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Ora, a lei... O que é a lei,
se o Sr major quiser?

A 
frase foi dita no tempo do rei D. João VI por 
duas comadres, ao major Vidigal, que lhe 
foram implorar por Leonardo, o anti-herói 
de “Memórias de um Sargento de Milícias”. 
O romance de Manoel Antônio de Almeida 

foi escrito na segunda metade do século 19, mas está 
ambientado no Rio de Janeiro, logo após a chegada da 
família Real portuguesa ao país, em 1808. Está cen-
trado na figura de Leonardo, o anti-herói, que vivia 
de astúcias, ardis, trapaças, se valendo desses expe-
dientes para garantir a sobrevivência. Ele contracena 
com o major Vidigal, símbolo da repressão arbitrária e 
socialmente injusta.

Narrativa divertida, bem humorada, o romance foi 
definido como paradigma da dialética da malandra-
gem. De Leonardo e Vidigal a Zé Carioca, a figura 
criada por Walt Disney já no século 20, o brasileiro 
é visto como um violador de lei. Chegou ao século 
21 com Tropa de Elite, o filme que foi pirateado e 
visto por milhares de brasileiros, antes mesmo de sua 
estréia nos cinemas, e que mostra o uso e o abuso 
da violência por policiais, criminosos e cidadãos, no 
cotidiano carioca.

Este é o mais duro retrato da sociedade brasileira. 
Mas, embora os desvios de conduta tenham atraves-
sado séculos, renomados estudiosos garantem que é 
possível virar esse jogo.

 “O tipo de discussão que estamos tendo aqui já é 
sinal de que as coisas estão mudando”, disse o ex-pre-
sidente Fernando Henrique Cardoso, no seminário 
“Cultura das Transgressões – lições da história”, re-
alizado em agosto, no instituto que leva seu nome. “É 
uma preocupação que antes não existia, explicar as 
desigualdades e as transgressões”, acrescentou. O se-
minário integrou a série de debates e eventos promovi-
dos pelo ETCO, que reuniu as maiores expressões do 
pensamento brasileiro, às vésperas da comemoração 
dos 200 anos da chegada da família real ao Brasil, 
para mapear a gênese dos principais problemas do 
país: a insegurança jurídica, a má gestão dos recursos 
públicos e a cultura das transgressões.

Esses trabalhos serão de suma importância para a 
agenda de 2008, pois da solução desses problemas 
históricos depende a superação dos maiores desafios 
do brasileiro nos próximos anos: desenvolvimento sus-
tentável e melhor gestão de recursos públicos. Sem 
a receita de R$ 40 bilhões anuais, que seria propor-

cionada pela CPMF (tributo cuja renovação não foi 
aprovada pelo Congresso em dezembro), e precisando 
crescer para reduzir suas desigualdades sociais, o País 
deve ouvir o que esses estudiosos têm a dizer. Pois, 
segundo eles, o bom ambiente de negócios é a mola 
propulsora do crescimento sustentável.

 Um bom ambiente de negócios é o conjunto de 
regras, de instituições, de normas, usos e costumes 
favoráveis à atividade produtiva e que estimulam o 
crescimento econômico. “Essa é a grande ambição do 
ETCO”, diz o professor André Franco Montoro Filho, 
presidente executivo do Instituto. “Mas o bom am-
biente de negócios sofre uma série de ameaças de des-
vios de conduta, como a sonegação, a informalidade, 
o contrabando, a pirataria e outros desvios que geram 
desequilíbrios, prejudicam empresas, mas especial-
mente atrapalham o crescimento”, acrescenta.

 Para analisar algumas variáveis que influenciam 
esse ambiente de negócios, o ETCO organizou uma 
agenda intensa em 2007 com trabalhos desenvolvidos 
em parceria com algumas das mais reconhecidas en-
tidades brasileiras. Para examinar com minúcia a cul-
tura das transgressões, o ETCO, em parceria com o 
Instituto Fernando Henrique Cardoso, pediu a quatro 
renomados pensadores que, dentro de suas especiali-
dades, respondessem: “Superar essa cultura é condi-
ção para o desenvolvimento?”. Sim, responderam os 
estudiosos.

