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questão política tão importante na década 
de 1990? Da India à Itália, do Japão ao Bra-
sil, da Coréia ao México e à Venezuela, por 

que sociedades que tradicionalrnente tolera-
vam a corrupção no governo e no setor privado  

perderam a paciência, com seus cidadãos dispos-
tos a sair às ruas a fim de derrubar altas autorida-

des acusadas de delitos?
     A escalada recente desse tipo de reação  

torna essas questões mais urgentes. Seis chefes  
de estado foram depostos e centenas de  

ministros, legisladores e homens de negócios  
perderam seus empregos e sua liberdade  

graças a escandalos de corrupção  
em muitas nações, levando  

ao suicídio em alguns  
casos. Na Coréia do  

Sul o ex-presi-
dente Roh Tae  
Woo foi recen-
temente preso  

e processado 
por ter recebi-

do mais de 300 
milhões ao dólares 

de 35 grupos empre-
sariais durante seus cinco anos de  

mandato. Na Colômbia. o presidente  
Ernesto Samper está sendo pressionado para renunciar em  
meio a revelações de que teria recebido milhões de dólares em  
contribuições de campanha do cartel de Cali. Os escándalos de 
corrupção surgem em todas as regiões do mundo, independente 
de cultura ou níveis de renda.
   O impacto desses escândalos tem sido especialinente forte  
sobre as democracias européias. Na França e na Itália, investiga-
ções levadas a cabo por magistrados agressivos, apoiados pela opi-
nião pública irada, levaram à renúncia de ministros e acusações 
criminais decorrentes do conluio entre líderes políticos e grandes 
empresas. Com o aprofundamento das investigações, dezesseis 
ex-ministros franceses e diretores de grandes grupos empresa-
riais - Renault, Paribas, Alcatel, Compagnie Générale des Eaux 
e Groupe Bouygues ” foram processados e seis deles condenados 
por várias acusações de subornos e comissões Antes disso. um ex-

     Corrupção é uma palavra que sorgo da idéia de 
ruptura, ajudando a explicar seus seus perigos. A 
privatização do interesse público, 0 uso de cargos 
públicos para ganhos pessoais tem sido endémico 
nas sociedades complexas ao longo da experiência 
humana. Ela infestou a administração 
do Império Romano, levou a  
China antiga à estagnação  
econôrnica, enfraqueceu as 
cidades-estados da Renas-
cença italiana, obstruiu o 
desenvolvimento político da 
Grã-Bretanha e dos Estados 
Unidos e acelerou o colapso 
do comunismo na Rússia e 
na Europa Oriental. Ramsay 
MacMullen observou em seu 
livro Corruption and 
the Decline of 
Rome que “o 
desvio da ener-
gia dos servido-
res do governo 
das direções em 
que essa energia  
deveria ser gasta pode  
mudar a história”. Desde que 
os estados latino-americanos conquistaram a 
independência,na década de 1820, apropriar-se dos recursos 
públicos tornou-se fácil graças à fraqueza e à instabilidade 
dos novos governos formados depois do colapso do domínio  
imperial espanhol e português. Em With Broadax and 
Firebrand, obra-prima publicada postumamente, Warren Dean, 
um dos fundadores do Instituto Fernand Braudel de Economia 
Mundial, afirma: “A troca de património estatal pelo ganho de 
curto prazo de interesses privados é um tema que se repete na 
história do Brasil, tão engenhosa e variadamente perseguido e 
tão arraigado que chega a parecer a verdadeira razão da exis-
tência do Estado”. Contudo, apareceram em tempos recentes  
muitos sinais de que os velhos costumes estão mudando.  
Surgem novas questões que afetam o futuro das democracias 
modernas em todo o mundo.
   Por que, por exemplo, a corrupção se tornou de repente uma 
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entrou em  
colapso, bandos de polí-
ticos, advogados, contadores, vendedores 
de imóveis e banqueiros milionários intimidaram ou dribla-
ram os controladores estaduais e federais antes que pudes-
sem investigar o saque. Em 1986, antes que quase todas as 
S&Ls estaduais entrassem em colapso, o senador David Pryor, 
de Arkansas, escreveu às autoridades federais para protestar  
contra “um sistema deliberado de perseguição a muitas institui-
ções no nono Federal Home Loan Bank Board District”. Uma 
das menores instituições falidas de Arkansas foi a Madison  
Guaranty Savings and Loan, que tinha entre seus advogados 
Hillary Rodham Clinton, esposa do então governador do  
estado e hoje presidente dos Estados Unidos. 
   Embora não tenham conseguido implicar sra. Clinton em 
atividade criminosa, esses escândalos de Arkansas reforçaram 
a idéia de Vito Tanzi, o respeitado especialista em assuntos 
fiscais do Fundo Monetário Internacional, para quem “a cor-
rupção talvez seja um problema mais comum no nível local 
do que no nacional, especialmente em países em desenvolvi-
mento. O motivo é que a corrupção é amiúde estimulada pela  
contiguidade, pelo rato de que funcionários e  cidadãos  
vivem e trabalham uns perto doí outros nas comunidades  
locais. Com frequência eles se conhecem a vida inteira e  
podem até ser parentes. A contiguidade traz o personalismo 
para as relações e o personalismo tende a ser o inimigo dos 
relacionamentos distanciados”.
   Em muitos países, o que antes era prática aceita de fun-
cionários públicos agora pode provocar desgraça e processo. 
Na India, depois de uma investigação ordenada pelo Supremo 
Tribunal, 26 políticos veteranos dos principais partidos foram 
acusados no início de 1996 de aceitarem comissões. Entre eles 
estão L. K Advani, líder do BJP (Bharatiya Janota Party) prin-
cipal oposição parlamentar; Devi Lal, vice-primeiro ministro 
do BJP em 1989-90; Arun Singh, líder da facção rebelde do 
Partido do Congresso, atualmente no poder, e sete ministros 
do governo. Anteriormente, V.P. Singh renunciara ao posto de 

