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RESUMO 

O objetivo deste estudo por meio de uma análise empírica foi verificar a existência de 

cointegração e relação causal entre duas variáveis escolhidas como proxies para a 

accountability política e accountability cidadã, viz., (i) o número de processos por 

improbidade administrativa registrados pelo Tribunal de Contas da União em razão da má 

prestação de contas por políticos (accountability política); e (ii) o número de multas de 

trânsitos registradas nas rodovias federal do país catalogadas pela Polícia Rodoviária Federal 

(accountability cidadã). Trata-se de uma pesquisa quantitativa do tipo descritiva e 

documental, cuja investigação foi conduzida por meio da análise com dados em painel 

compreendo as 27 Unidades Federativas do Brasil. Os dados são semestrais e relativos a uma 

série temporal de oito anos (2007 a 2014). Os resultados encontrados confirmam o efeito 

cascata da corrupção política sobre o comportamento desonesto dos condutores de veículos 

locais. Estes achados indicam que accountability cidadã pode ser prejudicada de acordo com 

o nível de corrupção política que existe nos Estados, vez que as variáveis (1 e 2) mostraram-se 

cointegradas, bem como apresentam causalidade bidirecional. Este resultado era esperado à 

luz da literatura e discussão sobre a corrupção sistêmica e a teoria institucional. O reflexo do 

comportamento dos políticos, por improbidade administrativa tende a impactar em grande 

medida as atitudes não responsivas dos cidadãos, por meio da quantidade de multas incorridas 

nas rodovias federais. O efeito da corrupção não apenas tem contribuindo para os desvios de 

recursos públicos, mas aprofunda as desigualdades regionais e ensejando comportamentos 

desonestos da população. 

 

Palavras-chave: Corrupção. Accountability Política, Accountability Cidadã, Dados em 

painel, Brasil. 

 

mailto:psalmeidasantos@ufmt.br
mailto:bleniocsp@gmail.com
mailto:matias@unb.br


 
 

 

Área Temática: Contabilidade Aplicada ao Setor Público e ao Terceiro Setor. 

1 INTRODUÇÃO 

As discussões a respeito da corrupção não são tão recentes, sobretudo, no tocante a 

corrupção política. Assim, a corrupção é algo persistente na sociedade ao longo do tempo e 

espaço (Aidt, 2003). Nos últimos anos, a ocorrência de diversos escândalos políticos tem 

promovido intensa indignação da população em todo o mundo (Treisman, 2000); em que os 

debates sobre os efeitos da corrupção na sociedade estão cada vez mais fervescentes (Mauro, 

1995). No Brasil verifica-se que este cenário não é diferente. A malversação de recursos 

públicos no país também tem colocado em “xeque” a governabilidade local (Filgueiras, 2009; 

Matias-Pereira, 2005). Diversos escândalos de corrupção nas últimas décadas já provocaram 

diversos prejuízos ao país, com desvios de recursos públicos que já perpassam a soma de 

bilhões de reais, de acordo com o Ministério Público Federal local. Embora, nos últimos anos, 

o país tenha estado numa posição intermediária da percepção quanto à corrupção 

(Transparency International), e também entre as dez maiores econômicas do mundo, ainda 

emergem alguns questionamentos intrigantes sobre o país, e.g., apresentar serviços essenciais 

do Estado de bem-estar social, tais como saúde e educação, no mesmo nível ou até mais baixo 

de nações sem expressão econômica. Bem como, ainda estar diante de alto nível pobreza entre 

parte da população, decorrente, sobretudo, da vultosa concentração da renda. 

A teoria funcionalista, por exemplo, defende a corrupção como um mecanismo de 

desenvolvimento de países em crescimento, em que quando controlada ao invés de diminuir 

os investimentos no país pode elevá-los, e consequentemente desenvolvê-lo (Filgueiras, 

2009). Não obstante, os racionalistas veem a corrupção como um comportamento oportunista 

em que alguns grupos de indivíduos acabam expropriando outros a fim do próprio benefício 

(Brei, 1996). Neste caminho, a corrupção não só diminuiria o crescimento do país, como 

também aprofundaria ainda mais, e.g., as desigualdades regionais. 

Trata-se, pois, a corrupção apenas como algo particular de atores políticos, em que os 

cidadãos são meramente reféns dos atos imorais daqueles. Pode-se explicar, como o cidadão 

que falta com a responsabilidade diante dos seus pares, i.e., “furando fila”; “colando” nos 

exames educacionais, fraudando concursos públicos, estacionando em lugar não permitindo, 

trafegando por meio de acostamento ou em velocidade acima do permitindo, etc.  

Nestes casos a falta de accountability cidadã por parte dos atores sociais, também pode 

ocorrer o mesmo com os atores políticos? Não seria, pois, os comportamentos oportunistas, 

imorais e antiéticos algo sistêmico institucionalizado no tecido social de um País, Estado ou 

cidade? Estudos precedentes comprovam que a cultura enraizada, desde a colonização da 

pátria mãe pode explicar o modo como uma população se desenvolve e se comporta 

socialmente.  

Pode-se, portanto, estar diante de um efeito bidirecional da falta de accountability ou 

responsabilização, a priori por parte dos líderes que estão no poder representando os seus 

pares; quanto dos cidadãos que são responsáveis em escolher aqueles que melhor julgam 

representá-los democraticamente.  

Partindo destes breves argumentos, o objetivo deste estudo por meio de uma análise 

empírica econométrica é verificar a existência de cointegração e relação causal entre duas 

variáveis escolhidas como proxies para a accountability política e accountability cidadã, viz., 

(1) o número de processos por improbidade administrativa registrados pelo Tribunal de 

Contas da União em razão da má prestação de contas por políticos (accountability política); e 

(2) o número de multas de trânsitos registradas nas rodovias federal do país catalogadas pela 

Polícia Rodoviária Federal (accountability cidadã). 

Os resultados, além de contribuir para literatura que discute o tema, ensejam, 

igualmente, no caso brasileiro, atestar em que medida, e.g., a teoria funcionalista não é 



 
 

 

aplicável. Com efeito, a fim de se caminhar rumo ao desenvolvimento econômico e intelectual 

da sua população, percebem-se comportamentos imorais e antiéticos, que culturalmente estão 

enraizados que comprometem o exercício de práticas responsivas de seus representantes 

políticos e cidadãos. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

Na abordagem da revisão da literatura procura-se contextualizar aspectos relacionados 

ao conceptual framework da accountability, corrupção política vs. responsabilização cidadã e 

ao final a hipótese norteadora deste estudo. 

