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RESUMO 

 

 

Mancini, Cristiane. A Máfia na economia italiana: um estudo sobre os anos 

recentes (2005 a 2011). São Paulo, 2013. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós 

- Graduação em Economia Política da PUC – SP.   

 

A dissertação apresenta uma abordagem ampla da atuação da Máfia na 

economia italiana nos anos recentes. O objetivo inicial era analisar as relações entre 

a atividade da Máfia e o desempenho econômico da Itália a partir do agravamento 

da crise econômica. Diversas referências na imprensa sugeriam que a atividade da 

Máfia teria se intensificado com a crise e que teria provocado efeitos favoráveis na 

economia, por oferecer liquidez e crédito. O objetivo inicial teve que ser relativizado, 

pela ausência de dados confiáveis. Com isso, a dissertação assumiu características 

de apresentação ampla das atividades da Máfia em seus entrelaçamentos com as 

estruturas econômicas, em especial com empresas, de porte e atividades variadas, 

e com instituições públicas. A dissertação tomou como referência os estudos de 

economia do crime e de economia institucional, especialmente para a análise do 

ambiente que dá lugar à persistência e à expansão da rede criminosa no país, o que 

implica considerar o papel fundamental das instituições públicas e do Estado 

italiano. As evidências sugerem que as atividades da Máfia estão se ampliando e se 

modernizando na Itália. 

 

Palavras-Chave: Máfia. Crise econômica. Pizzo. Extorsões. Crédito. Liquidez. 

Estado.  Instituições.  



 
 

ABSTRACT 

 

 

Mancini, Cristiane. A Máfia na economia italiana: um estudo sobre os anos 

recentes (2005 a 2011). São Paulo, 2013. Dissertação (Mestrado), Programa de Pós 

- Graduação em Economia Política da PUC – SP.   

 

The dissertation presents a comprehensive approach the performance of 

Mafia in the Italian economy in recent years. The initial objective was to analyze the 

relationship between the activity of the Mafia and the economic performance of Italy 

from the worsening economic crisis. Several press reports suggested that the activity 

of Mafia would have intensified the crisis and would have caused positive effects in 

the economy by providing liquidity and credit. The initial objective had to be modified 

by the absence of reliable data. With this, the dissertation took presentation features 

wide activities of Mafia in their entanglements with the economic structures, in 

particular-sized enterprises and varied activities, and public institutions. The 

dissertation took as reference studies of the economics of crime and institutional 

economics, especially for the analysis of the environment that gives rise to the 

persistence and expansion of the criminal network in the country, which has to 

consider the role of public institutions and the Italian State in general. The evidence 

suggests that the raised activities of the Mafia is expanding and modernizing in Italy. 

 

Keywords: Mafia. Economic crisis. Pizzo. Extortion. Credit. Liquidity. State. 

Institutions. 

 

 
  



 
 

SUMÁRIO 
 

Introdução................................................................................................ 01 

1 Crime organizado, instituições e estado ..................................................... 05 

1.1 Crime organizado ............................................................................... 05 

1.1.1 Crime organizado tipo mafioso ........................................................ 08 

1.1.1.1 Características .......................................................................... 12 

1.1.1.2 Principais atividades de execução ................................................ 15 

1.1.1.3 A máfia e os “Colarinhos brancos” ............................................... 16 

1.2 As Instituições ................................................................................... 18 

1.2.1 Conceito, seu papel e como avaliá-las .............................................. 18 

1.3 O Estado e seu papel .......................................................................... 21 

1.3.1 Estado fraco e Estado forte ............................................................. 21 

1.3.2 O Estado italiano ........................................................................... 27 

1.3.3 Teoria econômica do crime ............................................................. 32 

2 A máfia italiana e sua história .................................................................. 41 

2.1 Crime organizado tipo mafioso na Itália ................................................ 41 

2.2 As origens da Máfia .......................................................................... 45 

2.2.1 De 1862 a 1890 – Feudalismo, arrendatários e o banditismo ............... 45 

2.2.2 De 1900 a 1960 – Da Itália para os Estados Unidos ............................ 53 

2.2.3 De 1968 a 1971 – O comércio, negocismo e notabilidade .................... 56 

2.2.4 De 1980 a 2000 – Integração, flexibilização e modernização ............... 60 

3 As atividades, custos indiretos e setores em que a máfia atua na economia 
italiana .................................................................................................... 

63 

3.1 O “pizzo” ou extorsão ......................................................................... 64 

3.2 Usura e a concessão de créditos ........................................................... 68 

3.2.1 Características das vítimas de usura ................................................ 79 

3.2.2 Falências x empréstimos .............................................................. 86 

3.2.3 Índice sintomático de fatos extorsivos (ISE) ...................................... 88 

3.3 Custos da máfia à economia ................................................................ 89 

3.4 Segmentos e setores de penetração da máfia ........................................ 94 



 
 

3.4.1 Agricultura, hortifrutigranjeiro e pecuária ......................................... 102 

3.4.2 Pesca ........................................................................................... 111 

3.4.3 Carnes ......................................................................................... 113 

3.4.4 Segmentos de comercialização e distribuição de produtos – 
supermercados e centros comerciais ............................................................ 

115 

3.4.5 Turismo ....................................................................................... 118 

3.4.6 Resíduos – lixo .............................................................................. 120 

3.4.7 Televisão, internet e rádio .............................................................. 122 

3.4.8 Jogos ........................................................................................... 123 

3.4.9 Casas noturnas ............................................................................. 127 

3.4.10 Mercado imobiliário e construção civil ............................................. 128 

3.4.11 Cadeia de restaurantes ................................................................. 129 

Conclusão ................................................................................................ 131 

Referência bibliográfica .............................................................................. 139 

Anexos .................................................................................................... 148 

  



 
 

LISTA DE QUADROS 
 

Quadro 1 Principais organizações criminosas italianas e características ............... 42 

Quadro 2 Pizzo (2010) ................................................................................. 67 

Quadro 3 Mercado de crédito ilegal   .............................................................. 70 

Quadro 4 Usura (de 2005 a 2007) ................................................................. 73 

Quadro 5 Usura (2009 e 2010) ..................................................................... 76 

Quadro 6 Mercado de segurança (2005 a 2007) .............................................. 90 

Quadro 7 Mercado de segurança (2008 a 2011) .............................................. 92 

Quadro 8 Evolução da Máfia na economia italiana (de 2005 a 2011).................. 94 

Quadro 9 Síntese de negócios mafiosos na agricultura, hortifrutigranjeiro e  

 pecuária (2005 a 2011) ................................................................. 110 

Quadro 10 Síntese do volume de negócios mafiosos na pesca ............................. 113 

Quadro 11 Síntese do volume de negócios mafiosos em carnes ........................... 115 

Quadro 12 Síntese do volume de negócios mafiosos em segmentos de   

 comercialização e distribuição de produtos ....................................... 118 

Quadro 13 Síntese do volume de negócios mafiosos em Resíduos – lixo ............... 122 

Quadro 14 Síntese do volume de negócios mafiosos em Jogos ............................ 126 

 

  



1 
 

INTRODUÇÃO 

 

 

A dissertação apresenta uma abordagem ampla da atuação da Máfia na 

economia italiana nos anos recentes. O objetivo inicial era analisar as relações entre 

a atividade da Máfia e o desempenho econômico da Itália a partir do agravamento 

da crise econômica europeia, em 2008. Diversas referências na imprensa sugeriam 

que a atividade da Máfia teria se intensificado com a crise e que teria provocado 

efeitos favoráveis na economia, por fornecer recursos para manter a liquidez e para 

sustentar negócios afetados pelo corte do crédito provocado pelas políticas de ajuste 

e pela retração dos bancos. 

Esse objetivo inicial teve de ser relativizado. A falta de dados quantitativos 

confiáveis sobre a Máfia leva a maior parte dos trabalhos sobre o tema a utilizar 

estimativas e correlações, o que torna impossível fazer comparações seguras entre 

períodos. Além disso, a literatura acadêmica sobre a atuação da Máfia privilegia 

abordagens ligadas à Sociologia, à Ciência política e à Antropologia, sem destacar 

questões especificamente econômicas. O pouco desenvolvimento de estudos nessa 

área representou uma dificuldade relevante, mas foi também um estímulo para levar 

o projeto adiante e desenvolver o trabalho no campo proposto, apesar das limitações 

inevitáveis dos resultados que poderiam ser obtidos.  

Com isso, a dissertação assumiu características de apresentação ampla das 

atividades da Máfia em seus entrelaçamentos com as estruturas econômicas, em 

especial empresas de porte e atividades variadas, e com as instituições públicas. 

Partiu-se da necessidade de tratar a Máfia como uma instituição ampla e 

diversificada, em suas relações com outras instituições da sociedade civil e do 

Estado, sem o que a organização criminosa não poderia desenvolver sua atividade 

na escala em que o faz. A ausência de instituições governamentais fortes e suas 

falhas permitem à Máfia assumir papéis de substituição do Estado e dos bancos, em 

especial no período de crise, com as medidas de austeridade e a proliferação de 

novos impostos. 

A dissertação toma como referência os estudos de economia do crime e de 

economia institucional, especialmente para a análise do ambiente que dá lugar à 

persistência e à expansão da rede criminosa no país, o que implica considerar o 



2 
 

papel fundamental das instituições públicas e do Estado italiano em geral. A 

expansão das organizações criminosas se dá principalmente em decorrência de 

falhas institucionais. Desta forma, o trabalho procura trazer à luz o debate sobre as 

possíveis explicações para a expansão das atividades mafiosas e seu fortalecimento 

em relação ao enfraquecimento do Estado e das instituições. 

A pesquisa se defrontou com dificuldades consideráveis para a obtenção de 

dados organizados e confiáveis, como já referido. Com isso, optei por basear as 

análises nos relatórios da SOS Impresa, associação criada por um grupo de 

empresários em 1991, em Palermo, para defender a livre iniciativa e resistir ao crime 

organizado. Os relatórios procuram apurar a influência da Máfia na economia da 

Itália, com as chamadas cifras negras2, que mapeiam as atividades das 

organizações mafiosas. Os dados são fornecidos pelo Instituto Estatístico Istat 

(Instituto Nacional de Estatística), Ministero dell´Interno, pesquisas conduzidas pela 

Confesercenti e pelo Centro de Estudos TEMI.  

A utilização de uma única fonte de dados é uma opção que apresenta 

diversos inconvenientes, em especial porque, no caso, trata-se de uma organização 

financiada por empresários, segmento que supostamente está influenciado pela 

ação da Máfia. Ainda assim, pela utilização de dados produzidos por instituições 

públicas e por gozar de grande respeitabilidade, entendi que seria uma fonte de 

referência aceitável, ainda mais por não haver outras a utilizar no caso da Itália.  

Foram analisados os relatórios de 2005 a 2011, inicialmente com o propósito 

de verificar se a crise teria dado lugar a mudanças na atuação da Máfia, como foi 

apontado diversas vezes na imprensa italiana, inclusive com avaliações de que a 

presença da Máfia teria contribuído para suavizar os efeitos da crise financeira. É 

que, além de atividades mais "tradicionais", como as taxas de extorsão, o pizzo, a 

Máfia desenvolve ampla atividade de agiotagem, chamada de usura, até o controle 

de segmentos e cadeias inteiras de produção e de prestação de serviços.  

A Máfia realiza investimentos em diversos setores, amplia a liquidez da 

economia italiana e eleva a lucratividade dos que aceitam seu auxílio. Segundo a 

SOS Impresa (2010), antes da crise iniciada em 2008, os principais grupos mafiosos 

- Cosa Nostra, Camorra e  Ndrangheta - detinham a participação em 7% do PIB da 

                                                           
2
 Refere-se à porcentagem de crimes não solucionados ou punidos, à existência de um significativo 

número de infrações penais desconhecidas "oficialmente". 
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Itália e eram algo como o maior banco na Itália, mantenedora da estabilidade de 

empresas privadas italianas adeptas de seus serviços.  

Outra limitação importante da pesquisa é o foco exclusivo nas atividades da 

Máfia na própria Itália. É mais que sabido que as organizações criminosas italianas 

mantêm laços intensos nos exterior, e não apenas com as comunidades de origem 

peninsular nos Estados Unidos da América. As dificuldades de obtenção de dados, 

contudo, foi um argumento bastante forte para a manutenção do escopo inicial da 

pesquisa no território italiano. 