ministro da fazenda suicidou-se ao 
ser acusado de corrupção. Na Itália,  
com a política desmoralizada pela  
cornupcão endémica das déca-
das do pós-guerra, vinte politi-
cos e empresários proeminen-
tes cometeram suicídio por causa  
de escândalos. O ex-primeiro- 
ministro Silvio Berlusconi, eleito 
como um refonnador político, está  
sendo processado por ter pago um 
suborno de 6,3 milhões de dólares  
ao ex-primeiro-ministro socialista  
Bettino Craxi, que se recusa a voltar 
do exílio para encarar as acusações na  
justiça. Enquanto isso, Giulio  
Andreotti, que desde 1947 foi  
ministro em trinta governos italia-
nos e sete vezes primeiro-ministro, está sendo julga-
do por cooperar com a Mafia. Na Espanha, os escândalos de cor-
rupção levaram à derrota eleitoral deste ano, acabando com treze  
anos de governo socialista. Em 199S, Willy Claes renunciou  
ao secretariado geral da OTAN depois de ser indiciado em um 
escândalo envolvendo comissões pagas ao seu partido enquanto 
era ministro da Economia da Bélgica. Até mesmo na Suiça uma 
participante do Conselho de Estado renunciou depois que seu 
marido foi acusado de usar a posição dela para ajudar a lavar 
dinheiro sírio do tráfico de drogas.
   Nos Estados Unidos e no Japão, conspirações criminais  
abalaram os dois maiores mercados financeiros do mundo.  
As instituições norte americanas sofreram o impacto de  
criminosos de colarinho branco em conluio com políticos,  
enquanto que os mercados japoneses foram invadidos por  
gângsteres profissionais. Em seu livro The Greatest-Ever Bank 
Robbery: The Collapse of the Savings and Loan Industry (1990), 
Martin Mayer, membro do instituto Fernand Braudel de  
Economia Mundial, chama o roubo, na década de 1980, de 
poupanças garantidas pelo governo por empresários desones-
tos de “o pior escândalo público da história americana”, tendo  
custado ao contribuinte cerca de 350 bilhões de dólares,  
graças à ‘perda de responsabilidade coletiva nas grandes firmas de  
advocacia, contabilidade e bancos de investimento que permi-
tiram que alguns de seus sócios e executivos conspirassem com 
criminosos e até os recompensassem por isso, desde que os  
ganhos com a conspiração fossem suficientemente altos”. 
Mayer vê no saque das S&Ls “uma ilustração da corrupção que  
acaba, em última instância, por infectar qualquer governo em 
que os custos de concorrer aos cargos públicos sejam mais altos 
do que aqueles que a pequena comunidade dos que têm espírito  
público pode ou terá de suportar”, uma categoria que abarca o 
financiamento da política em muitos países. Esses escândalos 
levaram à renúncia do presidente da Camara de Deputados 
Jim Wright, do Texas, e à retirada de muitos outros políticos.  
Apenas metade das S&Ls que atuavam no início da década de 
1980 continuam em atividade. Na Califórnia, Flórida, Texas e 
Arkansas, em quase todos os estados onde a indústria de S&L  
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primeiro-ministro e deixara o partido governante, afirmando 
que a corrupção tornava impossível governar. O primeiro-
ministro japonês Morihiro Hosokawa, que chegou ao poder 
prometendo uma limpeza, renunciou em abril de 1994, em 
meio a acusações de que tinha desviado fundos políticos. A 
saída de Hosokawa foi apenas um dos episódios de uma longa 
sucessão de renúncias e processos no Japão nas duas últimas 
décadas, começando com a deposição e julgamento do primei-
ro-ministro Kakuei Tanaka por receber suborno da Lockheed. 
Da gigantesca massa de créditos podres do sistema financeiro 
japonês, cuja avaliação varia entre 350 bilhões e 1 trilhão de 
dólares, vem a última revelação, numa reportagem da Business 
Week: “acusações e contra-acusaçoes revelando a cooperação 
entre elites do Ministério das Finanças, políticos, diretores 
de bancos e gangues de criminosos”, levando à renúncia em  
janeiro de 1996 do primeiro-ministro socialista Tomiichi  
Murayaima, logo após ter anunciado uma operação de  
salvação de USS 6,8 bilhões dos bancos de crédito imobiliário, 
cooperativas de crédito e empresas imobiliárias, substituindo 
dinheiro desviado por gangsteres, naquele que ‘talvez seja o 
primeiro perdão de dívida financiado pelos contribuintes do 
submundo criminoso de uma nação”.
   A disseminação dos escândalos faz parecer que a corrupção 
está atingindo uma nova intensidade. Alguns afirmam que 
a erosão dos valores morais e as excessivas, quase anárquicas  
liberdades que acompanham a disseminação da deinocracia 
e do capitalismo estão se reforçando mutuamente, permitin-
do que ela floresça. Mas a revelação da corrupção não seria 
um sinal de que a democracia e os mercados estão funcionan-
do? Mais regimes democráticos e mercados mais livres estão  
tornando as decisões governamentais mais transparentes. As 
autoridades públicas devem cada vez mais responder por seus 
atos, reduzindo a impunidade que acompanhava amiúde a 
corrupção em altos escalões.

   Por que a corrupção é importante? Porque prejudica a  
integridade e a eficácia de todas as instituições. Se ela afligiu  
tanto os impérios romano e chinês, COII10 então esses  
grandes centros de poder e adininistração duraram tanto  
tempo? Uma resposta simples pode ser que organismos robus-
tos atraem parasitas e podein alimentá-los por muito tempo. 
Porém, na ausência de equilíbrio, os parasitas podem multi-
plicar-se rápido demais e o organismo pode ficar fatalmente 
enfraquecido. Em seu estudo sobre a corrupção em Roma, 
MacMullen detém-se no problema da delegação de respon-
sabilidades, que é uma preocupação constante de todas as  
organizações grandes, sejam governos ou empresas, envolven-
do problemas institucionais de confiança e escala. O Impé-
rio Romano debatia-se com esses problemas e acabou traído,  
invadido e destruído. “A exasperação fútil de imperador após 
imperador diz mais a respeito das realidades do poder no  

império do que todos os panegíricos gregos e latinos ao  
trono reunidos”, observa MacMullen. “Os imperadores  
romanos revelaram ainda mais seu desamparo em sucessi-
vas capitulações às extorsões costumeiras”. Ele descreve as  
deserções em larga escala do rol de contribuintes e do serviço  
público e o parasitismo que infestava os tribunais e o exército:  
“Tropas acantonadas em aldeias e seus mais altos comandan-
tes na retaguarda estão sugando toda a riqueza excedente na  
forma de pagamentos a eles mesmos, ao mesmo tempo em 
que dão aos aldeões a coragem de desafiar a coleta de aluguéis 
e impostos legítimos”. Atribuindo “a escala reduzida da guer-
ra à medida que passava o tempo”, à dificuldade crescente de  
mobilizar e suprir um grande número de soldados, ele cita  
“a manipulação das contas de impostos e da intendência, a  
pesada apropriação de porcentagens ilícitas em sucessivas  
junções ao longo da linha de suprimento e o desvio e  
venda privada de alimentos e outros artigos do exército  
efetuada por altos oficiais [que] devem ter levado a deficiências 
mutiladoras”, bem como o fato de os soldados sentirem uma 
“impaciência irada devido aos atrasos no suprimerrto de suas  
necessidades vitais”. Igualmente moderna era a advertência de 
Santo Agostinho sobre a corrupção judicial que testemunhou 
enquanto foi bispo e juiz em Hipo, no noite da África, de 
395 a 430: “Um juiz não deve vender o veredito, nem deve a  
testemunha vender a verdade”. Abaixo do juiz e dos litigan-
tes “estão outras pessoas que pertencem ao escalão mais baixo 
que geralmente obtêm algo de ambos os lados” tais como os  
funcionários do tribunal, tanto o homem pelo qual algum  
serviço é iniciado como a quem esse serviço está referido. O 
que quer que tenham extorquido por sua excessiva desonesti-
dade, eles devem usualmente devolver”.
   Sem agentes confiáveis, as sociedades complexas não pode-
riam existir e as instituições ficariam confinadas a famílias e 
aldeias. Por essa razão, a corrupção tem sido importante para a 
teoria política desde os primeiros tempos, associada à partici-
pação no poder e nas responsabilidades. Os filósofos italianos 
da Renascença gostavam de citar Aristóteles quando dizia na 
Polftica que “quanto menos coisas o governante controla [sem 
restrições da lei], mais tempo devem os governos durar, pois 
tornam-se menos despóticos, são mais moderados em seus 
modos e menos odiados por seus súditos”. Maquiavel punha a 
culpa da corrupção na exclusão do povo de desempenhar um 
papel ativo nos negócios do governo, igualando a corrupção à 
“inaptidão para uma vida livre” devido à “desigualdade que se 
encontra numa cidade”, quando os oligarcas excluem outros 
dos assuntos públicos.
   Em seu estudo monumental sobre Bribes: The intellectu-
al history of a moral idea (1984), o juiz John T. Noonan, da 
Corte Federal de Apelação em São Francisco, sublinhou a  
noção de reciprocidade: “O receptor está amarrado ao rece-
ber. Se não aceitar o que lhe é oferecido, ele é hostil.  Se não  
responde depois de aceitar, é hostil... O suborno é um ato  
distinto de outras reciprocidades apenas se for socialmente 
identificado e socialmente condenado”.
   Dessa forma, a democracia e a divulgação fizeram muito 
para reduzir, senão eliminar, o favoritismo na tributação, as 
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concorrências manipuladas, os contratos fraudulentos e o  
apadrinhamento que eram especialmente graves nas grandes 
cidades norte-americanas nas primeiras décadas deste século, 
bem como o desvio de fundos e de suprimentos que infes-
taram as operações militares de larga escala desde os tempos 
antigos. O progresso só pode continuar se houver pressão  
política e vigilância constante. As sociedades complexas  
colocam problemas novos à medida que crescem em esca-
la. Novas tecnologias de informação e comunicação trazem  
novas maneiras de detectar a corrupção, mas também criam 
canais novos de roubo e fraude. A luta contra a corrupção 
deve passar por três fases: (1) revelação e indignação pública; 
(2) ação política para mudar as leis e instituições, e (3) fazer  
cumprir as novas medidas. Cada um desses estágios é mais  
difícil que o anterior devido à resistência de redes de proteção 
mútua entranhadas nas burocracias e especialmente dentro 
de órgãos mais sensíveis, como o parlamento, o judiciário e a  
polícia. Porém, há uma coisa chamada consciência pública, 
que pode ser  uma força muito poderosa.   