Ao Instituto Helio Beltrão, o ETCO encomendou 
uma radiografia dos males da burocracia no Brasil. 
Um dado escandaloso: nos últimos dez anos, foram 
editadas 50 normas tributárias por dia útil. Em par-
ceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econô-
micas (Fipe) da Universidade de São Paulo, foi feita 
uma análise da qualidade dos gastos públicos. Por que 
essa é uma questão relevante para um bom ambiente 
de negócios? “Porque uma alta carga tributária pode 
estimular a sonegação e a informalidade e o aumento 
de gastos públicos é a razão para o crescimento da 
carga tributária”, responde o professor Montoro Fi-
lho.   A seguir, a Revista ETCO traz com exclusivida-
de o saldo deste ano intenso de trabalho e de estudos 
que servem de base para as propostas que o ETCO 
irá encaminhar, em 2008, para melhorar o ambiente 
de negócios no Brasil. Espera, assim, contribuir para 
estancar o processo que, ao longo dos séculos, tem 
drenado a riqueza da nação.

“
”Por Mara Luquet
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  Cultura das   transgressões

O 
Brasil é um grande 
exportador. De café, 
açúcar, minério, soja 
e de... leis. O Brasil, 
t radicionalmente 

um país de leis e de legisladores, 
viu, por exemplo, seu Código Penal, 
de 1830, ser copiado por vários pa-
íses, inclusive europeus. No entan-
to, seu maior desafio ainda é o cui-
dado na aplicação das leis. A mania 
de regulamentação foi introduzida 
e reforçada pela profunda influên-
cia de juristas na administração do 
Estado e no Poder Legislativo. Ju-
ristas e advogados dominaram a eli-
te política durante todo o período 
de formação nacional no Império e 
continuam a exercer grande influ-
ência até hoje. Feita a lei, o proble-
ma está resolvido, não lhes interes-
sando sua execução. “Trata-se de 
uma postura diametralmente opos-
ta à da tradição da Common Law 
anglo-saxônica, segundo a qual a 

lei apenas regula o comportamento 
costumeiro, não se organizando em 
códigos, não buscando criar novas 
realidades”, disse o historiador José 
Murilo de Carvalho durante sua 
exposição no seminário Cultura 
das Transgressões, promovido pelo 
Instituto ETCO em parceria com o 
Instituto Fernando Henrique Car-
doso, realizado em agosto de 2007.

“Apesar do atraso na introdução 
do Código Civil, devido à dificulda-
de de enquadrar nele a escravidão, 
o legalismo, a fúria legislante, sem-
pre imperaram entre nós e não dão 
sinal de arrefecimento”, acrescen-
tou Carvalho.

Um exemplo? A própria Cons-
tituição de 1988, com 250 arti-
gos, 83 disposições transitórias e, 
agora,  modificada por dezenas de 
emendas.

Outro? O novo Código Nacio-
nal de Trânsito de 1997. Com seus 
341 artigos é exaustivo em definir 

“Essa é a revolução 
brasileira que a 
gente não fez... se 
não fizermos isso 
a gente vai ficar 
fazendo reforma 
do estado e lei até 
morrer e não vai 
mudar nada.”

Roberto DaMatta

Fo
to

: A
B

R

Fo
to

: A
rq

u
iv

o
 E

TC
O

Fo
to

: A
rq

u
iv

o
 E

TC
O



janeiro de 2008 | �

  Cultura das   transgressões

regras e estabelecer punições, ge-
neroso em criar burocracias. Mas 
não leva em conta a aplicação da 
lei. Não previa a reforma e sinali-
zação das estradas, o treinamento 
das policias rodoviárias, os acordos 
com os estados, a agilização do jul-
gamento dos recursos.

Assim, o resultado é um “legalis-
mo delirante”, como definiu Car-
valho, incapaz de evitar a matança 
no trânsito, como demonstrou o 
antropólogo Roberto DaMatta. O 
trânsito, disse DaMatta no semi-
nário Cultura das Transgressões, 
mostra claramente como algumas 
instituições e pessoas podem em-
preender a travessia para o outro 
lado da moralidade, sem que coisa 
alguma lhes aconteça. Muito pelo 
contrário, essa passagem seria algo 
estabelecido, esperado e encorajado 
pela própria sociedade.