Além da utilização dos relatórios da SOS Impresa e de análises de 

associações norte americanas, a pesquisa incluiu uma visita à Itália, com o intuito de 

obter relatórios e documentos não disponíveis via internet e entrevistas àlguns 

especialistas – os Professores Ernesto Ugo Savona e Gerd Weinrich, da Università 

Del Sacro Cuore, Milão, e a responsável pela SOS Impresa em Roma, Bianca La 

Rocca, além de visita ao jornal Corriere della Sera e conversas informais com alguns 

policiais “antimáfia”.  

Vale ressaltar a dificuldade na realização de entrevistas com professores na 

Itália, muitos deles bastantes reticentes em conversar. Mesmo diante da carta de 

apresentação redigida pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, atestando 

a minha regularidade no curso e o tema de pesquisa, não foi possível eliminar a 

desconfiança sobre minha procedência, meus objetivos e o destino das entrevistas 

que me seriam concedidas. 

Foram realizadas entrevistas e conversas informais também com o 

Professor Andres Malamud, da Institute of Social Sciences (ICS) of the University of 

Lisbon e European University Institute (EUI), e com o Prof. Dr. Javier Vadell, da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - que já havia apresentado 

importantes sugestões para o trabalho no Simpósio de Relações Internacionais 

Santiago Dantas, em 2011 em que expus o tema de pesquisa. 

Para ampliar o entendimento do tema e melhor aplicá-lo à economia real, foi 

concluído o Curso de Economia Regional Comparada, da Associação Brasileira de 

Relações Internacionais; Curso sobre Crime organizado, oferecido pela Fipecafi; 

Curso sobre Máfias italianas ministrado por Marcelo Mendroni; Workshop ministrado 

no Europe Day Conference pela FGV Rio; palestra sobre o Crime Organizado, 
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Tráfico de Drogas, e Segurança Democrática, ministrada pelo Prof. Bruce Bagley, 

Diretor do Departamento de Estudos Internacionais da University of Miami. 

A dissertação está organizada em três capítulos. O primeiro explora bases 

teóricas e conceituais da economia do crime, em busca de definições de crime 

organizado; crime organizado do tipo mafioso, “organização criminosa”, “colarinhos 

brancos”. Buscaram-se as bases teóricas para caracterizar a Máfia como uma 

instituição que penetra e se articula com outras instituições, além de apresentar o 

Estado italiano e as possíveis falhas institucionais que permitem a ação da Máfia.  

No segundo capítulo estudou-se o crime organizado do tipo mafioso na Itália 

e as características da Máfia - estruturas, atividades, organização e respectivas 

funções -, bem como o contexto em que surgiu e as possíveis razões para seu 

desenvolvimento e expansão para os centros urbanos italianos e para outros países. 

Analisa-se a Máfia em suas origens, características, definições e atividades, 

identificando os setores em que atua e sua expansão na economia italiana. 

O terceiro capítulo aborda o período 2005- 2011, em que a principal fonte de 

estudo e pesquisa é o relatório anual da SOS Impresa. Este capítulo expõe e analisa 

os principais aspectos da atuação da Máfia italiana nos anos que antecederam a 

crise e nos anos subsequentes. O capítulo traz também uma visão da ramificação da 

Máfia, das principais atividades atuais, volume de negócios e setores em que está 

presente. Em alguns momentos, os períodos foram tratados separadamente para 

que se possa melhor demonstrar a evolução da atuação mafiosa na economia 

italiana. No entanto, sua atuação já se encontra sedimentada na economia há 

alguns anos (LUPO, 2002).  

Em anexo estão trechos selecionados de reportagens de jornais italianos e 

de outros países, sobre a ação da Máfia e com referências a seu papel durante a 

crise econômica - um dos pontos que levaram à realização desta dissertação.  

Por fim, convém enfatizar que não é objetivo deste trabalho discutir questões 

relacionadas à justiça a ser realizada diante de atos criminosos, as penalidades e 

fazer citações de indivíduos condenados. Também não é de escopo deste estudo 

abordar a psicologia do crime, enumerando as razões pelas quais um indivíduo se 

torna mafioso. Desta forma, o trabalho se concentra nas falhas institucionais, 

enfraquecimento de Estado, atuação da Máfia nos setores da economia italiana, a 

cobrança do pizzo e a prática de extorsões.  



5 
 

1  CRIME ORGANIZADO, INSTITUIÇÕES E ESTADO 

 

 

Compreende-se perfeitamente que a Máfia desempenha atividades ilícitas e 

pratica diversos crimes de uma forma organizada. Para que se possa entender 

melhor a organização mafiosa e suas múltiplas ações é necessária a abordagem de 

alguns conceitos. Primeiramente se definirá o crime organizado e o crime 

organizado do tipo mafioso. Com o intuito de melhor explorá-lo, se conceituará 

também seus termos correspondentes como “organização criminosa” e “colarinhos 

brancos”. Ademais, serão expostas as características da Máfia, sua estrutura, 

atividades desenvolvidas, formas de manifestações e suas respectivas “funções”. 

A partir desses conceitos o capítulo permitirá a compreensão das possíveis 

razões da institucionalização da Máfia, o relevante e fundamental papel do Estado 

bem como, a caracterização de um Estado fraco e forte e suas consequências.  

 

1.1. Crime organizado 

 

 

Alguns autores argumentam que é possível ver o crime organizado por uma 

só ótica, enquanto outros defendem que deste modo é insuficiente para definí-lo 

dado o número de formas de crime organizado existentes, a imprecisão e a carência 

no que se refere aos fatos objetivos relacionados às violações deste teor. 

A definição comum entre os autores é de que uma organização criminosa 

caracteriza-se por ser uma estrutura elaborada com articulação, estabelecimento de 

relações, ordem, objetivo, cultura e com grau elevado de respeito às regras e à 

autoridade do líder. Também é de senso comum que nestas organizações, caso 

haja irregularidades no comportamento dos integrantes, esses devem ser duramente 

punidos ou rejeitados, sem a aceitação de possíveis justificativas para tal 

desobedecimento (MENDRONI, 2009, p.9). 

Existe uma série de definições para “crime organizado” com semelhanças 

entre elas. No entanto, nenhuma é a mais correta ou a mais errônea, isto porque 

estes conceitos são baseados em infrações cometidas por mafiosos e as 

organizações criminosas tem um alto poder variante, alternando suas atividades de 
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acordo com o local, sociedade, período, atividade de maior lucratividade e ainda, 

evoluem-se paralelamente às inovações, sejam elas tecnológicas ou legais.  

A organização criminosa tradicional pode ser definida como um organismo 

ou uma empresa que possui como objetivo a prática de crimes de qualquer 

natureza, isto é, sua existência está atrelada à prática de atividades ilegais ou ainda, 

é uma empresa voltada à prática de crimes (MENDRONI, 2009, p.9). 

 

O termo pode referir-se à influência de lobbies, associações secretas, 
aparelhos estatais desviados, serve para indicar uma estreita relação entre 
política, negócios e criminalidade, uma difusa ilegalidade ou corrupção, um 
mau hábito feito de favoritismos, clientelismo, fraudes eleitorais, 
incapacidade de aplicar as leis de maneira imparcial (TRANFAGLIA, 1991, 
p.51). 

 

De acordo com as Ciências Sociais, como citado em MENDRONI, 2009, 

define-se o “crime organizado” como um conjunto formalizado e hierarquizado de 

indivíduos integrados que buscam garantir a cooperação e a coordenação dos 

membros para o desempenho de algumas atividades. Isto é, uma entidade 

estruturada dotada de ideais explícitos, de uma estrutura formalizada e de um 

conjunto de regras concebidas que modelam o comportamento de seus membros 

em vista da realização de certos objetivos. 

Segundo Gary Potter em Criminal Organizations (1994), as organizações 

existem com o propósito de gerar lucro por meio de atividades econômicas que 

envolvem a distribuição de bens e serviços ilícitos.  

Já para Dino e Maierovitch (2010, p.46), a expressão crime organizado deve 

ser utilizada como: 

 

Gênero e comporta divisão diante da existência de associações 
delinquências comuns e especiais. Essas últimas distinguem-se por possuir 
matrizes diversas, em organizações de modelo mafioso. 

 

Por conta das múltiplas definições de crime organizado viu-se necessário 

apresentar a discussão em torno do tema com vistas a expor neste trabalho algumas 

destas definições. Lembrando que cada uma tem sua relevância.  

De acordo com a Comission on Organized Crime (PCOC) (ABANDINSKY, 

1997, p.2-4): 
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Uma organização criminosa é constituída por pessoas que utilizam a 
criminalidade e violência e admite a utilização de corrupção para o fim de 
obter poder e dinheiro.  

 

Segundo o Federal Bureau of Investigation (FBI) (MENDRONI, 2009, p.16):  

 

Qualquer grupo tendo algum tipo de estrutura formalizada cujo objetivo 
primário é a obtenção de dinheiro através de atividades ilegais Tais grupos 
mantêm suas posições através do uso de violência, corrupção, fraude ou 
extorsões, e geralmente têm significante impacto sobre os locais e regiões 
do País onde atuam  

 

O crime organizado para a União Europeia (UE) (MENDRONI, 2009, p.17) é 

uma associação estruturada de mais de duas pessoas, estabelecida durante um 

período de tempo e que atua de maneira concertada com o fim de cometer delitos 

punidos com pena privativa de liberdade ou medida de segurança de privação de 

liberdade de ao menos quatro anos, consistindo em um meio de obter benefícios 

patrimoniais e influenciar indevidamente o funcionamento da autoridade pública. 

Por fim, ressaltando que as definições não se limitam a estas expostas neste 

trabalho, a Organização das Nações Unidas (ONU) (MENDRONI, 2009, p.16) define 

o crime organizado como uma: 

 

Organização de grupos visando à prática de atividades econômicas, laços 
hierárquicos ou relações pessoais que permitem que certos indivíduos 
dirijam o grupo; o recurso à violência, à intimidação e à corrupção; e à 
lavagem de lucros ilícitos.  

 

Vale ressaltar que se torna igualmente árdua uma única definição dado o 

vasto número de organizações, em que cada uma possui sua estrutura, suas 

competências e características próprias.  

  



8 
 

Enquanto antes se tenha reserva em pronunciar a palavra “máfia”..agora se 
tem até abusado desse termo... Não se parece bem que se continue a falar 
de Máfia em termos descritivos e polissêmicos porque se misturam 
fenômenos que são de criminalidade organizada, mas que tem pouco ou 
nada a ver com a Máfia.  (FALCONE, v.116, 1990, p.10) 

 

Para resumir, é considerado um crime de caráter organizado quando os 

indivíduos estão concentrados, sobretudo na obtenção de lucros ilegais; 

sistematicamente cometem transgressões com grave prejuízo para a sociedade, e 

são razoavelmente capazes de proteger suas atividades criminosas das autoridades. 

Blindar as atividades ilegais das autoridades torna-se possível a partir do instante 

que emprega-se algumas estratégias como, por exemplo, a corrupção, a violência, a 

intimidação, a comunicação codificada, a manipulação da mídia, e as parcerias 

estabelecidas com advogados, contadores e funcionários públicos (KREGAR e 

PETRICUSIC, 2010, p.372). 

 

1.1.1 Crime organizado tipo mafioso 

 

 

As organizações de modelo mafioso foram tipificadas pela primeira vez no 

Código Penal italiano, em 1982 pelo Artigo 416 (Codice Penale Italiano). A 

abordagem principal deste Artigo ficou reservada às associações delinquenciais 

comuns, exteriorizadas em quadrilha ou bando. O mesmo Artigo caracteriza as 

organizações como organismos complexos, verticalizados e notados pela existência 

de um órgão cúpula-governo (Cosa Nostra), ou horizontalizados (como a Camorra), 

por vezes como uma “Confederação Criminal” - quando se veem na necessidade de 

conseguir forças contra o Estado. 

De acordo com o Código Penal italiano Artigo 416, a organização de tipo 

mafiosa é uma empresa com objetivo de obtenção de lucro, em que sua estrutura 

constata uma metodologia operativa particular: o uso da força intimidatória, de forte 

vínculo associativo, da condição de poder de subjugar e de humildade (denominado 

pelas organizações como omertà - mais adiante explicado). 

Com esses vocábulos que definem a Máfia nota-se que esta é caracterizada 

como uma organização criminosa cujas atividades estão submetidas a uma direção 

colegial oculta e que repousa numa estratégia de infiltração da sociedade civil e das 
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instituições. Esta possui laços com as instituições do Estado, com as empresas 

privadas, com o sistema financeiro e com a política (MENDRONI, 2009, p.217). 

