quanto essa 

relação impacta no desempenho socioeconômicos dos municípios.  Tanto a 1ª quanto 

a 2ª fase confirmam essa relação, ainda que em proporções diferentes. 

O processo de construção do índice de corrupção proporcionou uma análise 

mais profunda sobre os critérios que envolvem o tema e sobre relevância das variáveis. 

Outra contribuição relevante foi a identificação da necessidade em utilizar aspectos 

econômicos e financeiros na elaboração de um indicador que mede ou represente o 

nível de corrupção das regiões, ao contrário do EBT e do índice MPF, que são os 

principais indicadores de corrupção elaborados até o momento e contemplam 

basicamente percepções e/ou avaliações subjetivas. 

Fica como aprendizado e sugestão para futuros estudos a possibilidade de unir 

os critérios econômicos, financeiros, sociais e critérios subjetivos como a análise da 

transparência em conjunto para que possa tentar se obter o indicador mais completo 

para identificar o nível de corrupção das regiões, questões consideradas na 

construção do IGM-CFA, que mede a governança, e considerou todos esses aspectos 

e dimensões em sua constituição. 

Espera-se que este estudo possa contribuir para a ampliação da discussão 

acerca dos malefícios da prática de corrupção para a sociedade como um todo, bem 

como a utilização da governança como contribuição para possível inibição e controle 

desta prática tão nociva. O modelo aqui desenvolvido proporciona uma análise 

quantitativa sobre estes impactos e relações existentes. 

Entretanto, as análises e considerações aqui elencadas não esgotam a 

possibilidade de aprofundamento e investigação do tema, mas ampliam a visão de 

uma nova perspectiva e abordagem ao utilizar em diversas análises o ICGM aqui 

desenvolvido. Sendo relevante aplicar o ICGM para os demais municípios brasileiros 

e identificar realidade e generalização deste estudo a nível nacional. 
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Como sugestão para trabalhos futuros, indica-se a obtenção ou criação de 

outros indicadores que auxiliam na construção de índice que represente a corrupção 

de forma mais ampla a nível municipal, e que permita inferências e demais análises 

de impacto nas regiões. Bem como a realização de uma análise aprofundando na 

seleção de um único ente municipal, para entendimento do contexto e dimensão da 

corrupção. 

Como principal limitação destaca-se a ausência de um indicador robusto para 

mediação da corrupção, semelhante à profundidade e qualidade do IGM-CFA, o que 

gerou dificuldade na realização dos testes estatísticos e criação de um modelo que 

atendente aos pressupostos, o que impediu a aplicação da regressão linear múltipla 

na primeira fase. 
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7 APÊNDICE 1 

Quadro 22 – Valor dos indicadores selecionados na subseção 3.2 referentes à 1ª fase 
com 138 municípios, antes dos tratamentos realizados. 

