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Que a corrupção é comum no Brasil todo mundo está cansado de saber. Mas para identificar o 
que os grandes executivos acham sobre o tema, foi realizada uma pesquisa. Para 96%, ela é o 
maior problema do nosso País 
 
Se alguém lhe perguntasse o que significa a palavra corrupção, certamente a resposta não 
tardaria e, com certeza, a primeira coisa que lhe viria à mente seria os escândalos nos vários 
escalões do poder público. Provavelmente terminaria a frase com um debochado: "no Brasil é 
assim mesmo!".  
 
Pois bem, você e a maioria dos CEOs pesquisados pela Pricewaterhouse- Coopers, empresa de 
auditoria, assessoria tributária e gestão empresarial têm a mesma opinião, pelo menos é o que 
foi constatado com a 2ª Pesquisa de Líderes Empresariais Brasileiros.  
 
E basta procurar no dicionário Aurélio a definição dessa palavra para ficar ainda mais ciente de 
que você tem uma boa percepção do que acontece quando o negócio é dinheiro público. 
Corrupção significa o ato ou efeito de corromper, decomposição, putrefação. Devassidão, 
depravação, perversão. Suborno. Infelizmente, convivemos com ela diariamente, seja na 
política, na economia, na Igreja ou no futebol.  
 
Fenômeno comum nas nações em desenvolvimento -- mas não se iluda, pois há também nos 
países considerados de primeiro mundo -, ela influencia diversos setores do nosso país. Foi 
com base nisso que a PricewaterhouseCoopers realizou um estudo para mostrar a percepção 
que os grandes executivos têm sobre o assunto.  
 
O levantamento foi feito com 79 CEOs brasileiros e constatou que 81% dos profissionais 
entrevistados consideram o grau de transparência do setor público baixo ou muito baixo. Em 
contrapartida, 71% classifica o nível de transparência do setor privado médio ou alto.  
 
A corrupção foi apontada por 96% dos participantes como a questão ética mais importante no 
Brasil, superando a ineficiência dos serviços públicos, a pobreza e o desemprego. Eles também 
disseram que a corrupção, ao lado do excesso de regulamentação, é o principal desafio diante 
da globalização dos negócios. 
 
Para comentar o resultado da pesquisa, Vida Executiva convidou o cientista político Bruno 
Speck, que também é professor do Departamento de Ciência Política e do Instituto de Filosofia 
e Ciências Humanas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e consultor sênior da 
Transparency International para América Latina, e o economista Carlos Eduardo Oliveira, 
conselheiro do Conselho Regional de Economia de São Paulo (Corecon). Aqui, eles dão um 
panorama da corrupção no Brasil, falam sobre sua influência na nossa economia e indicam o 
caminho para combatê-la. 
 
81% CONSIDERAM O GRAU DE TRANSPARÊNCIA DO SETOR PÚBLICO BAIXO OU MUITO BAIXO 
Segundo o cientista político Bruno Speck, essa cobrança em relação à falta de transparência 
nos negócios governamentais é algo historicamente recente. "A falta de limpidez é da natureza 
do setor público e, torná-lo límpido, faz parte do desenvolvimento político da sociedade", 
observa. Segundo ele, a população só tomou conhecimento sobre o controle do poder público 
por volta do século XIX, de onde surgiu a instauração dos três poderes - Legislativo, Judiciário 
e Executivo. "Os cidadãos só podem participar da fiscalização do poder público, denunciar 
casos de desvio de verbas e analisar como o dinheiro público é administrado pela classe 
política, se tiverem acesso às informações sobre o orçamento, à eficiência dos serviços 
públicos e os contratos do Estado com os seus prestadores de serviços", explica. 
 
É preciso permitir que a 
população tenha acesso a dados 
sobre a gestão do Estado. 
Esta é a chave para combater a corrupção 



BRUNO SPECK, CIENTISTA POLÍTICO E PROFESSOR DA UNICAMP 
  
71% CLASSIFICAM O NÍVEL DE TRANSPARÊNCIA DO SETOR PRIVADO COMO MÉDIO OU ALTO 
E, POR ISTO, ELE SERIA MENOS CORRUPTO DO QUE O PÚBLICO 
"A questão não é qual dos dois setores é mais corrupto, mas sim qual é a melhor maneira de 
evitar este tipo de conduta", é o que acredita o economista Carlos Eduardo de Oliveira. Para 
ele, os casos de corrupção deveriam ser punidos com rigor, pois isso diminuiria as 
irregularidades. "Ainda assim, o âmbito privado tende a ser menos corrupto e mais eficiente. 
Isto porque seu maior comprometimento é com o lucro e, para tanto, as empresas têm 
mecanismos próprios de controle de corrupção e de punição para aqueles que desobedecerem 
a estas regras", esclarece o economista. 
 