A Máfia além das características citadas anteriormente tem forte poder 

corruptor, realizam a cooptação de autoridades e de órgãos de poder (juízes, 

deputados, senadores, entre outros) e podem influenciar a escolha de candidatos 

em períodos eleitorais. Ademais, difundem interna e externamente, o medo, de 

modo a gerar a chamada cultura da omertá, mais conhecida como a lei do silêncio 

(DINO, Alessandra e MAIEROVITHC, 2010, p.12). 

 

A associação é do tipo mafioso quando aqueles que dela fazem parte se 
valem da força de intimidação do vínculo associativo e da condição de 
sujeitamento e submissão que dela deriva para cometer delitos, para obter, 
de modo direto ou indireto, a gestão ou o controle da atividade econômica, 
de concessões de autorizações, empreitadas e serviços públicos ou para 
realizar lucros ou vantagens injustas por si ou por outros ou então com o fim 
de impedir ou obstacularizar o livre exercício do voto ou de buscar votos 
para si ou para outros em pleitos eleitorais (MENDRONI, 2009, p.217). 

 

Nessa mesma linha de raciocício, o jurista italiano Giuliano Vassalli (2009), 

afirma que essas organizações criminosas representam um sistema 

extrainstitucional de controle social e tende a se sobrepor à autoridade constituída, 

seja ela uma instituição, um contrato, uma lei ou mesmo o Estado. 

A organização criminosa não é melhor que a administração estatal. No 

entanto, possuem regras claras de promoção interna, carreira, salários e 

meritocracia e não são burocratas, mas sim famílias (KREGAR e PETRICUSIC, 

2010, p.373). 

Sendo assim, segundo Fiorentini e Peltzman (1999), a Máfia desempenha 

atividades para as quais há uma demanda espontânea, por isso está atrelada à 

jogatina, prostituição, bebidas alcoólicas, dentre outros. A Máfia se caracteriza pelo 

planejamento empresarial; antijuridicidade; diversificação de área de atuação; 

estabilidade dos seus integrantes; cadeia de comando; pluralidade de agentes; 

compartimentação; códigos de honra; controle territorial e fins lucrativos (benefícios 

econômicos) (MENDRONI, 2009, p.217-219). 

Segundo Giovanni Findaca (2004, p.39-50) a organização também é definida 

do tipo mafiosa a partir de o momento em que: 
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Non basta solo sapere che un soggetto è affiliato, ma bisogna sapere anche 
cosa ha fatto, cioè come ha contributo alla vita dell´organizzazione (...). Il 
ragionamento che si fa è cosi sintetizzabile: nelle associazioni di tipo 
mafioso (quali Cosa Nostra, Camorra, etc), in considerazione della loro 
specificità criminologia basta ad integrare la condotta partecipativa 
l´adesione volontaria al sodalizio da parte del singolo, il quale mostra la sua 
disponibilità ad agire come uomo che, in questo tipo di associazioni, 
l´inserimento di transforma di per sè in contributo causale.

3
 

 

A partir desses levantamentos observa-se que as organizações mafiosas 

contam com o controle social e territorial, isto é, cada local “pertence” a uma 

organização, não podendo uma desempenhar suas atividades no local de atuação 

da outra. De acordo com o jurista italiano Giuliano Vassalli (2009), as organizações 

do tipo mafioso 

 

representam um sistema extrainstitucional de controle social e tendem a 
sobrepor-se à autoridade constituída. 

 

Para o prefeito Giuliano Mori (1920) já na época do fascismo, a Máfia se 

revelava como um sistema jurídico paralelo ao Estado, próprio, um estado paralelo 

(quando surgiu este termo).  

Nesse contexto, torna-se relevante a argumentação de Mendroni (2009), na 

qual ele afirma que a organização criminosa de tipo mafioso, ou seja, a Máfia 

substitui o Estado em qualquer de suas funções inerentes por conta do mau 

funcionamento estatal ou institucional ou por simplesmente não funcionarem. A 

ausência ou a má prestação de serviços públicos incorrem na criação de um Estado 

paralelo que passa a executar e controlar estes serviços. Para que essa atividade 

ocorra é necessário um certo grau de organização, mesmo nos ambientes ilegais, 

que se caracterizam por possuírem um comando próprio, uma gerência ou uma 

administração. Dessa forma, a organização infiltra-se nas instituições estatais e 

disputa o poder do Estado, como se fossem concorrentes, porém contra a lei. 

                                                           
3
Não basta saber somente que um sujeito é afiliado, é também necessário ter conhecimento do que 

este indivíduo já fez, isto é, como já contribuiu para a vida da organização (...). O argumento 
apresentado é resumido assim: nas associações mafiosas (como Cosa Nostra, Camorra, etc), leva-se 
em consideração a especialização criminológica do indivíduo para poder integrar-se à sociedade 
mafiosa, pois mostra desta forma, a vontade deste indivíduo em agir como um homem que, neste tipo 
de associações é o pré requsito para sua inclusão na organização. 
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Interessante notar que quando se trata da ilegalidade no sul italiano, 

frequentemente refere-se à prática da lavagem de dinheiro4. Esse representa o 

mecanismo mais alarmante de “contaminação” da economia legal, por instaurar 

relações de troca, de natureza duradoura entre a administração legal e um grupo de 

indivíduos, bens e serviços que movimentam a denominada economia criminosa. A 

ilustração a seguir exemplifica a movimentação das organizações mafiosas. 

 

 

Quadro:Resumo do processo de lavagem de dinheiro. 

Fonte: Mendroni, 2009. 

 

 

Na Itália meridional, a ilegalidade mafiosa está relacionada a mais dois tipos 

de ilegalidade: as transações ocultas ligadas aos crimes de corrupção e de 

corrupção passiva; e a legalidade frágil, que pode ser definida como a ineficácia ou a 

distorção de normas significativas para a atividade econômica, diferentes das 

previstas no Direito Penal (regras estabelecidas referentes ao meio ambiente, 

                                                           
4
 O processo de lavagem de dinheiro consiste nas seguintes etapas: a)Colocação do dinheiro  ou 

placement (o dinheiro ingressa na economia), b)Ocultação ou layering (Dificulta o rastreamento do 
dinheiro) e integração ou integration (volta do dinheiro com uma origem lícita). 



12 
 

previdência, regime trabalhista, comércio, fiscal, urbanística, entre outros) (DINO E 

MAIEROVITHC, 2010, p.306 e 307). 

Conforme Vito Zincani (1984, p.27) e Gaetano Insolera (1996, p.139-171), a 

acumulação de riqueza constitui no primeiro e fundamental escopo de uma 

organização criminosa. A riqueza acumulada por meios ilícitos traduz-se em poder 

econômico e consequentemente, poder político e social, que se fortalece à medida 

que acumula-se uma nova riqueza. 

 

1.1.1.1 Características 

 

Segundo a Commission on Organized Crime (PCOC) citada em Mendroni 

(2009), as organizações mafiosas possuem as seguintes características:  

(1) Continuidade: a organização determina uma proposta por um período 

determinado em que deve ser continuada além da vida dos membros integrantes; 

(2) Estrutura: hierárquica em setores especializados que devem cumprir 

funções estabelecidas e esta estrutura está sob o poder de uma autoridade; 

(3) Afiliação: sua formação pode ser de tipo étnico, racional, antecedentes 

criminais, interesses comuns, dentre outros. É necessário que o interessado em 

ingressar na organização possua aptidões que serão observadas por um período de 

prova, pois de acordo com as aptidões do candidato que se determinará a proteção, 

o prestígio, e ganhos econômicos do grupo; 

(4) Criminalidade: o objetivo é o ganho financeiro e desta forma, existem 

metas pré-estabelecidas. Algumas práticas são de ganho direto (comercialização de 

bens e serviços ilegais) e algumas são de suporte e de sustentação da imagem de 

poder, como as extorsões, ameaças, assassinatos. 

Cohen (1977, p.99) igualmente citado em Mendroni (2009), estabeleceu as 

características destas organizações de acordo com as suas respectivas estruturas:  

(a) Publicidade e regulamentação das informações decorrentes da 

necessidade de vender seus bens e serviços, porém, de uma forma secreta que 

garanta a impunidade; 

(b) Neutralidade da execução da lei compreende o sigilo entre os 

integrantes da organização (Lei do silêncio) e os atos de intimidação e repressão;  
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(c) Dotação de serviços: fornecimento de armas, alojamento, assistência 

médica e jurídica, recursos financeiros e utilização de empresas legalmente 

constituídas;  

(d) Ordem e legitimidade, funções essenciais das organizações 

criminosas, de modo a garantir a sua perpetuidade durante anos, consolidando e 

disciplinando ações individuais, e resolvendo os conflitos internos que possam 

eventualmente surgir entre os seus membros. Tende a aparecer como “instituição” 

regularmente constituída, mesmo que sejam contrárias ao ordenamento jurídico e 

interesses do Estado. 

O elemento que constitui as associações de tipo mafioso, que as diferenciam 

de outras organizações criminosas de não caráter mafioso é a existência de uma 

força intimidatória, de forma autônoma, difusa e permanente. As organizações 

mafiosas apresentam-se, a rigor, como uma complexa conotação de holding, 

dividida internamente em várias seções (atividade criminosa própria, corrupção 

política, lobbies ilegais, criminalidade econômica, dentre outras), dotada de interação 

permanente entre os setores do mundo político-econômico e ambiente criminal.  

Cada seção corresponde a uma especificidade de ação e de estrutura. As 

famílias mafiosas correspondem à gestão de atividade econômica propriamente dita. 

Nesse sentido, a extorsão é uma prática típica mafiosa. A organização cobra uma 

“proteção” dos empresários, isto é, cobra-se uma taxa para que não se pratique 

contra eles ou seus familiares ou amigos alguma ação de natureza violenta.  

A prática de extorsão sempre foi um elemento chave das atividades das 

organizações criminosas, especialmente as mafiosas (chamadas de pizzo pelas 

máfias italianas). Era praticada em grande escala nos anos 1950 pela Cosa Nostra e 

que na época havia cedido lugar às atividades de contrabando de mercadorias e 

tráfico de entorpecentes entre os anos 1970-1990, e voltou segundo análises mais 

recentes, a todo vapor nos dias atuais.  

Essas ações são praticadas contra grandes e pequenos comerciantes, 

pescadores e às vezes contra quaisquer civis. No entanto, encontram-se em maior 

escala em empregadores do setor das obras do Estado e aqueles que trabalham 

com o fornecimento de material e serviços públicos, ou seja, em atividade 

visivelmente parasitária do Estado (MENDRONI, 2009). Atualmente, entretando, 

houve uma modificação, isto é, tais atos são praticados à medida que a organização 
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denota sua necessidade, e mesmo assim, para tal cobrança, requer-se autorização 

e determinação do modus operandi bem claras e especificadas. 

É necessário sublinhar que as organizações criminosas tradicionais revelam 

estrutura hierárquico-piramidal: chefe, subchefes, gerentes e aviões (pessoas com 

qualificações, especialistas para executar certas atividades) com no mínimo três 

níveis. Já no que se refere à estrutura de uma organização do tipo mafioso, sua 

origem se dá nas famílias mafiosas italianas, nas quais o patriarca “capo de famiglia” 

decide todas as situações conflitantes e exige algum tipo de reação.  

Cabe mencionar que as “famiglias” como se vê a seguir, são organizadas 

hierarquicamente e cada uma possui responsabilidades para com os “familiares 

superiores” e direitos absolutos em relação aos seus subordinados, em escala de 

hierarquia.  

  

Chefe do clã - Capo 

 

Capo zona (direção e projeções) 

Vice Capo zona (direção e projeções) 

Coletor (operações) 

Capo zona (direção e projeções) 

Autores de ataques e homicídios 

Pusher(operações) 

Capo zona (direção e projeções) 

Vice capo zona (direção e projeções) 

Sentinella (operações) 

Hierarquia nas organizações mafiosas 

Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 
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A ação das famílias é constituída na divisão de tarefas que costuma-se ser 

estabelecida de acordo com as especialidades de cada membro e são subdivididas 

em estrutura modular, sendo a subdivisão dos módulos geralmente determinada 

pelos ramos das atividades criminosas. Cada etapa deverá ser desempenhada pelo 

respectivo executor, conforme as ordens passadas pela gerência e que deverão ter 

destino por ela pré-estabelecidas.  