O trânsito é um domínio privi-
legiado para essa demonstração 

porque ele configura um espaço 
estruturalmente igualitário do 
qual os motoristas brasileiros, so-
cializados num regime ideológico 
hierárquico, tentam escapar por 
meio de “gambiarras”, “espertezas” 
e “malandragens”, todas motivadas 
pela perspectiva pessoal (“preciso 
chegar mais cedo, não posso ficar 
aqui mofando...”) e justificadas pelo 
axioma brasileiro segundo o qual 
obedecer a lei é um sinal de inferio-
ridade social.

São 40 mil mortes anuais no 
trânsito. Mas a transgressão destrói 
e mata por todo o país e não apenas 
nas avenidas. “Pior, a transgressão 
liquida a auto-estima e a confiança 
na igualdade perante a lei, que é o 
único modo de lidar com o compor-
tamento numa sociedade liberal”, 
disse DaMatta.

Na década de 70, o diálogo entre 
um pesquisador e um morador da 
favela do Jacarezinho, no Rio, dei-

“Há oito anos não 
podia ter trabalho 
voluntário porque 
o ministério 
do trabalho 
considerava o 
voluntário como 
um empregado. ” 

Joaquim Falcão
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xa patente essa ausência de auto-
estima.

“O senhor não acha que invadir 
uma propriedade alheia é ilegal?”, 
perguntou o pesquisador. “Doutor, 
ilegal aqui não é a minha casa. Ile-
gal aqui sou eu!”, respondeu o mo-
rador da favela.

“A ilegalidade do teto tomava-o 
como um todo. Penetrava em suas 

veias, vontades e atos”, analisou 
o jurista Joaquim Falcão. “Ilegal 
como morador e como cidadão, em 
seus múltiplos papéis sociais”.

Há milhões de brasileiros em 
situação ou de ilegalidade judicial 
provável, ou de ilegalidade admi-
nistrativa de fato. Um mercado 
imobiliário vivendo de simulacros 
legais ou para-legais.

Mas a ilegalidade transcende 
mercados. “Os economistas cria-
ram o eufemismo do emprego in-
formal para o que, na verdade, é 
emprego ilegal”, diz Falcão. São de-
zenas de milhões de trabalhadores 
excluídos da legislação, do controle 
e dos benefícios previdenciário e 
trabalhista. “Que Estado democrá-
tico de Direito resiste a essa situ-
ação? Que legitimidade terão leis 
que ilegalizam potencialmente mi-
lhões de brasileiros cotidianamen-
te?”, questiona Falcão.

A postura diante da lei, para obe-
decer ou transgredir, varia de acor-
do com a classe social. “Classifico 
a relação com a lei em quatro tipos, 
de acordo com quatro camadas so-
ciais ou frações de classe”, diz Car-
valho.

A primeira camada, de gente 
rica, branca e com educação supe-
rior completa (empresários, políti-
cos, altos burocratas, classe alta), 
é o “doutor”, o cidadão de primeira 

classe, o animal mais igual do que 
os outros, que se considera, e que 
de fato está, acima da lei. “A lei ou 
não o atinge, ou quando atinge, é 
apenas de raspão, pois dificilmente 
será condenado em última instân-
cia”. Para ele, sim, a transgressão é 
norma. Quando acusado ou preso, 
ele nem sequer admite qualquer 
violação da lei.

Uma segunda camada é formada 
pela classe média baixa e por tra-
balhadores com emprego formal. 
São cidadãos de segunda classe, 
que não podem fugir da lei, a res-
peitam e temem, mas têm dificul-
dade de acesso a ela. Seus direitos 
são garantidos na lei, mas não na 
prática devido à ineficiência do Ju-
diciário.

A terceira camada é formada por 
sub-cidadãos, os marginalizados 
do campo e das grandes metrópo-
les, em geral pretos ou pardos. Eles 
estão abaixo da lei. São os culpa-
dos, até prova em contrário. “Não 
é de estranhar que retribuam esse 
tratamento com total falta de com-
promisso com a lei de cujas malhas 
apenas tentam escapar”.

Há uma quarta camada, da clas-
se média-média, com segundo 
grau ou superior e a parte menos 
afluente dos bacharéis. É a que 
tem a relação mais ambígua com 
a lei. Por sua educação e relativa 

Capa

“É enorme o 
problema. A 
burocracia como 
transgressora e as 
transgressões de 
caráter econômico. 
Precisamos de 
soluções múltiplas, 
vários ataques 
simultâneos.”