 

2.1. CONCEPTUAL FRAMEWORK DA ACCOUNTABILITY 

Accountability é um conceito amplamente utilizado em pesquisas em administração 

pública, mas ainda não se tem uma definição inequívoca (Schillemans, 2011). 

Uma das concepções mais disseminada na literatura, sobre accountability, diz respeito 

ao sentido de – prestação de contas. Na ciência política e na contabilidade, este entendimento 

tem sido o mais tradicional, dado ao seu impacto significativo sobre os resultados sócio-

políticos e econômicos (Lindberg, 2009; Moncrieffe, 1998). Em que, o “ator A” delega 

responsabilidades ao “ator B”, por seu turno este deve prestar contas dos seus atos a “A”, e 

este resolve premiar ou penalizar aquele (“B”) a depender dos resultados apresentados (por 

exemplo, a relação entre políticos e cidadãos eleitores). Esta acepção de que os detentores de 

poder políticos têm a obrigação de publicizar os seus atos e responderem por eles, é 

denominado de answerability (Schedler, 1999). Em outras palavras, seria o ato de 

responsabilização dos governos perante os cidadãos. 

Exercer a accountability consiste na prática de monitoramento e fiscalização dos atores 

que tem sob sua guarda a gestão do patrimônio público (Schedler, 1999). Significa, pois, 

exigir dos agentes públicos e políticos, empenho responsivo de modo eficiente e eficaz que 

permitam a concretização, de políticas públicas que garantam a justiça social, i.e., o Estado de 

bem-estar social. Logo, comumente ao discorrer sobre accountability a literatura trata “do 

controle dos atos dos governantes em relação ao programa de governo, à corrupção ou à 

preservação de direitos fundamentais dos cidadãos” (Abrucio & Loureiro, 2004, p. 1). 

Embora, a ideia de accountability refira-se ao controle e à fiscalização dos atores 

públicos seja comumente aceita; entretanto, quando se busca delimitar seus objetos, sujeitos, 

meios e escopo, as discussão a respeito desta fica bastante acalorada (Ceneviva, 2006). 

Elaborar uma definição sobre accountability é, destarte, um exercício razoavelmente 

complexo, em vista que na literatura, percebe-se de modo bastante disperso e peculiar, o 

modo como os teóricos conceituam-na. Observando-se diferentes dimensões, a depender do 

tipo de abordagem com vistas à consecução dos objetivos dos estudos, sobretudo, em países, 

de língua não inglesa, onde o termo, accountability, ainda desperta a busca por novas 

compreensões (Campos, 1990; Denhardt & Denhardt, 2003; Mainwaring, 2003; Abrucio & 

Loureira, 2004; Pinho & Sacramento, 2009; Rocha, 2011; Xavier, 2011).  

Accountability diz respeito ao fato ou condição de um indivíduo ser – responsável 

(accountable); ou agir com – responsabilidade (responsibility) diante dos seus pares (ver 

Oxford Advance Learner’s Dictionary, 2016). Nesta acepção, a accountability não seria um 

termo empregado apenas ao modo de agir dos governantes de uma sociedade (i.e., os 

detentores de poder público), mas, igualmente, ao modo como os seus cidadãos comportam-se 

frente aos seus pares. Logo, a consecução do “ser accountable” é um exercício de formação 

moral e ética dos indivíduos de uma sociedade a partir dos primeiros passos da alfabetização a 

fim de tornar a responsabilização algo sistêmico no tecido social (Levin, 1974; Bubb, Earley, 

& Totterdell, 2005, Alemán, 2006).  



 
 

 

Ademais, este seria o entendimento strito de accountability, i.e., agir com 

responsabilidade independente da posição social (político, burocrata ou cidadão), quanto mais 

responsável for o ator em relação as suas ações mais accountable ele será ante aos seus pares. 

No que consiste o sentido lato de accountability, a literatura divide as discussões 

relativamente as suas dimensões e tipologias. Resumidamente, no Quadro 1 são apresentadas 

cinco dimensões conceituais de accountability a partir da revisão literária realizada por Xavier 

(2011). 

 
Quadro 1: Dimensões da Accountability 

Dimensão Enfoque Compreensão 

Abrangência 

Limites Formais de Atuação 

Limites Formais e Informais de 

Atuação 

Compreende discussões acerca dos limites de 

atuação formal ou informal dos detentores de 

poder. 

Violação 
Legais 

Políticas 

Compreende discussões sobre se o processo 

de accountability deve estar ligado apenas às 

transgressões legais ou às decisões políticas. 

Sanção 
Direta 

Indireta 

Compreende discussões em considerar ou não 

a sanção indireta pertinente ao processo de 

accountability. 

Relação entre Atores 
Principal-Agente 

Amplo 

Compreende discussões sobre se a relação 

entre os atores dar-se-á apenas na relação 

principal-agente. 

Agentes 

Principal (na relação Principal-

Agente) 

Principal (na relação Principal-

Agente) e Outros 

Compreende discussões de quem pode atuar 

como o agente da accountability. 

Fonte: Xavier (2011), com adaptações. 

Do mesmo modo que se percebe uma variedade de conceitos para a compreensão da 

accountability nas suas diversas dimensões, também existe um arcabouço teórico que tipifica 

as abordagens da accountability conforme evidenciado sumariamente no Quadro 2. 

 
Quadro 2: Dimensões da Accountability 

Dimensão Enfoque 

Vertical Relação principal-agente 

Horizontal Relação entre agências de Estado com equilíbrio de poder 

Intraestado Relação entre agências de Estado sem equilíbrio de poder 

Oblíquo Relação principal-agente com entre agências de Estado 

Societal 
Movimento da sociedade civil e da mídia, atuando como principal na relação com a 

autoridade pública 

Hierárquico Relações entre superior e subordinado dentro das organizações 

Supervisão Relações entre os Estados e os organismos multilaterais 

Fiscal Fiscalização de recursos financeiros gerenciado pelos organismos multilaterais 

Legal Cumprimento das normas pelos organismos multilaterais 

Mercado Relação entre investidores e consumidores e o mercado 

Pares Relação entre organizações homólogas 

Reputação Pública Reputação dos agentes 

Fonte: Xavier (2011), com adaptações. 
 