ID_IBGE Região Município IGFP IQG ID 
TCE-
PR 

EBT MPF GINI 

4100103 NE Abatiá 0,354 0,554 0,643 1,000 0,138 0,710 0,442 

4100301 SE Agudos do Sul 0,285 0,587 0,581 1,000 0,000 0,600 0,480 

4100459 NO 
Altamira do 
Paraná 

0,594 0,397 0,000 1,000 0,000 0,080 0,585 

4100509 NO Altônia 0,322 0,000 0,723 1,000 0,000 0,140 0,385 

4100905 NO Amaporã 0,475 0,573 0,590 0,990 0,000 0,590 0,398 

4101051 SO Anahy 0,000 0,409 0,705 0,990 0,222 0,630 0,435 

4101150 NE Ângulo 0,478 0,575 0,745 1,000 0,277 0,410 0,445 

4101408 NE Apucarana 0,000 0,689 0,706 0,960 0,000 0,540 0,451 

4101606 NE Arapoti 0,385 0,706 0,642 0,990 0,902 0,890 0,578 

4102505 NO Barbosa Ferraz 0,370 0,527 0,645 0,990 0,277 0,380 0,491 

4102703 NE Barra do Jacaré 0,553 0,000 0,732 0,990 0,750 0,760 0,429 

4102752 SO 
Bela Vista da 
Caroba 

0,454 0,588 0,691 1,000 0,833 0,910 0,507 

4102802 NE 
Bela Vista do 
Paraíso 

0,401 0,564 0,666 0,990 0,555 0,620 0,474 

4102901 CE Bituruna 0,304 0,532 0,614 0,990 0,611 0,810 0,499 

4103008 NO Boa Esperança 0,457 0,481 0,703 1,000 0,138 0,240 0,477 

4103057 SO 
Boa Vista da 
Aparecida 

0,496 0,555 0,609 0,990 0,486 0,670 0,490 

4103107 SE Bocaiúva do Sul 0,358 0,518 0,000 0,980 0,000 0,050 0,460 

4103156 SO 
Bom Jesus do 
Sul 

0,539 0,593 0,657 0,990 0,611 0,850 0,476 

4103206 NE Bom Sucesso 0,295 0,521 0,651 0,990 0,194 0,930 0,437 

4103222 SO 
Bom Sucesso do 
Sul 

0,441 0,634 0,705 1,000 0,916 0,980 0,557 

4103370 NO 
Brasilândia do 
Sul 

0,587 0,532 0,688 0,990 0,277 0,520 0,458 

4103909 NO 
Campina da 
Lagoa 

0,372 0,530 0,000 0,980 0,277 0,330 0,467 

4104303 NO Campo Mourão 0,407 0,736 0,739 0,990 0,222 0,940 0,504 

4104428 CE Candói 0,480 0,559 0,533 1,000 0,250 0,710 0,548 

4104451 CE Cantagalo 0,328 0,671 0,581 0,970 0,000 0,640 0,515 

4104501 SO Capanema 0,403 0,716 0,663 1,000 0,555 0,680 0,453 

4104659 NE Carambeí 0,443 0,000 0,677 0,940 0,222 0,740 0,544 

4104808 SO Cascavel 0,435 0,767 0,723 0,980 0,819 0,960 0,521 

4105201 SE Cerro Azul 0,331 0,585 0,510 0,900 0,000 0,590 0,488 

4105508 NO Cianorte 0,449 0,628 0,715 0,990 0,861 0,580 0,414 

4105607 NO Cidade Gaúcha 0,365 0,583 0,705 0,980 0,277 0,690 0,428 

4105706 SO Clevelândia 0,437 0,672 0,566 0,980 1,000 0,800 0,563 

4106571 SO 
Cruzeiro do 
Iguaçu 

0,482 0,643 0,672 0,990 0,750 0,910 0,515 
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ID_IBGE Região Município IGFP IQG ID 
TCE-
PR 