 

As organizações criam de fato, as suas próprias leis definindo um código de 
comportamento ao qual devem se adequar todos os seus integrantes e que 
delimita as regras, a hierarquia, a distribuição das tarefas e as 
compensações (ZINCANI, 1989, p.23). 

 

Em tema de criminalidade econômica a dificuldade de acumular dados e 
informações que viabilizam um quadro completo do fenômeno, é acentuada 
da impossibilidade, pelos muitos crimes do setor, de individualizar as 
vítimas, já que os fatos mais graves desta espécie de criminalidade não são 
imediatamente lesivos aos interesses subjetivos relativos a um indivíduo ou 
circunscritos e determinados a um grupo de pessoas, mais a bens gerais e 
coletivos, como a ordem econômica, que se refere à coletividade, ou a um 
número indeterminado de vítimas (como no caso de falsificação de 
balanço), nem sempre conhecidos pela conduta ilícita que trazem ocultadas. 
A prática dos crimes econômicos provém, portanto, quase sempre através 
de mecanismos anormais redirecionados a conflitos de interesses internos 
aos componentes das estruturas empresarias situação que não permite a 
ação e controle ágeis de repressão (ZINCANI, 1989, p.23). 

 

Pode-se observar que no próprio âmbito de atuação das organizações 

criminosas “econômicas” pode-se modificar a escolha da atividade que estas 

atuarão e poderão futuramente ser ampliadas e/ou modificadas dependendo 

somente das próprias “leis da economia” de acordo com o custo benefício (o que 

melhor convier).  

 
1.1.1.2 Principais atividades de execução 

 

As organizações criminosas praticam três ordens de crime, sendo elas: 

(1) Crime(s) principal (is): são aqueles em que busca-se obter proveitos 

em larga escala;  

(2) Crime(s) secundário(s) ou crime(s) de suporte: favorecem a 

perpetuação e o respeito à organização criminosa e promovem a garantia de futuros 

investimentos; 
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(3) Lavagem de dinheiro: atividade imprescindível em qualquer 

organização criminosa, pois precisam processar os ganhos ilícitos, isto é, dando-os 

caráter lícito. 

Sendo assim, as principais atividades das organizações criminosas de tipo 

mafioso são tráfico de entorpecentes; extorsões; corrupção, dentre outros contra a 

administração pública; ameaças e intimidações; contrabandos; exploração de jogos 

de azar; prostituição (tráfico de pessoas); falsificação de mercadorias (inclusive 

dinheiro); roubo de cargas; homicídios; lesões corporais dolosas; sequestro de 

pessoas; golpes econômicos contra o Estado; lavagem de dinheiro; tráfico de armas; 

usura; fraudes contábeis e financeiras; crimes de informática; tráfico de influência; 

cartelização de empresas e terrorismo (explosões, incêndios e chacinas) 

(MENDRONI, 2009). 

Resta, portanto, notar que as atividades promovidas por essas associações 

criminosas são ações condenáveis, que transgridem os conceitos morais e/ou éticos 

de uma sociedade. 

 

1.1.1.3 A Máfia e os “Colarinhos brancos" 

 

Quando os agentes públicos não participam efetivamente do grupo de 

mafiosos são corrompidos para que se possa viabilizar a execução das ações que 

estes grupos desejam executar. Geralmente são colocados em postos e locais 

estratégicos para poderem auxiliar, de alguma forma, a execução destas ações.  

As organizações mafiosas que atingem um certo grau de desenvolvimento já 

não conseguem sobreviver sem o auxílio de agentes públicos inclusive se utilizam 

destes agentes públicos para usufruir também do dinheiro público (RUGGIERO, 

2008). 

Dessa maneira, o termo “colarinho branco” não inclui os crimes de rua da 

criminalidade comum embora a experiência ensine que os crimes de rua possam na 

verdade, ser encomendados (RUGGIERO, 2008).  

Segundo Wright Mills (1966, p.3) 

 

Os colarinhos brancos entraram silenciosamente na sociedade moderna. Se 
tiveram uma história ela não tem acontecimentos. Se tem interesses em 
comum, esses interesses não bastam para fazer deles uma classe 
homogênea; se tiveram futuro não será obra deles. São obrigados a 
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depender de forças maiores do que eles. Como grupos não representam 
ameaça para ninguém, como indivíduos não tem um modo de vida 
independente. Entretanto, deve-se olhar para o mundo deles para 
compreender muitos dos aspectos característicos da vida do século XX. 
Eles são uma trupe de atores, interpretes dos papéis mais típicos da 
sociedade deste século.   

 

De forma abrangente, pode-se afirmar que as transgressões de rua podem 

ser cometidas por indivíduos ou grupos criminosos que pertençam às camadas 

marginais infratoras da população; porém também podem responder a uma ordem 

superior, situando-se no final de uma estrutura hierárquica. 

É comum, que as famílias criminosas levem suas segundas ou terceiras 

gerações a agirem profissionalmente no interior de estruturas legais complexas – 

empresas, órgãos da administração pública, instituições representativas. São 

indivíduos de confiança da organização por conta do parentesco de sangue e que 

assim, estarão à disposição da organização criminosa a que pertencem (DINO E 

MAIEROVITHC, 2010, p.79). 

Na sequência, os indivíduos de segunda ou terceira geração são utilizados 

não apenas para que cometam crimes típicos daqueles meios, mas também para 

algumas lógicas mais amplas, como os crimes de rua.  

Outra característica é que às vezes, o mafioso pode ser o próprio “colarinho 

branco”, podendo ser um diretor de banco, um médico que trabalha em um hospital, 

um advogado, dentre outras profissões. Em outras palavras, o criminoso 

convencional que permanecia na rua e não possuía um nível educacional elevado 

(como nos mostrará a história da Máfia), que portava trajes simples e 

desempenhava um trabalho manual ainda existe. No entanto, ao lado deste perfil, 

cresceu e difundiu-se a figura do criminoso inserido em meios respeitáveis e que 

exibe um excelente nível educacional e profissional e bens de consumo vistosos 

(DINO E MAIEROVITHC, 2010, p.79) 

Dessa forma, pode-se classificar os “colarinhos brancos” por âmbitos 

funcionais sendo eles - políticos; administradores; judiciários; militares-repressivos; 

industriais; comerciais; financeiros; profissionais e por tipologia de comportamento 

caracterizados como: realizadores; decisórios; omissivos; informativos (transmissão 

e de manipulação; indutivos; impeditivos. 
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1.2. As instituições 

 

 

1.2.1 Conceito, seu papel e como avaliá-las 

 

São denominadas Instituições, as organizações ou mecanismos sociais que 

tem a função de controlar o funcionamento de uma dada sociedade e 

consequentemente, os indivíduos que a compõe. Na sequência conceitual, é a 

tradução de experiências quantitativas e qualitativas de uma série de processos 

sociais e econômicos. São ainda, organizadas sob regras e normas das mais 

diversas e que assim, tem o intuito de bem ordenar os indivíduos e a organização e 

vice e versa. 

De acordo com Williamson (1998; 2012), as instituições têm o papel de 

organizar a sociedade de modo tal que favoreça à alocação racional de recursos que 

otimizem a satisfação das necessidades desses cidadãos. 

Do ponto de vista teórico, as instituições são uma criação humana, evoluem 

e se alteram. Por consequência, a teoria deve se basear no indivíduo (NORTH, 

1990, p.12-20).  

O segundo elemento crucial na compreensão das instituições é o 

comportamento humano, em outros vocábulos, é necessário decifrar o meio 

ambiente em que o indivíduo está inserido. Para avaliar o comportamento humano é 

indispensável avaliar o passado, a rotina de seus comportamentos, sejam eles de 

formas regulares/irregulares e estáveis/instáveis. De modo que 90 por cento das 

ações não requerem muita reflexão (NORTH, 1990, p. 22). 

Sendo assim, as instituições existem para reduzir as incertezas envolvidas 

na interação humana. Estas dúvidas surgem como uma consequência da 

complexidade do problema a ser resolvido por um indivíduo (NORTH, 1999, p. 25). 

De acordo com Douglas North, a instituição é construída a partir de uma 

teoria do comportamento humano combinada à teoria dos custos de transação. 

Quando ajustadas, pode-se entender por que as instituições existem e qual o papel 

que desempenham no funcionamento das sociedades. Ao somar a teoria da 

produção, tem-se a possibilidade de analisar o papel das instituições no 

desempenho das economias. A assimetria de informação é a chave para os custos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mercado
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de transação, são os custos para medir os atributos de valor do que está sendo a 

troca e os custos de proteção dos direitos e policiamento e aplicação de acordos. 

Estes custos de medição e fiscalização são as fontes de instituições sociais, 

políticas e econômicas (NORTH, 1999, p. 27). 

Mesmo se todos os indivíduos possuíssem o mesmo objetivo (por exemplo, 

em conjunto maximizar a riqueza de uma empresa que os emprega), haveria ainda 

os custos de transação envolvidos em adquirir a informação necessária isto é, ainda 

existe assimetria de informação que por sua vez é fundamental no estudo do 

comportamento dos indivíduos, para a teoria econômica e consequentemente, para 

o estudo das instituições (NORTH, 1999, p. 29-30). 

Pode-se notar que o grau de complexidade do intercâmbio econômico é uma 

função do nível de contratos necessários para realizar trocas na economia. Quanto 

maior a especialização, o número e a variabilidade de atributos, maior deverá ser o 

peso colocado nas instituições que por sua vez, tem a função de diminuir ou eliminar 

as incertezas dos sujeitos (NORTH, 1999, p. 29-34). 

É sabido que em todas as sociedades desde os mais primitivos até os dias 

atuais, os indivíduos apresentam limitações. Sob estas condições, de informação e 

capacidade limitada, os custos de interação humana também são limitados ao 

comparar-se com uma instituição (NORTH, 1999, p. 36). 

Dessa forma, a estrutura de custos de transação oferece a promessa de 

explorar estas restrições. Embora as restrições informais institucionais não sejam 

diretamente observáveis, os contratos escritos e às vezes os custos reais de 

transações também, fornecem evidências e maior transparência aos sujeitos, 

diminuindo essas restrições (NORTH, 1999, p. 43). 

Igualmente importante é o fato de que as restrições informais que são 

culturais não mudarão imediatamente em resposta às alterações nas regras formais. 

Como resultado, a tensão entre a alteração de regras formais e as limitações 

informais que persistem, produzem resultados que têm implicações importantes para 

alterar o desempenho econômico (NORTH, 1999, p. 45). 

Cabe afirmar que a capacidade das sociedades em se desenvolver de forma 

eficaz, isto é, com baixos custos de execução dos contratos é a fonte mais 

importante para determinar a estagnação histórica de um país ou região e para o 

subdesenvolvimento contemporâneo (NORTH, 1999, p. 54). 
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Os valores consistem em recursos necessários para medir os atributos 

legais em uma transação, os custos de policiamento, o cumprimento de um acordo, 

e se existem incertezas no estabelecimento de contratos, ou seja, assimetria de 

informação entre o ofertador de serviços e o que adquire estes serviços ou nas 

relações humanas (NORTH, 1999, p. 62). 

Restrições informais podem assumir forma de acordar/estabelecer contratos 

com menores custos de transação (pesos e medidas padronizadas, por exemplo) 

(NORTH, 1999, p. 41). As imposições institucionais que definem a oportunidade de 

um conjunto de indivíduos são um complexo de restrições formais e informais. Essas 

formam uma rede interconectada que com várias combinações de formas de 

escolha. Assim, as instituições propiciam estabilidade e um leque maior de escolhas 

(NORTH, 1999, p. 67). 

Ademais, as instituições impedem os atores de alcançar o resultado de 

maximização de suas necessidades e de zerar os custos de transação (NORTH, 

1999, p. 107). Esta característica que algumas vezes não agrada todos os indivíduos 

- permite que o indivíduo procure outras maneiras de maximizar suas vontades, em 

que muitas vezes não se encontra dentro dos princípios de uma instituição formal, 

legal, recorrendo às suas próprias escolhas e também ao envolvimento com 

organizações mafiosas (NORTH, 1999, p. 110-111). 