Das tipologias elencadas dar-se-á um destaque maior aos tipos de accountability 

horizontal e vertical, ambas tipificadas por O‟ Donnel nos anos 90.  

A accountability vertical (AV) está relacionada a “eleições, reivindicações sociais que 

possam ser normalmente proferidas, sem que se corra o risco de coerção, e cobertura regular 

pela mídia ao menos das mais visíveis dessas reivindicações e de atos supostamente ilícitos de 

autoridades públicas” (O‟ Donnell, 1998, p. 28). Neste sentido, as práticas de accountability 



 
 

 

vertical são “ações realizadas, individualmente ou por algum tipo de ação organizada e/ou 

coletiva, com referência àqueles que ocupam posições em instituições do Estado, eleitos ou 

não”. (O‟Donnell, 1998, p. 28). Todavia, Schillemans (2011) sinaliza amplamente que a AV 

não gera melhorias ou maximiza o desempenho de todas as entidades públicas, limita-se, 

assim, a poucas, em especial, aquelas mais próximas à população. Por exemplo, hospitais, 

escolas, etc. 

A accountability horizontal (AH) diz respeito ao exercício de controle que ocorre 

mutuamente no âmbito da própria estrutura governamental. Pode alternativamente, pois, ser 

entendida como uma forma de prestação de contas a terceiros (Schillemans, 2011). Em que as 

agências estatais (ou outros órgãos públicos, Parlamento, Tribunais de Contas, Ministérios 

Públicos, etc.) detentoras de direito e poder legal dispostas e capacitadas para realizar ações 

“que vão desde a supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou 

emissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser qualificadas como 

delituosas” (O‟Donnell, 1998, p. 40).  

Mecanismos de AH quando funcionam eficientemente são ferramentas essenciais ao 

combate da corrupção (Diamond, 2009). Neste sentido, AH não se constitui em apenas num 

mecanismo de punição de agentes públicos e políticos pela má conduta da coisa pública, mas 

a busca de meios que possa fortalecer a boa gestão da máquina pública, e.g., ouvidorias, 

auditorias, sistema judicial, etc. (Diamond, 2009). Não obstante, a AH é bastante prejudicada 

pelos muitos interesses particulares dos agentes políticos que ensejam a disfuncionalidade da 

burocracia, limitando as práticas de accountability no âmbito do Estado e fora dele também, 

neste caso por meio da AV (Kenney, 2000). 

Este pensamento de accountability favorece o sistema político democrático, 

consolidando-o à medida que existe um consenso processual mínimo em relação às 

instituições poliárquicas, sufrágio universal (voto secreto), eleições regulares, competição 

partidária, bem como o reconhecimento das associações e accountability do executivo 

(Campos, 1990; O‟Donnel, 1998). Assim, para o entendimento da accountability é importante 

colocar o seu contexto no ambiente democrático (Abrucio & Loureiro, 2004). 

Para Abrucio e Loureiro (2005) a accountability no ambiente democrático está 

imbricada a um tripé: (1) processo eleitoral (o poder deve emanar da vontade popular do 

povo); (2) controle institucional (os governantes devem prestar contas à população, i.e., 

responsabilizando-se diante dela); e (3) regras estaduais intertemporais (o Estado deve possuir 

mecanismos legais que garanta a justiça cidadã). Complementarmente, a accountability 

governamental deve buscar acompanhar o avanço de valores: democráticos, igualdade, 

dignidade humana, participação e representatividade (Campos, 1990).  

Pode-se ainda discutir a accountability no âmbito dos modelos de gestão pública. 

Basicamente, administração pública tradicional, nova administração pública e novo serviço 

público. Este paralelo fora realizado no estudo de Rocha (2011).  

Referente ao modelo da administração pública tradicional (APT) a concepção de 

accountability é concebida sob o paradigma tradicionalista que discute a dicotomia entre 

política e administração, conduzindo a um processo formal de conformidade procedimental; 

todavia, esta discussão deixa uma lacuna em relação às questões típicas referentes aos 

resultados das políticas públicas (Rocha, 2011).  

No tocante à nova administração pública (NAP) ou New Public Management (NPM), a 

accountability é concebida tipicamente numa ótica de mercado, ensejando uma mudança na 

perspectiva da ação governamental, em que a ação é inclinada aos resultados, bem como na 

capacidade empreendedora ou de inovação dos gestores públicos, a fim de responderem às 

demandas dos clientes ou consumidores (cidadãos) (Rocha, 2011). Não obstante, a 

consecução da accountability neste modelo, i.e., inclinado aos resultados, embora, busque 



 
 

 

maximizar a eficiência dos serviços públicos, não esclarece as formas e os processos por meio 

dos quais as tomadas de decisões políticas possam ser accountable para a sociedade (Rocha, 

2011). 

Quanto ao novo serviço público (NSP) ou New Public Service (NPS), a concepção de 

accountability é análoga ao da NPM, i.e., foco nos resultados, na eficiência dos serviços 

públicos, todavia, descartando o Estado mínimo, ou seja, o Estado deve ter uma estrutura que 

seja capaz de ofertar bens e serviços públicos a sociedade de modo eficaz e eficiente com a 

ínfima participação do mercado. Assim, o papel do servidor público é mais acentuado dado à 

complexidade de este responder as demandas dos cidadãos. Logo, o processo de 

accountability neste modelo é o mais amplo e complexo, conquanto, análogo a NPM também 

não evidencie as formas e os processos a partir dos quais os gestores públicos tornem-se 

accountable em relação à tomada de decisões políticas, como também não apresenta soluções 

ao problema da accountability no que se refere às questões relacionadas ao novo papel do 

servidor público (Rocha, 2011). 

Sumariamente no Quadro 3 ilustram-se a concepções da accountability nos modelos 

APT, NAP e NSP. 

 
Quadro 3: Concepção da Accountability nos Modelos de Gestão Pública 

Modelo Concepção Abordagem Responsabilidade dos Gestores 
Caracterização da 

Accountability 

APT Hierárquica Conformidade 
Pela implementação das políticas públicas 

perante os líderes políticos eleitos 

Accountability de 

processos 

NPM 
Regras de 

Mercado 
Resultados 

Pelos resultados das políticas públicas 

perante os líderes políticos eleitos 

Accountability de 

resultados 

NPS 
Valores 

Democráticos 
Multifacetada 

Por cumprir a lei; manter uma postura 

ética; defender o interesse público e os 

princípios democráticos; e atender ao 

interesse dos cidadãos. 