EBT MPF GINI 

4106704 NO Cruzeiro do Sul 0,397 0,508 0,689 1,000 0,527 0,760 0,419 

4106902 SE Curitiba 0,444 0,759 0,782 0,990 1,000 1,000 0,565 

4107124 SO Diamante do Sul 0,436 0,465 0,562 1,000 0,333 0,740 0,462 

4107256 NO Douradina 0,455 0,000 0,000 1,000 0,625 0,490 0,436 

4107306 NE Doutor Camargo 0,399 0,494 0,000 0,970 0,138 0,630 0,397 

4128633 SE Doutor Ulysses 0,287 0,558 0,476 0,970 0,694 0,710 0,502 

4107603 NE Faxinal 0,377 0,633 0,622 1,000 0,138 0,850 0,487 

4107751 NE Figueira 0,471 0,553 0,600 0,910 0,444 0,710 0,457 

4108205 SO 
Formosa do 
Oeste 

0,370 0,542 0,718 0,960 0,166 0,540 0,420 

4108304 SO Foz do Iguaçu 0,412 0,686 0,686 0,930 0,402 0,670 0,545 

4108452 CE Foz do Jordão 0,372 0,485 0,601 1,000 0,000 0,540 0,551 

4108403 SO Francisco Beltrão 0,429 0,709 0,725 0,990 0,722 0,780 0,472 

4108601 NO Goioerê 0,328 0,595 0,709 0,950 0,611 0,860 0,492 

4108700 NE Grandes Rios 0,349 0,572 0,651 0,990 0,277 0,890 0,458 

4108809 SO Guaíra 0,398 0,722 0,670 0,990 0,666 0,950 0,575 

4109005 NE Guapirama 0,496 0,000 0,658 1,000 0,277 0,440 0,466 

4110003 NE Iguaraçu 0,466 0,474 0,000 1,000 0,333 0,580 0,416 

4110052 SO Iguatu 0,557 0,545 0,756 1,000 0,277 0,730 0,468 

4110102 CE Imbituva 0,429 0,521 0,601 1,000 0,277 0,770 0,519 

4110300 NO Inajá 0,359 0,574 0,000 0,960 0,000 0,590 0,438 

4110409 NO Indianópolis 0,528 0,542 0,765 0,980 0,000 0,340 0,355 

4110508 CE Ipiranga 0,385 0,000 0,585 1,000 0,138 0,590 0,536 

4111001 NE Itambaracá 0,453 0,458 0,670 0,980 0,000 0,360 0,423 

4111258 SE Itaperuçu 0,325 0,657 0,562 0,830 0,333 0,780 0,406 

4111506 NE Ivaiporã 0,431 0,719 0,667 0,940 0,694 0,910 0,488 

4111803 NE Jacarezinho 0,380 0,000 0,692 0,970 0,222 0,690 0,540 

4112108 NE Jandaia do Sul 0,374 0,531 0,709 1,000 0,194 0,580 0,457 

4112306 NE Japira 0,359 0,601 0,678 0,960 0,611 0,710 0,478 

4112405 NO Japurá 0,447 0,544 0,706 1,000 0,000 0,650 0,356 

4112504 NE Jardim Alegre 0,363 0,518 0,619 0,960 0,333 0,310 0,614 

4112603 NO Jardim Olinda 0,000 0,374 0,762 0,960 0,000 0,560 0,444 

4112801 NE Joaquim Távora 0,395 0,000 0,687 0,970 0,000 0,440 0,435 

4112900 NE Jundiaí do Sul 0,000 0,481 0,000 1,000 0,638 0,820 0,499 

4113205 SE Lapa 0,391 0,715 0,640 1,000 0,361 0,400 0,495 

4113700 NE Londrina 0,467 0,762 0,727 0,970 0,555 0,860 0,523 

4113759 NE Lunardelli 0,398 0,563 0,671 0,990 0,277 0,850 0,460 

4114005 NO Mamborê 0,410 0,631 0,685 0,980 0,958 0,680 0,507 

4114104 NE Mandaguaçu 0,401 0,674 0,694 1,000 0,333 0,750 0,409 

4114401 SO Mangueirinha 0,000 0,664 0,615 0,990 0,791 0,930 0,579 

4114708 NO Maria Helena 0,471 0,000 0,670 0,960 0,000 0,720 0,417 

4115002 NO Marilena 0,466 0,567 0,687 0,980 0,000 0,620 0,361 

4115309 SO Mariópolis 0,427 0,638 0,673 1,000 0,944 0,440 0,486 
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PR 
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4115408 SO Marmeleiro 0,491 0,547 0,691 1,000 0,000 0,400 0,511 