   As histórias de corrupção proliferam justamente agora,  
quando as forças políticas e económicas estão criando novas 
condições para o declínio dela. A discussão é restringida pela 
quantidade limitada de dados confiáveis que possam servir 
para medir a corrupção. Embora as reportagens possam espa-
lhar tristeza sobre o estado do comportamento ético, as análi-
ses das tendências subjacentes permitem-nos ser mais otimistas 
sobre as chances de reduzir a corrupção. As melhores defesas  
contra a corrupção são um parlamento e um judiciário indepen-
dentes, uma oposição política vigorosa ao partido no poder e  
uma imprensa livre. Para sobreviver, as liberdades políticas 
e económicas precisam de fluxos livres de informação, que  
inibem a corrupção. A eliminação de políticas económicas  
baseadas no arbítrio de autoridades governamentais para  
alocar recursos e orientar as atividades económicas ajuda a  
reduzir as oportunidades de ganho ilícito. 
   Nos últimos anos, o mundo fez progressos sem preceden-
tes nesses campos. De acordo com a Freedom House de  
Nova York, que examina diferentes medidas de liberdades  
civis e políticas, 114 países tinham um sistema político que  
podia ser chamado de democracia em 1995. Esse é o maior 
total registrado na história, mais do que o dobro do início da 
década de 1970. O Banco Mundial vê a mesma tendência na 
disseminação, na última década, dos mercados livres. As refor-
mas de mercado de muitos países criaram a paisagem econó-
mica mais livre que se tenha notícia. Em países tão diferentes 
quanto Brasil, India e Rússia, mais liberdade significou mais 
informação. Nesses e outros países, a livre informação tende a 
inibir a corrupção.
   Os recentes escândalos de corrupção no Brasil lembram-
nos que as novas democracias podem ser ameaçadas pela  
venalidade. Em Cuba, a corrupção dos presidentes Ramón 

Grau San Martín (1944-48) e Carlos Prío Socorrás (1948-52) 
pesou muito no esforço fracassado de estabelecer a democracia 
meio século atrás, depois de décadas de ditadura. Em Cuba: 
The Pursuit of Freedom, o historiador Hugh Thomas chamou 
a presidência de Grau de “uma orgia de roubo, mal disfarça-
da por discursos nacionalistas emocionais. Ele fez mais do que 
qualquer outro para matar a esperança de prática democrática 
em Cuba”. Na década de 1940, não havia ainda computado-
res, copiadoras e gravadores para documentar a corrupção tão 
detalhadamente quanto se fez no espetacular desfalque que  
envolveu o presidente Fernando Collor e a Comissão de  
Orçamento do Congresso no início da década de 1990.  
Porém, os rastros deixados pelos políticos cubanos foram  
impressionantes. Roubou-se muito dinheiro de projetos 
de construção não concluídos, como no Brasil de hoje, e 
mais ainda foi “tomado emprestado” de fundos de seguro  
social e pensões, prática que se tornou comum no Brasil e em  
outras repúblicas da América Latina nas décadas do pós-guerra. 
Em 1948, José Manuel Alemán, um funcionário menor que 
quatro anos antes se tornara ministro da Educação de Grau, 
desembarcou em Miami com 20 milhões de dólares cash nas 
malas, o equivalente a 100 milhões de dólares em dinheiro de 
hoje. Depois de Grau veio Prío, que continuou o roubo até ser  
deposto, em 1952, pelo ditador Fulgencio Batista, derrubado 
por sua vez por Fidel Castro em 1959, que chegou ao poder 
numa onda de indignação moral da classe média contra os  
abusos dos quinze anos anteriores. Quando Prío caiu, a revis-
ta Bohemia de Havana observou: “Ele caiu como uma fruta 
podre, quase que devido ao seu próprio peso, vítima de suas 
próprias intrigas, de suas ambições e de seu desprezo pela  
opinião pública [...] tal como outros arrivistas, ele via no cargo 
público apenas uma escada para seu próprio enriquecimento e, 
em seus colaboradores mais próximos, apenas ajudantes para 
fazer fortuna”.
   Os escandalos brasileiros do início da década de 90  
diferenciaram-se de outras grandes erupções de corrupção na 
América Latina do pós-guerra em aspectos essenciais. Cuba 
na década de 40 e início da de 50 e Venezuela e México nas  
décadas de 70 e 80 colhiam os frutos dourados dos altos  
preços do açúcar e do petróleo, ao passo que o Brasil sofria  
dificuldades económicas sob o impacto da crise da dívida e  
da escalada da inflação crónica. Tal como Grau em Cuba, 
Collor chegou à presidência em meio a grandes esperanças. 
Eleito graças a sua pregação contra a corrupção, Collor sofre-
ria impeachment, por causa de corrupção, dois anos depois. 
Afirmava o relatório do Congresso sobre tráfico de influência 
e comissões promovido pelos amigos de Collor: “Corretores de 
verbas públicas pululam, sem pejo, infiltrando-se até na mais 
comezinha das liberações rotineiras”, bem como realizavam  
negócios maiores, como desbloquear contas de cruzados,  
arranjar contratos sem concorrência pública, nomear e desno-
mear para cargos do governo, uma espécie de “mercadoria pela 
qual empresários e tantos outros se dispuseram a pagar preços  
incríveis e injustificados”. No governo Collor, a comissão para 
liberar verbas subiu para 20%. As empreiteiras, tradicionais  
financiadoras de campanhas eleitorais, intensificaram sua  
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penetração na burocracia de tal forma que podiam programar 
seus próprios contratos de obras públicas que depois repartiam 
entre elas. Tal como na Itália, a paisagem brasileira continua 
cheia de estradas, hospitais e ferrovias inacabadas e outras 
construções usadas para extrair dinheiro político. Paulo César 
Farias, tesoureiro e agente de negócios de Collor, acusou seus 
acusadores de hipócritas. Todos somos culpados, tudo isso faz 
parte normal da política, disse ele, surpreso com a criminaliza-
çao de uma prática comum. Seu argumento foi corroborado 
pelas revelações do escândalo do orçamento, em 1993, uma  
série variada e engenhosa de fraudes e cobranças de comissões 
que envolvia muitos políticos importantes.
   Embora Collor tenha sofrido impeachment e vários membros 
do Congresso tenham sido cassados, a impunidade persiste em 
muitos outros casos. Em reação a esses escândalos, os governos 
de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso esforçaram-se 
para elevar os padrões morais da política, mas a guerra conti-
nua. Nos escândalos bancários de 1996, entre os acusadores do 
governo no Congresso estão figuras importantes de episódios 
de corrupção do passado recente. 