Accountability 

democrática 

Fonte: Rocha (2011, p. 94), com adaptações. 

 

De modo geral percebe-se que dependendo dos objetivos do pesquisador a abordagem 

da accountability pode inclinar-se a diversos ângulos, todavia, seu núcleo central de referir-se 

ao ato de responsabilização no contexto dos ambientes democráticos é mantido, que seja na 

visão dos agentes sociais, quer seja dos agentes públicos e políticos. 

 

2.2 CORRUPÇÃO POLÍTICA VS. RESPONSABILIZAÇÃO CIDADÃ 

Notadamente a corrupção carrega intrinsicamente uma questão moral e ética, quer seja 

em relação ao corruptor ou ao corrupto. Nesta acepção a corrupção ocorreria pela falha dos 

mecanismos de accountability, i.e., pela má conduta responsiva dos atores sociais, sejam eles 

políticos ou cidadãos.  

Numa observação mais filosófica, Barros-Filho e Praça (2014) afirmam que a palavra 

corrupção é formada basicamente por dois elementos: (1) “co”, e (2) “ruptura”. Nesta 

acepção, a corrupção só existirá quando houver ações de efeito bilateral entre dois ou mais 

indivíduos, beneficiado e beneficiador. Neste sentido, quando dois atores agem em lado 

opostos (e.g., corruptor e corrupto) existe um objeto em disputa, cuja probabilidade é que o 

mesmo rompa-se, i.e., chegue à sua ruptura, se quebre ou despedace (Barros-Filho & Praça, 

2014). A prática de uma ação social imoral por meio da qual você é único favorecido, embora, 

leve à quebra de relações sociais, não é corrupção, e.g., sonegar imposto, “furar” fila, trafegar 

com automóvel pelo acostamento ou com velocidade acima do permitido, etc.  

De acordo com Barros-Filho e Praça (2014) quando se enxerga o objeto em análise 

como um conjunto de relações sociais, o que se rompe, com efeito, é um terceiro elemento, o 



 
 

 

qual não diz respeito, nem aos – corruptores – e nem aos – corruptos, e nem com a relação 

entre eles; i.e., “toda relação de corrupção deteriora as relações entre os agentes que dela 

participam com o resto da sociedade” (Barros-Filho & Praça, 2014, p. 24). Atos corruptivos 

contribuem para que as relações sociais, fundamentalmente, o capital social, sejam exauridas 

paulatinamente, e.g., a confiança da população num governo quando o país têm recorrentes 

casos de corrupção.  

Um aspecto inerente à corrupção diz respeito à cultura de uma sociedade, em que onde a 

cultura dominante tem restrições morais consideradas fracas, existe, notoriamente, uma 

probabilidade maior de ações corruptas por parte dos seus cidadãos, e consequentemente dos 

seus representantes políticos (Pillay & Kluvers, 2014). Portanto, apostas mais altas, e mais 

fortes no tocante a inibição da corrupção a fim de despertar restrições morais, e.g., práticas de 

accountability, pode ser um modo a fim de que os indivíduos não sucumbam à tentação de 

ações corruptivas (Pillay & Kluvers, 2014). 

Este prognóstico, i.e., de que a cultura causa a corrupção já fora realizado em diversos 

estudos (e.g., Treisman, 2000; Husted, 2002; Sandholtz & Taagepera, 2005; Hasty, 2005; 

Fisman & Miguel, 2007; Licht, Goldschmidt, & Schwartz, 2007; Kingston, 2007; Hooker, 

2008; Seleim & Bontis, 2009; Melgar, Rossi, & Smith, 2010; Segon (2010); Lee & Guven, 

2013).  

Fisman e Miguel (2007), e.g., partindo da premissa de que: se um país tem um alto 

índice de percepção quanto à corrupção, notoriamente, seus cidadãos (neste caso diplomatas) 

podem comporta-se também de modo imoral, e.g., estacionando em lugares proibidos na 

cidade de New York, i.e., burlando as regras de trânsito locais. Logo, os autores utilizaram 

como proxy para a cultura, a naturalidade dos diplomatas, e como proxy para a corrupção, a 

quantidade de multas incorridas por esses diplomatas no trânsito nova-yorkino, e o nível de 

percepção da corrupção dos seus países. Os autores confirmaram suas esperanças atestando 

econometricamente que quanto maior a percepção do nível de corrupção do país de origem do 

diplomata, maior é a probabilidade de ele burlar as leis de trânsito locais. Esta constatação 

sugere que a cultura ou as normas sociais locais de um país está fortemente relacionada com a 

persistência da corrupção, em que existe, pois, um enraizamento cultural de condutas 

antiéticas e imorais tecidas socialmente (Fisman & Miguel, 2007). 

De acordo com Treisman (2000), países com diferentes tradições coloniais têm 

diferentes graus de suscetibilidade à corrupção, i.e., a colonização do país a priori pode 

explicar o quão moralmente uma sociedade se desenvolve. Este pensamento é confirmado 

pela percepção que se tem em relação, e.g., ao caso brasileiro, que embora, esteja numa 

posição intermediária referente ao último ranking (2014), 43ª posição, do nível de percepção 

de corrupção do Transparency International, “é perceptível que a corrupção é um problema 

grave e estrutural da sociedade e do sistema político do país” Matias-Pereira (2005, p. 2). 

Neste entrave estrutural do Estado Brasileiro está o patrimonialismo, que está “inerente 

à construção da cena pública brasileira; a corrupção é um tipo de prática cotidiana, chegando 

mesmo a ser legitimada e explícita no âmbito de uma tradição estamental e tradicional 

herdada do mundo ibérico” (Filgueiras, 2009, p. 388). Doravante, as práticas de corrupção 

que ocorrera desde o estágio colonial do país, perpassando o estágio do império, e por fim, o 

da república, mantem-se umbilicalmente ao estamento político sob a guarda do 

patrimonialismo (Ribeiro, 2010). Notadamente, o patrimonialismo contribui para a ocorrência 

de atos corruptos. Em que essa configuração cujo “aparato administrativo funciona como 

longa manus do poder soberano, indubitavelmente, favorece o nepotismo e a corrupção, 

práticas que, independentemente do contexto, devem ser repudiadas e combatidas.” (Zielinski, 

2015, p. 34). 