4115457 CE Marquinho 0,390 0,518 0,582 0,980 0,000 0,670 0,510 

4115507 NE Marumbi 0,284 0,000 0,715 0,950 0,000 0,810 0,460 

4115853 SO Mercedes 0,559 0,646 0,789 1,000 0,916 1,000 0,422 

4116059 SO Missal 0,460 0,466 0,699 1,000 0,180 0,460 0,468 

4116109 NO Moreira Sales 0,355 0,528 0,652 1,000 0,000 0,570 0,449 

4116208 SE Morretes 0,369 0,000 0,590 0,890 0,000 0,270 0,548 

4116406 NE 
Nossa Senhora 
das Graças 

0,440 0,502 0,702 0,980 0,000 0,410 0,333 

4116505 NO 
Nova Aliança do 
Ivaí 

0,663 0,395 0,823 1,000 0,139 0,240 0,342 

4116901 NE Nova Esperança 0,241 0,548 0,698 1,000 0,277 0,830 0,469 

4117255 SO 
Nova Prata do 
Iguaçu 

0,343 0,633 0,000 0,990 0,194 0,390 0,463 

4117214 NE 
Nova Santa 
Bárbara 

0,426 0,386 0,655 1,000 0,750 0,300 0,507 

4117222 SO Nova Santa Rosa 0,389 0,658 0,709 1,000 0,694 0,920 0,415 

4117404 NE Ourizona 0,000 0,592 0,759 1,000 0,277 0,600 0,440 

4117503 NE Paiçandu 0,401 0,000 0,682 0,970 0,583 0,640 0,369 

4117800 CE Palmital 0,318 0,635 0,540 0,970 0,000 0,680 0,524 

4118006 NO Paraíso do Norte 0,368 0,583 0,727 0,990 0,305 0,560 0,478 

4118303 NO Paranapoema 0,544 0,476 0,667 0,950 0,000 0,410 0,432 

4118857 NO Perobal 0,411 0,488 0,727 1,000 0,138 0,200 0,409 

4119202 NE Pinhalão 0,454 0,597 0,643 0,990 0,611 0,830 0,492 

4119400 NE Piraí do Sul 0,000 0,646 0,616 0,910 0,250 0,770 0,561 

4119608 CE Pitanga 0,409 0,654 0,634 1,000 0,138 0,840 0,528 

4119905 NE Ponta Grossa 0,374 0,723 0,697 1,000 0,763 0,700 0,544 

4120101 SE Porto Amazonas 0,471 0,000 0,694 0,990 0,000 0,280 0,512 

4120358 SO Pranchita 0,441 0,573 0,722 0,970 0,333 0,610 0,519 

4120655 NO 
Quarto 
Centenário 

0,446 0,598 0,715 0,990 0,277 0,820 0,610 

4120853 SO Quatro Pontes 0,469 0,663 0,000 1,000 0,722 0,900 0,470 

4120903 CE 
Quedas do 
Iguaçu 

0,298 0,540 0,583 0,980 0,194 0,290 0,582 

4121109 NO Quinta do Sol 0,447 0,000 0,682 1,000 0,319 0,480 0,443 

4121208 SE Quitandinha 0,298 0,546 0,588 1,000 0,000 0,620 0,485 

4121356 NO 
Rancho Alegre 
d'Oeste 

0,501 0,447 0,708 1,000 0,000 0,070 0,451 

4121406 SO Realeza 0,467 0,553 0,709 0,990 0,194 0,790 0,439 

4121505 CE Rebouças 0,357 0,608 0,558 1,000 0,569 0,250 0,522 

4121752 CE 
Reserva do 
Iguaçu 

0,000 0,695 0,000 0,980 0,000 0,770 0,573 

4122156 CE 
Rio Bonito do 
Iguaçu 

0,370 0,462 0,609 0,960 0,277 0,170 0,512 

4122305 SE Rio Negro 0,395 0,730 0,720 1,000 0,208 1,000 0,483 

4122602 NO Rondon 0,399 0,503 0,720 0,990 0,000 0,070 0,413 

4122701 NE Sabáudia 0,406 0,000 0,729 0,950 0,277 0,710 0,417 
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TCE-
PR 
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4122800 SO Salgado Filho 0,437 0,435 0,653 0,970 0,194 0,710 0,459 

