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03 Ética e inflação
(Eduardo Giannetti da Fonseca)

“A inflação destrói o acordo moral básico do qual 
dependem a manutenção da ordem democrática e o 
funcionamento do mercado”

13 Façam o que eu digo...

13 Um puritano em apuros

14 Não vai dar em nada?
(Norman Gall)

“O Brasil precisa de coragem para procurar seu próprio 
caminho, ou se defrontará com as conseqüências do 
ceticismo e da desesperança”
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1. Ética e inflação
Eduardo Giannetti da Fonseca

Eduardo Giannetti da Fonseca é professor da Faculdade de Economia da USP e membro do Instituto Fernand Braudel de Economia Mundial.

Estão surgindo várias teorias alternativas e estudos 
de caso sobre os determinantes do sucesso produtivo, 
muitos dos quais privilegiam fatores éticos como variável 
explicativa. O principal expoente contemporâneo desse 
movimento de revalorização da ética é o economista 
indiano Amartya Sen da Universidade de Harvard. Em 
On Ethics and Economics (1987), Sen critica o divórcio 
que se estabeleceu entre ética e teoria econômica no 
pós-guerra e argumenta que a importância de uma 
reaproximação transcende o plano puramente teórico:

O caráter da teoria econômica moderna foi 
substancialmente empobrecido pela distância que se 
instaurou entre a ética e a teoria econômica. [A ciência 
econômica não pode continuar] a ignorar uma gama de 
considerações ética complexas que afetam o comportamento 
humano observável e que do ponto de vista dos economistas 
investigando tal comportamento, são antes de mais nada 
questões de fato ao invés de juízos normativos... Que tipo 
de sistemas de valor fizeram o capitalismo obter sucesso? 
Que papel desempenharam algumas virtudes simples como 
honestidade, verdade, veracidade, honrar promessas e 
cumprir contratos? Nós precisamos de uma abertura para tais 
questões para entender melhor alguns problemas econômicos 
atuais. Seria difícil explicar o sucesso diferenciado e o 
fracasso de diversos países na esfera produtiva sem introduzir 
as variações de normas de comportamento. Nações com 
certos tipos de normas sociais fortes, como o Japão, têm tido 
vantagem considerável.

Uma outra vertente de investigação que aponta nessa 
mesma direção é a florescente literatura especializada 
sobre ética empresarial. A capacidade de iniciativa e a 
criatividade no âmbito das organizações não são coisas 
dadas de uma vez por todas, mas sim variáveis do sistema. 
Como entendê-las? Existem elementos cruciais para a 
eficiência empresarial — princípios de conduta como 
por exemplo a motivação, a pontualidade, a assiduidade, 
a lealdade, o espírito de equipe, a confiabilidade, o 
empenho etc. — e que não podem ser simplesmente 
compradas por dinheiro. São valores intangíveis, decisivos 
para a competitividade e sobrevivência das empresas, e 
que dependem fundamentalmente dos atributos morais 
dos membros da organização.

Em qualquer lugar do mundo democracia e 
mercado são plantas frágeis. Sem moeda estável, fica 
comprometida a estabilidade da democracia e ficam 
inteiramente desfiguradas as relações de mercado. 
Alteram-se profundamente os incentivos e os padrões 
de conduta dos indivíduos na vida prática. Tanto o 
setor público quanto o privado são afetados por essa 
realidade. convivência com a inflação alta é uma escola 
de imediatismo, oportunismo e corrupção. A permanência 
da inflação — a ausência de uma unidade de valor 
estável na sociedade — é hoje, no Brasil, o pior inimigo 
da consolidação da democracia e da conquista do 
mercado.

Dois caminhos levaram-me ao estudo das relações 
entre ética e inflação. O primeiro deles foi como estudioso 
de teoria econômica. A preocupação com o papel da 
ética na economia tem raízes profundas na história do 
pensamento econômico. No pós-guerra, entretanto, 
houve uma completa separação entre ética e teoria 
econômica. Essa separação vem sendo crescentemente 
questionada. Nos últimos anos vem ocorrendo uma 
redescoberta da importância da ética como determinante 
do desempenho econômico de empresas e nações.

O grande pioneiro nesse campo foi o economista 
inglês do início do século, Alfred Marshall, um dos 
pais da teoria moderna do capital humano. Marshall 
sustentou a tese de que no longo prazo o crescimento 
da riqueza nacional é governada mais pelo caráter da 
população do que pela abundância de recursos naturais 
ou pela disponibilidade de capital para investimento. 
Ele via nos atributos éticos e cognitivos dos agentes 
econômicos a chave do desempenho das economias 
nacionais e do crescimento. Para Marsh all, como notou 
Pigou, “objetos, organização, técnica eram acessórios: 
o que importava era a qualidade do homem”. Daí a 
sua ênfase na importância econômica da educação e a 
conclusão de que “o mais valioso de todos os capitais é 
aquele investido em seres humanos”. Isso representava, 
para Marshall, uma verdade estritamente econômica.

O que é interessante observar é que, mais 
recentemente, vem ocorrendo uma redescoberta da 
importância da ética para se entender o comportamento 
individual e o desempenho econômico diferenciado de 
empresas e nações.
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O segundo caminho que me levou à relação entre 
ética e economia foi a minha própria experiência como 
cidadão brasileiro. O problema moral não é, certamente, 
algo exclusivo do Brasil. Ele existe desde o tempo em 
que a filosofia grega, a partir de Sócrates, voltou-se para 
a reflexão sobre os princípios da conduta humana e a 
distância entre o existente e o desejável.

Um dos capítulos da pesquisa que venho realizando 
trata precisamente de contar a história milenar daquilo 
que poderíamos chamar da tese do “neolítico moral”: 
a crença de que o avanço moral do homem não 
acompanhou como deveria o progresso da ciência, 
da tecnologia e do poder econômico. Dentro dessa 
perspectiva, a humanidade teria chegado à era nuclear 
da técnica mas ainda viveria na idade da pedra da 
moralidade. Mesmo que a tese do “neolítico moral” seja 
questionável numa análise mais rigorosa, como acredito 
que de fato seja, ela no mínimo revela o persistente e 
salutar descontentamento do homem consigo mesmo 
nos últimos dois mil anos.

No entanto, embora este problema não seja 
obviamente uma questão exclusiva do brasileiro, acredito 
que existe hoje, entre nós, um grande consenso quanto ao 
fato de que o problema moral no Brasil é atualmente de 
uma gravidade inusitada e que estamos nos defrontando 
com uma deterioração visível das regras de convivência 
em sociedade, uma deterioração que, eventualmente, 
pode vir até mesmo a comprometer a vida comunitária 
organizada em nosso país. Os sintomas mais visíveis disso 
são a escalada da violência e da criminalidade, a avalanche 
de escândalos de corrupção no 
governo, as ondas de saque a 
supermercados, o desrespeito 
generalizado às normas de 
trânsito, a contestação a juízes 
nos esportes, a deterioração 
da qualidade das publicações 
expostas nas bancas de jornal, em suma, o esgarçamento 
das exigências básicas da vida comunitária.