   A corrupção sempre existiu e jamais será completamen-
te abolida. Mas se a tenciência global atual continuar, um  
constante declínio da venalidade poderá ocorrer em muitos 
países. Isso não será fácil e não ocorrerá espontaneamente.  
Podemos entender melhor de que maneira é possível dimi-
nuir a corrupção examinando o que aconteceu na Inglaterra 
a em seu século crítico de modernização, entre a South Sea 
Bubble de 1720 e as guerras napoleónicas, um processo que 
levou a uma série de reformas administrativas e eleitorais.  
Antes do escandaloso colapso da South Sea Company, após 
uma década de feroz inflação de ativos, o rei Jorge I comprou 
20 mil libras esterlinas em ações da South Sea e vendeu-as por 
106.400. O sistema político ficou ameaçado depois da reve-
lação que as amantes e os ministros do rei e 138 membros da  
Camara dos Comuns estavam envolvidos numa orgia de  
subornos, fraudes, empréstimos ilícitos e especulação,  
enquanto que os investidoras comuns que tinham trocado 
suas anuidades governamentais pelas mesmas ações ficavam 
com papéis sem valor nas mãos. Durante aquele século, a cor-
rupção tornou-se uma questão central na política britânica,  
embora fosse menos pronunciada do que na Europa continental,  
porque (1) o governo podia levantar grandes quantias de  
dinheiro tributando e tomando emprestado sem apelar para 
a venda de cargos e (2) graças à vigilância e o controle da  
Camara dos Comuns sobre gastos e administração, crian-
do novos padrões de responsabilidade pública. Os governos  
britânicos podiam tomar muito emprestado de seus cidadãos,  
principalmente para financiar guerras, graças ao nível mais  
elevado de credibilidade favorecido pela criação de uma  
administração tributaria eficiente e honesta e pelo exame  

minucioso do Parlamento. Isso foi um processo gradu-
al. Em The Sinews of Power: War, Money, and the English 
State, 1688-1783, o historiador John Brewer explica como se 
conseguiu a reforma:
   Essa “nova” administração não substituiu, mas foi acrescen-
tada às instituições existentes. Suas regras e práticas não foram 
acompanhadas por uma reforma completa de departamen-
tos mais antigos, muitos dos quais continuam sinecuturistas,  
acumuladores de funções e oficiais cuja principal fonte de  
renda assumia a forma de gratifcações. Ao contrario, a inovação 
administrativa na Grã-Bretanha, como em outros lugares da 
Europa, ou contornou as autoridades existentes e seus interesses, 
ou encontrou um modus vivendi com elas, combinando o velho 
e o novo para a satisfação mútua. [Os novos orgãos do governo] 
recompensavam funcionários de tempo integral com salários, em 
vez de gratificações, e ofereciam uma carreira de nomeações gra-
duais, com remuneração progressivamente maior que culminava 
com uma pensão do governo. Esperavam também fidelidade ad-
ministrativa e buscavam estimular uma ética de dever público e 
probidade privada. 

   Ao mesmo tempo em que as oportunidades de reduzir  
a corrupção crescem, o sucesso desses esforços exige idéias  
claras sobre a natureza da corrupção no contexto das tendências  
internacionais em política e negócios. Tal como o câncer, a  
corrupção aparece de várias formas. E assim como os tratamen-
tos da doença são diferentes conforme o caso, a luta contra a  
corrupção requer diferentes iniciativas, instrumentos e insti-
tuições. O narcotráfico gerou corrupção numa nova escala. A 
lavagem de dinheiro do narcotráfico é diferente da corrupção 
que frequentemente desvirtua a construção de grandes obras 
públicas. Usar a mesma abordagem e as mesmas instituições 
para tratar dos dois casos é menos eficaz do que enfocar cada 
um deles com estratégias voltadas para suas características espe-
cíficas. Um exemplo é o ataque dos Estados Unidos à lavagem 
de dinheiro a fim de evitar que os traficantes utilizem canais 
bancários legítimos para mandar seus lucros de volta aos seus 
países de origem. O bloqueio desses canais força os traficantes 
a transportar enormes volumes de dinheiro, em notas peque-
nas de dólar, através de fronteiras nacionais por avião ou cami-
nhão, exigindo uma organização muito maior de intermediários  
expostos à infiltração ou captura. Um quilo de cocaína que vale 
vinte mil dólares é geralmente comprado com notas de cinco, 
dez ou vinte dólares, ocupando mais espaço de carga do que 
a droga, o que obriga o narcotráfico a realizar viagens mais  
frequente complexas e perigosas.
   Apesar dos padrões variados, as manifestaçõe múltiplas e  
cambiantes da corrupção compartilham de muitos elementos 
em comum. O conflito de interesses está por trás de toda os 
atos de corrupção oficial. Esse conflito pode ser tradicional, 
como quando os agentes alfandegários extorquem propina para  
permitir a entrada de produtos. Em geral, no entanto, processo 
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é mais sutil - talvez 
um presente do 
vendedor à espo-
sa de um gerente 
de compra de uma 
empresa, trocado 
por sua tolerância 
preços mais altos. A 
corrupção só pode 
existir quando os 
agentes são auto-
rizados a alocar os 
recursos dos donos. 
Os gerentes assalariados 
de uma empresa privada 
atuam como agente dos 
acionistas, e os funcio-
nários do governo são 
agentes de seus cida-
dãos. Dessa perspectiva o 
potencial para a corrupção 
existe sempre que 
a relação proprie-
tário-agente está 
presente. Toda 
vez que compra 
ou vende em nome de proprietários, um representante pode, 
em troca de ganhos pessoais, comprar ou vender acima ou 
abaixo do valor de mercado. Nos governos, além de comprar e  
vender ativos e bens para público, os funcionários podem vender 
suas decisões para ganho pessoal. De mudanças de zoneamento 
que beneficiam um empreendimento mobiliário a regulamen-
tos de saúde, os funcionários do governo podem negociar sua 
imparcialidade nas decisões públicas. Essas decisões podem ser 
vendidas no atacado, como quando as políticas governamentais 
são adulteradas para beneficiar um determinado grupo de inte-
resse que subornou os responsáveis pelas políticas públicas. No 
entanto, elas também podem ser vendidas no varejo, como no 
caso em que funcionários públicos recolhem pessoalmente um 
pagamento para conceder uma licença ou autorização.
   Para simplificar, concentrar-nos-emos em três categorias  
específicas, que englobam a maioria dos exemplos de corrupção 
mais frequentemente denunciados pela imprensa e julgada nos 
tribunais: 1) corrupção empresarial competitiva: 2) corrupção 
instigada pelo crime organizado: e 3) corrupção política.
   A corrupção empresarial competitiva inclui todas as ativida-
cles ilegais de empresas que tentam permanecer competitivas. 
Trata-se de uma forma de corrupção empresarial institucional 
distinta da corrupção individual que ocorre quando empregados 
se beneficiam pessoalmente de suas ações contra os interesses 
da empresa. Ao contrário, a corrupção empresarial competitiva 
busca promover os interesses da empresa. Em alguns países, é 
impossível ganhar uma concorrência para grandes projetos de 
obras públicas sem comprar funcionários do governo. Os regu-
lamentos governamentais podem fazer com que a sobrevivência 
das empresas dependa da boa-vontade dos burocratas.

   A atividade princi-
pal de empresas  

envolvidas na  
corrupção empre-

sarial competitiva  
é legal; elas  

não dependem 
de infringir  

sistematicainen-
te a lei para serem  

lucrativas. Por outro 
lado, as empresas  
envolvidas no crime 
orgariizado são criadas 
com o objetivo precí-
puo de infringir a lei.  