Bolívar Lamounier
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independência econômica, per-
cebe com clareza a transgressão 
dos outros, sobretudo dos políti-
cos. Fazendo parte da economia 
formal, tem menor condição de 
burlar a lei, como os do andar de 
cima, e de ignorá-la, como os do 
andar debaixo. Essa classe média 
obedece por necessidade e tem al-
guma condição de fazer valer seus 
direitos. Mas como vê a lei viola-
da acima e abaixo, também a burla 
como e quando pode. Sonega infor-
mações na declaração do Imposto 
de Renda, aceita não pegar recibo 
em troca de redução de preços de 
consultas médicas, compra pro-
dutos contrabandeados etc. Mas 
como se vê injustiçado é o grupo 
que mais grita contra a corrupção 
e a transgressão.

Essa duplicidade ética entre a 
figura de uma lei impessoal que 
valeria para todos, mas que não 
se aplica a certas pessoas, faz com 
que a relação entre a norma legal e 
a sociedade seja marcada pela am-
bigüidade. “A punição vai depender 
menos das circunstâncias e muito 
mais da pessoa”, disse DaMatta. 
“Há uma certeza de que a lei varia 
de acordo com a pessoa a qual ela 
se aplica”, acrescentou.

O cipoal de leis incita à trans-
gressão e elitiza a justiça. Cria-se 
um círculo vicioso: lei leva à trans-

gressão que leva a mais lei que leva 
a mais transgressão. Nessa corrida 
insensata, só ganham os operado-
res da lei e os que podem pagar pe-
los custos de um processo.

Em qualquer país é possível ob-
servar três grupos marcadamente 
diferentes: o cumpridor da lei e o 
transgressor em quaisquer circuns-
tâncias e entre eles uma área cin-
za com indivíduos potencialmente 
honestos ou transgressores, depen-
dendo das circunstâncias. 

“Ao contrário do que ocorre em 
países mais adiantados e social-
mente integrados, no Brasil e em 
qualquer país com características 
semelhantes, o grupo intermediá-
rio é relativamente muito maior do 
que os outros dois”, diz o sociólogo 
Bolívar Lamounier. “Há um nú-
mero muito maior de propensos a 
transgredir”, acrescenta.

A experiência diária mostra que 
um grande número de cidadãos são 
complacentes com certas trans-
gressões. Lamounier cita a nove-
la Belíssima, de Silvio de Abreu, 
para chamar a atenção para o atu-
al estágio da sociedade brasileira. 
A novela chegou ao sucesso com 
personagens moralmente ambí-
guos. “Ao analisar as causas desta 
aceitação confesso que fiquei cho-
cado”, disse o autor numa entrevis-
ta à revista Veja. A Globo realizou 

uma pesquisa com espectadoras 
para ver como o público estava ab-
sorvendo a trama e constatou que 
uma parcela considerável delas já 
não valoriza tanto a retidão de ca-
ráter. “Para elas, fazer o que for ne-
cessário para se realizar na vida é o 
certo. Esse encontro com o público 
me fez pensar que a moral do país 
está em frangalhos”, disse Abreu.

“Político 
hoje é quase 
sinônimo de 
contraventor. 
Escrevi essa frase 
em 1989, último 
ano do governo 
Sarney.”

José Murilo de Carvalho
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A 
alta carga tributária 
é tida como um dos 
principais indutores 
da sonegação e da in-
formalidade no País. 

Muitos especialistas apontam que 
o crescimento da carga foi puxado 
pelos gastos da administração pú-
blica que aumentaram muito nos 
últimos anos. De outro lado, é no-
tória a baixa qualidade dos serviços 
públicos no Brasil. 
Para analisar estas relações, o 
ETCO encomendou à Fundação 
Instituto de Pesquisas Econômi-
cas (Fipe) um estudo para verificar 
qual tem sido o comportamento 
dos gastos por parte do governo e, 
paralelamente, avaliar se é possível 
melhorar a qualidade dos gastos, 
sem aumentar o peso dos impos-
tos no bolso do contribuinte.  Os 
principais problemas (veja resumo 
das conclusões no quadro ao lado) 
foram debatidos durante o seminá-
rio “Como melhorar o ambiente de 
negócios”, no dia 4 de dezembro, 
em São Paulo. As despesas do se-
tor público foram divididas em três 
grupos: as transferências assisten-
ciais e previdenciárias; as transfe-
rências com juros e os gastos para 
o fornecimento de bens e serviços. 
Em 2006, sozinha, a Previdência 
representou 29% do total dos gas-
tos públicos ou 11% do Produto In-

terno Bruto (PIB). O pagamento de 
juros nominais responde por 19% 
dos gastos ou 7,3% do PIB. Soma-
dos, os demais gastos respondem 
por 51% do total ou 19,3% do PIB. 
Desta parcela, 10% são destinados 
a investimentos e 90% emprega-
dos no custeio de Educação (25%), 
Saúde (20%), Justiça (15%) e às de-
mais áreas que consomem os 30% 
restantes. 