Seria fácil se o problema todo estivesse, como tantos 
imaginam, apenas com “os políticos”, ou com “a elite”, 
ou com “os outros”. Infelizmente, não está. O problema 
ético na sociedade brasileira é de todos e de cada um 
de nós, e sem encará-lo de frente não vamos conseguir 
sair da encrenca em que nos metemos. Acredito que 
se pode falar em algo como “o paradoxo do brasileiro” 
(no qual obviamente me incluo). De um lado, cada um 
de nós isoladamente se sente e se acredita com toda a 
sinceridade “estar muito acima de tudo isso que aí está”, 
do “mar de lama” da nossa vida pública e comunitária. 
Mas, ao mesmo tempo, o resultado final de todos nós 

juntos é exatamente “tudo isso que aí está”. Como 
explicar essa sensação íntima de superioridade de cada 
um de nós diante do coletivo, e o fato de que todos nós 
juntos estamos tão claramente abaixo da somatória das 
nossas auto-avaliações individuais?

Parece-me que existe uma crença muito difundida de 
que o brasileiro é “o outro”, de que o Brasil está sempre 
fora de nós. Precisamos reconquistar a humildade de 
reconhecer que o Brasil somos nós, e que o resultado de 
todos nós juntos é precisamente “tudo isso que aí está”. 
Os políticos e a elite brasileira não são tão diferentes 
do resto da sociedade. Alguém poderia argumentar 
que existe uma certa seleção negativa no processo de 
ascensão política e de sobrevivência na elite. Mas seria 
enganoso e ilusório, a meu ver, imaginar que os políticos 
no poder e a elite econômica são gente de outro planeta 
e que o povo em geral, ou os trabalhadores, são lá tão 

diferenciados, em termos morais, 
dos governantes que elegeram ou 
dos patrões que têm.

O presidente italiano de 
uma multinacional inglesa que 
mora no Brasil há vários anos, 
e que tem vasta experiência 

internacional, me fez certa vez uma observação que me 
pareceu muito oportuna com relação ao que chamei de 
“paradoxo do brasileiro”. “É estranho”, ele me disse, 
“como no Brasil todos estão sempre defendendo o 
interesse nacional e ninguém defende abertamente seus 
interesses particulares”.

Assim, toda vez que alguém escreve um artigo na 
imprensa, dá uma entrevista ou faz um pronunciamento 
público no Brasil, é invariavelmente em nome do interesse 
maior da coletividade. Ninguém vem a público, como 
é normal em qualquer democracia, defender aberta e 
francamente seus interesses particulares. Mas como 
esses interesses particulares e corporativistas são de fato 
defendidos — e com unhas e dentes — temos, então, 

O problema moral não é exclusivo 
do Brasil, mas atinge gravidade 

inusitada em nosso país.
E a responsabilidade é de todos nós.
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um problema de personalidade 
cindida ou de simples hipocrisia, 
o que já é alguma coisa. Como 
nos lembra o moralista francês 
La Rochefoucauld, “a hipocrisia é 
a homenagem que o vício presta 
à virtude”. O hipócrita deseja 
parecer diferente do que é. Mas ao 
fazer isso ele está reconhecendo, 
ainda que implicitamente, a 
superioridade da conduta moral, 
da virtude. O hipócrita apenas 
não consegue viver à altura dela 
e por isso se esforça em parecer o 
que não é.

Um outro exemplo, dessa vez 
histórico, é o da escravidão no 
Brasil. Ao contrário dos Estados 
Unidos, onde a instituição da escravidão teve defensores 
públicos e foi necessário fazer uma guerra para acabar 
com ela, no Brasil, a escravidão nunca teve alguém que a 
defendesse abertamente, com argumentos, em público. 
Todos os intelectuais, políticos, jornalistas e líderes de 
opinião que, no Segundo Império, se pronunciaram a 
respeito dela eram enfática 
e eloqüentemente contra. 
Havia uma unanimidade 
nacional contra a escravidão. 
E, no entanto, o Brasil foi, 
juntamente com Cuba, o último 
país do mundo a aboli-la. Ao 
invés da guerra, prevaleceu 
aqui a indignação estéril, a 
eloqüência bacharelesca e o acochambramento.

Uma dissociação semelhante, entre o espaço das 
opiniões publicamente apresentáveis e o espaço dos 
interesses e ações efetivas, parece estar ocorrendo hoje 
em dia no tocante à proposta de liberalização e ajuste 
fiscal na economia brasileira. Em tese, estão todos a 
favor. Virtualmente todos estão defendendo, com graus 
maiores ou menores de ênfase e eloquência, a abertura 
da economia e a indução dos gastos públicos.

Os fatos, no entanto, apontam em direção 
diametralmente oposta. O sistema tributário brasileiro 
está em frangalhos e o gasto do setor público (fora 
estatais) apenas com o funcionalismo cresceu 64% em 
termos reais na última década. E isso num período em 
que não se cansou de falar e baixar decretos de austeridade 
fiscal... Dessa forma, a participação das importações no 
nosso consumo interno é hoje a metade do que era em 
1980. Fala-se muito em abrir, e boa parte da opinião 

pública imagina que a abertura 
comercial já foi feita. Mas os 
fatos mostram que continuamos 
a ser uma das economias mais 
fechadas do planeta.

Meu interesse pela relação 
entre ética e economia aumentou 
ainda mais quando descobri e 
passei a colecionar uma série 
de afirmações fortes e estudos 
de caso que apontavam para 
os efeitos da inflação alta sobre 
o comportamento dos agentes 
econômicos e sobre o grau de 
adesão dos indivíduos às normas 
sociais de conduta das quais 
depende a vida comunitária 
organizada.

A colocação genérica mais conhecida nesse sentido 
é sem dúvida aquela feita pelo economista inglês John 
Maynard Keynes em The Economic Consequence of Peace 
(1919):

Através de um processo contínuo de inflação, os governos 
podem confiscar, de modo secreto 
e despercebido, parte importante 
da riqueza de seus cidadãos. 
Com este método, eles não 
apenas confiscam, mas confiscam 
arbitrariamente e, enquanto, 
o processo empobrece a muitos, 
de fato enriquece a alguns... A 
medida que a inflação avança e 

o valor real da moeda flutua de forma errática de um mês 
para outro, todas as relações permanentes entre devedores e 
credores, que formam o fundamento último do capitalismo, 
se tomam tão completamente desordenadas a ponto de se 
tornarem quase desprovidas de sentido. O processo de busca 
de riqueza degenera em jogo e loteria... Não há forma mais 
sutil e segura de destruir os alicerces da sociedade do que a 
desmoralização de sua moeda. Esse processo engaja todas as 
forças ocultas das leis econômicas do lado da destruição, e 
o faz de um modo que nem um homem em um milhão é 
capaz de diagnosticar.