 
 

 

Diversos escândalos de corrupção emergiram no país nas últimas décadas, e.g., “anões 

do orçamento” (1993); “sanguessugas” (2006); “mensalão” (2006); “lava jato” (2014), etc. 

Este último colocou o Brasil no cenário internacional por envolver a Cia. Brasileira de 

Petróleo (Petrobrás). Estimativas do Ministério Público Federal (MPF) avalia em mais de R$ 

40 bilhões foram desviados dos cofres públicos locais decorrentes de atos de corrupção nos 

últimos anos. 

Conforme Praça (2011) escândalos de corrupção, tais como os elencados, resultam em 

vultosas mudanças institucionais, e.g., o fortalecimento dos mecanismos de accountability. 

Isto enseja uma mudança de comportamento social, começando pelos próprios cidadãos, que 

futuramente representarão os seus pares no ambiente político. A distinção entre culpa e 

vergonha é fundamental em termos do desenvolvimento de mecanismos de controle social 

que culturalmente estão institucionalizados, em que punir, sobretudo, por meio de 

penalizações monetárias (e.g., pagamento de multas), talvez não seja a melhor maneira que 

garanta uma sociedade livre de corrupção (Husted, 2002). Com efeito, o que garante a 

responsabilidade por nossas ações ou atos é impreterivelmente a confiança socialmente 

compartilhada (Barros-Filho & Praça, 2014), i.e., o capital social que é criado à medida que se 

nos torna mais responsivo ou accountable em relação às ações, ou seja, ser accountable é agir 

moralmente diante dos seus pares, não esperando pela sua ação algum tipo de benefício, mas 

sim porque esta é sua única forma de agir, i.e., responsavelmente.  

Nesta perspectiva, a responsabilização cidadã poderia ensejar inibição de atos 

corruptivos, conquanto, pode ser prejudicada em razão quando da constância da corrupção 

institucionalizada socialmente. A corrupção também pode transforma-se numa forma 

regressiva de influência, i.e., servindo aos que têm e detrimento dos que não têm, 

aprofundando as injustiças e desigualdades sociais (Brei, 1996). Esta concepção nos 

permitiria inferir, e.g., que os comportamentos imorais e antiéticos dos atores políticos podem 

causar os atos e ações dos cidadãos. 

Pela abordagem institucional, a corrupção é decorrente de problemas de administração 

oriundos de duas perspectivas basicamente, viz., (1) de “estímulo exercício por líderes 

corruptos, que levam a corrupção a se reproduzir intra e interinstitucionalmente”; e (2) dos 

“gargalos criados por leis e regulamentos que trazem rigidez à burocracia”, neste ultimo caso 

provocando a disfunção burocrática (Brei, 1996, p. 104). Notoriamente é inegável que existe a 

institucionalização de atos imorais e antiéticos (e.g., corrupção) em vários ramos da vida 

social e corporativa; e a teoria institucional pode explicar este processo (Borini & Grisi, 

2007). 

Meyer e Rowan (1977, p. 340) ratificam que as organizações “are driven to incorporate 

the practices and procedures defined by prevailing rationalized concepts of organizational 

work and institutionalized in society”. Neste contexto, as organizações tendem a absorver do 

ambiente social as características outrora institucionalizadas. Portanto, a teoria institucional 

enseja um importante arcabouço teórico o qual nos permite explorar e compreender as origens 

e a dinâmica, e.g., de fenômenos sociais, tais como a corrupção (e.g., Luo, 2005; Uhlenbruck 

et al., 2006; Borini & Grisi, 2007; Carreira, 2011; Pillay & Kluvers, 2014).  

Um problema de institucionalização emerge dos diversos estágios relativos à mudança 

social, em que, e.g., “as organizações da política criam contextos favoráveis a um 

comportamento de autoridades públicas que se desviam das normas aceitas a fim de servir a 

interesses particulares” (Filgueiras, 2008, p. 355). Este comportamento racionalmente 

oportunista coloca em xeque os valores dos atores políticos escolhidos democraticamente 

entre os seus pares (cidadãos/eleitores). 

Complementarmente, “a corrupção do Estado e a corrupção do povo caminham juntas. 

Por isso, a solução do problema está tanto na educação moral do povo quanto na sua 



 
 

 

participação no processo político, acompanhada de maior igualdade econômica” (Brei, 1996, 

p. 107). O exercício da accountability é “determinado pela qualidade das relações entre 

governo e cidadão, entre burocracia e clientela [...]. O comportamento (responsável ou não 

responsável) dos servidores públicos é consequência das atitudes e comportamento das 

próprias clientelas” (Campos, 1990, p. 35). 

Para Diamond (2009) os atores ao longo dos sistemas sociais, econômicos, políticos, 

tendem a reorientar o seu comportamento em conformidade com ambiente, emergindo assim, 

uma “cultura da corrupção”, que é completamente divorciada das regras e instituições 

formais. Fundamentalmente pelo comportamento egoísta que existe dos atores sociais 

(Diamond, 2009). 

Considerando os argumentos teóricos brevemente discorridos a hipótese geral 

norteadora da pesquisa é: 

 

Hipótese: O comportamento dos agentes políticos por meio de atos de corrupção está 

relacionado temporalmente com o comportamento dos cidadãos no trânsito, i.e., existe um 

efeito bidirecional entre estas medidas. Nesta perspectiva a accountability política ajuda 

prever a accountability cidadã ou vice-versa. 

 

3 MÉTODO 

 Esse estudo utiliza os métodos qualitativos e quantitativos, podendo ser classificado 

como método misto (Tasca et al., 2010). A abordagem da pesquisa é caracterizada como 

empírica e descritiva (Gil, 2010). Tendo como instrumento o levantamento de dados, 

informações, tratamento e análise. Utiliza-se técnica estatística apoiada no uso de métodos 

quantitativos, mais precisamente econométricos para testar a hipótese. Portanto, nesta seção 

define-se a população, variáveis, cointegração das séries e causalidade entre as séries. 

 

3.1 POPULAÇÃO 

A investigação diz respeito a um cross-sections compreendido pelas 27 Unidades 

Federativas do Brasil com dados relativos a uma série temporal de oito anos (2007 a 2014). 

Os dados são semestrais, e o período observado limita-se a disponibilidade dos dados pelas 

fontes utilizadas. 

 

3.2 VARIÁVEIS 

 As variáveis definidas para o estudo estão relacionadas com a accountability política e 

accountability cidadã no escopo da investigação. 