Enquanto uma empresa  
privada legítiina pode  
envolver-se ocasionalmen-
te em práticas corruptas, em  
consequência do comporta-
mento competitivo de seus  

rivais ou da extorsão 
de funcionários, o  
crime orga-

nizado existe 
para infringir a lei deliberada e constantemente. Na medida 
que os lucros dessa atividade - em especial, do narcotráfico -  
aumentaram imensamente, o caminho natural para  
essas companhias foi diversificar investindo em negócios  
legais cuja sobrevivência e prosperidade não exige atividacies  
ilegais. Contudo, uma vez que os atos imorais e não éticos 
constituem o negócio básico desses grupos, eles não hesitam 
e buscam ativamente corromper os funcionários do governo.  
Assim, a mesma gangue que mantém em sua folha de pagamen-
tos a polícia mexicana de combate às drogas irá subornar um 
funcionário de Nova York para manter em atividade seu negócio 
de fachada de cimento e coleta de lixo. À medida que suas ações 
atravessam fronteiras, o crime organizado torna-se mais impor-
tante nos assuntos internacionais. O narcotráfico multiplicou a 
escala e as recompensas da corrupção, deixando um rastro de 
escâncialos na Bolívia, no Peru, na Colômbia e no México.
   Ambas as categorias estão intimainente entrelaçadas com a  
corrupção política, cujas manifestações vão de autoridades 
públicas roubando diretarnente do Tesouro nacional ao finan-
ciainento ilegal de partidos políticos. Os recentes protestos  
envolvendo corrupção na Itália e na França, por exemplo,  
podem ser colocados nessa categoria. Em muitos países, como 
a Coréia e o Japão os partidos políticos costumam valer-se de  
pagamentos ilegais de empresas privadas e estatais, que finan-
ciam suas atividades e o estilo de vida suntuoso de sua elite  
política. Uma forma de corrupção frequentemente gera a outra.
   Na última década, algumas formas de corrupção aumenta-
ram muito em âmbito e importancia. A lavagem de dinheiro  
foi facilitada pela integração informatizada dos mercados finan-
ceiros internacionais. A demanda por financiamento político  



BRAUDEL PAPERS 09www.braudel.org.br

afetar a corrupção aumentando a necessidade dos políticos de 
dois recursos escassos: dinheiro e apoio do público. De acor-
do com a Transparency International - um grupo de pressão  
formado para combater a corrupção - a necessidade maior de 
contribuições fez com que os partidos  políticos buscassem dos 
interesses empresáriais, aumentando o potencial para relações 
corruptas entre os dois. Esse problema tornou-se público re-
centemente na França, onde a federação nacional dos patrões, o  
Patronat, pediu a suspensão de todas as contribuições de empre-
sas para as campanhas. A culpa do problema foi colocada nas leis 
francesas sobre financiamento de campanhas eleitorais; essas leis 
sofreram várias mudanças nos últimos anos. Embora as leis anti-
gas tornassem difícil o levantamento legal de fundos, uma cultu-
ra de campanhas corruptas desenvolveu-se; as leis permanecem 
ambíguas e o problema continua. Na Itália o mesmo problema 
esteve no âmago dos escândalos que provocaram grandes danos 
à estrutura política do país.
  A crescente competição por apoio público gerada pelas  
eleições estimula a divulgação de atos corruptos. Em um siste-
ma não-competitivo, os lobos andam em matilha, aliando-se e  
protegendo-se mutuamente, só quem está do lado de den-
tro tem as provas necessárias para condenar o perpetrados. 

Quando o sistema é de-
mocratizado, os lobos 
voltam-se uns contra os 
outros, oferecendo seu 
conhecimento na espe-
rança de liquidar com 
seus oponentes e ganhar 

fama de reformador. Embora as acusações possam ser verda-
deiras, não se segue necessariamente que o acusador seja mo-
ralmente superior. Para quem não está por dentro, é muitas 
vezes difícil saber em quem acreditar. Quando o poder passa 
de políticos desacreditados e burocratas acusados de corrup-
ção para jornalistas especializados em denunciar suborno no 
governo, esses últimos ficam tentados a usar seu novo poder 
para proveito próprio. Na Venezuela os jornalistas que ganha-
ram aclamação pública com suas denúncias de autoridades  
governamentais foram, mais tarde, acusados de terem sido pagos 
por banqueiros que queriam exercer uma influência tão corrup-
ta quanto a dos burocratas denunciados.
   A democratização é frequentemente acompanhada pelo  
enfraquecimento deliberado da autoridade central do Esta-
do. Em sociedades que estão saindo da ditadura, isso se deve 
às lembranças amargas dos abusos cometidos por Estados 
com autoridade central absoluta. Ao mesmo tempo em que 
a descentralização pode ser impulsionado pela percepção da  
corrupcão em nivel nacional, ela também pode dar aos burocratas 
locais rédeas soltas para criar novos regulamentos a fim de obter  
taxas de transaçào e outras rendas ilegais. O desmantelamento 
de instituições nacionais pode conduzir a um vácuo de regu-
lações e segurança que permite o florescimento da corrupção. 
Embora essas velhas instituições possam precisar de reforma, 
a descentralização do poder torna as mudanças mais difíceis. 
Sem garantias institucionais de independência política e inte-
gridade, os órgãos de fiscalização, como os Trihunais de Contas 

ilegal aumentou na medida em que a disseminação da demo-
cracia tornou as eleições mais frequentes e a estratégias caras de  
comunicação aumentaram o custo das campanhas políticas.  
Porém,a democracia e a imprensa livre também está aumentan-
do a prestação de contas do governo e diminuindo a impunida-
de dos políticos empresários corruptos. Além disso, as reforma  
do mercado estão diminuindo as ocasiões em que os lucros  
das firmas privadas dependem da assinatura de um burocrata  
do governo.
   A corrupção tende a acontecer mais em órgãos do governo 
que possuem o monopólio de fornecimento de um determi-
nado bem, serviço ou decisão do que em empresas privada 
que vendem bens e serviços em um mercado competitivo. A  
corrupção também é proporcional ao grau de arbítrio concedido 
ao encarregados de tomar decisões. Um órgão do governo que 
utiliza parâmetros do mercado, tais como leilões ou permissão 
para troca privadas de direitos de poluição, toma decisões menos 
propensas à corrupção do que outro que se baseia apenas no 
julgamento de seus diretores. Embora a concorrência compe-
titiva entre fornecedores não elimine necessariamente o possí-
vel impacto da corrupção sobre preço e qualidade, ela elimina 
seu alcance. A responsabilização também inibe a corrupção da 
auditoria interna às inves-
tigações do Congresso, 
uma ampla variedade de 
mecanismos pode ser usa-
da para incentivar a pres-
tação de contas e limitar a 
corrupção.
   A democracia oferece oportunidades para a corrupção que 
são necessariamente mais visível do que as presentes no regime 
autoritário. Numa ditadura, ela pode ser mais institucionalizada, 
controlada e previsível. Uma ditadora bem organizada permite 
a “compra em pacotes” em que a quantidade certa de dinheiro, 
dada à autoridade certa, dará conta de todas a necessidades de 
suborno. Os vários funcionários subornáveis, cada um com o 
monopólio de um serviço, trabalham juntos para garantir que 
o sistema continue a funcionar, e o dinheiro continue a rolar. 
Esse conluio ajuda a garantir que os subornos se mantenham 
“razoáveis” e fora da visão do público. A democracia, por  
outro lado, tem tudo a ver com a competição. Se um funcioná-
rio mantém seu monopólio sobre um serviço do governo (como, 
por exemplo, o carimbo necessário para dar andamento a de-
terminado formulário), mas não está mais em cooperação com 
seu colegas,o suborno exigido pode disparar, com o funcionário 
pouco ligando se sufoca a demanda pelo vários serviços, desde 
que possa continuar a aumentar a quantidade da propina. Esse 
tipo de competição é inibido em sociedades pequenas, homo-
géneas, ou controladas por um estado policial. Porém, quando 
uma sociedade se torna mais aberta sem eliminar o monopólio, 
o problema do suborno torna-se grave. 