As instituições fornecem estrutura básica aos indivíduos através da história 

em que foram criados e assim, por meio delas, busca-se reduz a incerteza das 

trocas humanas. Juntamente com a tecnologia empregada, essas determinam os 

custos de transação e de transformação e, portanto, a rentabilidade e viabilidade de 

desenvolvimento da atividade econômica. Por meio delas, os indivíduos conectam-

se o passado com o presente e o presente com o futuro - de forma que a história é 

de grande importância na evolução institucional. Isto é, são a chave para 

compreender a interrelação entre a política e a economia e as consequências dessa 

interrelação para o crescimento econômico (ou estagnação e declínio) (NORTH, 

1999, p. 118). Desta forma, permite-se afirmar que a Máfia é uma instituição em 

meio a outras instituições sendo civis ou estatais e dada a importância desta no 

histórico da sociedade italiana que é moldada por estas instituições, viu-se 

necessário a exposição dessas no próximo capítulo. 
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1.3. O Estado e seu papel 

 

 

1.3.1 Estado fraco e Estado forte 

 

 

Neste item será feita a definição de dois conceitos - Estado fraco e Estado 

forte. Basicamente, o Estado é considerado fraco quando passa a não desempenhar 

ou mal desempenhar o seu papel como assegurador, como protetor, garantidor de 

estabilidade econômica. Esse facilita a formação de estrutura paralelas que 

possuem poder real, ou seja, força jurídica, de segurança, social e mesmo física 

sobre os seus cidadãos. Em um conturbado cenário econômico, por exemplo, faz 

com os empresários optem por fazer acordos com associações de crime organizado, 

já que estas lhe garantem a estabilidade “negada” pelo Estado (KREGAR E 

PETRICUSIC, 2010, p.367). 

A ideia básica é que o principal entrave dos Estados fracos é o 

desfalecimento de suas instituições, que resultam na incapacidade destes países em 

absorverem a assistência financeira para a implementação bem sucedida das 

reformas. Sabe-se que diversas ações colaboram para tal característica, porém a 

deformação democrática e institucional, a corrupção e o crime organizado são as 

principais fontes de fraqueza dos Estados. 

Nesse cenário pode-se observar que o Estado fraco não cria estabilidade 

doméstica e não oferece o que os seus cidadãos e empresários buscam e 

necessitam. Também não lhes garante um processo de reconstrução, de reforma e 

de promessa de retorno de investimentos realizados. Assim, um Estado pouco 

resistente a estas pressões sociais, facilita a formação de estruturas paralelas que 

de poder real, como o crime organizado (KREGAR E PETRICUSIC, 2010, p.368). 

Como se vê, a tarefa da política moderna tem sido domar o poder do Estado, 

dirigir suas atividades para fins considerados legítimos e confiável aos olhos de 

quem serve e regularizar o exercício do poder de acordo com a lei (FUKUYAMA, 

2004, p.15-16). 

A política dos anos 80 e 90 foi caracterizada pelo renascimento das ideias 

liberais em grande parte do mundo desenvolvido, e por tentativas de resistência ou 
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reversão de crescimento do setor estatal. O colapso da forma mais extrema de 

estatismo, o comunismo, deu um impulso extra ao movimento pela redução do porte 

do Estado nos países não comunistas.  

A redução do porte do setor estatal foi tema dominante da política durante os 

críticos anos 80 e o início dos anos 90, quando uma ampla variedade de países do 

antigo mundo comunista da América Latina, Ásia e África estavam emergindo de 

regimes autoritários. Não havia dúvida de que os abrangentes setores estatais do 

antigo mundo comunista precisavam ser drasticamente reduzidos, mas o inchaço 

estatal também havia contaminado muitos países não comunistas em 

desenvolvimento. 

Em resposta a essas tendências, os conselhos oferecidos pelas instituições 

financeiras internacionais (IFIs), como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o 

Banco Mundial, bem como, pelo governo dos EUA, enfatizaram uma série de 

medidas que visavam a redução do grau de intervenção estatal nas atividades 

econômicas – denominado “Consenso de Washington” por um de seus criadores 

(WILLIAMSON, 1994) ou “neoliberalismo”. Percebe-se que embora os Estados 

precisassem ser reduzidos em determinadas áreas, ao mesmo tempo precisavam 

ser fortalecidos em outras. 

Sublinha-se que a agenda da construção do Estado é tão importante quanto 

à da redução. O resultado foi que, em muitos países, a reforma econômica 

liberalizante deixou de cumprir sua função. Em alguns países, a ausência de uma 

estrutura institucional adequada os deixou em situação pior após a liberalização do 

que se esta não tivesse ocorrido. O problema, portanto, está na incapacidade 

conceitual básica de decifrar as diferentes dimensões da estaticidade e 

compreender como tais proporções se relacionam com o desenvolvimento 

econômico (FUKUYAMA, 2004, p.18-20). 

O estudioso Max Weber (1946) definiu o Estado como “uma comunidade 

humana que reivindica (com sucesso) o monopólio do uso legítimo da força física 

dentro de determinado território”.  

Para definir se um Estado é forte ou é fraco deve-se distinguir entre o 

escopo das atividades do Estado, que se refere às diferentes funções e metas 

assumidas pelos governos, e a força do poder do Estado, ou a capacidade desses 

Estados de planejarem e executarem políticas; e fazerem respeitar as leis de forma 
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limpa e transparente, o que é atualmente chamado de capacidade institucional ou do 

Estado. Umas das confusões para o entendimento de estatidade é que a palavra 

“forte” que com frequência é utilizada indiferentemente para se referir àquilo que é 

chamado de escopo e também a força ou capacidade. Desta forma, pode-se 

determinar o que é meramente desejável e opcional e, em certos casos, 

contraproducente ou até destrutivo. Vale ressaltar que não existe um consenso no 

que se refere às funções estatais, mas sim, os objetivos de cada governo 

(FUKUYAMA, 2004, p.22). 

De acordo com o World Development Report do Banco Mundial, as funções 

do Estado são divididas em três categorias que vão de “mínima” a “intermediária” e 

“ativista”. Desta forma, essas categorias foram representadas no quadro e nos eixos 

apresentados a seguir. 

O “eixo x” representa o grau de ambição em relação ao que o governo 

procura realizar e o “eixo y” transcreve a força das capacidades institucionais. Isto é, 

a capacidade de formular e executar políticas e decretar leis; de administrar com 

eficiência e com um mínimo de burocracia; de controlar a corrupção e o suborno; de 

manter um alto nível de transparência e responsabilidade nas instituições 

governamentais e de fazer cumprir as leis estabelecidas. Dessa forma, a capacidade 

do Estado pode variar entre as funções. O ideal do ponto de vista econômico é 

combinar o escopo limitado das funções do Estado com a eficácia das instituições.  

O crescimento econômico, desta forma, não é atingido caso um Estado se 

distancie da origem do eixo e quando deixa de desempenhar as atividades 

caracterizadas como funções mínimas. Por outro lado, em termos de desempenho 

econômico, o pior cenário seria um Estado ineficaz assumindo uma gama ambiciosa 

de atividades que não consegue bem desempenhar. Vale ressaltar também que a 

capacidade do Estado varia no mesmo país, de um órgão administrativo para o outro 

e que os países ou as suas instituições podem se deslocar na matriz ao longo do 

tempo. Nessa linha podem-se observar as mudanças na dinâmica da estatidade. 

Sendo assim, a força do Estado assume várias denominações em economia 

do desenvolvimento, dentre elas, “governança”, “capacidade do Estado” ou 

“qualidade institucional”. 
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Em alguns países no processo de redução do escopo do Estado, reduziram 

sua força ou geraram demandas por novos tipos de capacidades do Estado que 

eram débeis ou inexistiam. Assim, as políticas de estabilização e ajuste estrutural 

tornaram-se em diversas nações, um pretexto para o corte generalizado da 

capacidade do Estado e não somente de suas “funções básicas”. 

Já no caso das privatizações, estas criam assimetrias de informação e cabe 

ao governo corrigí-las; e no caso de sua fundação é necessário um alto grau de 

capacidade institucional para que seja corretamente implantada. Embora a 

privatização envolva uma redução no escopo das funções estatais, esta demanda 

mercados operantes e um grau elevado de capacidade de implantação por parte do 

Estado.  

Há evidências de que a força das instituições estatais é, em sentido amplo, 

mais importante que o escopo das funções estatais (FUKUYAMA, 2004). De acordo 

com o Banco Mundial (2002), os países mais ricos tendem a ser aqueles que 

canalizam maiores parcelas de riqueza nacional através dos setores estatais (em 

que há maior retirada fiscal pelo governo), o que também é uma medida de 

capacidade administrativa. Isto sugere que, no longo prazo, o escopo excessivo do 

Estado é compensado pelos efeitos da maior capacidade administrativa. 

Fonte: Fukuyama, 2004/Elaboração própria.
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Para auxiliar na análise de qualidade institucional foram desenvolvidos 

vários índices relevantes que permitem localizar os países ao longo do “eixo y” como 

o Índice de Percepção da Corrupção (realizado pela Transparency International); 

como, por exemplo, os números internacionais de Guia do Risco do País (produção 

privada); os indicadores de governança (elaborado pelo Banco Mundial), entre 

outros. A Transparency International analisa a corrupção em 176 países, com dados 

arrecadados em 13 instituições internacionais, dentre elas, o Banco Mundial e os 

bancos asiáticos e africanos de desenvolvimento ou o Fórum Econômico Mundial. A 

nota para o processo de corrupção varia de 0 a 100 sendo que a mais alta reflete 

maior grau de transparência e, por paralelo, a mais baixa uma maior percepção de 

que há corrupção nas instituições públicas. Assim, segundo o Índice de Percepção 

de Corrupção 2012 elaborado por esta ONG, a Itália se encontra no 72º lugar do 

Ranking com uma pontuação de 42, o que significa um grau de corrupção médio. 

 
 

Fonte: Corruption Perceptions Index, Transparency International, 2012. 

 

 

Existem quatro aspectos de estaticidade (capacidade institucional): (1) 

projeto e gerenciamento organizacionais (nível do Estado como um todo em vez dos 
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órgãos individuais que o compõem); (2) concepção do sistema político; (3) base de 

legitimação (instituições do Estado não devem trabalhar como um todo no sentido 

administrativo, mas também têm de ser vistas como legítimas pela sociedade 

subjacente) e (4) fatores culturais e estruturais (normas, valores e cultura afetam 

principalmente o lado da oferta das instituições, possibilitando ou restringindo certos 

tipos de instituições formais, embora também afetem o lado da demanda, gerando 

determinadas necessidades e são moldadas por meio de educação, liderança e 

interação com outras sociedades (FUKUYAMA, 2004, p.41-45). 

Resumindo os pontos apresentados, uma instituição estatal eficiente é 

aquela que, de forma transparente e eficiente, atende às necessidades de seus 

cidadãos (FUKUYAMA, 2004, p. 45-46). 
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1.3.2 O Estado italiano 

 

 

Encontra-se na história da ascensão dos Estados, desde a Mesopotâmia, a 

ideia que um país deve ter capacidade de prover ordem, segurança, leis e direitos 

de propriedade. Toda essa aptidão das nações tornou o advento do mundo 

econômico moderno. Nota-se que os Estados possuem uma ampla variedade de 

funções, que podem agir em lados completamente opostos, isto é, para o bem e/ou 

para o mal. O mesmo poder coercivo que lhes permite proteger os direitos de 

propriedade e prover segurança pública, também admite confiscar propriedades 

privadas e a abusar dos direitos dos seus cidadãos. 

A partir desses conceitos estabelecidos, pode-se ressaltar que a Itália é um 

exemplo de populismo do Estado mercado. Historicamente, a Primeira República 

italiana, assim como muitos outros Estados nação, foi construída sobre a dicotomia 

ideológica esquerda-direita. Essas doutrinas traziam visões opostas com respeito à 

igualdade e às lealdades de classes, assim como em relação ao papel do Estado 

versus propriedade privada e gastos públicos versus gastos privados. No entanto, no 

Estado mercado essas questões fundamentais não desapareceram totalmente, 

porém foram diluídas pelo poder ascendente dos eleitores indecisos. A fronteira 

entre a esquerda e a direita também confundiu os eleitores tradicionais, aqueles 

movidos pela ideologia, obrigando-os a decidir seu voto muitas vezes com base em 

questões isoladas e não em plataformas políticas e socioeconômicas abrangentes 

(NAPOLEONI, p. 235). 