Os estudos mostraram que o 
Brasil não gasta pouco em áreas 
essenciais como saúde, educação, 
segurança e previdência, porém 

gasta mal. “Existe espaço para que 
o governo melhore a eficiência do 
gasto público e com isto consiga 
melhorar a qualidade dos serviços 
públicos sem aumentar a tributa-
ção” opina o presidente do ETCO, 
professor André Montoro, para 
quem a contenção de gastos favore-
ce a redução, ou pelo menos, o não 
crescimento da carga tributária. O 
secretário da Fazenda do Rio de Ja-
neiro, Joaquim Levy, acredita que 
o governo deve modernizar e sim-
plificar a legislação, como forma de 
ser mais eficiente ao aplicar o di-
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Ineficiência dos
gastos públicos

806,0

873,4

255,5

169,6

448,3

65,4
Receita tributária total

Gasto público total

Benefícios previdenciários

Juros nominais
Demais gastos

Resultado nominal (1 – 2)

R$ bilhões

Brasil gasta mais  do que arrecada
Receitas e despesas do governo federal em 2006

-



janeiro de 2008 | 13

Ineficiência dos
gastos públicos Principais problemas dos gastos públicos

• Despesas nas áreas de saúde, educação e segurança 
cresceram de forma acentuada nos últimos 20 anos
• Investimentos em infra-estrutura foram reduzidos como 
proporção do gasto público
• O Brasil gasta mais que a maioria dos outros países 
também em relação ao PIB
• Apesar da expressiva melhora nos indicadores sociais, 
nosso desempenho é inferior ao de países que gastam 
menos
• A má qualidade dos serviços públicos no Brasil não é 
causada pela falta de recursos financeiros
• O volume de gastos não tem efeito claro 
na qualidade do serviço. Em educação, por exemplo, 
municípios que gastam menos, têm desempenho 
semelhante ao de municípios que gastam muito

• Boa gestão e colaboração entre profissionais 
se mostram mais significativos para 
explicar diferenças na qualidade 
dos serviços prestados  
• Crescimento dos gastos ligados à correção em 
detrimento da prevenção
O que pode ser feito, sem aumentar impostos
• Estabelecimento de metas para políticas públicas, com 
ampla divulgação e participação da população
• Mais ênfase ao Programa Nacional de Educação Fiscal 
(PNEF)
• Criação de um sistema de estatísticas mais regulares e 
confiáveis
• Proposição de emenda à Constituição que proíba o 
aumento de alíquotas de impostos e contribuições

nheiro dos contribuintes. Ele cita 
exemplos bem-sucedidos do Estado 
fluminense em prol da transparên-
cia, como a criação do Conselho do 
Contribuinte.

De acordo com o pesquisador da 
Fipe, Simão Silber, na comparação 
internacional entre tributos arreca-
dados e a distribuição de renda, o 
Brasil fica em uma posição extre-
mamente desfavorável. Temos uma 

carga tributária de países como 
Japão e Suécia e um índice de po-
breza de nação subdesenvolvida. “O 
governo é eficiente para extrair uma 
parcela financeira muito grande da 
sociedade, mas não tem a mesma 
eficiência para gastar com quali-
dade”, critica Silber. O presidente 
do Instituto Hélio Beltrão, Piquet 
Carneiro, acredita que há muitas 
mudanças que podem e devem 

ser implementadas pelos governos 
em todas as esferas, no sentido de 
reduzir o excesso de burocracia e 
aumentar a eficiência. Carneiro 
defende que bons exemplos devem 
vir do poder público. Do contrário, 
a exigência de conduta ética dos in-
divíduos fica prejudicada. “O poder 
público não pode tratar mal a socie-
dade e, ao mesmo tempo, exigir um 
tratamento bom e generoso dessa 

