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Crime e corrupção: o 4° setor da Economia 

N 
a aurora do capitalismo, a com
paração do sistema de troca li
vre com as práticas feudais em 
decadência e com as práticas 

mercantilistas restritivas, então predo
minantes, tornou relativamente fácil a 
defesa, às vezes até eufórica, do mer
cado, contra outros tipos de organiza
ção econômica. É isso que explica em 
grande parte o otimismo presente nas 
obras fundadoras da Ciência Econômi
ca, principalmente em "A Riqueza das 
Nações", de Adam Smith, escrita em 
1776. 

A aceitação das práticas que se ini
ciavam e dos argumentos da ciência que 
se estava fundando, contribuiu para a 
configuração de um tipo específico de 
sociedade, capaz de incluir um contin
gente crescente de indivíduos à vida 
"normal", assim considerada a vida 
norteada pela liberdade individual, res
peitadas algumas regras políticas e a pro
priedade privada. Nesse tipo de socie
dade, começaram a ser consideradas 
"anormais" as ações que permitiam a 
apropriação de algum lote de riqueza sem 
contrapartida aceita pelo lado desapro
priado. Empree11d i mento (entendido 
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desemprego revelou sua capacidade de 
permanência e trouxe à tona a possibi
lidade de cessar a capacidade de in
clusão que vinh a sendo a marca 
legitimadora do capitalismo. 

cio o ocaso do Estado do bem-estar 
social. Em seu lugar, pretende-se hoje 
um Estado (2° setor) planejador, 
potencializador, viabilizador, mais ágil e 
menos intervencionista (ao estilo da 
onda da "reinvenção do governo"). Em 
estreita colaboração com o Estado e 
entre si, pretende-se que se consolidem 
uma iniciativa privada (1 o setor) extre
mamente eficiente na busca de luct·o 
e, potianto, da produtividade, e um 3° 
setor (organizações não-governamen
tais) que zele pelos desassistidos e fra
cassados e pelas causas para as quais 
o I 0 setor não se interessa e o 2° setor 
não tem competência para tratar. 

Um fato digno de nota é que, des
de Adam Sm ith 

status de 4° setor. Sem margens para 
dúvidas, ele é muito maior do que o 
chamado 3° setor num grande nôme
ro de economias nacionais, hoje, tal
vez ocorrendo o mesmo em âmbito 
mundial. Além disso, é provável que 
se t rate de uma indústria 
oligopolizada, com algumas "firmas" 
dominando fatias significativas da 
"demanda''. 

Atua lmente floresce lentamente 
uma I iteratura econômica que procu
ra explicar a lógica e o funcionamen
to do que aqu i se está chamando de 4° 
setor. Em sua maioria, os autores pro
curam flagrar os motivos que tornam 
mais atraente um crime do que a ação 
lícita, fornecendo bases para a ado

Em 1936, em sua revolucionária 
"Teoria Geral do Emprego, do Juro e 
da Moeda", John Maynard Keynes se 
encarregou de incluir novos ingredien
tes ao pensamento econômico, tornan
do-o capaz de equacionar de modo 
mais realista e rápido o problema do 
desemprego e das variações no nível 
geral de preços. Ao fazê- lo, incluiu o 
governo como um ente econômico le
gítimo, desde que voltado para a ma
nutenção do nível geral de renda, de 
emprego e de preços, protegendo a 
Economia de distor-
ções e quedas do pro
duto capazes de de
sorganizá- la ~ de 
ínviabilizar a inclusão 
que a caracteriza. 

até hoje, as condi- ção de medidas que tomem menos can-

Assim, desde me
ados dos anos 30 foi 

"0 crime organizado é uma 
grande indústria, de tal 
magnitude, expressão e 

poder que adquire status 
de 4° setor" 

ções para acesso veniente a relação custo-beneficio das 
à riqueza admiti- práticas criminosas. Em geral, o pen-
das são aquelas sarnento econômico segue a rotina de 
propiciadas ou considerar a anormalidade e a exce-
pelo mercado ção como características de tais prá
(compra e ven- ticas, o que parece um caminho de al
da), ou pelo go- cancc limitado. 

se consolidando a vi- verno (po líticas Enquanto as formas "alternati-
são até pouco predominante sobre o públicas e políticas assistenciais), ou vas" ilícitas de acesso à riqueza con-
funcionamento da Economia: de um pela caridade, se as outras duas não tinuarem sendo tratadas como sim-
lado, o 1 ~ _se_to_,_· (_o setor privado, c_·o_n_,s.__ti_-__ ft_u_lc_i_o_na_,_·e_m_.~O_et_n...!._p_rc_c_n_d.:.._i_m_c_n_to.:_:,~o_..~...J_I e_· s:..__"_c_a_so_s _d_e_1:_p_o_lt_' c_i_a '-'' ,:..__se--'g~t_t_i r_ã_o ____ ___! 



SUS1Jrovramerne esrocaaosJ e u aoamo, 
e não simplesmente propriedade e po
der político, passaram a ser os ingredi
entes legitimadores da posse e do usu
fruto de estoques e fluxos de riqueza. 

