
10 ● O PAÍS Quinta-feira, 9 de dezembro de 2010O GLOBO
.

O GLOBO ● O PAÍS ● PÁGINA 10 - Edição: 9/12/2010 - Impresso: 8/12/2010 — 22: 10 h AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

1º
2º
3º
4º
5º
6º
7º
8º
9º

10º
11º
12º

28º
29º
30º
31º
32º
33º
34º
34º
34º
34º
34º
34º

Senegal
Romenia
Venezuela
Papua Nova Guiné
Portugal
Líbano
Peru
Paquistão
Iraque
Hungria
Israel
Grécia

Irlanda
França
Itália
Vanuatu
BRASIL
Lituânia
Vietnã
África do Sul
Argentina
Canadá
Camarões
Noruega

88%
87%
86%
85%
83%
82%
79%
77%
77%
76%
76%
75%

66%
66%
65%
64%
64%
63%
63%
62%
62%
62%
62%
61%

PERCENTUAL DE PESSOAS QUE ACREDITAM QUE A CORRUPÇÃO
AUMENTOU EM SEU PAÍS NOS ÚLTIMOS TRÊS ANOS

Os números da pesquisa
Editoria de Arte
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Hong Kong
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Como avalia as ações de combate
à corrupção no governo Lula?

Não foram
efetivas

Indecisos

Foram
efetivas

54% 29%

17%

Fonte: Transparência Internacional
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Má avaliação também
para especialistas

Nota 3,7 deixa país em 69o- lugar

● BRASÍLIA. Além do Barôme-
tro Global, baseado em en-
trevista com a população
em geral, a Transparência
Internacional divulga anual-
mente um indicador sobre
percepção de corrupção a
partir de entrevistas com
especialistas e empresários.
A análise de estudiosos dos
governos e da sociedade ci-
vil, confrontada com núme-
ros oficiais, resulta no Índi-
ce de Percepção da Corrup-
ção (IPC), ranking elabora-
do em 2010 com 178 países.
Nele o Brasil apareceu em
69o- lugar. Nas Américas, o
país ficou na nona posição,
empatado com Cuba.

O IPC determina uma es-
cala da corrupção, na qual
o nível 10 é atribuído a um
país cuja corrupção inexis-

te e o nível 1 significa cor-
rupção máxima. Em 2010, o
Brasil recebeu nota 3,7. Em
2009, o país ficou em 75o- lu-
gar, entre 180 nações, e o ní-
vel de corrupção também
ficou em 3,7 pontos.

Segundo o diretor para
Américas da Transparência
Internacional, Alejandro Sa-
las, no Brasil, os números do
ranking e da pesquisa de opi-
nião convergem , especial-
mente na diferenciação da
corrupção entre os políticos
e junto à sociedade civil.

— Há um balanço, que
mostra grande divulgação
dos casos de corrupção en-
volvendo políticos e, ao
mesmo tempo, aponta a so-
ciedade distante dos atos
de corrupção — explica Sa-
las. (Roberto Maltchik)

Para 64% da população, corrupção aumentou
Segundo pesquisa da Transparência Internacional, Brasil tem o 32o- maior índice, em lista com 86 nações

Roberto Maltchik

● BRASÍLIA. A proliferação de ca-
sos de desvio de recursos públi-
cos e a frequência de escânda-
los levaram 64% dos brasileiros
a acreditar que a corrupção au-
mentou nos últimos três anos. O
país tem o 32o- maior índice de
cidadãos que observam o au-
mento da corrupção, numa lista
com 86 nações. Senegal está no
topo, com 88% da população
convencidas de que a corrup-
ção piorou, seguido da Romênia
(87%) e da Venezuela (86%).
Com o Brasil, estão Itália (65%),
Lituânia (63%) e África do Sul
(62%). Na média geral, seis entre
cada dez pessoas avaliam que
os desmandos aumentaram em
seus países, segundo pesquisa
Barômetro Global de Corrupção
2010, divulgada pela Transpa-
rência Internacional.

A pesquisa também revela
que a população brasileira tra-
ta o Legislativo e os partidos
políticos como instituições à
venda, extremamente suscetí-
veis ao poder do dinheiro para
o comércio de vantagens nas
relações entre o público e o
privado. Numa escala de cinco
níveis, em que o nível 1 indica
a inexistência de corrupção, e
o 5, total suscetibilidade, ca-
sas legislativas e partidos atin-
gem o patamar de 4,1 pontos.
Em segundo lugar, a polícia
aparece com 3,8 pontos.

— A pesquisa aponta para os
lugares certos. Onde é que te-
mos os maiores problemas? On-
de está o nó? Partidos políticos,
Legislativo e polícias, especial-
mente as estaduais — diz o mi-
nistro da Controladoria Geral da
União (CGU), Jorge Hage.

A pesquisa encomendada
ao instituto Ibope Inteligência
ouviu mil brasileiros, em ju-
nho deste ano. Nos 86 países,
a Transparência ouviu 91.781
pessoas. A margem de erro va-
ria entre 2,18% e 4,4%.

O diretor para América Latina
da Transparência Internacional,
Alejandro Salas, frisou que o Bra-
sil é reconhecidamente um país
onde o clientelismo e o abuso do

poder, promovidos pela classe
política, ainda prosperam.

— Há dois mundos no Bra-
sil. Um dos consumidores e da
maioria dos empresários, que
já amadureceram e lidam bem
com a transparência. O outro
é o dos políticos e dos apadri-
nhados por eles — afirma.

Os dados da pesquisa mos-
tram que 54% dos entrevistados
consideram insuficientes as

ações governamentais para lu-
tar contra os ataques aos cofres
públicos. O estudo revela ceti-
cismo ainda maior no mundo
desenvolvido. Na Noruega, 61%
dos entrevistados não creem em
medidas oficiais contra a cor-
rupção. Nos Estados Unidos,
71% das pessoas desconfiam da
eficiência governamental.

— Isso é consequência da
grande frustração provocada

junto à população dos países
ricos com a crise econômica.
Os cidadãos não viram uma
reação adequada diante dos
desvios descobertos a partir
de 2008 — avalia Salas.

Porém, os brasileiros negam
que participem de atos de cor-
rupção. Só 4% admitem que no
último ano pagaram “um troca-
do” para fugir de blitz policial
ou antecipar a instalação de

serviços de água ou luz, equipa-
rando seu comportamento ao
de contribuintes do Canadá, de
Israel ou da Irlanda. Para 37%
dos entrevistados, a imprensa
tem um papel importante no
combate à corrupção. ■
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 9 dez. 2010, Primeiro Caderno, p. 10.