Duas experiências bem-sucedidas
Em alguns estados, a busca 

da eficiência na administra-
ção das finanças públicas  

mostra os primeiros resultados. 
Em São Paulo e na Bahia, novos 
métodos de gestão do dinheiro pú-
blico conseguiram reduzir gastos 
e melhorar o uso dos tributos pa-
gos pelos contribuintes. O governo 
paulista procurou disciplinar as 
despesas e adotou novas medidas 
na área de tributação, para evitar 
a evasão fiscal e melhorar a arre-
cadação. De acordo com o gover-
nador José Serra, em 11 meses de 
administração,  as receitas cresce-
ram 11%, enquanto os gastos totais 
aumentaram em proporção bem 
menor, apenas 3%.

Uma das formas de melhorar o 
controle dos gastos foi tornar mais 
transparente a relação do Estado 
com os fornecedores. Serra destaca 
o pagamento pontual como forma 
de controlar a corrupção e conse-
guir melhores preços pelos serviços 
prestados. 

Do lado da arrecadação, o Estado 
conta com o programa Nota Fiscal 
Paulista, a nota fiscal eletrônica que 
incentiva cidadãos a exigirem nota 
nos estabelecimentos comerciais. 
O objetivo é combater a sonegação 
no varejo que chega a 60%.

Outra tentativa de estancar o ralo 
da sonegação é a fiscalização do 
IPVA, aplicando multa aos donos 
de veículos que registram carros 

fora de São Paulo para pagar menos 
imposto. “Apenas os ricos se benefi-
ciam desse modelo de jeitinho. Va-
mos acabar com isso”, avisou o go-
vernador. Na Bahia, para reduzir os 
gastos, o governador Jacques Wag-
ner começou a  renegociar dívidas 
e a apertar o cerco a fornecedores 
que obtêm grandes margens de lu-
cro nas licitações. 

Contratou consultorias de gestão 
para auxiliá-lo na tarefa de imple-
mentar boas práticas de adminis-
tração em todas as áreas de governo 
e está investindo na formação dos 
funcionários para que eles sejam 
capazes de reproduzir o novo mode-
lo de gestão de forma independente 
e permanente.
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O risco da 
burocracia
N

os anos 80 Raul Sei-
xas, com sua fina iro-
nia, imortalizou a fi-
gura do burocrata em 
uma melodia infantil: 

O carimbador maluco. “Tem que 
ser selado, registrado, carimbado/ 
Avaliado, rotulado se quiser voar!”, 
cantarolava. Tudo, dizia a canção, 
tinha que ter um carimbo dizendo 
sim, sim, sim. Seixas se foi em 1989, 
vieram a internet, a informatização 
dos serviços, mas a burocracia resis-

te. Parece impressa no nosso DNA 
desde tempos imemoriais e, ao lon-
go da história, foi criando uma teia 
de cartórios, despachantes, agentes 
e outros “facilitadores” para apro-
ximar o comum mortal aos donos 
dos carimbos e das decisões.  É aí 
que mora o risco da corrupção. “A 
burocracia cria tantas exigências 
formais para um serviço que o seu 
atendimento acaba contratado fora 
ou sendo objeto de alguma tentati-
va de pequena corrupção para su-

perá-la”, diz João Geraldo Piquet 
Carneiro, presidente do Instituto 
Hélio Beltrão, que, com o apoio do 
ETCO, promoveu em Brasília o se-
minário “Da Burocracia à Corrup-
ção”, nos dias 24 e 25 de outubro. 
A burocracia, cujo objetivo seria ra-
cionalizar e tornar mais eficiente as 
atividades de grandes organizações 
e do Estado,  parece ter adquirido 
vida própria no País. O número ex-
cessivo de regras que se sobrepõem 
umas às outras geram disfunção e 

Por Sandra Balbi
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Professor André Montoro  
durante o o seminário 
“Da Burocracia à Corrupção” 
em Brasíla

mais favorecimento à corrupção. 
“Quanto mais exigências formais, 
maior o risco de haver corrupção, 
de alguém tentar burlar a norma” 
alerta Piquet Carneiro.