4123006 SO Salto do Lontra 0,351 0,628 0,672 1,000 0,194 0,640 0,463 

4123204 NE 
Santa Cecília do 
Pavão 

0,000 0,496 0,761 0,980 0,277 0,000 0,480 

4123303 NO 
Santa Cruz de 
Monte Castelo 

0,388 0,549 0,695 1,000 0,000 0,150 0,382 

4123907 NE Santa Mariana 0,488 0,532 0,646 0,960 0,138 0,700 0,438 

4124020 SO 
Santa Tereza do 
Oeste 

0,410 0,564 0,659 1,000 0,000 0,750 0,451 

4124004 NE 
Santana do 
Itararé 

0,439 0,557 0,645 0,980 0,611 0,430 0,511 

4124400 SO 
Santo Antônio do 
Sudoeste 

0,385 0,651 0,613 1,000 0,000 0,790 0,524 

4125209 SO 
São Jorge 
d'Oeste 

0,568 0,677 0,679 1,000 0,000 0,420 0,476 

4125506 SE 
São José dos 
Pinhais 

0,441 0,665 0,719 0,960 0,000 0,210 0,460 

4126108 NO São Tomé 0,350 0,422 0,718 1,000 0,138 0,220 0,386 

4126272 SO 
Saudade do 
Iguaçu 

0,000 0,502 0,702 1,000 0,000 0,350 0,470 

4126355 SO 
Serranópolis do 
Iguaçu 

0,527 0,502 0,793 1,000 0,277 0,730 0,507 

4126405 NE Sertaneja 0,573 0,596 0,691 0,980 0,000 0,530 0,532 

4126603 NE Siqueira Campos 0,327 0,000 0,684 0,990 0,250 0,750 0,497 

4126678 NE Tamarana 0,346 0,547 0,540 1,000 0,000 0,090 0,485 

4126702 NO Tamboara 0,332 0,458 0,733 1,000 0,138 0,560 0,342 

4127106 NE Telêmaco Borba 0,000 0,585 0,675 0,990 0,305 0,660 0,496 

4127403 SO Terra Roxa 0,328 0,719 0,657 1,000 0,111 0,770 0,426 

4127601 SE Tijucas do Sul 0,261 0,588 0,623 0,970 0,444 0,730 0,483 

4127700 SO Toledo 0,455 0,716 0,745 1,000 0,930 0,910 0,471 

4127858 SO 
Três Barras do 
Paraná 

0,376 0,628 0,600 0,970 0,944 0,660 0,515 

4127957 SO Tupãssi 0,460 0,536 0,737 1,000 0,666 0,860 0,477 

4128203 CE União da Vitória 0,482 0,698 0,688 0,900 0,361 0,780 0,488 

4128534 NE Ventania 0,363 0,000 0,584 0,980 0,194 0,640 0,439 

Fonte: Dados extraído das bases de dados utilizadas (CFA, 2017; CGU, 2016; IBGE, 2017; MPF, 2016; 
TCE/PR, 2016). 
Obs: Centro: CE, Nordeste: NE, Noroeste: NO, Sudeste: SE, e Sudoeste: SO. 
 
 
 

Quadro 23 – Valor dos indicadores selecionados na subseção 3.2 referentes à 2ª fase 
com 143 municípios, antes dos tratamentos realizados. 

ID_IBGE Região Município IGFP IQG ID ICGM PEA IDH 

4100202 SE Adrianópolis 0,000 0,630 0,573 0,025 2.576 0,542 

4100707 NO Alto Piquiri 0,409 0,000 0,663 0,049 4.700 0,587 

4100806 NE Alvorada do Sul 0,434 0,618 0,669 0,009 4.879 0,646 

4101002 SO Ampére 0,396 0,638 0,655 0,011 8.487 0,615 

4101051 SO Anahy 0,000 0,409 0,705 0,418 1.406 0,595 
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ID_IBGE Região Município IGFP IQG ID ICGM PEA IDH 