Esta era também a posição de Lionel Robbins, um 
dos maiores economistas ingleses deste século, decano 
da London School of Economics e o principal oponente 
teórico de Keynes no período entre-guerras. Em Against 
Inflation (1979), Lord Robbins, preocupado com a 
elevação da taxa inflacionária na Inglaterra no final dos 

“O processo de busca de riqueza 
degenera em jogo e loteria... Não há 
forma mais sutil e segura de destruir 
os alicerces da sociedade do que a 

desmoralização de sua moeda.”
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anos 70, discute a relação entre inflação e moralidade 
e argumenta que a ausência de um padrão monetário 
estável é não somente um mal econômico e social, mas 
também um mal ético:

A honestidade pública e privada tendem a se deteriorar 
na atmosfera de cassino engendrada pela inflação alta. A 
inflação, tal qual nós a conhecemos através da história, 
corrompe e distorce toda a base da sociedade. Eu não afirmo 
que o mundo chegará ao seu fim se nós degenerarmos até 
a posição da América Latina. Mas o que digo é que uma 
inflação da ordem de grandeza que estamos presenciando 
[15% ao ano], gradualmente acarreta uma mudança 
radical de atitude - uma mudança geral e deplorável de 
atitude em toda sociedade.

Podemos lembrar ainda diversos estudos de caso sobre 
as inflações européias no período imediatamente após 
a Primeira Guerra Mundial. No seu trabalho clássico 
sobre a hiperinflação alemã, The Economics of Inflation 
(1931), o economista italiano 
Bresciani-Turroni dedica todo 
um capítulo às “influências 
sociais da inflação”, incluindo 
um item sobre algumas 
conseqüências políticas, 
(lemograficas e morais da 
inflação”. Nesse capítulo, ele 
procura mostrar em detalhe as mudanças distributivas e 
comportamentais provocadas pela depreciação acelerada 
do marco alemão entre 1919 e 1923. Os relatos e 
evidências apresentados por Turroni e outros estudiosos 
da República de Weimar ajudam a entender o pano de 
fundo sobre o qual se deu a ascensão do nazismo e a 
razão porque Hitler era visto como o “filho adotivo da 
inflação”.

Outra referência importante, baseada também 
numa experiência vivida de inflação alta, e que me foi 
gentilmente recomendada à leitura pelo prof. Delfim 
Netto, é o artigo do economista francês Charles Gide, 
publicado originalmente em 1925 no periódico Revue 
d’Economíe Politique e intitulado “Les consequences de 
la hausse des prix au point de vue national, moral et 
intellectuel”. Naquela altura, a inflação francesa batia 
na casa dos 25% ao mês e Gide procurava alertar, em 
seu artigo, para os custos morais do “jogo diabólico” 
que é a corrosão do poder de compra da moeda: “A 
inflação consome pouco a pouco as forças vitais do país. 
É um estimulante como o álcool. Ela corrói e destroi 
sucessivamente os dois fatores essenciais da produção 
que são o trabalho e a poupança”.

O ponto, entretanto, e esse é o principal objetivo da 
pesquisa que venho realizando, é que nenhum desses 
autores mencionados (e outros poderiam ser lembrados) 
procurou entender de modo mais sistemático, ou 
elaborar de forma mais detalhada, as razões pelas quais a 
inflação alta destroi os alicerces da sociabilidade humana 
e favorece a deterioração dos valores.

Todos eles apontam para a existência dessa relação 
de causalidade entre elevação da inflação e declínio 
da moralidade, algumas vezes através de afirmações 
genéricas (Keynes e Robbins) e outras com base em 
estudos de caso (Turroni e Gide), mas nenhum deles 
efetivamente explora, num plano teórico, as razões 
porque isso tenderia a ocorrer. Afinal, cabe indagar, 
como estão ligadas estas ética e inflação? Quais são os 
mecanismos específicos pelos quais a inflação afeta o 
comportamento dos indivíduos na vida prática e corrói 
a base moral, os valores éticos e as normas de conduta 
da sociedade?

Para responder a essa pergunta é preciso, antes de 
mais nada, investigar uma 
questão logicamente prévia. 
Qual a função social da ética? 
Que papéis desempenham 
valores e normas de conduta 
na existência comunitária 
humana? Uma questão 
complexa, sem dúvida, 

sobre a qual pouco talvez se possa dizer com segurança 
científica, mas que não pode ser evitada. A análise da 
ligação entre ética e inflação — dos efeitos nocivos da 
última sobre a primeira — pressupõe a atribuição de 
funções positivas para a ética no funcionamento da 
sociedade. É importante esclarecer, portanto, quais são as 
hipóteses relativas às funções da ética sobre as quais serão 
desenvolvidos os argumentos sobre as conseqüências 
morais da inflação.

A hipótese básica de trabalho sobre as funções da 
ética é a de que ela exerce um duplo papel na sociedade. 
Primeiro, a ética funciona como um fator de sobrevivência 
e coesão social. O discernimento moral compartilhado e a 
adesão a normas de conduta são elementos fundamentais 
para o surgimento e a preservação da ordem social. A 
existência e estabilidade da vida comunitária organizada 
numa sociedade complexa (urbanizada, baseada na 
divisão do trabalho e relativamente próspera) depende 
de um acordo moral básico reforçado por um código de 
justiça penal compulsório. E segundo, a ética funciona 
como um fator de produção. Ela é um ingrediente 
essencial para as relações de mercado e para a conquista 
da eficiência e competitividade a nível microecômico. 

Prometeu entregou aos homens 
o domínio do fogo e a sagacidade 
técnica. Mas sem as virtudes morais da 
consciência (aidós) e da justiça (diké) 
não era possível viver em sociedade..
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A ética, como sustentam Marshall, Sen e a literatura 
sobre ética empresarial entre outros, ajuda a entender 
o desempenho diferenciado de indivíduos, empresas e 
nações na esfera econômica.

Sobre o papel da ética como fator de sobrevivência 
e coesão social haveria uma longa história intelectual a 
ser reconstruída. Infelizmente. 
não há espaço para recontá-
la aqui. Gostaria, no entanto, 
de resgatar ao menos uma 
contribuição remota e, a meu 
ver, extraordinariamente bela 
e atual, para o entendimento 
dessa questão — o argumento desenvolvido pelo filósofo 
sofista Protágoras no diálogo platônico que leva o seu 
nome.

Ao ser questionado por Sócrates quanto à possibilidade 
de se “ensinar a virtude” da mesma forma como se ensina 
uma habilidade técnica (como por exemplo construir 
navios ou tocar flauta), Protágoras responde em duas 
etapas. Na primeira, conta uma lenda sobre a criação 
dos homens e o percurso até a conquista da ordem 
social; na segunda, abandona o recurso à parábola e à 
intervenção divina e desenvolve um argumento racional 
sobre o processo de aprendizagem moral e sua função na 
sustentação da sociabilidade entre os homens.

No início, sugere Protágoras, havia apenas os deuses. 
Quando a hora de criar os mortais chegou, Prometeu 
e Epimeteu, dois irmãos titãs semideuses, foram 
convocados pelos deuses para finalizar a criação e dar a 
cada espécie animal os poderes e as defesas necessários 
à sua sobrevivência. Epimeteu pediu ao irmão que o 
deixasse cumprir sozinho a tarefa e distribuiu os mais 
diversos atributos e capacidades entre os animais. 
Força e velocidade, garras e chifres, asas e pêlos foram 

repartidos entre as diferentes espécies de tal forma que 
nenhuma delas fosse capaz de extinguir a outra ou 
ficasse desprovida de proteção e alimento. Mas quando 
Prometeu veio inspecionar o trabalho, percebeu que 
o irmão havia gastado todos os recursos de defesa e 
de sobrevivência disponíveis com as criaturas não- 
racionais. Para o homem, esquecido, restara apenas um 
corpo débil e nu.