O problema é que existe uma 
verdadeira “fúria legislante” ” – no 
feliz dizer de José Murilo de Carva-
lho -  no país.  Segundo Maria He-
lena Zokun, pesquisadora da FIPE 
(Fundação Instituto de Pesquisas 
Econômicas) entre o dia 5 de ou-
tubro de 1988, data da promulga-
ção da Constituição Federal, e o 
dia 5 de outubro de 2007, 19 anos 
depois, foram editadas 3.628.013 
novas normas pela União, Estados 
e Municípios para reger a vida do 
cidadão. Destas, 454.953 - 13% do 
total - estavam em vigor no final 
do período, tendo as demais (87%) 
sido revogadas. “A instabilidade das 
regras, muitas vezes redigidas de 
forma obscura, cria espaço para in-
terpretações subjetivas do burocra-
ta, que assim adquire a capacidade 
de tornar pessoal o que deve ser im-
pessoal”, observa Zokun. E, aí, mais 
uma vez, o cidadão fica à mercê do 
antigo “carimbador” e acaba caindo 
na rede de propinas.

 Além de favorecer a corrupção, 
o excesso de regras impõe custos às 
empresas e aos cidadãos. As empre-
sas se vêem forçadas a criar uma 
burocracia interna para atender às 
múltiplas exigências legais e fiscais 
das leis trabalhistas, previdenciá-
rias, tributárias, ambientais, de uso 
do solo, cíveis, etc. “Os custos para 
empresas e governo seriam meno-
res com a eliminação da burocra-
cia, mas muitos não estão dispostos 
a abrir mão de certos trâmites em 
função desse processo”, afirmou o 
ministro do Planejamento Paulo 
Bernardo, durante o seminário. 

Regras de convivência
A rigor, as leis visam estabelecer 

normas de convivência em socie-
dade e, na opinião do presidente 
executivo  do ETCO, professor An-
dré Montoro, boas regras de convi-
vência são um fator essencial para 
o bom funcionamento da econo-
mia. “Entretanto, existe a propen-
são de muitos a transgredir essas 
regras”, afirma. A razão para esta 
transgressão é que, em muitas oca-
siões, o desrespeito à norma pode 
ser vantajoso no curto prazo para 

o indivíduo transgressor. “Quando 
um empresário sonega, ele ganha 
vantagens indevidas sobre seus 
concorrentes que cumprem as leis 
e pagam impostos. Ele vende sua 
mercadoria por um preço menor, 
ganha participação no mercado e 
tem lucros maiores. Mas se os con-
correntes passarem a sonegar, as 
vantagens do primeiro transgressor 
desaparecem e todos ficam em po-
sição igual. Contudo, a sociedade 
perde recursos que poderiam finan-
ciar importantes investimentos”, 
exemplifica.

 Na visão de Montoro os desvios 
de conduta pioram o ambiente de 
negócios, sendo do Governo a res-
ponsabilidade para fazer com que 
as regras sejam cumpridas. Só o 
setor público tem o poder de coer-
ção. O problema é que a ação es-
tatal carrega um grande risco em-
butido: a burocracia e, aí, se entra 
num círculo vicioso. “O excesso de 
burocracia aumenta a propensão à 
transgressão, aumenta os riscos dos 
investimentos que, conseqüente-
mente, barra a atração dos investi-
dores e dificulta o crescimento eco-
nômico”, analisa Montoro.
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Por um bom 
ambiente de 
negócios

O 
artigo 37 da Consti-
tuição brasileira dis-
põe que a administra-
ção pública direta ou 
indireta de qualquer 

dos poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municí-
pios, obedecerá aos princípios da 
legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade e da eficiência. “Está 
na nossa Lei maior, mas é pessi-
mamente executada”, disse o em-
baixador Marcílio Marques Mo-
reira, presidente do Conselho do 
Instituto Brasileiro de Ética Con-
correncial- ETCO, no seminário 
“Como Melhorar o Ambiente de 
Negócios”, ocorrido em dezembro, 
que encerrou a fase de debates e 
estudos realizados em 2007. O re-
sultado dessas discussões servirá 
de suporte para as propostas que 
o ETCO encaminhará neste ano 
de 2008.   A gênese dos problemas 
nacionais que estão perturbando o 
bom ambiente de negócios no país 
foi analisada sob diversas óticas e 
atravessou variados campos do co-
nhecimento. Do antropólogo ao ju-
rista, do historiador e sociólogo aos 
executores de políticas públicas, 
os estudiosos fizeram uma ampla 

radiografia dos problemas e apon-
taram caminhos para um ambiente 
de negócios previsível que estimule 
desenvolvimento e investimento. 
Todos os estudiosos caracterizam as 
transgressões como uma verdadeira 
cultura e um problema muito com-

plexo (ver página 8). Mas há outros 
pontos importantes de reflexão.