 

3.2.1 Accountability Política 

Para mensurar a – accountability política – utiliza-se como proxy o número per capita 

de processos registrados no banco de dados CADIRREG do Tribunal de Contas da União, 

referente ao cadastro de responsáveis (políticos) com contas julgadas irregulares pelo órgão. 

Quase a totalidade dos processos diz respeito a improbidades administrativas relativas ao 

desvio de recursos públicos:  
(1) 
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Em que ln é o logaritmo natural. 

 



 
 

 

3.2.2. Accountability Cidadã 

Para mensurar o – accountability cidadã – utiliza-se como proxy o número per capita de 

multas registrados no banco de dados Sistema Multa – Autuações de Trânsito em Rodovias 

Federais disponibilizado pela Polícia Rodoviárias Federal. Em grande medida as multas são 

relativas a excesso de velocidade (Fórmula 2). Releva destacar que se utiliza para a 

identificação do Estado, a naturalidade do infrator. 
(2) 
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Em que ln é o logaritmo natural. 

 

3.3 COINTEGRAÇÃO DAS SÉRIES 

Para análise da cointegração e da causalidade entre as séries que diz respeito às proxies 

da accountability política e da accountability cidadã, como primeiro passo é verificado se as 

séries do painel, PACPOL e PACCID são estacionárias. Assim são utilizados os testes 

convencionais de Levin-Lin-Chu (LLC) e Im-Pesaran-Shin (IPS). 

Verificando se as séries em relevo apresentam a mesma ordem de integração, testa-se a 

hipótese de cointegração entre elas, neste caso, utiliza-se o teste de cointegração em painel 

proposto por Pedroni (1999), tendo como base os mesmos princípios utilizados nas séries 

temporais, e.g., Engle-Granger e Johansen.  

Técnicas de cointegração tais como estas, são utilizadas para testar a presença de 

relações de longo prazo entre variáveis que apresentam a mesma ordem de integração 

(Pedroni, 2004). Caso as séries sejam integradas em uma mesma ordem, elas podem 

categoricamente não ser cointegradas (e.g., Enders, 2010). Logo, pode ocorrer de as séries 

serem não estacionárias, mas apresentarem a mesma ordem de integração, consequentemente, 

podendo ser cointegradas, i.e., existindo, pois, uma combinação linear ao longo do tempo 

entre elas. 

Neste horizonte, tomando-se, e.g., a Equação 3: 
(3) 

ititiiit PACCIDPACPOL    

 

Em que itPACPOL e itPACCID são as variáveis definidas nas Equações 1 e 2 

respectivamente, ambas do Estado i no tempo t = 2007s1 a 2014s2; ambas são cointegradas 

com inclinação i , podendo ou não ser homogêneo em i; t = 1,... T é a dimensão temporal; i 

= 1, ..., N é a dimensão cross-sections. O teste de cointegração de Pedroni utiliza os resíduos 

do modelo de regressão em painel para realizar o teste analogamente ao teste de Engle-

Granger para séries individuais. 

A partir dos resíduos obtidos na Equação 3 tomam-se sete estatísticas propostas por 

Pedroni (1999), em que quatro são baseadas na (i) dimensão within (cointegração em painel) e 

três baseadas na (ii) dimensão between (cointegração de painel group mean). 

Pedroni (1999, p. 657-658) destaca que as estatísticas baseadas na dimensão (1), within, 

têm como hipótese nula: a não cointegração, i.e., H0: 1i  para quaisquer i. Em que i é o 

coeficiente autorregressivo do resíduo i . Por seu turno a hipótese alternativa é definida por 

H1: 1i   , quaisquer que seja i, i.e., assumem os valores comuns de i . As estatísticas 

baseadas na dimensão between também tem como hipótese nula: a não cointegração das 



 
 

 

séries, i.e., H0: 1i  para quaisquer i, ao contrário de H1: 1  , i.e., não existe valor 

comum para o coeficiente autorregressivo neste caso. Ademais, a fim de verificar a existência 

do vetor de cointegração no painel e a ordem de causalidade entre as variáveis observadas são 

utilizadas as estimações dos coeficientes de longo prazo por meio dos estimadores: FMOLS 

(Fully Modified OLS) e DOLS (Dynamic OLS), ambos sugeridos por Pedroni (1999; 2004). 

 

 

 

3.4 CAUSALIDADE ENTRE AS SÉRIES 

A causalidade de Granger é o mais clássico teste que diz respeito à capacidade que uma 

variável Y tem em auxiliar a prever outra variável de interesse, e.g., X. Neste sentido, se Y não 

ajuda na previsão de X; logo, Y não Granger-Causa X. Ademais, o teste de causalidade não 

está relacionado à característica de causa-efeito, i.e., que X determina ou explica Y, todavia, 

da existência de uma precedência temporal que seja estatisticamente significativa (e.g., 

Monteiro, 2010; Santos, Jacinto & Tejada, 2012). Ademais, Enders (2010) sugere que para o 

teste todas variáveis devem ser ditas estacionárias. 

De acordo com Santos, Jacinto e Tejada (2012), embora, a aplicação do teste de 

causalidade de Granger em séries de tempo seja extensa, entretanto, no tocante a séries com 

dados em painel ainda é relativamente recente. Neste sentido, apresenta-se o método proposto 

por Hurlin & Dumitrescu (2011).  

A proposta é um teste de causalidade em painel de dados heterogêneo com coeficientes 

fixos. Assim, considere o modelo autorregressivo a seguir com T períodos, e N unidade cross-

sections: 
(4) 
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Em que os efeitos individuais i  são assumidos fixos; as defasagens de ordem k são 

iguais entre todos os indivíduos, neste caso 27; os parâmetros autorregressivo )k(

i e os 

coeficientes de inclinação da regressão )k(

i diferem entre as unidades individuais, entretanto, 

é assumido que esses parâmetros são constantes (Santos, Jacinto, & Tejada, 2012). 

Basicamente dois testes estatísticos são utilizados: 
(5) 
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Em que Hnc

T,NW  corresponde à estatística Wald individual da observação i sob: H0: 0i  . 

Sob a hipótese de não causalidade, cada estatística Wald individual converge assintoticamente 

a uma distribuição
2 com k graus de liberdade. 