Prometeu resolveu, então, reparar o erro. Roubou 
a sagacidade técnica e o domínio do fogo dos deuses 
e colocou-os à disposição da humanidade. Tentou, 
ainda, trapacear Zeus e furtar dele a arte de gerir a 
vida comunitária, mas sem sucesso. De posse dos 
“dons divinos” da sagacidade e do fogo, os homens, 
com o tempo, realizaram outros feitos. Desenvolveram 
a linguagem, a religião, a agricultura e melhores 
moradias. Continuavam, todavia, vivendo em grupos 
esparsos e muito precariamente, à mercê da violência de 
animais ferozes, Quando tentavam juntar-se e agir em 
conjunto, os homens se descobriam incapazes de viver 
em sociedade:

Eles tratavam uns aos outros 
com injustiça, sem possuir 
a arte de gerir uma cidade 
[polis], e assim se dispersavam 
e começavam a ser destruídos de 
novo. Foi aí que Zeus, temendo 
pela extinção da raça humana, 

mandou Hermes [o mensageiro dos deuses] trazer a 
consciência [aidós] e a justiça [diké] para a humanidade, 
para que fossem os princípios de organização das cidades e 
os vínculos de amizade. Hermes perguntou então a Zeus 
sobre como dar a consciência e a justiça aos homens:

“Devo distribuí-las do mesmo modo que as habilidades 
práticas? Estas estão distribuídas assim: um médico é 
suficiente para muitos leigos, e o mesmo com os demais 
especialistas. Devo clara justiça e consciência para os 
homens dessa maneira, ou distribuí-las a todos?” “Para 
todos”, disse Zeus, “e deixe que todos a compartilhem; pois 
as cidades não poderiam vir a existir se apenas uns poucos 
as compartilhassem, como nas outras profissões. E estabeleça 
uma lei, sob minha autoridade, para que aquele que não 
for capaz de compartilhar na consciência e na justiça seja 
morto como uma praga na cidade”. (Protágoras, 322c-d).

Protágoras declarava-se agnóstico. O mito e a 
intervenção dos deuses na criação da sociedade devem ser 
vistos como um recurso retórico, visando realçar certos 
traços da exposição. O ponto central é a tese de que a 
espécie humana sobreviveu graças a sua capacidade para 

E se a hora, o metro e o litro 
variassem todos os meses? A inflação 
faz isso com a moeda e o resultado é 

um hospício econômico.
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a vida comunitária, e que esta, por sua vez, só se tornou 
possível com o desenvolvimento das virtudes morais da 
“consciência” e da “justiça”. A primeira (aidós) denota o 
respeito pelos demais: um senso de vergonha e modéstia 
que conduz à moderação e ao refreamento das aspirações 
instintivas do indivíduo. A segunda (diké) é o sentido 
de certo e errado: a capacidade de discernimento ético 
e uma visão compartilhada do que é lícito e ilícito do 
ponto de vista moral.

Ao explicar sua posição frente à questão socrática, 
de ser ou não possível “ensinar a virtude”. Protágoras 
argumenta que a consciência e a justiça são traços 
mentais conquistados a duras penas pela humanidade 
através dos tempos, e que precisam ser adquiridos de 
novo, por cada geração que nasce, através de um longo 
processo de aprendizado. O decreto de Zeus no mito 
representa o trabalho do tempo, da experiência amarga 
e da necessidade. O próprio fato de que os transgressores 
são punidos, como se fossem “uma praga na cidade”, 
revela a crença de que a conduta moral não é um dom 
original (como é, no mito, a sagacidade técnica inata do 
homem), mas algo que precisa ser adquirido e inculcado 
e que pode até ser eventualmente corrigido. O código 
penal e a punição dos malfeitores, argumenta Protágoras, 
têm antes de mais nada um caráter pedagógico. Eles 
existem não para vingar o dano já feito, o que seria 
irracional, mas para deter e prevenir transgressões futuras 
— para refrescar a nossa memória acerca das exigências 
elementares da vida comunitária.

Quanto ao processo de aprendizado moral 
propriamente dito, Protágoras afirma que ele começa 
já no colo das mães. “Pois tão logo a criança consegue 
entender o que é dito a ela, sua ama e sua mãe, seu 
mestre e o seu próprio pai esforçam-se por torná-la tão 
boa quanto for possível, ensinando e mostrando a ela 
através de cada palavra e ato que isso é direito e aquilo 
errado, isso é bom e aquilo mau, isso sagrado e aquilo 
profano, ‘faça isso’ e ‘não faça aquilo”’ (Protágoras,

325c-d). Esse aprendizado continua nos bancos 
escolares e prossegue, depois, na vida adulta, através 
da pressão dos nossos concidadãos e, também, é claro, 
por conta do trabalho de filósofos que, como o próprio 
Protágoras, têm por profissão (remunerada) ensinar a 
virtude.

O aprendizado da justiça e da consciência — do 
respeito às normas sociais — seria, portanto, alguma 
coisa muito distinta do processo de aquisição de 
habilidades técnicas, mas semelhante ao de assimilação 
da linguagem. Embora seja difícil dizer quem exatamente 
nos ensinou a usar nossa língua materna, é certo que 
ninguém nasceu com ela e que virtualmente todos 

possuem algum domínio do seu uso.
O mito de Protágoras sobre a origem da vida 

comunitária capta de forma expressiva a primeira função 
básica da ética —seu papel como fator de sobrevivência 
e coesão social. Além de funcionar como um elemento 
de coesão interna da sociedade, a ética também exerce, 
como foi apontado no início desse texto, um importante 
papel na economia. Ela pode ser vista como um fator 
de produção que ajuda a entender o desempenho 
diferenciado de crescimento das economias nacionais 
e a competitividade empresarial. A questão sobre a 
qual eu gostaria de me debruçar agora é com relação 
às conseqüências da inflação alta sobre a base moral 
da sociedade. Quais são os efeitos da inflação sobre as 
exigências da vida comunitária e sobre o comportamento 
econômico dos indivíduos? Como exatamente a inflação 
corrói a ética no seu duplo papel de fator de coesão social 
e de produção?

O problema básico de uma inflação alta e crônica 
como a brasileira — da falta de um padrão monetário 
estável para a realização de transações econômicas — é 
que ela gradualmente destrói o acordo moral básico do 
qual dependem a manutenção da ordem democrática e 
o funcionamento adequado do mercado.

Imagine-se por exemplo, o que aconteceria com uma 
sociedade moderna e complexa na qual unidades básicas 
de medida como a duração da hora, ou a extensão 
do metro, ou o volume do litro estivessem sujeitas à 
manipulação estatal e passassem a variar aleatoriamente 
de mês para mês.

