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Resumo
A corrupção é um dos temas cotidianamente abordados pela mídia. Trata-se de um
fenômeno que transcende a esfera do interesse público, praticado por agentes
governamentais e privados que possuem o intuito de auferirem benefícios ilegais em
contraposição aos interesses de toda a sociedade. A corrupção influência
negativamente os níveis de investimentos nacionais e internacionais, uma vez que
um ambiente com alto índice de corrupção eleva custos de investimentos e traz
incerteza quanto aos resultados podendo, portanto, inibir práticas empreendedoras.
Destarte, a corrupção é um fenômeno por meio do qual o interesse privado
prevalece sobre o público causando, entre inúmeros danos, limitações ao
desenvolvimento econômico de uma sociedade. Ao contrário, o empreendedorismo,
que ocorre quando o indivíduo inova produtos e processos, contribui para o
desenvolvimento econômico de dado país. Portanto, o presente artigo buscou
responder à seguinte questão: existe correspondência entre o nível de Percepção da
Corrupção e o nível de Empreendedorismo dos países? A hipótese a ser testada é a
de que os países menos corruptos apresentam uma população mais
empreendedora. Assim, o objetivo do presente trabalho foi verificar se existe
correlação direta entre o nível de empreendedorismo e o nível de corrupção de
determinado país. Para a construção do referêncial teórico foram utilizados artigos
da plataforma CAPES, bem como informações retiradas dos sites da Transparency
International (TI) e do Instituto Global de Empreendedorismo e Desenvolvimento
(GEDI). Os dados para comparação dos índices também foram obtidos nos sites da
TI e da GEDI. Após a verificação da classificação dos países no Índice de
Percepção da Corrupção (IGE) com o Índice Global de Empreendedorismo (IPC)
constatou-se que existe correspondência direta entre o alto nível de
empreendedorismo e o baixo nível de corrupção de determinado país, sendo que os
países que possuem a população mais empreendedora do mundo, também são os
países que possuem os menores níveis de corrupção. De um modo geral, não se
verificou uma grande variação entre o nível de corrupção e o nível de
empreendedorismo apresentados pelos países, levando-se em consideração os
critérios para mensuração utilizados pelo IGE e pelo IPC. Percebe-se que há
similaridade entre os resultados das classificações do IGE e do IPC apesar de
utilizarem metodologias diversas para análise das variáveis, o que sugere a
possibilidade de relação entre as causas dos fenômenos, pois os mesmos países
que possuem níveis de corrupção sobre controle, também possuem um campo
propício para o desenvolvimento do empreendedorismo. Propõe-se a elaboração de
futuros estudos que abordem estas questões de correspondência entre
empreendedorismo e corrupção, levando em consideração, também, as variáveis de
cada índice, apresentando análises mais profundas sobre o assunto, bem como os
principais fatores causais relacionados aos dois fenômenos.
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