   As eleições, outro elemento crucial da democracia, podem  

As reformas ecônomicas reduzem as 
oportunidades de corrupção e tornam 

o público menos tolerante a  ela
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brasileiros, podem empregar milhares de amigos políticos como 
parasitas nos níveis federal e estadual, ao mesmo tempo em que 
abdicam de seus poderes de supervisão.
   Na última década, mudaram o ambiente político e o quadro 
de referência da política econômica. A intervenção governa-
mental e o planejamento central estão sendo substituidos por 
políticas orientadas para o mercado. Essas reformas são tão boas 
para a campanha anti-corrupção quanto para a estabilidade 
macroeconômica. Quanto menos as decisões econômicas são 
tomadas dentro do aparato do Estado, mais estreita a margem 
para a corrupção. Indústrias estatais, que gozavam há muito 
tempo de injustificada popularidade nos países mais pobres, 
proporcionam com frequência terreno fértil para a extorsão de 
propinas ou para a utilização dos recursos da empresa para o 
ganho privado de seus diretores. Embora as empresas estatais 
possam, em princípio, ser possuidas pela sociedade como um 
todo, na prática, sua “propriedade” fica nas mãos do círculo 
de políticos, altos diretores e líderes sindicais que controlam as 
decisões da companhia. Em empresas estatais, os benefícios da 
propriedade ficam amiúde com uma elite ainda menor que a 
encontrada em muitas empresas privadas.
   A privatização elimina anos de corrupção escondida, cotidia-
na, dominante em empresas estatais. Porém, como a privatiza-
ção de uma estatal é um evento de alta visibilidade e altos lucros 
para os intermediários, ela leva facilmente a uma corrupção de 
tipo diferente. Eis um exeinplo notável: quando comprou as 
Aerolíneas Argentinas, empresa estatal argentina, a empresa  
aérea espanhola Iberia apresentou uma conta de 80 milhões de 
dólares como sendo de “custos associados à compra”. A Iberia 
está sendo agora forçada pela União Européia a vender a Aerolí-
neas Argentinas para poder receber subsídios governainentais a 
fim de sustentar suas perdas. Os métodos de privatização argen-
tinos foram tão criticado, que acabaram totalmente repisados, 
com a ajuda do Banco Mundial em 1991. As suspeitas recaem 
agora sobre o processo de privatização da Europa Oriental. Na 
Rússia onde o processo de privatizatsia (privatização) foi ape-
lidado de prikhvatizatsia (apropriação), um estudo estima que 
61% dos novos ricos do país são ex-diretores soviéticos que se 
aproveitaram da privatização para se apropriar das indústrias.
   A privatização de uma empresa estatal pode ser infestada 
pela corrupção. Mas depois que a empresa está em mãos pri-
vadas, o espaço para a corrupção diminui. Embora possa haver  
corrupção também numa firma privada - em especial naquelas 
em que os donos têm um controle inadequado de informação 
sobre seus agentes - a disciplina de mercado pode limitar sua 
extensão, tanto em magnitude quanto no tempo. Em compa-
nhias negociados na bolsa, os investidoras exigem uma maior 
transparência das finanças empresariais, com relatórios perió-
dicos sobre ganhos e gastos. Quando os executivos de grandes 
empresas francesas foram processados, as ações das empresas 
cairam imediatamente em reação a sua instabilidade previsível.
   Ao mesmo tempo em que reduzem as Oportunidades de 
corrupção, as reformas econômicas diminuem também a to-
lerância pública em relação a ela. No momento em que as na-
ções pobres colocam um ponto final em décadas de economia  
comandada e os países industrializados sentem a fisgada da  

desaceleraçao econômica, os cintos fiscais estão sendo apertados 
no mundo inteiro. Essas mudanças não passam despercebidas 
pela população em geral, que fica cada vez mais de olho nas 
contas públicas, na medida em que seus próprios benefícios e 
direitos adquiridos estão sendo cortados. O resultado final é 
um monitoramento mais cerrado das autoridades governamen-
tais e uma indignação pública maior com a corrupção. Escre-
vendo sobre um escândalo japonês em 1989, um comentador 
observou que “a opinião pública só se torna crítica quando os 
políticos são considerados cobiçosos demais e começam a não 
cumprir sua obrigação de entregar a parte devida das obras elei-
toreiras de Tóquio”. O processo de reformas rompe o contrato 
social existente pelo qual todos ganham sua parte: os trabalha-
dores mediante salários mais altos e proteção de emprego, os 
consumidores, com preços baixos e os políticos por meio do 
que quer que consigam arrancar dos cofres públicos.
   O crescimento do comércio internacional e das operações de 
empresas transnacionais, estimulando reformas pró-mercado, 
introduziu novos elementos no que eram outrora economias 
fechadas, fazendo com que as velhas práticas fossem questiona-
das. À medida que a competição entre as nações em desenvolvi-
mento aumenta, as empresas têm mais opções.
   Nesse contexto, a corrupção, ou a ausência dela, tornou-se 
um dos fatores relevantes na decisão sobre onde investir. A 
loja de departamentos Macy’s de Nova York anunciou recen-
temente sua retirada da indústria de vestuário de Myanmar, 
declarando que era “impossível ganhar dinheiro lá”, porque a 
corrupção “torna as operações normais impossíveis”. Os empre-
sários norte-americanos estão proibidos pela Lei sobre Práticas  
Corruptas no Exterior, de 1977, de pagar suborno a fim de 
ganhar contratos. Em consequência, as companhias ameri-
canas muitas vezes sentem-se em desvantagem num mundo 
onde muitos de seus rivais internacionais pagam propinas em 
alguns casos, até declaram que esses pagamentos são dedutíveis 
do imposto de renda. Porém, a possibilidade de subornar é, na 
melhor das hipóteses, uma vantagem cara; no ano passado, a 
indústria de armamamentos francesa gastou aproximadamen-
te 60 bilhões de francos para subornar funcionários de outros  
países a fim de obter contratos. As empresas que atuam na  
China gastam entre 3% e 5% de seus custos operacionais em 
“presentes” para funcionários; tudo isso é gasto freqüentemen 
sem qualquer garantia dos resultados. Ademais, uma empresa 
que paga muito dinheiro ganha rapidamente fama de alvo fácil 
e, nesses dias de fofocas globais essa reputação indesejável prece-
de com frequência sua entrada em novos mercados. 

   A corrupção pode ser tão frustrante para o governo envolvido 
quanto para a empresa. Para as nações mais pobres, ela significa 
um terrível desperdício e má distribuição de recursos. Calcula-se 
que subornos e chantagens acrescentem 50% de sobretaxa aos 
bens de consumo russos. Estima-se que a China perde anual-
mente 50 bilhões de dólares devido à subvalorização deliberada 
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de ativos estatais por funcionários públicos. Ademais, os países 
desejosos de ajuda externa têm interesse em provar que não são 
“buracos de rato” corruptos que engolem a ajuda exterior, como 
acusou-os o senador Jesse Helms. 
   Às dificuldades das nações pobres que tentam se reformar 
acrescentam-se as percepçoes ultrapassadas dos empresários  
estrangeiros. Muitas companhias que atuam nesses países  
supõem que a corrupção está em toda parte e que os subor-
nos são inevitáveis. Em uma pesquisa com líderes empresariais  
americanos, mais da metade afirmou que subornariam, em  
determinadas circunstâncias, um funcionário estrangeiro a fim 
de obter um contrato desejado ”um ato que é ilegal pela lei  
norte-americana. Sua justificativa é a idéia de que seria impos-
sível negociar lá fora sem esses subornos, que as diferenças cul-
turais impossibilitariam a aplicação da ética americana e que 
esses pagamentos poderiam não ser ilegais nesses países. Essa 
atitude cria um círculo vicioso de corrupção no qual os estran-
geiros continuam a subornar porque acham que precisam e os  
funcionários continuam a extorquir porque sabem que podem. 
A incongruência dos recursos envolvidos - em que a receita  
anual de uma grande multinacional pode facilmente superar 
o PNB de um pequeno país em desenvolvimento”torna a luta 
contra a corrupção uma tarefa assustadora para um governo que 
precisa muito dos empregos e bens proporcionados por firmas 
estrangeiras.Porém, as nações pequenas estão começando a tor-
nar pública sua frustração com as práticas corruptas, agindo 
independentemente para eliminar as oportunidades propícias 
a elas. No ano passado, o governo da Malásia proibiu várias  
empresas britânicas culpadas de subornar funcionários de en-

