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PROJETO DE PESQUISA: A RACIONALIDADE ECONÔMICA DA CORRUPÇÃO DESVENDADA PELA 
OPERAÇÃO LAVA JATO: UMA ANÁLISE INSPIRADA PELA PERSPECTIVA COMBINADA DA TEORIA 
DA ESCOLHA PÚBLICA E ESCOLA AUSTRÍACA DE ECONOMIA. 

Líder: Profa. Dra. Roberta Muramatsu 

Início: 2017 

Situação: Em andamento 

Financiamento:  

Natureza: Pesquisa 

 
DESCRIÇÃO: Parece lugar comum dizer que explicar os escândalos de corrupção que envolvem 
agentes públicos (políticos e burocratas), indivíduos do setor privado (executivos e donos de 
empresas), operadores financeiros e bancos e/ou agências públicos (p.ex. BNDES) está longe 
de ser uma tarefa trivial. Parte da dificuldade decorre do reconhecimento de que a corrupção 
é um fenômeno complexo que extrapola o domínio das análises econômica e política, 
envolvendo dimensões culturais, morais e até mesmo religiosas. O ponto de partida desta 
pesquisa é a visão de que se faz necessária uma investigação rigorosa sobre a racionalidade 
econômica da corrupção no Brasil do século XXI, período marcado pela divulgação de grandes 
escândalos envolvendo figuras importantes dos setores público e privado, trazidos à tona pela 
Operação Lava Jato. O objetivo do projeto de pesquisa é oferecer uma interpretação sobre a 
lógica e eventuais consequências (não pretendidas) da rede de corrupção na interface do 
governo e setor privado brasileiro desvendada pela força tarefa da Lava Jato que teve início em 
2014. Mais precisamente, o projeto examina a contribuição de um arcabouço analítico que 
integra contribuição da Teoria da Escolha Pública (também chamada de Economia da Política) 
e da Escola Austríaca de Economia) para compreender de modo mais sistemático a corrupção 
brasileira e sua forte conexão com a institucionalização do chamado rent-seeking (atividades 
através das quais rendas de privilégio são obtidas através dos usos de conexões políticas) e dos 
esquemas ilegais de financiamento de partidos e campanhas eleitorais. Para tanto, será 
realizada uma análise interpretativa textual de processos representativos da operação 
Operação Lava Jato, que tenham resultado, pelo menos, em sentença condenatória em 
primeira instância, envolvendo políticos e dirigentes de grandes empresas públicas e privadas.  
O propósito é identificar e analisar evidências sobre a relevância das seguintes categorias 
analíticas para explicar a corrupção como resultado das intervenções do governo e suas 
transferências de renda, trocas de direitos de propriedade e concessão de benefícios e 
privilégios a pessoas ou grupos de interesse específicos em troca de recursos para 
financiamento de campanhas e meios de preservar poder dos burocratas e políticos.  São elas: 
(a) corrupção de governo como troca voluntária de favores entre indivíduos dos setores 
público e privado; (b) empresas privadas como rent-seekers (caçadores de rendas de privilégio 
oferecidas pelo setor público),  (c) burocratas e funcionários públicos como empreendedores  
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políticos (vendedores de privilégios) que buscam satisfazer seus objetivos de manutenção de 
poder, (d) propina como forma na qual a atividade de rent-seeking pode se manifestar; (e) 
relações de compadrio (crony relations) como manifestações de ambiente político com 
transparência reduzida e informação assimétrica; (f) relações econômicas de compadrio como 
expressões de ambiente com grande intervenção estatal e baixa competição. Tal interesse de 
pesquisa está alinhado com o compromisso do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica de 
contribuir com pesquisas sobre efeitos perversos das distorções existentes na matriz 
institucional brasileira (como a corrupção) que colocam, por sua vez, obstáculos não 
negligenciáveis para o surgimento de um ambiente de economia e negócios caracterizado 
pelos ideais de liberdade e prosperidade. 

Integrantes Categoria 
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