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Pesquisa brasileira de Exposição da Corrupção - PBEC

Motivação
produção de dados e informações para

alavancagem do conhecimento

sobre o fenômeno da corrupção para

sua melhor compreensão e

aprimoramento da gestão de riscos

de sua ocorrência e dos instrumentos

proporcionais e direcionados para

prevenção da corrupção.

A Minha real 

experiência

com 

Corrupção 

foi...



Pesquisas com base em evidências reais

Pesquisas diretas por 
amostragem são o mecanismo

eficaz para:

Obter
informações

mais 
precisas

Detalhar
formas de 
corrupção

Identificar os
envolvidos
nas práticas
de corrupção

Mugellin. Existing Tools to Measure Corruption,

UNODC. Byrne, Arnold and Nagano, 2010;

Donchev and Ujhelyi, 2014;Knack, 2007

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/herramientas-medicion-la-corrupcion-en-mundo-2/
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/832251468332984868/building-public-support-for-anti-corruption-efforts-why-anti-corruption-agencies-need-to-communicate-and-how
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/832251468332984868/building-public-support-for-anti-corruption-efforts-why-anti-corruption-agencies-need-to-communicate-and-how
https://documents.worldbank.org/en/publication/documents-reports/documentdetail/832251468332984868/building-public-support-for-anti-corruption-efforts-why-anti-corruption-agencies-need-to-communicate-and-how
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124066
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124066
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1124066
https://www.jstor.org/stable/40072027?seq=1


Trajetória da Pesquisa

Evidências Estatísticas
Agenda 

ODS 2030 -
ONU.

“O que não se mede, 

não gerencia”

…que pagaram um suborno ou a quem foi
pedido um suborno por funcionários públicos, nos

últimos 12 meses

META 16.5 ODS 2030– REDUZIR 
SUBSTANCIALMENTE A CORRUPÇÃO E O SUBORNO 

EM TODAS AS SUAS FORMAS.

Proporção de

PESSOAS… (ODS 16.5.1)

Proporção de

EMPRESAS… (ODS 16.5.2)



Percepção
Pesquisas com 

governo, mercado e 
academia

Exposição
Pesquisas cidadãos, 

empresas, 
servidores

Indício
Denúncias e 

resultados e trilhas 
de auditoria

Apuração
Resultados de 
acusatórios e 

sanções

Evidências sobre corrupção

...

Corrupção



No mundo, das pesquisas
sobre corrupção…

140 pesquisas mundiais
buscam a mensuração

- 18% tratam de experiência real
com corrupção

- 11% tem representatividade
subnacional

Mugellin. Existing Tools to Measure

Corruption, UNODC.

http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/herramientas-medicion-la-corrupcion-en-mundo-2/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/herramientas-medicion-la-corrupcion-en-mundo-2/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/herramientas-medicion-la-corrupcion-en-mundo-2/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/herramientas-medicion-la-corrupcion-en-mundo-2/
http://www.cdeunodc.inegi.org.mx/index.php/herramientas-medicion-la-corrupcion-en-mundo-2/


A escala do IPC vai de 0 a 100, 0 (altamente
corrupto)  100 (muito íntegro).

Pesquisa de Percepção – IPC 2019

VISIBILIDADE = MAIOR QUANTIDADE OU MAIOR 
QUALIDADE? 

https://transparenciainternacional.org.br/ipc

https://transparenciainternacional.org.br/ipc


Metodologia UNODC
PESQUISA DE EXPOSIÇÃO À CORRUPÇÃO

Objetiva avaliar a prevalência do suborno, os
setores e grupos populacionais mais
vulneráveis e a resposta do estado à
corrupção.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

https://www.unodc.org/documents/lpo-

brazil//Topics_corruption/Publicacoes/CorruptionManual_2018_web.pdf

Avaliar Prevalência 

Características 

Mecânica

Custo 

Probabilidade de relatar 

Impedimentos para relatar 

https://www.unodc.org/documents/lpo-brazil/Topics_corruption/Publicacoes/CorruptionManual_2018_web.pdf


Pesquisa de Exposição ENCIG -

https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825196387.pdf

Medir a percepção e frequência de
práticas de corrupção no Estado e em
algumas das principais instituições do
México.

Identificar situações de subornos como
condição para obter ou facilitar a prestação
do serviço, evitar uma penalidade ou obter
algum outro benefício.

Mensurar procedimentos e serviços nos
quais a corrupção é mais frequente e o
custo para a população.

https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825196387.pdf


https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5724

Prevalência da corrupcão

.

Corrupção por tipo de trâmitePesquisa de Exposição ENCIG - MX

A percepção da frequência diminuiu, de 
91,1% em 2017, para 87% em 2019. 

No entanto, a taxa de prevalência de 
corrupção aumentou de 14.635 vítimas por 
100 mil hab em 2017, para 15.732 em 2019.

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5724

A maioria das experiências de corrupção em 
2019 continua em trato com segurança pública 
e reduziu mais na abertura de empresas

ENGIC 2017
ENCIG 2019

https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5724
https://www.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=5724


Pesquisa Nigéria 
2015/2016

Os nigerianos consideram que o 
suborno é o terceiro maior
problema do país;
-Nem sempre o suborno e atos
similares são percebidos como
corrupção na Nigéria;
-Quase um terço dos nigerianos
adultos pagam propina quando
em contato com agentes
públicos;
Em média, é pago quase um 
suborno é pago por adulto/ano.
- O risco de pagamento de 
suborno na Nigéria aumenta
com maiores níveis de educação
e renda;



Premissas da PBEC

•Pesquisa Digital
Representatividade 

Nacional
Cidadãos Empresas



Desafios da pesquisa

•Proteção ao 
respondente

O desenho do 
instrumento de 

pesquisa

Trade-off 
informação vs 
responsividade

Redução de 
vieses

• Desejabilidade



Expectativas com resultados da PBEC

Obter a Taxa de prevalência da Corrupção

Compreender melhor o fenômeno nacionalmente
e concililar percepções com as evidências

Comparabilidade de dados e desagregação das 
informações

Aprimorar as medidas anticorrupção



Governança do projeto PBEC

Cooperação 
técnica com IPEA

Coordenação da 
CGU

Aconselhamento
do Conselho de 
Transparência 

Pública e Combate à 
Corrupção (CTPCC)

• AGU

• Casa Civil /PR

• CNI

• Transparência Brasil

• UnB



Etapas do projeto

2020/2021
ELABORAÇÃO DA 

PESQUISA

Levantamento de tipos a 
investigar (classificações), 

requisitos da pesquisa

Definição de amostras, 
instrumentos e estratégias de 
coleta e tratamento de dados

2022
APLICAÇÃO COM 

EMPRESAS

Coleta, tratamento e 
análise de dados

Divulgação dos resultados
para “pessoas jurídicas”

2023
APLICAÇÃO COM 

CIDADÃOS

Coleta, tratamento e 
análise de dados

Divulgação dos resultados
para “pessoas físicas”



Exercitando técnicas

Acesse 
https://bit.ly/simulapbec

Responda a Pesquisa

https://bit.ly/simulapbec