trar em concorrências oficiais. O Equador exige que qualquer  
empresa, estrangeira ou nacional, concorrendo a contratos com 
o governo, assine um compromisso de que não irá subornar  
funcionários e que divulgará todos os pagamentos feitos a  
“consultores” ou intermediários de qualquer tipo. Ao instituir 
sistemas abertos de concorrência e transparência obrigatória nos 
pagamentos, um governo reformista pode tornar muito mais  
difícil a vida dos parasitas em sua própria burocracia. Um código 
legal claro e transparente também é necessário, pois proibe os 
burocratas de inventar seus próprios regulamentos, o que cria 
oportunidades adicionais de suborno, e permite que o povo  
saiba quando as transgressões foramcometidas. Os governos  
podem acabar com um pouco do incentivo para pedir propinas 
garantindo salários compatíveis com as responsabilidades.
   No entanto, tendo em vista a falta de acordos internacionais 
relativos à corrupção, é frequentemente difícil fazer cumprir os 
regulainentos no outro lado das fronteiras. Em geral, os gover-
nos relutam em tomar medidas legais contra o suborno quando 
é realizado em outro país, ou por um cidadão estrangeiro. 
A jurisdição legal nesses casos - que estão atualmente entre os 
mais significativos de suborno - não está clara, na medida em 
que as leis diferem de país para país. Precisa-se de cooperação 
internacional para criar padrões de comportamento e estabele-
cer meios aceitáveis de penalizar os infratores. A ação unilateral, 
tal como a Lei sobre Práticas Coriuptas no Exterior americana, 
só pode ir até aí. O exemplo dos EUA não pegou: até agora,  
somente a Suécia instituiu uma lei restritiva semelhante.
   Como acontece no caso da liberação do comércio exterior, 
as nações relutam compreensivelmente em agir sozinhas, pois 
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ninguém quer ver suas empresas operando em desvantagem. 
Esse problema pode ser melhor solucionado mediante acordos 
bilaterais ou multilaterais. Reconhecendo esse fato, a OCDE 
reuniu-se em junho de 1994 para ratificar a Recomendação  
sobre Suborno em Transações Internacionais, o primeiro acordo 
multinacional para atacar o suborno em comércio internacio-
nal. Um simpósio de follow-up realizou-se em março de 1995. 
Entre as recomendações aos seus 25 países-membros estão:  
1) deixar de considerar o suborno um gasto empresarial legíti-
mo e dedutível; 2) estender a lei criminal nacional a atos come-
tidos por cidadãos em países estrangeiros onde tais atos sejam 
também ilegais; 3) tratar os pagamentos feitos a funcionários 
estrangeiros da mesma maneira como são 
tratados os pagamentos para funcionários 
nacionais, sob solicitação do país envolvido; 
e 4) extraditar os infratores para que sejam 
processados no país envolvido. As recomen-
dações serao revistas dentro de três anos e  
estão sendo estudadas sanções obrigatórias 
para quem não as puser em prática. Essa 
tendência está se manifestando também no 
hemisfério ocidental: a corrupção ocupava 
lugar de destaque na agenda do Cúpula das 
Américas, realizada em dezembro de 1994.
   O impulso não se limita aos líderes políticos Os líderes  
empresariais também estão trabalhando sobre o assunto. O  
Forum Econômico Mundial fez da corrupção um item impor-
tante da agenda em seu encontro anual, realizado em Janeiro 
de 1996, reunindo presidentes de empresas, políticos, cientis-
tas sociais e autoridades policiais para discutir o tópico. Dessas 
conversas surgiu o Grupo de Davos - balizado com o nome da 
cidade suiça onde se realizou a reunião - que está trabalhando 
numa agenda para catalisar a adoção de padrões internacionais 
de ética e regulamentação empresarial.
   A globalização de práticas de negócio legítimas, que tornou 
mais fácil transferir dinheiro entre nações, também ajudou 
no crescimento de grupos criminosos internacionais. O crime  
organizado tornou-se global e não pode ser atacado a partir 
de um único país. O FBI tem 25 escritórios em outros países,  
sendo o mais recente em Moscou. Ao mesmo tempo em que 
os Estados autoritários desaparecem e a economia de mercado 
floresce, o crime organizado está colonizando países fracos que 
ainda não têm as instituições necessárias para o funcionamen-
to da economia de mercado. O novos investimentos da Cosa  
Nostra no selo manufatureiro italiano são atribuidos aos seu laços 
com a máfia russa; a Itália exporta bens para Rússia, que faz valer 
seu monopólio de distribuição com mão de ferro. As mudanças 
no sistema financeiro internacional tornam cada vez mais difícil 
traçar a fonte desse dinheiro. Todos os dias, trilhões de dólares 
são transferidos eletronicamente. Autoridades policiais britâni-
ca estimam que cerca de 500 bilhões de dólare podem ter sido  
lavados através dos canais financeiros internacionais em 1994. 
Mini-estados, como Seychelles, Monserrat, Ilhas Cayman,  
Madagascar e Bahamas, bem como sociedades mais substan-
ciais como a Suíça, Áustria, Tailandia, Bulgária e Turquia, ofe-
recem seu território para que piratas enterrem seus tesouros e 

lavem dinheiro ganho 
de forma ilegal. As Ilhas 
Cayman, por exem-
plo, têm tantas empre-
sas registradas quanto  
habitantes, inclusive 
560 bancos com ati-
vos de US$470   
bilhões.
   Uma Força  
Tarefa de 

Ação Financeira, criada em 1987 por um grupo de nações mais 
industrializadas, divulgou quarenta recomendações, incluindo a 
lavagem de dinheiro como um delito criminal, exigindo que os 
bancos divulguem informações e ampliando algumas das atuais 
regulamentações para cobrir empresas que não sejam bancos. 
Porém, poucos países-membros transformaram essas orienta-
ções em lei. Mas mesmo isso estaria longe de ser adequado. Se os 
regulamentos não forem internacionais, o dinheiro sujo simples-
mente irá se mudar para lugares mais seguros, como fez quando 
a Suíça apertou suas regulamentações e o dinheiro voou para 
Luxemburgo e as Antilhas Holandesas. É necessária uma pres-
são contínua sobre as câmaras dá compensação para controlar as 
transferências de dinheiro. Quando os Estados Unidos ordena-
ram que os bancos informassem todas as transaçoes em dinheiro 
acima de três mil dólares, o movimento dos lucros criminosos 
tornou-se mais difícil.
   Assim como o dinheiro atravessa fronteiras, as tendências  
políticas passam agora de um país para outro. Notícias sobre os 
juizes italianos aparecem com frequência em jornais da Améri-
ca Latina. Podemos estar diante de uma tendência internacio-
nal, mas outras considerações às vezes interferem. Quando o  
promotor federal Robert Morganthau de Nova York estava  
investigando o desvio de fundos do Bank of Credit and  
Commerce International (BCCI), o Departamento de Estado 
tentou sem êxito persuadir o Banco da Inglaterra a que se recu-
sasse a cooperar porque temia danos às relações dos EUA com o 
sultão de Abu Dhabi, proprietário do BCCI.