Em pouco tempo, ninguém mais saberia quanto 
exatamente dura a hora, ou qual a real extensão do 
metro, ou quanto cabe num litro. Os conflitos e as 
oportunidades de ganho esperto se multiplicariam ad 
infinitum. A mesma coisa ocorreria com os indexadores 
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e as disputas em tomo de seu uso. Todos passariam a se 
sentir logrados e fraudados, e por isso naturalmente se 
tomariam mais propensos a lograr e fraudar os demais. 
A arte de sofismar “quem tem razão entre sem-razões 
deste instante” se tornaria o esporte nacional.

A inflação é exatamente isso. A unidade básica de 
medida do trabalho e do valor que deveria ser o cruzeiro 
no nosso bolso deixou de cumprir essa função. O poder 
de compra da moeda flutua de forma errática de um 
mês para outro, até por conta da sucessão de planos de 
estabilização fracassados. O resultado é um verdadeiro 
hospício econômico — a escalada e a exacerbação 
do conflito inútil, o império do ganho ilícito e a 
decomposição moral do estado e da sociedade.

A inflação rompe a regra moral básica sobre a qual 
se erguem as relações de mercado. Numa economia de 
mercado, o critério de sucesso econômico é a capacidade 
do indivíduo ou da empresa em produzir bens e serviços 
para os quais existem compradores dispostos a pagar, 
com seu próprio trabalho, pelo menos o que custou 
produzi-los. O custo de produção inclui obviamente um 
lucro normal, que é a remuneração do capital utilizado 
na produção do bem. As atividades econômicas são 
avaliadas, portanto, de acordo com um critério impessoal 
de reconhecimento social, por parte dos consumidores, 
do valor dos bens e serviços produzidos.

O mercado é no fundo um critério de sucesso 
econômico, um mecanismo de seleção de atividades e 
comportamentos que são sancionados pela comunidade. 
O prejuízo é o sinal de que não há consumidores 
dispostos a bancar, com seu trabalho, a continuidade 
da produção daquele bem ou serviço. Um lucro acima 
da média é o sinal de que aquela atividade é bastante 
desejada pelos consumidores, a ponto de existir gente 
disposta a pagar pelo que dela resulta um preço acima do 
seu custo normal de produção. O lucro acima da média 
é, também, um sinal para outros produtores de que vale 
a pena investir seus recursos na produção daquele bem. 
Mas, ao fazerem isso, eles estarão aumentando a oferta 
do bem e, dessa forma, provocando um efeito que é o 
contrário de sua intenção inicial de ganhar mais que os 
outros — a redução do preço de venda do bem e a volta 
do lucro para a vizinhança da média. Em suma, e como 
nos lembra com perspicácia Adam Smith, a ambição 
universal dos homens é viver colhendo o que nunca 
plantaram. O mercado é precisamente o mecanismo 
disciplinador que vai impedir que os indivíduos 
consigam viver às custas dos demais, colhendo o que 
não plantaram. Quem desejar ganhar mais, terá que 
encontrar alguma forma de oferecer coisas para as quais 
existe um mercado genuíno, ou seja, gente disposta 

a pagar pelo menos o que custou produzi-las. Para se 
obter sucesso econômico e enriquecer é preciso deixar 
alguma coisa em troca para a sociedade. Alguma coisa 
cujo valor a sociedade voluntariamente reconhece e 
legitima, pagando com o seu próprio trabalho.

Mas para que o mercado exerça de fato esse papel 
disciplinador é imprescindível que exista um padrão 
de valor, uma unidade de medida de valor estável, O 
reconhecimento social do valor do que foi produzido 
requer essa unidade de medida estável que é ou deveria 
ser — a moeda. A inflação alta acaba tomando inviável 
qualquer relação genuína de mercado. Ela conduz ao 
colapso o mecanismo de sinalização através do sistema 
de preços.

A ausência de moeda estável altera nossa conduta 
como consumidores, produtores, investidores e 
poupadores. Ela encurta os horizontes do processo 
decisório, toma os ganhos e perdas aleatórios, acirra os 
conflitos pseudo- distributivos, dificulta enormemente 
a cooperação, promove o individualismo selvagem, 
premia o aproveitador, desestimula a atividade 
produtiva, inviabiliza o cálculo econômico racional e 
torna os orçamentos e balanços dos setores público e 
privado peças de ficção contábil. A convivência com a 
inflção alta gradualmente compromete a coesão interna 
da sociedade, corrói a legitimidade da riqueza e do lucro 
e corta o vínculo entre a contribuição econômica para a 
sociedade e a remuneração obtida.

Mas através de que mecanismos mais específicos a 
inflação destrói normas e valores? O argumento que venho 
desenvolvendo tem como hipótese de trabalho a tese de 
que são três os mecanismos básicos através dos quais a 
inflação altera, para pior, nosso comportamento.

O primeiro deles é o estímulo ao imediatismo. A 
convivência com a inflação altera profundamente a 
formação do que os economistas chamam de preferências 
inter-temporais. A moeda é uma instituição que liga o 
presente ao futuro. Quando ela passa a ter o seu valor 
alterado aleatoriamente e corroído ao longo do tempo, 
ela perde uma de suas principais funções que é servir 
como reserva de valor. A inflação gera um clima de 
incerteza e insegurança em relação ao futuro. E quanto 
mais incerto nos parece o futuro, mais difícil fica fazer 
qualquer tipo de decisão de longo prazo, ou seja, decisões 
que são feitas agora mas cujos resultados dependem do 
que vier a acontecer no futuro.

O que ocorre é uma destruição gradual, mas profunda, 
do incentivo para agir no presente tendo em vista o 
futuro. Não há como tomar decisões envolvendo um 
horizonte de tempo mais longo, corno planejar nossos 
passos e ações a médio e longo prazo, como deliberar de 
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forma racional em relação ao que se deseja colher mais 
à frente, após plantar. Em resumo, acabamos passando 
a vida pendurados no momento presente, vivendo “da 
mão para a boca”, poupando menos, consumindo o 
capital acumulado no passado e evitando fazer qualquer 
tipo de investimento cuja maturação seja um pouco 
mais longa.

O exemplo talvez mais visível desse fenômeno a que 
estou me referindo é o absurdo econômico com o qual 
temos convivido há tanto tempo no Brasil como se fosse 
a coisa mais normal do mundo — taxas de juros reais 
negativas. Isso representa uma aberração equivalente 
ao que assistimos no Plano Cruzado, quando o carro 
usado chegou a valer mais que o novo e o boi magro era 
vendido por um preço maior que o boi gordo.

Em vez de se incentivar o indivíduo a postergar o 
consumo no presente para obter um pouco mais no 
futuro, a taxa de juros negativa manda um sinal em 
sentido contrário, avisando que é melhor consumir logo 
o que for possível, porque depois 
será tarde demais. Num regime 
de inflação crônica, o incentivo 
é para não poupar, não investir 
e consumir o mais rapidamente 
possível - a única certeza é que 
amanhã os preços já estarão mais 
altos. Obviamente, um confisco desastrado como o feito 
no início do governo Collor reforça de forma cavalar 
esse tipo de distorção. O racional, num ambiente desses, 
talvez seja mesmo levar a vida restritamente no presente, 
esquecendo qualquer provisão — fatalmente precária e 
incerta — para o futuro.