O mau uso do dinheiro público 
provoca a fúria tributária (veja mais 
na página 12). O governo é eficien-
te para extrair uma parcela finan-
ceira muito grande da sociedade, 
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segundo o professor Simão Silber, 
mas não tem a mesma eficiência 
para gastar com qualidade. 

Por fim, a burocracia. São tantas 
as exigências que acabam por criar 
uma teia de facilitadores que desá-
guam na corrupção (página 14). 

Assim, a correção de rota tem 
que ser promovida de vários ân-
gulos, com bastante perseverança, 
porque um dos grandes problemas 
no Brasil é que as políticas públi-
cas sofrem da descontinuidade. 
“Cada governante quer implantar 
seu plano em vez de melhorar o 
que está sendo feito”, disse Mar-
ques Moreira.

A outra observação importante, 
segundo ele, é que é preciso deixar 
claro que há sim pecado ao sul do 
equador. Não é possível se agarrar a 
desculpas de que as desigualdades 
sociais no Brasil são tão grandes 
que o país tem uma repetição de 
transgressões desde a área políti-
ca até a área mais informal e essas 
transgressões passem ser a norma.

“Uma das grandes pragas do Bra-

sil é a não direção das políticas pú-
blicas necessariamente para o bem 
comum, mas sim para os interesses 
pessoais de A ou B. Enquanto o 
bem comum é prejudicado”, disse 
Marques Moreira.

O governador de São Paulo, José 
Serra, foi taxativo: empresários e 
poder público não podem tolerar 
práticas de esperteza. Segundo o 
governador, a questão tributária, 
um dos pilares para a promoção 
do ambiente de negócios, tem que 
ser tratada com eficiência. “A idéia 
é tratar todo mundo igual”, disse 
Serra. “Eliminar, combater a cultu-
ra do jeitinho, que resolve pontual-
mente”, acrescentou. O governador 
paulista diz que sua administração 
vem conseguindo alcançar sucesso 
no aumento da receita combaten-
do a fraude, a sonegação fiscal e a 
corrupção. “Criamos a nota fiscal 
paulista desde outubro que é para 
incentivar o cidadão a pedir a nota 
fiscal em todos os estabelecimentos 
comerciais”, disse.

Diminuir sonegação significa 
criar possibilidade de reduzir a ar-
recadação per capita, segundo ele. 

“A gente sabe que a sonegação tem 
uma coisa absolutamente detes-
tável, porque aumenta a distância 
entre aqueles que pagam e os que 
sonegam”, acrescentou.

O governador baiano, Jacques 
Wagner, defendeu maior rigor na 
fiscalização dos gastos da admi-
nistração pública. Na Bahia, por 
exemplo, o governo apertou o cerco 
a fornecedores que obtêm grandes 
margens de lucro nas licitações. 
“Um dos nossos objetivos é chegar 
a 2010 registrando economia de R$ 
410 milhões no caixa estadual”, diz 
o governador baiano. O secretário 
da fazenda do Rio, Joaquim Levy, 
faz coro com os governadores. 

Segundo Levy, o governo tem que 
modernizar e simplificar a legisla-
ção como forma de ser mais eficien-
te ao aplicar o dinheiro dos contri-
buintes. O saldo desse intenso ano 
de estudos e reflexões mostra que 
valores culturais, históricos e polí-
ticos levaram o país a dois tipos de 
descompasso. “Há o descompasso 
entre a economia e a sociedade e 
entre a realidade e a lei”, disse o 
professor Helio Zilberstajn. A saída 
parece estar numa reformulação 
dos processos de elaborações das 
normas. “Precisaríamos de mais 
realismo, mais pragmatismo e mais 
rigor no cumprimento”, finalizou 
Zilberstajn.

Da esq. para dir. embaixador Marcílio 
Marques Moreira, governador José Serra 
e professor André Montoro, durante 
seminário “Como melhorar o ambiente 
de negócios.”

Governador Jacques Wagner, da Bahia, defende maior rigor na fiscalização