   Nos últimos anos, as notícias espalharan se com mais rapidez 
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Sobre a corrupção

e mais alcance do que nunca. As mudanças políticas acontecem 
mais depressa graças a uma imprensa mais variada e indepen-
dente e aos avanços técnicos encarnados pelas transmissões por 
via satélite e pela CNN. O jornalismo político também mudou 
com o que Adam Gopnik chama de mudança profissional de 
uma cultura de “acessos” para uma de “agressão”. Antes, em 
troca do acesso, o repórter mostrava discrição. Uma sociedade 
recém-aberta cria uma competição acirrada entre jornalistas, 
no momento em que se intensifica a importância mundial dos  
noticiários de televisão. As agressivas reportagens de investiga-
ção, em especial que envolvem escândalos, vendem jornais e 
revistas. Mas não se deve esquecer que o poder do jornalismo, 
como qualquer outro poder, pode ser comprado e vendido.  
Todavia, a nova cultura de reportagem agressiva significa que 
ninguém, seja político, jornalista ou empresário, pode estar  
seguro do sigilo de uma ação.
   Os Estados Unidos estão longe do clima político das décadas 
de 1920 e 30, quando a Encyclopaedia of lhe Social Sciences se 
queixava dos governos estaduais e locais: “Favoritismo e discri-
minação no uso do poder de tributar, malversação de fundos, 
fraudes em contratos e apadrinhamentos são males comuns que 
assolam a selva administrativa que é a América... Mais de três 
mil condados, levantando e gastando milhões de dólares para 
estradas, escolas, saúde pública, policiamento e bem-estar geral 
constituem um paraíso para o peculato”. A redução da corrup-
ção política nos EUA em décadas recentes, graças, em larga  
medida, às revelações da imprensa, abriu um caminho para  
lutar contra a corrupção em muitos países. Ao mesmo  

tempo, como em todas as sociedades dinâmicas, novas formas de  
corrupção aparecem continuamente.
   Ao mesmo tempo em que acabam as batalhas da Guerra  
Fria e a democracia se espalha, a corrupção se torna uma  
questão mais importante na vida política, condicionando 
o futuro da democracia. O dinheiro está entrando e sain-
do dos países numa velocidade e numa quantidade nunca  
vistas, no momento em que a globalização dos negócios e das 
comunicações cria uma teia complexa de interações globais,  
tornando cada vez mais difícil descobrir, ou mesmo definir, o  
comportamento criminoso. A corrupção sempre existiu,  
contudo é amiúde descartada como sendo uma inconveniência 
ou um imperativo cultural. A globalização destrói o patrimo-
nialismo do Velho Mundo. A indignação provocada por anos 
de desperdício governamental e a pressão política exercida por 
uma população cada vez mais informada, tornaram o velho  
sistema de fazer negócios simplesmente insustentável no 
mundo de hoje, levando à rompimentos nas costuras da vida  
política. A democracia precisa de uma quantidade mínima de  
confiança no governo. A sobrevivência da democracia está em  
jogo. O ressurgimento de diferentes tipos de fundamentalismo  
arcaico - islâmico, judaico e hindu, nacionalistas e comu-
nistas - é acelerado por acusações de corrupção em meio às  
dificuldades enfrentadas por sociedades em processo rápido de  
mudança. Nesse sentido, o poder moral é também poder  
político e poder econômico. As instituições democráticas 
 serão seriamente testadas pela necessidade de preservar sua  
integridade moral.     
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  Sermão de 1641, na Bahia, perante o vice-rei marquês 
de Montalvão. Perde-se o Brasil, Senhor (digamo-lo em uma 
palavra) porque alguns Ministros de Sua Majestade não vêm cá 
buscar nosso bem, vêm buscar nossos bens... El-rei manda-os tomar 
Pernambuco e eles contentam-se com o tomar. Este tomar o alheio 
é a origem da doença. Toma nesta terra o ministro da justiça? Sim, 
toma. Toma o ministro da república? Sim, toma. Toma o ministro 
da fazenda? Sim, toma. Toma o ministro do Estado? Sim, toma. 
E como tantos sintomas lhe sobrevêm ao pobre enfermo, e todos 
acometem à cabeça e ao coração, que são as partes mais vitais, 
e topos são retrativos e contrativos do dinheiro, que é o nervodos  
exércitos e das repúblicas, fica tomado todo o corpo, e tolhido 
de pés e mãos, sem haver mão esquerda que castigue, nem mão  
direita que premeie; e faltando a justiça punitiva para expelir os 

tumores nocivos, e a distributiva para alentar e alimentar o sujeito,  
sangrando-o por outras partes os tributos em todas as veias,  
milagre é que não tenha expirado.

***

   Sobre as causas da decadência do Maranhão, em 1662. 
São os interesses dos que governam, porque as rendas dos dízii-
mos de Vossa Majestade em todo aquele Estado chegam a montar 
seis até oito mil cruzados, os três dos quais toma o Governador  
inteiramente e no melhor parado, e na mesma forma se pagam  
de seus ordenados os procuradores e os oficiais da fazenda, com  
que vem a ficar muito pouco para as despesas ordinárias das  
igrejas, vigários, oficiais de milícia e soldados, aos quais se não  
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paga nem a quarta parte do que lhes pertence, com que é força que 
busquem outros modos de viver e se sustentar, que muitas vezes 
são violentos, e todos vêm a cair às costasdo povo. Assim também 
levam consigo os ditos governadores muitos criados, que provêm 
nos melhores ofícios, e elescom confiança no poder de seu amo 
os servem com insolência, dominando não só as pessoas, mas as  
fazendas, de que se recolhem a Portugal ricos e os povos ficam  
despojados. Assim mesmo vendem os provimentos das compa-
nhias e não uma senão muitas vezes com que não só tiram aquele  
prêmio militar aos soldados velhos e beneméritos, mas está com 
isto todo o Estado cheio de títulos, de capitães e de sargentos- 
mores que, para sustentar a vaidade do nome, é forca que também  
busquem com opressão alheia o que por outra via não podem  
alcancar. O mandar alistar a uns por soldados e riscar praças a  
outros também é modo de adquirir mui usado dos que,  
governam, com tanta opressão dos que se cativam, como dispêndio 
dos que se resgatam.

***

   Modo de conseguir empregos. A porta por onda legitima-
mente se entra no ofício é só o merecimento; e todo o que não  
entra pela porta, não só diz Cristo que é ladrão, senão ladrão e  
ladrão... E por que é duas vezes ladrão? Uma vez porque furta o  
ofício, e outra vez pela que há-de furtar com ele. O que entra pela  
porta, poderá vir a ser ladrão, mas o que não entram por ela já o são.  
Uns entram pelo parentesco, outros pela amizade, outros pela  
valia, outros pelo suborno, e todos pela negociação. E quem  
negocia não há mister outra pro a; já se sabe que não vai a perder.  

Agora será ladrão oculto, mas depois ladrão descoberto...

***

   Da Arte De Furtar (cuja autoria foi atribuía a Vieira). 
É certo que se gasta neste reino todos os anos das rendas reais  
quase um milhão em salários de oficiais e ministros que assistem  
ao governo da justiça e manejo das coisas pertencestes à coroa;  
e é mais que certo que com a metade dos tais ministros, e pode 
bem ser que com a terça parte deles, se daria melhor expediente  
a tudo; porque nem sempre muitos alentam mais a empresa,  
e se ela se pode efetuar com poucos, a multidão só serve de enleio.  
Se basta um provedor em cada província para que são cinco  
ou seis? Se basta um carregedor para vinte léguas de distrito,  
para que são tantos quantos vemos? Tantos escrivães, meirinhos  
e alcaides, em cada cidade, em cada vila e aldeia, De que  
servem,se basta um para escrevinhar e meirinhar este mundo  
e mais o outro? Este alviltre se deu ao rei de Castela não há  
muitos anos, e não pegou, pode bem ser que por ser bom para nós. 
Se esmarmos bem as rendas reais das províncias, e as discutirmos, 
acharemos que lá ficam todas pelas unhas destes gafarros despendi-
das em salários e pitanças. Entremos nas sete casas deste corte, mas 
que seja na alfândega e casa da Índia, acharemos tantos oficiais 
e ministros, que não há quem se possa revolver com eles; e todos 
têm ordenamos, e todos são tão necessários, que menos se pode que 
fizessem melhor tudo.[...] Engordam particulares com salários, e 
emagrecem as rendas reais no comum, e não há por isso melhores  
expedientes: muita coisa fantástica se sustenta mais por uso  
que por urgência.