4101200 SE Antonina 0,280 0,595 0,611 0,273 7.584 0,582 

4101309 CE Antônio Olinto 0,396 0,592 0,597 0,035 3.952 0,495 

4101408 NE Apucarana 0,000 0,689 0,706 0,006 68.403 0,669 

4101507 NE Arapongas 0,331 0,709 0,683 0,023 57.754 0,669 

4101606 NE Arapoti 0,385 0,706 0,642 0,004 11.716 0,631 

4102307 SE Balsa Nova 0,553 0,642 0,697 0,092 5.467 0,605 

4102604 SO Barracão 0,404 0,613 0,647 0,317 5.314 0,613 

4102802 NE Bela Vista do Paraíso 0,401 0,564 0,666 0,018 7.798 0,641 

4102901 CE Bituruna 0,304 0,532 0,614 0,363 7.907 0,533 

4103305 NE Borrazópolis 0,413 0,000 0,696 0,668 4.594 0,595 

4103909 NO Campina da Lagoa 0,372 0,530 0,000 0,003 7.950 0,598 

4104006 SE 
Campina Grande do 
Sul 

0,432 0,000 0,668 0,000 20.625 0,597 

4104204 SE Campo Largo 0,320 0,751 0,700 0,050 60.255 0,639 

4104253 SE Campo Magro 0,292 0,673 0,664 0,000 13.047 0,579 

4104303 NO Campo Mourão 0,407 0,736 0,739 0,085 46.283 0,675 

4104402 NE Cândido de Abreu 0,324 0,000 0,533 0,130 8.618 0,460 

4104600 SO 
Capitão Leônidas 
Marques 

0,412 0,606 0,646 0,003 8.460 0,626 

4104907 NE Castro 0,397 0,720 0,628 0,012 30.843 0,613 

4105201 SE Cerro Azul 0,331 0,585 0,510 0,175 7.787 0,450 

4105300 SO Céu Azul 0,477 0,681 0,723 0,077 6.568 0,644 

4105607 NO Cidade Gaúcha 0,365 0,583 0,705 0,008 6.316 0,608 

4106001 NE Congonhinhas 0,248 0,624 0,634 0,205 3.977 0,534 

4106100 NE Conselheiro Mairinck 0,421 0,588 0,654 0,031 1.916 0,588 

4106308 SO Corbélia 0,461 0,590 0,734 0,332 8.754 0,625 

4106407 NE Cornélio Procópio 0,422 0,626 0,714 0,000 24.880 0,689 

4106456 SO 
Coronel Domingos 
Soares 

0,000 0,765 0,553 0,049 3.499 0,426 

4106902 SE Curitiba 0,444 0,759 0,782 0,179 995.543 0,750 

4107009 NE Curiúva 0,309 0,398 0,594 0,014 6.448 0,482 

4107108 NO Diamante do Norte 0,444 0,668 0,714 0,008 2.694 0,613 

4107157 SO Diamante D'Oeste 0,492 0,498 0,549 1,023 2.603 0,532 

4128633 SE Doutor Ulysses 0,287 0,558 0,476 0,000 2.439 0,377 

4107504 NO Engenheiro Beltrão 0,385 0,589 0,737 0,024 6.956 0,650 

4107652 SE Fazenda Rio Grande 0,268 0,682 0,632 0,007 41.158 0,594 

4107702 NO Fênix 0,000 0,528 0,704 0,185 2.401 0,601 

4107751 NE Figueira 0,471 0,553 0,600 0,452 3.351 0,555 

4107900 NE Floresta 0,519 0,515 0,742 0,009 3.271 0,657 

4108205 SO Formosa do Oeste 0,370 0,542 0,718 0,535 4.041 0,603 

4108304 SO Foz do Iguaçu 0,412 0,686 0,686 0,001 133.547 0,663 

4108320 NO Francisco Alves 0,545 0,449 0,665 0,019 3.105 0,576 

4108551 NE Godoy Moreira 0,532 0,505 0,676 0,345 1.865 0,515 

4108601 NO Goioerê 0,328 0,595 0,709 0,215 14.744 0,610 
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ID_IBGE Região Município IGFP IQG ID ICGM PEA IDH 