De 1919 a 1923, a Alemanha, Hungria, Áustria, Bulgária e Rússia emitiram 

dinheiro para manter as suas economias em funcionamento, alimentando dessa 

maneira, a inflação. Nessas circunstâncias, todos os países passaram a buscar a 

restauração do padrão ouro (que oferece menor risco aos investidores). Tal 

processo começou com a Rússia em 1923 e passou sucessivamente para a Grã 

Bretanha, para a França, para a Bélgica e finalmente, para a Itália em 1926, onde 

ficou evidente que a paridade ouro era efêmera. Com a economia do laissez faire 

alterada, os países que precisaram emitir dinheiro para quitar suas dívidas viam no 

padrão ouro uma proteção contra as aspirações políticas. Após a hiperinflação dos 
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anos 1920, sobreviveu a deflação provocada pela crise do mercado de ações de 

1929 e, o consequente, colapso do comércio mundial. 

Nesse cenário, a Itália recuou os ideais econômicos liberais e refugiou-se na 

economia fascista; com o regime autárquico de Mussolini construiu-se um novo tipo 

de tribalismo estatal. O Estado se converteu em meio a expressão da identidade 

coletiva, isto é, o respeito pelo indivíduo deixou de existir dentro do Estado fascista 

(NAPOLEONI, p. 283). 

Pode-se conceituar o tribalismo estatal como o oposto ao nacionalismo, no 

qual o Estado é construído ao redor da identidade nacional da sociedade, ou seja, o 

Estado é a expressão dessa identidade. O tribalismo estatal fascista possui a 

igualdade nacional que se torna expressão do Estado fascista, que é o cerne da 

nação. Essa ideia está resumida na definição de fascismo denominado por 

Mussolini.  

 

O Estado fascista organiza a nação, deixando suficiente margem de 
liberdade ao indivíduo; este é privado de toda liberdade inútil e 
possivelmente danosa, mas retém o que é essencial: o poder decisório 
nessa questão não pode caber ao indivíduo, mas unicamente ao Estado 
(NAPOLEONI, p. 283-284). 

 

Em 1922, depois da Marcha em Roma, quando Mussolini recebeu do rei 

Vittorio Emmanuele III o cargo de primeiro ministro a ação do Estado com o papel de 

nação foi delimitada, já que sua natureza era elitista sob uma retórica populista. 

Embora defendendo reformas econômicas liberais – cortes de impostos, vitalidade 

empresarial e retorno ao padrão outro (realizados), o Duce subordinou as 

instituições econômicas ao firme controle do Estado.  

Criou-se, em 1923, o Istituto Nazionale delle Assicuracioni (INA), Instituto 

Nacional de Seguros de Vida que concorria com o setor privado - dando ao Estado 

os instrumentos necessários para influenciar o mercado, revelando-se o primeiro 

passo para a criação, na década de 1930, das partecipazioni statali, a parceria entre 

o Estado e os setores produtivos da economia por meio de empresas estatais de 

grande porte.  

No momento em que as drásticas consequências da crise de 1929 atingiram 

as demais nações, o tribalismo estatal italiano já se encontrava estabelecido e 
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poderia ser implantado nos paíseis que sofriam com problemas econômicos 

similares. 

No nível microeconômico, a reestruturação econômica foi levada a cabo com 

a ajuda da infame camicie nere, a milícia de camisas negras que usava a violência, 

a tortura e o assassinato para silenciar qualquer oposição (NAPOLEONI, p. 284). 

Mussolini não se preocupava com a Itália, mas sim com a preservação dos 

privilégios de um seleto grupo de indivíduos que controlavam a finança e a economia 

italiana (NAPOLEONI, p. 284-285). Sendo assim, a economia fascista estava 

centrada na natureza repressiva e corrupta do Estado, no qual a única expressão 

era o Partido Fascista e cujo objetivo final era assegurar os interesses da elite 

fascista (NAPOLEONI, p. 285). 

Neste contexto ideológico, sob a bandeira do sindicalismo, o Estado 

começou a intervir em todos os setores da vida italiana. A economia fascista 

pulverizou todas as instituições democráticas que tinham sido conquistadas através 

do liberalismo econômico e empobreceu a população. A introdução de fato das 

corporações fascistas aboliu a luta de classes; sindicatos e greves foram proscritos, 

assim como quaisquer outras associações e organizações que não marchassem sob 

a bandeira do Partido Fascista.  

 

Assim como o socialismo”, escreveu Mussolini, em sua definição sobre 
fascismo, “o fascismo combate todo o complexo sistema de ideologia 
democrática e o repudia tanto por suas premissas teóricas quanto por suas 
aplicações práticas”. Os italianos foram doutrinados pelos “dogmas de uma 
religião política que negava a ideia da fraternidade do homem em todas as 
suas formas (NAPOLEONI, p. 286). 

 

A transformação do país em uma entidade fascista fez-se acompanhar da 

substituição da nação pelo Estado; ambos surgiram por meio de conversões da 

primeira (nação) para o segundo (Estado); por meio de ações compulsórias em 

massa.  

O tribalismo estatal foi construído sobre o mito do ressurgimento da Itália 

como poder imperial. Assim, o ilusório objetivo final projetado da economia fascista 

envolvia o ressurgimento da grandeza dos italianos, a revitalização da italianità.  

Mussolini, sabiamente, lançou mão desse marketing mesmo sabendo que a 

Itália não tinha a possibilidade de recuperar sua grandeza.  
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Sua economia era uma forma de “capitalismo sem capital” na qual, graças a 
uma relação particularmente incestuosa, bancos e indústrias 
compartilhavam o mesmo escasso capital. Conhecido como banca mista, 
esse sistema permitia que os bancos participassem da gestão das 
indústrias, ao passo que estas, controlando grandes quantidades de ações 
dos bancos, usavam seus recursos para se financiarem (NAPOLEONI, p. 
286). 

 

O protecionismo foi a resposta de Mussolini às tentativas de se recuperarem 

os dogmas do liberalismo econômico no primeiro pós-guerra. Como exemplo tem-se 

em 1926, lançou a Batalha do trigo, um ambicioso programa para tornar a Itália 

autossuficiente nesse tipo de cultivo, apoiado em taxas de importação proibitivas 

(NAPOLEONI, p. 287). 

A partir da crise de 1929 os preços das commodities foram derrubados e 

como consequência, teve-se o fim do crescimento e a falência de diversos bancos. 

Abandonando os últimos vestígios de liberalismo econômico, Mussolini adotou 

controles estritos sobre a moeda estrangeira, acabou com a banca mista, e o Estado 

fascista, por meio da empresa estatal Istituto de Ricostruzione Industriale (IEI), 

assumiu o controle da economia. Foi dito aos italianos que o Estado tinha de 

socorrer o setor privado (NAPOLEONI, p. 287-288). 

O tribalismo estatal ocultou a fraqueza fundamental da economia e usou a 

crise mundial para penalizar todos os setores produtivos (NAPOLEONI, p. 288). 

A intervenção do Estado era essencial para reerguer as economias diante da 

Grande Depressão. No entanto, o excesso de poder acumulado nas mãos do Estado 

acabou pulverizando o indivíduo, enquanto a burocracia dos Estados corruptos 

despojava ainda mais os cidadãos de seu poder. A degradação dos papéis e as 

obrigações do Estado para com seus cidadãos fez o período Segunda Guerra 

Mundial. Foi nesse contexto que uma classe de “foras da lei” começou a agir – elites 

fascistas guiadas por ditadores como Hitler e Mussolini (NAPOLEONI, p. 288-289). 

 

As alternativas não são o governo ou não governo, mas muito pouco ou 
governo demais. Por um século os economistas tentaram definir a fronteira 
do governo aceitável – analisando a amplitude dos bens públicos. O erro foi 
supor que o governo não somente iria provê-los eficientemente, no entanto, 
também que deixaria de fazê-lo assim que esses serviços pudessem ser 
prestados pela escolha de fornecedores desses serviços aos indivíduos ou 
famílias ou a pequenos grupos privados com gostos variados. Caso o 
governo continue usando seu poder para colocar em vigor as leis, regras, 
regulamentações que não levem em conta os “sentimentos” individuais de 
cada cidadão, verificará que elas podem evadir-se de seu controle 
(TULLOUK E BRADY, 2000, p.184). 
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A Itália passou diretamente da pré-modernidade do baixo feudalismo – 

quando ainda o Estado de Direito não tinha nascido – para a pós modernidade, 

caracterizada pela crise mundial do Estado de Direito. Dessa forma, a cultura da 

posse de bens soldou-se, quase sem solução de continuidade, com a nova cultura 

do lucro sem regras e sem limites (DINO E MAIEROVITHC, 2010, p.114). 

O princípio do Estado nação é a estipulação de um contrato social segundo 

o qual os povos formam países para dentro deles manter a ordem social. A base 

desse acordo depende da disposição dos cidadãos de ceder alguns direitos ao 

governo em troca de paz e estabilidade. Toda legitimidade política deriva do 

consentimento do eleitorado em ratificar esse pacto social. Na raiz desse contrato 

está a crença. 

A ação do indivíduo só é limitada por sua consciência, uma vez que a vida 

transcorre à margem da lei positiva. A “economia bandida” assemelha-se a esse 

estado da natureza- anárquica e sem lei. Nela, os foras da lei da globalização atual 

exclusivamente em benefício de seus interesses próprios. Nesse estado anárquico 

materializa-se características como escravidão, desigualdade de renda, pirataria, 

prostituição, poluição, criminalidade e fraude. Por outro lado, tem-se o rápido 

crescimento econômico e avanço tecnológico (NAPOLEONI, p. 291). 

A principal consequência da hipótese de que todos os indivíduos buscam o 

seu próprio interesse é que se observam diferenças entre escolhas públicas e 

escolhas privadas; não porque os indivíduos comportam-se diferentemente nos dois 

casos, mas porque as restrições sobre os comportamentos individuais diferem nas 

duas situações. Daí tem-se resultados distintos, não porque as escolhas públicas 

sejam guiadas por motivos diferentes dos que orientam as escolhas privadas, mas 

porque, nos mercados privados, eleitores e políticos, ao buscar o seu próprio 

interesse, fazem escolhas que afetam principalmente a si próprios, enquanto nos 

mercados políticos, eleitores e seus representantes, guiados por seus próprios 

interesses, fazem escolhas que afetam principalmente terceiros (MCCHESNEYE 

SHUGHART II, As causas e consequências [das leis] Antitruste: A perspectiva da 

Escolha Pública). 
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1.3.3 Teoria econômica do crime 

 

 

A análise econômica do crime tem em Gary Becker seu fundador e principal 

expoente. Desde 1968, com a publicação do ensaio Crime and Punishment: An 

Economic Aproach. A partir de então, o modelo inicial de Becker foi aperfeiçoado e é 

amplamente reconhecido como um importante aporte ao conhecimento de fatores e 

circunstâncias que influenciam as decisões dos indivíduos a cometerem ou não um 

ato criminoso (VIAPIANA, 2006, p.37). 

Dessa forma, as privatizações e a desnacionalização são possibilidades 

para ganhos pessoais, para lucratividade, bem estar e estabilidade, que não são 

mais asseguradas pelo Estado em um momento de crise, por exemplo.  

A Máfia, por sua vez, tendo conhecimento desta aversão ao risco de 

investidores em um período de instabilidade econômica, tentará, por meio de 

acordos, sinalizar o quanto será vantajoso adquirir seus serviços que trarão a 

segurança almejada. 

The disappointing failure to prosecute organized crime explained above 
indicates that mafia is not Just one company but a very active group of 
people willing and able to influence public opinion (KREGAR E 
PETRICUSIC, 2010, p.371). 

O Estado deve garantir aos cidadãos, como direitos, aquilo que a Máfia lhes 
confere como favores (DINO, Alessandra e MAIEROVITHC, 2010, p.293). 

A percepção popular do conceito de rent seeking refere-se às atividades 

legais ou ilegais para obter um privilégio especial, como obter o status de monopólio, 

um zoneamento urbano especial, restrições quantitativas às importações e a 

proteção de barreiras tarifárias, mas também subornos, ameaças e contrabandos. 

Pode-se dividir os custos da rent seeking em diversas categorias. Literalmente, o 

custo de estabelecer um lobbying e outros esforços para obter do governo restrições 

ao comércio internacional. O protecionismo também é uma forma de rent seeking 

(GORDON, 2005, p.56-97). 