Sob a hipótese de independência cross-sections, as N estatísticas individuais Wald são 

independentes. A média cross-sections Hnc

T,NW  convergem a uma distribuição normal quando T 

tende a infinito e então N também tende a infinito. Logo, a estatística padronizada referente ao 

teste é obtida conforme a Equação 6: 
(6) 
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Assume-se como hipótese nula do teste que “não há relação causal” para todos os 

estados do Painel (Hipótese de Não Causalidade Homogênea); e alternativa a Hipótese de Não 

Causalidade Heterogênea. Releva destacar que todas as estatísticas aqui descritas são 

estimadas por meio do Software EViews 9.0. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 1 são ilustrados os mapas espaciais da quantidade de processos registrados 

pelo Tribunal de Contas de União, bem como o número de multas registradas pela Polícia 

Rodoviária Federal. Em que os estados com maior número de processos por improbidade 

administrativa proporcional a sua população está na Região Norte, ao passo que os estados 

com maior número de multas de trânsito proporcional ao seu número de habitantes estão no 

Centro-Oeste. A região Sul concentra o menor número de processos, e a região Norte o menor 

número de multas de trânsito em rodovias federais, ambos proporcionalmente aos seus 

números de habitantes. 

Boll (2010) já tinha constatado quase a totalidade dos Estados ilustrados com as cores 

mais escuras na Figura 1 (a), como sendo os mais corruptos do país, e.g., Roraima, Amapá, 

Maranhão. E entre os menos corruptos, e.g., Rio Grande de Sul, Paraná e Santa Catarina.  
 

 

Figura 1: Mapa Espacial do Número de Processos (1) e Multas (2) Referentes ao 1º Semestre 2007 e 2º 

Semestre 2014 

 
Nota. (a) Escore-Z do produto referente à razão entre o número de processos e população; (b) Escore-Z do 

produto referente à razão entre o número de multas e população. As cores mais escuras ilustra que o Estado em 

observação tem valores acima da média, cores mais claras ilustram o contrário. Neste sentido, quanto mais 

positivo for o Escore-Z do Estado, menos accountable são os seus políticos; e igualmente no que tange a 

accountability cidadã. 

 

De acordo com as variáveis aparentemente não apresentam tendência ao longo do 

período longitudinal de 2007 a 2014. Não obstante, a fim de verificar se elas assumem um 

processo explosivo no painel e individualmente, i.e., se existe a presença de raiz unitária, são 

aplicados os testes de Levin-Lin-Chu e Im-Pesaran-Shin.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  (b) 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolução Conjunta das Séries (2007s1 a 2014s2): Combinação dos Cross-Sections  
Proxy Accountability Política                                           Proxy Accountability Cidadã 

 
 

As estatísticas dos testes demonstram que todas as variáveis são estacionárias, i.e., bem 

como conjuntamente não são explosivas, i.e., o painel completo (Tabela 1). Ambos os 

resultados foram obtidos nas séries em primeiro nível. Nesta direção infere-se que as variáveis 

apresentam uma mesma ordem de integração. 
 

Tabela 1: Teste de Raiz Unitária (LLC e IPS) para Dados em Painel 

H0: O painel assume um processo não estacionário 

Estatística Accountability Política Accountability Cidadã 

Levin-Lin-Chu -4.81778* -4.97628* 

H0: As variáveis individualmente assumem um processo não estacionário 

Estatística Accountability Política Accountability Cidadã 

Im-Pesaran-Shin -6.68011* -5.51350* 

*Significante a 1%. 

Nota. Variáveis em nível, com intercpeto e sem tendência. 

 

Na Tabela 2 encontram-se os resultados dos testes de cointegração para dados em painel 

sugerido por Pedroni. Todas as estatísticas do teste tanto para within quanto between rejeitam 
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a hipótese nula – que não há cointegração entre as séries utilizadas como proxies da 

accountability política e accountability cidadã –. Doravante, pode-se inferir que o 

comportamento oportunista de agentes políticos por meio de atos corruptos relacionados à 

malversação, desvio e má prestação dos recursos públicos auxilia a prever o comportamento 

dos cidadãos no trânsito local, neste caso, nas rodovias federais. Bem como, o inverso. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: Testes de Cointegração em Painel de Pedroni 

Painel  Grupo 

Estatística 

(p-valor) 
 

Estatística 

(p-valor) 

v 
5.323742 

(0.0000) 
 v – 

rho 
–8.075590 

(0.0000) 
 rho 

–4.475882 

(0.0000) 

PP 
–9.666302 

(0.0000) 
 PP 

–11.64386 

(0.0000) 

ADF 
–9.145536 

(0.0000) 
 ADF 

–10.69201 

(0.0000) 

Nota. Variáveis em nível, com intercpeto e sem tendência. 

 

Complementarmente, a fim de analisar as relações de longo prazo entre as variáveis faz-

se o uso dos métodos Dynamic OLS (DOLS) e Fully Modified OLS (FMOLS). De modo geral, 

é possível inferir que as variáveis que exercem o poder explicativo são estatisticamente 

significativas ao nível de 1%. Logo, o painel de longo prazo evidenciado, indica que as 

elasticidades reportadas sugerem que tanto a proxy da accountability política tem um efeito 

positivo sobre a proxy da accountability cidadã quanto o inverso. Em que existe um efeito 

maior da variável política para a variável cidadã. Este resultado coaduna com a literatura 

quanto à abordagem sistêmica e da institucionalização da corrupção, i.e., comportamentos 

oportunistas dos líderes políticos pode causar um efeito cascata no restante da sociedade (e.g., 

Brei, 1996). 

 
Tabela 3: Estimação dos Vetores de Cointegração em Painel 

Variável Dependente: Proxy Accountability Política 

 DOLS  FMOLS 

 Coeficiente Erro Estatística-t  Coeficiente Erro Estatística-t 

PACCID 0.063228 0.001128 56.03193*  0.059817 0.001224 48.86828* 

Variável Dependente: Proxy Accountability Cidadã 

 DOLS  FMOLS 

 Coeficiente Erro Estatística-t  Coeficiente Erro Estatística-t 

PACPOL 18.04882 0.438702 41.14142*  18.42752 0.493442 37.34483* 

*Significante a 1%. 

Nota. PACCID = Proxy Accountability Cidadã; PACPOL = Proxy Accountability Política. 