O segundo mecanismo pelo qual a inflação altera o 
comportamento é o incentivo ao oportunismo econômico. 
O grande economista italiano Vilfredo Pareto classifica 
as atividades econômicas humanas como pertencendo 
a dois grandes grupos: “Pode-se afirmar, com base 
na evidência histórica, que os esforços dos homens 
são empregados de duas maneiras diferentes: eles são 
dirigidos para a produção ou transformação de bens 
econômicos; ou então dirigem-se à apropriação de bens 
produzidos por terceiros”. O regime de inflação alta leva 
à concentração e especialização dos nossos esforços no 
segundo tipo de atividade. Ela acirra a propensão ao 
oportunismo, ou seja, à apropriação de valor já criado, 
em detrimento da criação de riqueza.

Numa economia de mercado normal, o critério de 
sucesso econômico, como vimos, é a eficiência a nível 
micro, ou seja, a capacidade de encontrar um mercado 
genuíno e rentável para aquilo que produzimos. Mas em 
economias com inflação alta e crônica, como é o caso da 

brasileira, tende a ocorrer um completo desvirtuamento 
da relação normal de mercado e do critério de sucesso 
econômico vigente.

Quais têm sido os critérios de sucesso econômico para 
os indivíduos e as empresas no Brasil, particularmente 
na última década? Ao invés de vencer pela competição 
no mercado econômico dentro do que seria a regra 
normal numa economia capitalista, a grande maioria 
dos empreendimentos vitoriosos no Brasil, no período 
recente, obteve sucesso através de dois caminhos que 
não têm nada a ver com a eficiência micro: o acesso 
privilegiado a Brasília ou aos detentores do poder 
político nos estados e municípios ou, então, a habilidade 
em tirar proveito do é cassino financeiro obrigatório em 
que a inflação transformou nossa economia.

Todo o incentivo aos agentes econômicos no Brasil 
parece estar orientado para o que os economistas chamam 
de rent-seeking (“caça às rendas”) — exatamente aquilo 
a que Adam Smith se referia quando apontava para a 

ambição universal do homem 
de colher para si o que outros 
plantaram. Vale lembrar sobre 
esse ponto, a observação lúcida 
e oportuna do professor Eugênio 
Gudin quando alertava num 
artigo de 1978 — antes portanto 

da decolagem da inflação — para os perigos da absurda 
“sofisticação financeira” em que mergulhava a economia 
brasileira:

[Nossa economia] é um espetáculo de masturbação 
financeira, onde enriquecem os aventureiros, auferindo 
lucros fantásticos, que chegam a 15% ao mês (1/2% ao 
dia), dando um exemplo de imoralidade aos jovens que 
trabalham cá fora, como engenheiros, como médicos, como 
economistas etc., de como se pode ganhar dinheiro sem 
trabalhar... Um ilustre banqueiro estrangeiro que por aqui 
passava há poucos meses disse que nunca vira tanta gente 
ganhando dinheiro com a simples manipulação do dito 
dinheiro.

Esse é apenas um exemplo da escola de oportunismo 
que é a inflação. Ela promove transferências brutais e 
aleatórias de renda entre indivíduos e entre os setores 
público e privado da economia, premiando a esperteza e 
quebrando qualquer vínculo entre a contribuição dada 
e a remuneração auferida. Sem esse vínculo, desaparece 
a ação disciplinadora do mercado. Deixa de existir o 
direcionamento do egoísmo e do auto-interesse privado 
para atividades que rendam uma contrapartida de 
beneficio — um acréscimo socialmente reconhecido 

A inflação estimula o imediatismo 
o oportunismo e a corrupção. 
Todos querem colher o que 

outros plantaram



www.braudel.org.br BRAUDEL PAPERS 11

de valor — para a comunidade. A inflação instaura um 
“jogo de soma zero”, onde a apropriação de riqueza já 
criada prevalece sobre a criação de riqueza. Ela reduz 
o incentivo ao trabalho, à iniciativa empresarial, 
ao desenvolvimento profissional, à busca de maior 
produtividade e à poupança — os fatores essenciais da 
produção.

Finalmente, o terceiro mecanismo ligando ética e 
inflação é a própria corrupção. A inflação toma os valores 
econômicos extraordinariamente fluidos e fugazes. 
Isso termina destruindo a legitimidade da distribuição 
existente de riqueza e renda na sociedade. O lucro 
torna-se sinônimo de esperteza. O processo de busca 
da riqueza, como apontou Keynes, degenera em jogo 
e loteria. E como em qualquer loteria são muitos os 
apostadores, mas pouquíssimos os premiados. Grandes 
fortunas desaparecem da noite para o dia (os “novos 
pobres” da inflação), enquanto outras parecem surgir do 
nada (“novos ricos”).

No clima de frustração resultante, as pessoas passam 
a se sentir sempre perdedoras, passam a se sentir lesadas 
pelo sistema existente. Sentindo- se logradas e fraudadas, 
a propensão natural das pessoas é, também, lograr e 
fraudar os demais. Exemplo disso é o caso dos fiscais de 
alfândega relatado por Robbins. O que é razoável esperar 
de qualquer pessoa depende em parte da sua situação e 
em pane do seu caráter. A inflação altera radicalmente a 
situação com a qual se deparam os agentes econômicos 
e, ao mesmo tempo, premia certos tipos de caráter — 
aqueles que revelam maior capacidade de explorar em 
beneficio próprio esse tipo de situação.

Além disso, a convivência com a inflação alta acaba 
tomando a gestão do setor público uma espécie de vôo 
cego. Ela compromete a transparência da administração 
estatal em todos os níveis, ao transformar os orçamentos 
públicos em peças de ficção contábil e os balanços das 
empresas e bancos oficiais em verdadeiros hieróglifos que 
até os especialistas têm dificuldade em decifrar. Nessas 

circunstâncias, é extremamente difícil impor qualquer 
tipo de restrição orçamentária firme sobre os gastos 
públicos. Corno fiscalizar com maior rigor ou cobrar 
resultados dos ocupantes de cargos públicos?

Não é difícil imaginar a miríade de possibilidades de 
manipulação e malversação de recursos públicos que essa 
situação acarreta. A confusão e a falta de transparência 
das contas públicas deixa não apenas o Estado 
extremamente vulnerável à ação dos corruptos, como 
abre também incontáveis janelas para o uso privado 
(e impune) da máquina estatal. O outro lado dessa 
mesma moeda é o declínio da moralidade fiscal no setor 
privado. Isso ocorre, em larga medida, em função própria 
exacerbação do conflito e da desconfiança em relação ao 
Estado, provocada pelo recolhimento compulsório do 
“imposto inflacionário” e pela percepção generalizada de 
desperdício e de práticas corruptas no âmbito do setor 
público. A inflação é um poderoso estímulo à sonegação, 
à evasão e ao atraso no pagamento de tributos.