Já bastante desenvolvido, o capita
lismo começou a ser explicado não só 
como um sistema de colaboração que 
atende simultaneamente aos interesse~ 
individuais e aos interesses coletivos 
(graças à divisão do trabalho e à ten
dência natural à troca presente na na
tureza humana, segundo Adam Smith), 
mas também como um sistema que se 
conduz por si mesmo ao equilíbrio. A 
"mão invisível",já percebida pelos eco
nomistas clássicos, passou, entre 1870 
e 1930, a ser teorizada em termos bas
tante matematizados, pela chamada 
Escola Neoclássica, chegando-se a um 
arcabouço teó ri co e técn ico que 
formatou o modo de pensar do econo
mista profissional. 

O sucesso do capita lismo, enquan
to instrumento propiciador do progres
so material e das liberdades políticas, 
passou a ser amplamente enfatizado. 
Daí resultaram severas críticas à inter
venção econômica governamenta l, 
aceita somente até o ponto em que não 
extrapo lasse a estruturação das regras 
e a garantia dos contratos. Teoria e 
prática pareciam caminhar de mãos 
dadas, até que a crise de 1929 colocou 
em xeque a validade da lei da oferta e 
da procura como exclusivos regulado
res do equilíbrio e da prosperidade. O 
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do o lucro, obtido somente quando ofe- tal ou filantrópico) têm sido as formas 
rece os bens e serviços demandados, a admitidas de obtenção de riqueza ao 
um dado preço e respeitado corto pa- longo da ex1stência do capitalismo e 
tamar de produtividade~ de outro lado, da teoria econômica. Outras formas 
o 2° setor (o governo) intervém plane- de acesso a fatias do bolo em que con
jando, regulando (através da política siste a riqueza social têm sido consi
econômica) e assegurando a provisão deradas marginais e patológicas, de-
de certos bens (públicos e meritórios). vendo ser combatidap, se não pude-

Não tardou para que a intervenção rem ser eliminadas. Dentre essas for-
governamental, agora já aceita (apesar mas de acesso à riqueza figuram: as
do incessante discurso liberal contrá- saltos, roubos, furtos, corrupção, pro
rio), começasse a tomar rumos de cu- dução e comércio ilícitos (prostituição, 
nbo social. Um Estado do bem-estar drogas,jogos etc.), chantagem (como 
social logo passou a ser defendido e seqüestros, por exemplo), saques, abu
efetivamente construído em alguns pa- so de poder (econômico ou poLítico), 
íses, não só acatando as idéias golpes e logros, invasões etc. 
keynesianas, mas também agregando Ocorre, todavia, que de tal modo 
os ideais de sociedade menos desigual e com tal rapidez têm crescido os me-
da social-democracia. Em tais circuns- canismos "alternativos" de acesso à 
tâncias jit não se acredita mais na pos- riqueza socialmente produzida, que já 
sibilidade auto-reguladora do mercado, não parece mais correto simplesmente 
nem na infinitude de sua capacidade de considerá-los marginais e esporádi
inclusão, com os níveis de bem-estar cos, combatendo-os através da proi-
elevados agora vislumbrados por uma bição legal e da aplicação de penas. 
sociedade muito mais bem aquinhoada Observa-se um crescimento assusta-
( em termos quantitativos e qualitativos) dor do contingente de seres humanos 
do que a que se conheceu no início do impossibilitados de prover sua subsis-
capitalismo. tência através das formas "normais" 

O capitalismo avançou, os anos de de acesso à riqueza ou desestimu-
ouro do segundo pós-guerra lançaram lados a fazê-lo. Assim como cresce 
seu brilho até meados dos anos 70, a convicção de que hoje existe toda 
construindo um patamar de produtivi- uma rede de indivíduos e grupos que 
dade inusitado, mas, ao mesmo tempo, no jargão policial se denomina crime 
solapandoacapacidadede inclusão via organizado. Trata-se de uma grande 
mercado e a capacidade de socorro indústria, de tal magnitude, expressão 
governamental aos excluídos. Teve iní- e poder, que certamente adquire o 

prosperando e construmdo potenctal 
para so lapar por completo o modo 
de vida construído ao longo dos últi
mos três séculos, lançando uma nu
vem negra sobre o novo milênio que 
se anuncia. É preciso encará-las 
como dado "normal" da realidade 
capitalista atual (prosperando e en
trando em recessão de acordo com 
a conjuntura, ou seja, movendo-se 
em ciclos, do mesmo modo que o 
mercado). 

Somente partindo dessa mudança 
de paradigma será possível canalizar os 
esforços práticos e teóricos para a cons
trução de uma sociedade em que as 
condições de vida s~jam mais aceitá
veis, menos arriscadas, mais fàvoráveis 
ao desenvolvimento das qualidades hu
manas. Tal mudança de perspectiva 
implica forçosamente na necessidade 
de reformas no ,que se considera "nor
mal" e não somente no combate ao que 
se julga "anormal", uma vez que a anor
malidade talvez esteja se ampliando 
devido à falta de funcionalidade do 
"normal". 

(*) Valdemir Pires é economista, pro-
fessor da Unimep/ Piracicaba e da 
Unesp/ Araraquara, autor dos livros 
"Estado, Mercado e Tributação" e "Or
çamento Participa/ivo: O que é, para 
que serve, como se faz". Este artigo sin
tetiza o capítulo 4 do livro "Economia: 
teoria x prática", em fase de elabora
ção. E-mail: vapires@unimep.br 
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