68% PREVÊEM QUE O INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO TENDE A AUMENTAR NO PAÍS 
 
"O Brasil tem alta capacidade produtiva, abundância de recursos naturais e um grande 
mercado consumidor interno, fatores que contribuem para o crescimento da economia", 
ressalta Carlos Eduardo. O país tem uma economia sólida e pode se tornar futuramente uma 
potência mundial. “Entretanto, completa o economista, para que isso ocorra, é preciso que 
haja mais transparência nas negociações internas e externas, de modo que o investidor se 
sinta mais seguro”. 
 
91% ACHAM QUE A FALTA DE TRANSPARÊNCIA É UMA DAS PRINCIPAIS CAUSAS DA 
CORRUPÇÃO 
 
"O sigilo e a burocracia são regras ambíguas que favorecem o crescimento da corrupção", 
analisa o professor Bruno Speck. A falta de nitidez, diz ele, pode ser resultado do excesso de 
burocracia, mas, em muitos casos, ela é uma estratégia deliberada do Estado para facilitar a 
exploração de recursos públicos. "No entanto, é difícil dizer quem surgiu primeiro: a falta de 
nitidez ou a corrupção. Não se pode negar, porém, que os atos corruptos são sempre 
beneficiados por esta escassez de clareza". 
 
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA POLÍTICA - QUEM SAI GANHANDO?  
Estamos em ano eleitoral, época em que os partidos políticos recorrem às grandes empresas 
para o financiamento de suas campanhas. 
 
Esses recursos, claro, não saem de graça para os partidos. As organizações, na maioria das 
vezes, saem lucrando com privilégios oferecidos pelos políticos. O grave é que esses benefícios 
podem ter diversas formas, como vantagens nas compras públicas, licenças, créditos 
governamentais, perdão de dívidas, acesso exclusivo às informações sobre regulação de 
mercado, investimentos públicos e estratégias de desenvolvimento.  
 
Também são favorecidas com a evasão de impostos, a transgressão de regras trabalhistas ou 
ambientais e omissão do poder público na investigação e sanção de crimes cometidos por elas. 
Na realidade, todas as maneiras de corrupção prejudicam a população. No momento em que 
uma empresa superfatura determinado produto ou quando vende para órgãos públicos, são os 
próprios cidadãos que estão pagando a conta mais cara, seja com aumento de impostos, já 
que o governo precisa arrecadar mais para pagar, seja com a falta de investimentos nos 
setores básicos, como Saúde, Educação e Transportes. 
 
96% APONTAM A CORRUPÇÃO COMO A QUESTÃO ÉTICA MAIS IMPORTANTE NO BRASIL 
Para estes executivos a corrupção é um dos grandes desafios da globalização dos negócios. Ela 
estaria à frente da ineficiência dos serviços públicos, da falta de responsabilidade fiscal, da 
pobreza e do desemprego. O economista Carlos Eduardo diz que, concorrência, barreiras 
tarifárias e dumping internacional são outras dificuldades que o empresariado brasileiro terá 
que enfrentar. Para entrar com tudo na globalização dos negócios, o Brasil também precisa 
investir em infra-estrutura, focando no transporte, energia e saneamento básico . 
 
A CORRUPÇÃO NO SETOR PÚBLICO AFETA OS INVESTIMENTOS NO SETOR PRIVADO 
 



A falta de transparência no setor público pode causar fuga de investimentos estrangeiros, falta 
de credibilidade no mercado internacional e desvalorização monetária - é o que dizem os CEOs 
entrevistados durante a pesquisa. Quando há corrupção e as regras para investir em um país 
não são muito claras, a tendência é que o investidor estrangeiro fuja. "O altos impostos no 
Brasil a as elevadas taxas de juros também podem prejudicar o investimento externo direto", 
conclui o economista Carlos Eduardo. 
 
Para acabar com a corrupção 
deve-se fiscalizar a arrecadação 
e os gastos do governo, punir 
com rigor os atos corruptos e 
criar itens de controle  
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