As vitórias da democracia na política e do mercado na 
economia são fatos incontestáveis do nosso tempo. Mas 
seria um grave erro imaginar que isso assegura um futuro 
tranqüilo para essas instituições. A farta experiência de 
guerras, ditaduras e dirigismo econômico no século 
XX é um testemunho eloqüente da fragilidade delas. 
Os interesses que se opõem à democracia e ao mercado 
são poderosos e estão permanentemente buscando 
romper, em benefício próprio, as regras de convivência 
que constituem a ordem democrática e o sistema de 
mercado.

No Brasil, fizemos a transição política para a 
democracia mas estamos longe de completar a transição 
econômica para o mercado. Temos um embrião frágil de 
democracia constitucional, mas ainda não nos desfizemos 
de um simulacro irreconhecivelmente desfigurado de 
economia de mercado.

Consolidar a democracia e conquistar o mercado — 
objetivos inequívocos da grande maioria dos brasileiros 
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exigirão um grande esforço coletivo. São tarefas 
difíceis mas perfeitamente exeqüíveis. O pré-requisito 
indispensável para sua realização é a criação de uma 
unidade de valor estável — uma moeda nacional. Sem 
ela, jamais conseguiremos dar raízes mais profundas à 
nossa incipiente democracia ou chegar ao mercado.

Democracia e mercado são instituições delicadas e 
complexas. Como todas as instituições, elas dependem 
da disposição dos indivíduos de agir de acordo com certas 
regras gerais de conduta. Mas ao contrário de outras 
instituições, tanto a democracia como o mercado exigem 
doses consideráveis de conduta ética: de responsabilidade 
individual e respeito a normas universais e abstratas por 
parte dos cidadãos.

A vida comunitária organizada possui exigências 
próprias. Na ausência de um arcabouço comum e 
amplamente respeitado de lei e ordem, a convivência 
humana degenera numa 
situação de medo, conflito 
e violência generalizados. 
A incerteza e a insegurança 
resultantes alimentam o desejo 
por ordem e disciplina. Daí 
surge a demanda social por autoritarismo e governo forte 
— por lei e ordem impostas de cima e de fora. A fórmula 
hobbesiana capta com precisão o problema: “Qualquer 
governo é melhor que a ausência de governo”. Assim 
infelizmente costumam terminar breves e tumultuados 
interlúdios democráticos na história política latino-
americana.

O que vale para a política, vale também para a 
economia. O auto-interesse econômico dos indivíduos e 
a vontade de enriquecer são forças poderosas e criativas, 

mas que precisam ser canalizadas, isto é, contidas dentro 
de padrões toleráveis por um arcabouço de regras e 
normas de convivência cuja função é permitir uma 
interação relativamente pacífica e próspera na esfera 
econômica. O avanço da divisão do trabalho e das trocas 
voluntárias entre pessoas que não se conhecem requer 
a adesão, por parte da maioria dos indivíduos, a um 
conjunto de normas de conduta sem as quais a ordem 
de mercado é impossível. Tais normas são os parâmetros 
que estabelecem os marcos — a fronteira entre o lícito e 
o ilícito — dentro dos quais a defesa do auto- interesse 
individual é livre.

A moeda estável é uma regra de convivência civilizada, 
como a hora, o metro ou o litro. A inflação é uma das 
causas profundas da decomposição moral da sociedade 
e do estado brasileiros. Não podemos mais subestimar o 
custo econômico, social e ético de não ter uma moeda 

estável. Mas seria também um 
erro subestimar o custo de 
saída do regime inflacionário. 
Para sairmos desse regime 
teremos que enfrentar desafios 
desagradáveis, como a 

necessidade de um profundo corte de gastos públicos, a 
despolitização da economia e a abertura comercial.

São reformas dolorosas, e que há anos o país vem 
evitando fazer. Mas o tempo que resta para continuar 
transigindo está se esgotando. Há muita coisa em 
jogo. Sem moeda estável, não há confiança no futuro 
ou qualquer garantia de estabilidade institucional. A 
permanência da inflação alta é hoje, no Brasil, o pior 
inimigo da consolidação da democracia e da conquista 
do mercado.

Para fugirmos da praga da inflação, 
teremos de enfrentar desafios 
desagradáveis e reformas dolorosas.
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Façam o que eu digo...
Exemplos pitorescos da universalidade do problema 

moral podem ser buscados na própria história da filosofia. 
Considere-se o caso do filósofo estóico latino Sêneca. Nos 
seus trabalhos de ética ele pregava como ideal para o homem 
uma vida despojada, austera, voltada para a contemplação 
das verdades eternas e para o cultivo desinteressado do 
intelecto e do senso estético. Mas durante o curto período 
de tempo em que ele foi chamado a ser o tutor de Nero, o 
futuro imperador romano, Sêneca se tornou rapidamente o 
homem mais rico de Roma, negando na prática tudo aquilo 
que defendera com tanta verve em seus escritos sobre ética.

Quando perguntaram a ele como explicar a disparidade 
desconcertante entre o seu estoicismo filosófico e a sua conduta 

na corte de Nero, Sêneca respondeu com três argumentos 
que revelam, entre outras coisas, a imbatível capacidade de 
racionalização e retórica características dos povos latinos. 
Primeiro, “o fato de eu não praticar o bem não significa 
que eu deva pregar o mal”. Segundo, “o homem bom não é 
aquele que nada possui, mas sim aquele que não é possuído 
por nada” (ele não se tornara escravo da riqueza e sua 
felicidade não dependia dela). E terceiro, “eu nunca disse 
que eu era bom” (em nenhum momento ele afirmara que 
era dotado de todos aqueles atributos que configuravam o 
ideal estóico de vida).

Um puritano em apuros
É curioso notar que Lionel Robbins tenha ilustrado suas 

afirmações sobre as conseqüências morais da inflação com 
um exemplo colhido diretamente por ele de sua visita ao 
Brasil nos anos 50, a convite do professor Eugênio Gudin 
da Fundação Getúlio Vargas. Sem mencionar diretamente 
o nome do país, assim descreve ele sua aventura tropical: 
“Há alguns anos atrás fiz uma visita a um país adorável da 
América Latina. Minha mulher e eu tivemos a boa sorte 
de sermos recebidos no navio por um ex-aluno, que nos 
conduziu com espantosa rapidez pela alfândega. Tendo sido 
criado na atmosfera de uma sociedade estável e numa casa 

puritana, naturalmente fiquei bastante chocado quando 
amigos me disseram que, se não estivesse acompanhado de 
um alto funcionário do governo, não teria passado pela 
alfândega nem em uma semana, a não ser que tivesse pago 
um suborno. Como disse, fiquei estarrecido. Mas quando 
soube que aqueles funcionários da Alfândega tinham seus 
salários reajustados apenas uma vez por ano, numa época 
em que a inflação prosseguia à taxa de 5% ao mês, então 
comecei a me dar conta de que afinal não havia razão para 
me sentir tão superior. O que é que nós teríamos feito se 
estivéssemos numa situação semelhante ?”
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2. Não vai dar em nada ?
 Norman Gall

Nosso novo jornal, BraudelPapers, nasce com a 
publicação do ensaio “Ética e Inflação” de Eduardo 
Giannetti da Fonseca, para examinar algumas questões 
civilizacionais embutidas no teste político que a 
democracia no Brasil enfrenta hoje. “Qualquer que fosse 
o governo”, afirma Giannetti, “o quadro de corrupção e 
descontrole do setor público seria basicamente o mesmo. 
A crise política que o país atravessa neste momento 
representaria apenas a ponta de um iceberg, uma 
pequena porção de um problema mais amplo estrutural, 
que cresce nos anos 80 ao mesmo ritmo do avanço das 
taxas de inflação.”