4108908 NO Guairaçá 0,000 0,506 0,653 0,270 3.025 0,593 

4109401 CE Guarapuava 0,365 0,613 0,656 0,003 81.398 0,632 

4109500 SE Guaraqueçaba 0,405 0,000 0,516 0,579 3.517 0,430 

4109609 SE Guaratuba 0,375 0,637 0,694 0,198 14.520 0,613 

4110078 NE Imbaú 0,405 0,565 0,546 0,003 5.139 0,521 

4110300 NO Inajá 0,359 0,574 0,000 0,136 1.485 0,554 

4110805 NO Iretama 0,384 0,535 0,628 0,004 5.129 0,543 

4111001 NE Itambaracá 0,453 0,458 0,670 0,430 3.087 0,600 

4111209 SO Itapejara d'Oeste 0,397 0,622 0,691 0,167 5.817 0,608 

4111258 SE Itaperuçu 0,325 0,657 0,562 0,103 11.078 0,474 

4111506 NE Ivaiporã 0,431 0,719 0,667 0,014 16.966 0,623 

4111555 NO Ivaté 0,333 0,440 0,666 0,002 3.858 0,574 

4112009 NE Jaguariaíva 0,429 0,000 0,668 0,330 14.440 0,617 

4112306 NE Japira 0,359 0,601 0,678 0,072 2.746 0,579 

4112751 SO Jesuítas 0,384 0,562 0,697 0,114 4.993 0,626 

4112801 NE Joaquim Távora 0,395 0,000 0,687 0,143 5.769 0,620 

4113254 CE Laranjal 0,355 0,581 0,496 0,149 3.005 0,419 

4113700 NE Londrina 0,467 0,762 0,727 0,003 275.978 0,716 

4113908 CE Mallet 0,290 0,559 0,633 0,329 6.831 0,575 

4114005 NO Mamborê 0,410 0,631 0,685 0,103 6.773 0,604 

4114302 SE Mandirituba 0,312 0,586 0,606 0,103 11.712 0,568 

4114401 SO Mangueirinha 0,000 0,664 0,615 0,024 8.508 0,575 

4114500 NE Manoel Ribas 0,358 0,635 0,654 0,023 7.716 0,585 

4114609 SO 
Marechal Cândido 
Rondon 

0,445 0,696 0,747 0,004 27.560 0,705 

4114906 NE Marilândia do Sul 0,412 0,645 0,672 0,005 4.345 0,590 

4115002 NO Marilena 0,466 0,567 0,687 0,016 3.500 0,575 

4115101 NO Mariluz 0,419 0,474 0,552 0,215 4.621 0,528 

4115200 NE Maringá 0,552 0,635 0,775 0,000 204.301 0,740 

4115457 CE Marquinho 0,390 0,518 0,582 0,024 3.004 0,433 

4115507 NE Marumbi 0,284 0,000 0,715 0,006 2.766 0,604 

4115606 SO Matelândia 0,416 0,672 0,702 0,362 9.008 0,646 

4115705 SE Matinhos 0,571 0,516 0,699 0,326 15.009 0,635 

4115804 SO Medianeira 0,428 0,679 0,732 0,259 24.774 0,665 

4116208 SE Morretes 0,369 0,000 0,590 0,000 7.644 0,573 

4116604 NE 
Nova América da 
Colina 

0,478 0,583 0,685 0,411 1.704 0,563 

4117057 CE Nova Laranjeiras 0,406 0,685 0,567 0,162 5.795 0,528 

4117206 NO Nova Olímpia 0,415 0,485 0,742 0,013 3.140 0,611 

4117255 SO 
Nova Prata do 
Iguaçu 

0,343 0,633 0,000 0,002 6.411 0,591 

4117271 NE Nova Tebas 0,398 0,453 0,615 0,273 3.918 0,535 

4117297 NE Novo Itacolomi 0,470 0,544 0,000 0,022 1.570 0,596 

4117503 NE Paiçandu 0,401 0,000 0,682 0,006 19.751 0,597 
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ID_IBGE Região Município IGFP IQG ID ICGM PEA IDH 