 

Na Tabela 4 é evidenciado o teste de causalidade de Hurlin-Dumitrescu (HD) sob a 

hipótese de não causalidade entre as variáveis PACPOL e PACCID. O teste é realizado 

utilizando-se três defasagens, em que é possível perceber que apenas na terceira defasagem 



 
 

 

existe uma evidência que leva a rejeição do teste de causalidade HD. O teste apresenta um 

poder maior de causalidade provocada da variável PACCID para a variável PACPOL 

indicando que a proxy da accountability política tem um maior valor estatístico, que pode 

prevê o comportamento da proxy da accountability cidadã. Em outras palavras, o 

comportamento oportunista de agentes políticos por meio de atos corruptivos pode ser um 

bom parâmetro para prever a maneira como os cidadãos, mais precisamente os condutores de 

veículos se comportam moralmente e eticamente no trânsito das rodovias brasileiras.  
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 4: Teste de Causalidade em Painel de Hurlin-Dumitrescu (HD) 

Defasagem k=1 k=2 k=3 

Proxy Accountability Cidadã   Proxy Accountability Política 

Hnc

T,NW  
1.68679 

(0.2037) 

2.43502 

(0.8372) 

6.63413 

(0.1067) 
Hnc

T,NZ  1.27110 

(0.2037) 

-0.20545 

(0.8372) 

1.61325 

(0.1067) 

Proxy Accountability Política   Proxy Accountability Cidadã 

Hnc

T,NW  
1.68670  

(0.2038) 

2.64323 

(0.9139) 

6.94776 

(0.0643) 
Hnc

T,NZ  1.27084 

(0.2038) 

0.10814 

(0.9139) 

1.85034  

(0.0643) 

 

Sumariamente os resultados encontrados nos permite confirmar a hipótese geral do 

estudo, em que o comportamento dos agentes políticos por meio de atos de corrupção está 

relacionado temporalmente com o comportamento dos cidadãos no trânsito. Nesta perspectiva 

a accountability política ajuda prever a accountability cidadã ou vice-versa, i.e., existe um 

efeito bidirecional entre as duas medidas. 

Os achados também convergem analogamente às discussões de que comportamentos 

imorais e antiéticos, e.g., corrupção, e desrespeito às leis de trânsito, têm uma forte relação 

com as características culturais arraigados no tecido social do país, sobretudo, num aspecto 

temporal (e.g., Fisman & Miguel, 2007). Ademais, que a corrupção neste sentido é algo 

sistêmico e institucional segundo as linhas de abordagens da teoria da corrupção (Brei, 1996). 

Logo, a necessidade de líderes políticos mais honestos se faz necessário a fim de influenciar o 

comportamento do restante da sociedade. De acordo com Zielinski (2015, p. 109) a falta de 

governança conjugada aos escândalos de corrupção e malversação dos recursos públicos “tem 

contribuído, e muito, para que a sociedade civil passe a questionar a própria legitimidade 

daqueles que a representam. Não à toa, está em voga a discussão sobre reforma política.” 

Assim, a necessidade de indivíduos mais instruídos e questionadores dos atos públicos, 

da mudança do papel social, em que aqueles deixem de ser tutelados do Estado para guardião 

dos seus próprios direitos, agindo em conjunto (cidadania organizada) a fim de forçar os 

agentes públicos e políticos a prestarem de modo contínuo contas de seus atos, sabendo-se 

que por meio do controle induz-se a responsividade daqueles agentes em relação aos anseios 

da sociedade (Campos, 1990; Zielinski, 2015). 

 

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 



 
 

 

Neste estudo buscamos inovar as discussões acerca da accountability, relacionando-a 

com comportamentos oportunistas, imorais, antiéticos, atos irresponsivos e.g., corrupção, etc. 

O efeito bidirecional existente entre a falta de responsabilização política e a falta de 

responsabilização cidadã. Assim, o objetivo deste estudo por meio de uma análise empírica 

econométrica foi verificar a existência de cointegração e relação causal entre duas variáveis 

escolhidas como proxies para a accountability política e accountability cidadã, viz., (1) o 

número de processos por improbidade administrativa registrados pelo Tribunal de Contas da 

União em razão da má prestação de contas por políticos (accountability política); e (2) o 

número de multas de trânsitos registradas nas rodovias federal do país catalogadas pela 

Polícia Rodoviária Federal (accountability cidadã). 

A contribuição com apresentação conceptual framework sobre accountability, e a 

discussão da relação entre a corrupção política e responsabilização cidadã, consegue-se 

também prever que as proxies da accountability política e accountability cidadã estão 

cointegradas, i.e., relacionados temporalmente em longo prazo, bem como existe causalidade 

bidirecional entre elas. Em que o choque provado pela accountability política é maior na 

accountability cidadã em relação ao oposto. Este prognóstico era esperado de acordo com a 

literatura à luz da discussão da corrupção sistêmica e da teoria institucional. Neste contexto, 

atos imorais e antiéticos geralmente enraizados no tecido social tende a provocar um efeito 

tanto top-down quanto bottom-up. No caso dos Estados brasileiros, percebeu-se um efeito 

maior em relação ao primeiro, em que o reflexo do comportamento dos políticos, i.e., atos 

corruptos, capturado por meio do número de processos por improbidade administrativa tende 

a impactar em grande medida os comportamentos não responsivos dos cidadãos, neste caso 

capturado por meio da quantidade de multas incorridas nas rodovias federais. 

Verificou-se que os resultados permitem discordar da teoria funcionalista de que a 

corrupção em certa medida é boa para o desenvolvimento do Estado. No caso brasileiro, 

percebe-se que, com efeito, a corrupção não apenas tem contribuindo para os desvios de 

recursos públicos e aprofundamento das desigualdades regionais, também pode ensejar 

comportamentos desonestos da população local, mais precisamente dos condutores de 

veículos. Neste cenário, infringindo leis de trânsito, sobretudo, trafegando além do limite 

permitindo pelas regras locais. Logo, tanto a accountability política, i.e., dos atores políticos é 

deficiente, quanto ela coloca em “xeque” a responsabilização cidadã dos indivíduos. O estudo 

sugere políticas públicas que possam formar indivíduos mais responsáveis, a começar pela 

disciplina de accountability nos diversos estágios do ensino, i.e., pré-escola, fundamental, 

médio, superior, bem como nos cursos de formação de condutores de veículos.  

Ademais, este estudo não esgota o vasto campo de pesquisa nessa área, principalmente, 

em relação ao efeito sistêmico da corrupção no tecido social brasileiro, de onde emergem os 

potenciais líderes políticos que poderão chegar ao poder com possibilidade de estabelecer 

políticas públicas para o país. 
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