Antes de James Buchanan e Gordon Tullock foram os economistas que 

revelaram os propósitos de conceber a forma de governo mais democrática (mais 

representativa), outros estudiosos perceberam as limitações e os riscos da Ciência 

Política. Esses, no entanto, não levaram às últimas consequências a análise do 

processo político de decisões coletivas e suas imperfeições intrínsecas. 
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Os sistemas econômicos baseados na liberdade de escolha, em que 

indivíduos e empresas compram e vendem produtos e serviços entre si, geralmente 

se adaptam de forma espontânea às mudanças nas condições de oferta e demanda 

ao longo do tempo. As “correções” do governo para as imperfeições do mercado, 

portanto surtem efeito no longo prazo. Isso ocorre porque o governo, com notável 

obstinação, recai em três excessos, sempre ignorados na conformidade das 

“imperfeições” de mercado: a “correção” começa muito cedo; a dosagem da 

“correção” é em demasia; e leva tempo em demasia (TULLOUK E BRADY, 2000, 

p.9). 

Nota-se que a falta de eficiência do sistema europeu antilavagem de dinheiro 

é particularmente visível no setor imobiliário, porque as leis locais não estão 

atualizadas segundo os padrões internacionais (NAPOLEONI, p. 82). Dentro dos 

territórios controlados pela N´drangheta não há liberdade de escolha, nem sequer 

entre os membros das n´drine (NAPOLEONI, p. 84). 

As transformações econômicas igualmente traumáticas como a globalização 

econômica e o término do comunismo puseram uma vez mais em movimento forças 

econômicas bandidas. Essa mudança foi possível porque a participação política não 

manteve essas mutações sob o controle permanente (NAPOLEONI, p. 85). 

 

A incapacidade do Estado de dirigir uma transformação significativa da 
economia (...) pode levar ao enraizamento das Máfias”. Imensas 
oportunidades surgem para o crime quando a política perde o controle das 
mudanças econômicas (NAPOLEONI, p. 87). 

As forças do mercado agem de acordo com as necessidades dos indivíduos 

para maximizar-lhes os ganhos e benefícios. Esse comportamento é racional e está 

em conformidade com a natureza humana. Ao buscarem maximizar os lucros e 

minimizar as perdas, os indivíduos contribuem para a riqueza da sua nação. A 

maioria das decisões econômicas atuais ajusta-se ao antigo pressuposto de que os 

indivíduos agem segundo seu autointeresse racional. Considerando que esse 

mercado é atualmente composto por empresas transnacionais, o autointeresse pode 

enriquecer ou empobrecer amplos segmentos da população além das fronteiras 

nacionais (NAPOLEONI, p. 264-269). 

O modelo de Becker tem como pressuposto que os indivíduos realizam 

escolhas que são concebidas como racionais, ou seja, que respondem a 
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determinados incentivos e condições. Retoma, de certo modo, Jeremy Bentham 

(1748-1832), e Cesare Beccaria (1738-1794), segundo o qual os indivíduos 

procuram maximizar o prazer e minimizar o sofrimento. Na acepção de Becker, no 

entanto, a decisão dos indivíduos em torno do crime envolve, em vez de prazer e 

sofrimento, benefícios e custos e os custos devem ser os menores possíveis para 

que seja vantajoso ao indivíduo a prática e o envolvimento com o crime. Esse 

benefício é encontrado nas organizações mafiosas, visto que o indivíduo recorre a 

elas, pois aos seus olhos será beneficiado se aceitar o que as organizações 

mafiosas oferecem (VIAPIANA, 2006, p.37).  

Os benefícios consistem nos ganhos monetários e psicológicos 

proporcionados pelo crime. Por sua vez, os custos englobam a probabilidade que o 

indivíduo que cometa o crime seja preso, as perdas de renda futura decorrentes do 

tempo em que esteja detido, os custos diretos do ato criminoso (tempo de 

planejamento, instrumentos, etc.) e os custos associados à reprovação moral do 

grupo e da comunidade em que vive. Além disso, há a questão da consciência 

individual, do conflito do indivíduo e com seus próprios valores e opções de vida. 

Questões estas que são difíceis de dimensionar, uma vez que elas são 

essencialmente subjetivas e altamente variáveis de indivíduo para o outro 

(VIAPIANA, 2006, p.37). 

O retorno esperado do crime (atividades ilegais) implica a comparação com 

as expectativas de retorno em atividades legais. Ou seja, o indivíduo decide pelo 

crime se a utilidade esperada deste for maior do que a utilidade esperada do uso do 

tempo e de recursos em outra atividade no mercado legal. Isto é, ele opta pelo crime 

não porque sua motivação seja diferente da de outras pessoas, mas porque os 

benefícios e os custos são diferentes. Esta questão denominada “custo de 

oportunidade”, remete para a contribuição de vários economistas que estudaram a 

influência de fatores econômicos como, por exemplo, renda, emprego e educação 

como condições de incentivo nas decisões sobre o crime. Assim, pode-se dizer que 

a teoria econômica da transgressão incorpora várias circunstâncias ambientais 

externas ao indivíduo, ainda que mantenha a proposição central de que a decisão do 

crime é, essencialmente, uma decisão dos indivíduos (VIAPIANA, 2006, p.38). 

O economista norte americano Isaac Ehrlich analisou os efeitos dos níveis 

de renda, do desemprego e da educação de determinada comunidade na opção do 
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indivíduo pelo crime. No lado do resultado esperado, concluiu que o nível de renda 

da comunidade aumenta a probabilidade de retorno das ações puníveis – 

principalmente, daqueles cometidos contra a propriedade – na medida em que eleva 

a oferta de ativos atrativos.  

Conclui-se que o desemprego é menos importante do que o nível de renda 

como fator determinante para cometer crimes. No entanto, o nível de renda e o 

desemprego podem incentivar a opção pelo crime de outra forma. Quando a renda 

média do indivíduo é baixa ou nula (desempregado), os benefícios do crime, 

comparados com os custos, tendem a ser mais atraentes. Para um indivíduo 

desempregado (sem renda), o custo da renda perdida, em termos de tempo de 

prisão, é zero. Em consequência, disso, para ele o benefício monetário do delito, por 

menor que seja, é maior do que o custo medido pela renda perdida em função da 

punição (zero). Assim, a renda média baixa ou o desemprego contribuem para 

reduzir os custos do crime para o indivíduo, fazendo com que aumente o incentivo 

para que ele opte pelo crime (VIAPIANA, 2006, p.38-39). 

Outro fator que também contribui é o nível de educação da população, na 

medida em que influencia a expectativa de retorno dos indivíduos no mercado legal 

e ilegal. Em sua pesquisa, após controlar variáveis de distribuição de renda e renda 

média, Ehrlich constatou que a média de anos de estudo da população adulta (mais 

de 25 anos) afetava as taxas de crimes, principalmente dos que são cometidos 

contra a propriedade. Para confirmar seu estudo, explicou o fato de duas maneiras. 

A primeira é a de que a educação aumenta a expectativa de ganhos no mercado 

legal e, com isso, eleva o custo de oportunidade das ações puníveis. Ou seja, é 

preciso que os retornos compensem o patamar de ganhos que a escolaridade mais 

elevada permite alcançar no mercado legal. O nível de educação, neste caso, ao 

elevar o custo dos crimes, desincentiva decisões nessa direção. A segunda, 

explicação é que se a educação aumenta a renda média dos indivíduos no mercado 

de trabalho, o retorno dos crimes contra a propriedade, principalmente, tende a 

aumentar. Assim, renda mais elevada aumenta a oferta de alvos de maior valor e, 

consequentemente, de retorno para os crimes (VIAPIANA, 2006, p. 39). 

No modelo econômico do crime, o indivíduo está submetido a escolhas que 

envolvem riscos e incertezas. Além da probabilidade de punição, a dúvida está 

relacionada também ao resultado do crime. Por mais que se possa estimar o efeito 
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esperado de um ato criminoso, ele é incerto frente ao que se poderia obter com o 

mercado legal. Também se sabe que determinados indivíduos são mais propensos a 

assumir riscos do que outros. Por exemplo, indivíduos desempregados se sentem 

incentivados a assumirem riscos maiores. Por outro lado, indivíduos integrados ao 

mercado de trabalho podem cometer crimes para complementar sua renda. Outros 

indivíduos podem assumir riscos maiores por influência de amigos ou de drogas; da 

mesma forma, jovens podem cometer crimes antes de entrarem no mercado de 

trabalho (VIAPIANA, 2006, p. 41). 

O exame da literatura sobre economia do crime demonstra que a relação 

entre desemprego e crime é ambígua, tanto em sua “natureza” quanto em 

“robustez”. Embora o exame dos estudos disponíveis sugira que o crescimento do 

desemprego tem efeitos tênues sobre o comportamento das curvas de crimes, como 

sugerem alguns estudos italianos, ainda assim muitos pesquisadores acreditam no 

trade off entre ambos. Em parte, isso se deve ao fato de que vários trabalhos 

constatam forte presença de desempregados entre criminosos, mas também há o 

volumoso número de evidências empíricas que revelam correlações positivas entre 

desemprego e determinados modelos de crime, principalmente os cometidos contra 

a propriedade.  Por outro lado, existem também pesquisas que mostram presença 

majoritária de empregados entre os criminosos. Assim, se encontra resultados 

diferentes entre os estudos que utilizam taxas agregadas por países e estudos que 

usam dados para unidades espaciais menores – regiões ou cidades porque os 

dados agregados maquiam as diferenças regionais ou locais.  Da mesma forma, as 

pesquisas que utilizam dados agregados dependem de extensas séries temporais 

para produzir resultados robustos (denominada time series studies). Ademais, as 

variáveis podem mudar juntas, sem que estes efeitos estejam correlacionados entre 

si. Resumindo, as taxas de crimes podem crescer junto com o desemprego, mas não 

em decorrência dele (VIAPIANA, 2006, p. 60-61). 

Outra metodologia bastante utilizada é a cross section, na qual os dados de 

crimes e características do mercado de trabalho, renda e dados demográficos são 

organizados por unidades espaciais (países, estados, regiões ou municípios), 

comparadas entre si. A principal dificuldade deste tipo de metodologia reside nas 

chamadas variáveis “espúrias”, que consistem na probabilidade de que um efeito 

nas taxas de crimes seja explicado por outra variável, que sejam mudanças no 
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mercado de trabalho ou na renda. Apesar das dificuldades, muitos destes estudos 

examinados reforçam a relação entre fatores do mercado de trabalho e a prática de 

crimes (VIAPIANA, 2006, p. 62-63). 

Emerge nesse cenário, um outro trabalho, cuja análise está nas 

características socieconômicas dos indivíduos que cometem crimes e dos que não 

cometem, bem como o comportamento criminal em várias circunstâncias são 

denominados como do tipo survey, dados sobre perfil da população prisional e 

números de prisões. O objetivo desse estudo é identificar e avaliar em que medida 

as características econômicas e sociais dos indivíduos influenciam suas decisões 

pelo crime ou pelo “não crime”. 

As pesquisas que se utilizam de dados sobre os indivíduos indicam que, de 

fato, uma proporção elevada de criminosos é proveniente dos grupos de baixa renda 

e com menores oportunidades de emprego. Além disso, os jovens que mantêm suas 

atividades remuneradas por um período mais longo têm menor probabilidade de 

serem presos do que aqueles empregados por períodos curtos. Os indivíduos com 

histórico de prisão apresentam menos chances de conseguirem emprego, ou, 

quando o alcançam recebem salários menores (VIAPIANA, 2006, p. 63). 

Apesar das críticas e das limitações metodológicas das pesquisas empíricas, 

pode-se concluir que de acordo com o modelo econômico do crime, o desemprego e 

a consequente perda de renda podem exercer uma influência positiva na decisão 

pelo crime. Ao subtrair a renda do indivíduo, gera-se um efeito de incentivo do crime, 

visto que se eleva o retorno da atividade no mercado ilegal (crime) em relação ao 

mercado legal (salário). Outra situação é aquela em que parcela da população está 

fora do mercado de trabalho de forma permanente. Nesse caso, com renda zero, o 

retorno econômico dos crimes, por menor que seja, torna-se atraente (VIAPIANA, 

2006, p. 66-67). 