4117800 CE Palmital 0,318 0,635 0,540 0,030 7.850 0,509 

4118006 NO Paraíso do Norte 0,368 0,583 0,727 0,011 6.546 0,634 

4118105 NO Paranacity 0,405 0,553 0,690 0,765 5.175 0,629 

4118204 SE Paranaguá 0,401 0,688 0,682 0,244 66.849 0,645 

4118303 NO Paranapoema 0,544 0,476 0,667 0,006 1.409 0,612 

4118402 NO Paranavaí 0,393 0,746 0,742 0,008 43.835 0,692 

4118501 SO Pato Branco 0,430 0,000 0,729 0,224 39.966 0,717 

4119202 NE Pinhalão 0,454 0,597 0,643 0,050 3.309 0,578 

4119509 SE Piraquara 0,277 0,682 0,646 0,002 44.585 0,581 

4119954 SE Pontal do Paraná 0,000 0,513 0,697 0,086 10.140 0,622 

4120358 SO Pranchita 0,441 0,573 0,722 0,021 3.448 0,638 

4120408 NE 
Presidente Castelo 
Branco 

0,442 0,571 0,734 0,853 2.429 0,631 

4120507 NE Primeiro de Maio 0,388 0,616 0,695 0,226 5.044 0,633 

4121257 SO Ramilândia 0,419 0,454 0,616 0,018 1.860 0,517 

4121307 NE Rancho Alegre 0,440 0,486 0,738 0,081 1.975 0,605 

4121356 NO 
Rancho Alegre 
D'Oeste 

0,501 0,447 0,708 0,067 1.349 0,584 

4121752 CE Reserva do Iguaçu 0,000 0,695 0,000 0,002 3.262 0,554 

4121901 NE Ribeirão do Pinhal 0,367 0,000 0,665 0,099 6.714 0,600 

4122008 CE Rio Azul 0,353 0,532 0,586 0,429 8.122 0,538 

4122107 NE Rio Bom 0,412 0,582 0,000 0,000 1.531 0,594 

4122156 CE Rio Bonito do Iguaçu 0,370 0,462 0,609 0,854 8.337 0,466 

4122172 NE Rio Branco do Ivaí 0,360 0,474 0,567 0,032 1.867 0,473 

4122206 SE Rio Branco do Sul 0,327 0,000 0,586 0,139 14.312 0,554 

4122404 NE Rolândia 0,401 0,684 0,708 0,368 32.457 0,659 

4122503 NO Roncador 0,430 0,593 0,678 0,082 6.042 0,547 

4122602 NO Rondon 0,399 0,503 0,720 0,023 5.147 0,610 

4122701 NE Sabáudia 0,406 0,000 0,729 0,184 3.527 0,635 

4122800 SO Salgado Filho 0,437 0,435 0,653 0,028 2.588 0,561 

4122909 NE Salto do Itararé 0,350 0,372 0,704 0,182 2.836 0,573 

4123105 NE Santa Amélia 0,000 0,404 0,000 0,020 1.892 0,571 

4123501 SO Santa Helena 0,564 0,772 0,735 0,633 13.557 0,678 

4123824 SO Santa Lúcia 0,449 0,555 0,651 0,006 2.129 0,574 

4123857 CE 
Santa Maria do 
Oeste 

0,312 0,586 0,515 0,169 5.710 0,475 

4123907 NE Santa Mariana 0,488 0,532 0,646 0,083 6.057 0,601 

4124053 SO 
Santa Terezinha de 
Itaipu 

0,444 0,588 0,711 0,052 10.842 0,638 

4124103 NE 
Santo Antônio da 
Platina 

0,388 0,604 0,641 0,002 22.269 0,599 

4124509 NE Santo Inácio 0,373 0,453 0,713 0,171 2.855 0,628 

4124707 NE 
São Jerônimo da 
Serra 

0,428 0,000 0,568 0,552 4.976 0,532 

4125456 SO 
São José das 
Palmeiras 

0,425 0,625 0,683 0,495 1.942 0,582 
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ID_IBGE Região Município IGFP IQG ID ICGM PEA IDH 

4125704 SO 
São Miguel do 
Iguaçu 

0,435 0,716 0,669 0,305 13.370 0,621 

4126009 NE 
São Sebastião da 
Amoreira 

0,359 0,524 0,000 0,009 4.222 0,597 

4126108 NO São Tomé 0,350 0,422 0,718 0,689 2.861 0,598 

4126207 NE Sapopema 0,333 0,511 0,591 0,632 3.612 0,504 

4126256 NE Sarandi 0,369 0,000 0,661 0,001 42.712 0,605 

4126801 NO Tapejara 0,288 0,496 0,693 0,990 7.043 0,584 

4127502 NE Tibagi 0,358 0,665 0,602 0,206 8.298 0,522 

4127601 SE Tijucas do Sul 0,261 0,588 0,623 0,862 7.597 0,502 

4127809 NE Tomazina 0,327 0,603 0,622 0,181 4.586 0,577 

4127882 SE Tunas do Paraná 0,449 0,587 0,000 0,029 2.542 0,442 

4128302 NE Uniflor 0,000 0,422 0,745 0,025 1.351 0,586 

4128401 NE Uraí 0,000 0,609 0,710 0,013 5.935 0,638 

4128534 NE Ventania 0,363 0,000 0,584 0,010 4.537 0,541 

4128559 SO Vera Cruz do Oeste 0,298 0,571 0,591 0,000 4.314 0,593 

4128609 SO Verê 0,434 0,639 0,722 0,000 4.614 0,642 

4128658 CE Virmond 0,000 0,569 0,717 0,005 2.322 0,572 

4128708 SO Vitorino 0,455 0,664 0,689 0,001 3.415 0,592 

Fonte: Dados extraído das bases de dados utilizadas (CFA, 2017; CGU, 2016; IBGE, 2017; MPF, 2016; 
TCE/PR, 2016). 
Obs: Centro: CE, Nordeste: NE, Noroeste: NO, Sudeste: SE, e Sudoeste: SO. 

 
 