O estudo do Professor Giannetti sobre ética e 
inflação faz parte do programa de pesquisas do Instituto 
Fernand Braudel de Economia Mundial sobre o 
problema civilizacional da inflação crônica na América 
Latina. Em 1992, a sobrevivência de três democracias 
foi ameaçada por questões éticas. As controvérsias se 
focalizam nos atos e personalidades dos presidentes 
Carlos Andrés Pérez, da Venezuela, Alberto Fujimori, 
do Peru, e Fernando Collor, do Brasil, com ominosas 
implicações sistêmicas. Na Venezuela e no Brasil, os 
presidentes e seus amigos foram acusados de peculato 
espetacular, e as esposas dos dois presidentes enfrentam 
acusações criminais. Na Venezuela, dois golpes militares 
tentaram derrubar um sistema político corrupto. No 
Peru, Fujimori fechou o Congresso e a Corte Suprema, 
alegando que os poderes legislativo e judiciário estavam 
envenenados pela corrupção, e obteve amplo apoio 
popular nas eleições que promoveu em novembro. No 
Brasil, a culpa da corrupção de Collor e seus amigos 
foi jogada nas exigências do financiamento de pleitos 
eleitorais que, em países mais ricos como o Japão, a Itália 
e os Estados Unidos, também costumam ofuscar as 
distinções entre política e crime. Segundo o relatório da 
CPI sobre o tráfico de influências e comissões operados 
pelos amigos do presidente: “Corretores de verbas 
públicas pululam, sem pejo, infiltrando-se até na mais 
comezinha das liberações rotineiras”, com “o fio da nova 
meada” sendo como desbloquear contas de cruzados, 
arranjar contratos sem concorrência pública, nomear 
e desnomear para cargos do governo, o que passou a 
ser “mercadoria pela qual empresários e tantos outros 
se dispuseram a pagar preços incríveis e injustificados”. 
Paulo Cesar Farias, o tesoureiro do presidente, acusou 
seus acusadores de hipócritas. Todos somos culpados, 

disse ele. Por isso, a resposta proverbial que surgiu nas 
ruas, nas lanchonetes, nos ônibus e nos corredores do 
Congresso: “Não vai dar em nada”.

Mas deu no primeiro impeachment de um presidente 
na história das Américas. Escândalos são tradicionais 
na atividade política. Tradicionalmente a corrupção 
tem arruinado as democracias. Em Cuba, ficou famosa 
nos governos dos presidentes Ramón Grau San Martín 
(1944-48) e Carlos Prío Socorrás (1948-52). Em Cuba: 
The Pursuh’ of Freedom, o historiador Hugh Thomas 
chamou a presidência de Grau de “uma orgia de roubo, 
mal disfarçada 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 existiam ainda computadores, 
copiadoras e gravadores para documentar a corrupção 
com o detalhe de hoje. Porém, os rastros deixados pelos 
políticos cubanos impressionam. Roubou-se muito 
dinheiro de projetos de construção não concluídos 
e mais ainda foi “tomado emprestado” de fundos de 
seguro social e pensões, prática que se tornou comum no 
Brasil e outras repúblicas da América Latina nas décadas 
inflacionárias do pós-guerra. Em 1948 o Ministro da 
Educação de Grau desembarcou em Miami com US$ 
20 milhões cash em suas malas, que eqüivalem a US$ 
100 milhões 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 de poder nos 15 anos 
anteriores. Quando Prío caiu, a revista Bohemia da 
Havana observou:

“Ele caiu como uma fruta podre, quase que de seu 
próprio peso, vítima de suas próprias intrigas, de suas 
ambições e 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”.

As orgias de corrupção em Cuba, México (1970-
82) e Venezuela, desde 1979, ocorreram em épocas de 
bonança. A corrupção no Brasil foi diferente porque a 
roubalheira sem precedentes ou limites foi praticada em 
tempos de recessão e ameaça contínua de hiperinflação, 
quando o presidente Collor exigia sacrifício paciente de 
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todos os cidadãos. Em contraste com o passado do Brasil 
e da América Latina, houve uma busca de solução pela 
legalidade, ainda que as provisões da Constituição e das 
leis sobre o impeachment fossem vagas ou conflitantes.

Estamos abrindo um novo caminho de experiência 
política, que deve ser o da sobrevivência. O caminho velho 
é o da autodestruição. No momento, a descapitalização 
contínua no desgaste da infra-estrutura e dos padrões 
éticos pelo processo infindável de inflação crônica traz a 
ameaça da volta de algumas populações a regimes mais 
arcaicos de civilização e mortalidade. Por isso, no Brasil 
como em outros países, a ameaça de relapso empurra 
para uma mudança que parte da economia política 
de direitos adquiridos para uma economia política de 
sobrevivência.

Durante boa parte da história da humanidade, a 
maioria das crianças morria antes dos cinco anos; isso 
ocorre com menos de 10% delas no Brasil de hoje. Ainda 
em 1900, a expectativa média de vida do brasileiro era 
de 30 anos; hoje, é de 66. Essas conquistas são frutos 
da modernização, da capacidade maior da humanidade 
de gerir sociedades complexas enraizadas na ética 
da confiança e da cooperação. Mas essa capacidade 
está enfraquecida pela inflação crônica, gerando as 
oportunidades de corrupção facilmente aproveitadas.

A questão central de nossa época é se estamos 
rompendo com o recesso de modernização dos últimos 
séculos, gerando um fracasso institucional que reduzirá 
nossa capacidade de operar sociedades complexas.

Giannetti examina os velhos receios de uma “praga 
de relapsia” e pergunta: “O que garante a coesão 
interna de uma comunidade humana e impede que 
ela se desmanche ou degenere em caos e guerra?” 
Questões como essa estão na pauta de hoje em muitos 
países, grandes e pequenos, ricos e pobres, tais como os 
Estados Unidos, Japão, Rússia, Ucrânia, Índia, Zaire, 
Iraque, Somália, na Comunidade Européia e nos restos 
sangrentos da Iugoslávia, entre outros. O Brasil é um 
arquipélago de comunidades diferentes que falam a 
mesma língua e hasteiam a mesma bandeira. É uma 
sociedade muito complexa, mas fraca em seu centro de 
decisões. Por toda a sua vida independente, teve grandes 
dificuldades em governar, proteger e cultivar a vida de 
sua população espalhada por um território imenso. Em 
décadas recentes, o Brasil conquistou grandes progressos, 
ainda que com graves riscos e deficiências. Não pode 
pagar o preço de uma perda da modernização. Não pode 
relaxar-se na comodidade do dito popular: “Não vai dar 
em nada?”