Uma segunda conclusão, que encontra forte respaldo em pesquisas é a 

relação entre a queda da renda medida dos indivíduos e as taxas de crimes. Essa 

relação parece mais clara do que a relação entre desemprego e crimes. No modelo 

econômico do crime, indivíduos com renda média baixa apresentam menor aversão 

ao risco e valorizam mais o retorno dos crimes, ainda que estes sejam baixos. O 

mesmo vale para os indivíduos com idade produtiva que não tem renda – os 

desempregados. Vale relembrar que tais relações não são diretas e mecânicas, são 
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mediadas pela cultura, pelos valores morais, pela educação e pelas ligações dos 

indivíduos com a família e com a comunidade. Essa é a razão para que todos os 

desempregados ou todos os que ganham baixos salários não se tornem criminosos 

(VIAPIANA, 2006, p. 66-67). 

Naturalmente tais conclusões não são aceitas por todos os pesquisadores. 

Além das dificuldades metodológicas já mencionadas, que se referem à qualidade 

dos dados e à forma como são organizados (amostras reduzidas e séries curtas), 

existe outro tipo de crítica. Trata-se da crítica ao próprio modelo da “escolha 

racional”, que é feita, principalmente pelos criminologistas. Alguns criminologistas 

questionam a noção de que o indivíduo escolhe entre o crime e o “não crime”. 

Segundo eles, existe outra possibilidade, pois o indivíduo pode escolher 

simultaneamente as duas opções. Com exceção quando se trata de uma “carreira 

criminosa”.  

Outra vertente desta crítica é a de que os economistas ignoram ou 

subestimam a influência da formação educacional e moral dos indivíduos em suas 

decisões. A qualidade dessa formação, medida pela adesão desde a infância aos 

valores morais e éticos, que conduz o indivíduo a agir de acordo com as leis e 

normas, teria um peso considerável na hora da “decisão” pelo crime que varia de 

acordo com o curso de vida de cada indivíduo.  

Vale ressaltar que as relações entre emprego, renda e crimes ficam mais 

claras quando examinamos o papel da educação. Esta se relaciona diretamente com 

o desenvolvimento econômico e com as oportunidades de emprego e renda dos 

indivíduos.  A educação relaciona-se, assim, com a oferta e demanda de mão de 

obra, a estrutura salarial e a geração de condições para o crescimento econômico 

sustentado de um país ou uma região. Nessa medida, a educação é uma variável 

importante na configuração do custo e benefício dos crimes, além de estar 

relacionada com a habilidade do trabalhador e, portanto, com sua capacidade de 

competir no mercado de trabalho (VIAPIANA, 2006, p. 69). 

A teoria econômica do crime também leva em consideração a influência dos 

fatores sociais, morais, culturais ou psicológicos. A grande diferença desta relação 

com outras abordagens, é que ela submete tais influências à mediação dos 

indivíduos. Isso significa que para esta teoria o indivíduo não é mero resultado 

passivo das condições sociais, mas alguém que recebe as influências do meio e 
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decide, também levando em conta seus interesses e preferências individuais, ainda 

que essas preferências sejam formadas em processos de interação social com 

outros indivíduos (VIAPIANA, 2006, p. 77). 

Apesar deste trabalho não ser da área de Ciências Sociais, os crimes são 

considerados por esta ciência, atitudes desviantes já que consistem na ruptura das 

normas formais e informais. Uma das explicações mais conhecidas para as condutas 

desviantes é a teoria anomia, elaborada originalmente pelo sociólogo Émile 

Durkheim. Sua proposição central era de que o modo como o homem age é sempre 

condicionado pela sociedade (VIAPIANA, 2006, p. 85-87). 

Um conceito fundamental de Durkheim é o de “consciência coletiva”, que 

representa o “conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos 

membros de uma mesma sociedade”, um “sistema determinado que possua vida 

própria”. Esse conjunto de crenças independe das situações particulares que os 

indivíduos vivem. A Lei representa a “consciência coletiva” e o Estado é seu 

“guardião”.  É a “consciência coletiva” que governa a ação dos indivíduos, não 

importando se estes têm ou não consciência de sua existência. Quando, por alguma 

razão, a consciência se enfraquece, perde a capacidade e força para regular as 

ações dos indivíduos. Essa perda de poder de regulação chama-se anomia, de onde 

emergem as ações desviantes. (VIAPIANA, 2006, p. 86-87). 

No modelo de Durkheim, o excesso de individualismo e egoísmo está na 

origem do choque entre o indivíduo e a sociedade, afetando o “bom funcionamento” 

desta última (VIAPIANA, 2006, p. 87). 

Dessa forma, a noção da anomia está ligada, por um lado, ao 

desenvolvimento da moderna divisão social do trabalho e suas consequências 

sociais (urbanização, afirmação do indivíduo, relações sociais mais complexas, etc.) 

e por outro, à ruptura da “consciência coletiva” e ao enfraquecimento do “poder 

diretivo da sociedade”. Assim, a anomia instala-se quando diminui ou enfraquece a 

capacidade da moral e das leis que governam a conduta dos indivíduos e freiam as 

atitudes antissociais ou delitivas. Desta forma, o Estado, como guardião da Lei, 

perde a capacidade de punir quem a agride (VIAPIANA, 2006, p. 87). 

 

Neste sentido, identifica cinco possíveis “modos de adaptação ou 
ajustamento dos indivíduos às condições sociais da anomia”: a 
conformidade (indivíduos que persistem no alcance de seus objetivos por 
meio de mecanismos legais); inovação (quando o indivíduo busca alcançar 
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seus objetivos por meios ilegais); rebelião (quando os indivíduos rejeitam 
todo o sistema para alcançar o que se deseja e reagem de uma forma 
revolucionária); evasão (não compartilham objetivos e valores comuns, não 
aceitam mecanismos legais, não são revolucionários, porém buscam uma 
solução desviante para alcançar seus objetivos) e o ritualismo (aceitação 
das normas sociais e meios para alcançar o que se deseja no entanto, 
renuncia fins culturais, status e sucesso material) (VIAPIANA, 2006, p. 88-
89). 

 

Para Merton, a sociedade atual incentiva os indivíduos a terem sucesso e a 

riqueza é um símbolo de sucesso e trabalho, simultaneamente valoriza a liberdade e 

a igualdade de oportunidades para todos os cidadãos. O desafio está, não 

propriamente na valorização da riqueza material, mas na ausência de integração 

entre objetivos e meios legítimos e institucionalizados (VIAPIANA, 2006, p. 89-90). 

O crime organizado surge em condições em que o Estado é fraco ou este 

perde efetivamente o controle de algumas atividades. O crime organizado ocorre 

geralmente em condições próximas à anarquia (ausência de governo) e onde há um 

vácuo/falhas de poder (inacessibilidade dos centros de poder), provocando a 

redução da autoridade do Estado (KUMAR, 2008, p.3). 
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2 A MÁFIA ITALIANA E A SUA HISTÓRIA 

 

Como um elemento crucial na compreensão das instituições é compreender 

o meio ambiente em que o indivíduo está inserido e a avaliação da história e da 

rotina de seus comportamentos, tornou-se relevante investigar a história da Máfia, 

sua origem e o cenário em que se desenvolveu. O capítulo contextualiza a formação 

do crime organizado do tipo mafioso na Itália desde o período anterior à unificação, 

em que não existia um Estado nacional.  

 

2.1 Crime organizado tipo mafioso na Itália 

 

As organizações criminosas, de forma geral, buscam explorar as fraquezas 

do Estado, averiguando os setores nos quais é mais fragilizado, isto é, onde o 

Estado está menos presente e onde este oferece menor assistência. Assim, a 

organização mafiosa examina as opções que melhor garantem a sua lucratividade e 

assim, se estabelece e se fixa no território e nos setores.  

A característica mais marcante das organizações criminosas do tipo mafiosa 

na Itália é a infiltração dos integrantes da Máfia no setor público. Estes se infiltram 

para obter controle e/ou gestão de atividades econômicas, especialmente na região 

Sul, onde sempre se constatou maior fragilidade do Estado no controle da gestão 

pública.  

Os agentes mafiosos se infiltram na política e passam a agir, direta ou 

indiretamente, nos negócios públicos, conseguindo informações a respeito de 

licitações, ou mesmo conseguindo direcioná-las de acordo com os seus objetivos ou 

fraudá-las (MENDRONI, 2009). 

Na Itália quatro organizações do tipo mafiosas são dadas como as 

principais, são elas: a Cosa Nostra, ´Ndrangheta ou La Santa, Camorra e a Sacra 

Corona Unita. Cada uma origina-se em uma região e atuam em territórios diferentes, 

possuem características específicas (algumas comuns) e atividades de maior 

atuação como se pode notar na tabela. Esta, basicamente, fará o primeiro contato 

com cada organização. No entanto, no decorrer da apresentação da história da 

Máfia, será possível conhecê-las e compreender que tipo de “fenômeno” é 

caracterizado como “Máfia”. Ademais, percebe-se que muitas vezes as definições 
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para Máfia mesclam-se com a sua própria história, justamente porque o vocábulo 

Máfia podia significar um indivíduo, uma atitude em certo contexto ou ainda, uma 

única organização criminosa. 

 

COSA NOSTRA NDRANGHETA (LA SANTA) 

SICÍLIA CALÁBRIA 

Estruturada em "famiglias" 
Estruturada em "famiglias" 

pequenas e fechadas 

Envolvimento político Horizontal 

Empreendedorismo Núcleos independentes 

Tráfico de drogas Contrabando de cigarros 

Tráfico de armas Tráfico de entorpecentes 

  Tráfico de armas 

  Tráfico de humanos 

  Maior agressividade 

  "Maçomafia" - Globalização 

 
 

CAMORRA SACRA CORONA UNITA 

CAMPAGNIA PUGLIA 

"Clientelismo" Menor e é a mais nova organização 

"Favoritismo" Interesse pelo Mar Adriático 

"Malavita" Tráfico de entorpecentes 

Domínio territorial sem famílias de                   
sangue 

Tráfico de armas 

Constante conflito entre as células 
urbanas 

Tráfico de humanos 

Contrabandos 
Conexões com países como a 

exIugoslávia, 

Tráfico de entorpecentes 
Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Síria, 

Turquia, Grécia, Líbano e Israel 

Tráfico de armas 
 

Não possui envolvimento direto 
com a Política   

Quadro 1 - Principais organizações criminosas italianas e algumas de suas 
características 

Fonte: Mendroni, 2012 / Elaboração Própria. 

 

É interessante observar que a ´Ndrangheta se origina na época da 

unificação da Itália – fundada em 1860 por um grupo de picciotti, membros da Máfia 

siciliana que foram banidos de sua ilha nativa pelos novos governantes do norte e se 

estabeleceram na Calábria. Seu nome é derivado da palavra grega andragathía, que 
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significa lealdade e coragem - atributos que ajudaram os seus fundadores a 

ascender ao poder. Com seus membros providos de várias relações estabelecidas 

ao redor do casamento consanguíneo, a ´Ndrangheta se desenvolveu até o fim da 

década de 1980, primordialmente dentro das fronteiras italianas.  

Ao contrário da Cosa Nostra, não se expandiu para as Américas, preferindo 

consolidar-se na Itália por meio de uma rede de n´drine espalhadas por todo o país. 

A identidade geográfica sempre foi uma característica da organização. Fazendo uso 

da corrupção e da intimidação, discretamente, as n´drine tiveram acesso às 

instituições italianas; de bancos às indústrias; de entidades locais às empresas 

estatais. Como exemplo, na década de 1970, uma bem sucedida política de 

penetração na maçonaria proporcionou as n´drine canais diretos com o poder 

judiciário e com os partidos políticos (NAPOLEONI, 2011, p.75) 

A ´Ndrangheta difere-se também em sua estrutura interna, cuja configuração 

não é piramidal como a da Cosa Nostra, mas de tipo horizontal, podendo ser mais 

“autônoma” em seus respectivos territórios.  

Atualmente (2011), as ´ndrine já se encontram espalhadas ao redor do 

mundo e fazem parte de uma entidade coletiva ainda ligada ao país de origem, mas 

desprovida de um círculo interior de comando, como sucede na Cosa Nostra, para 

que a organização não possa ser prejudicada por indivíduos de dentro da 

organização.  

Os chefes das famílias se encontram uma vez por ano para discutir negócios 

e planejamento. As decisões são implementadas pelos chefões (capos) em seus 

próprios territórios. As autoridades italianas acreditam que a ´Ndrangheta é 

composta por 160 famílias e 6 mil pessoas somente na Itália (dados de 2011) 

(NAPOLEONI, 2011, p.76) 

As ´ndrine não praticam assassinatos públicos espetaculares como os 

praticados pela Máfia siciliana com o objetivo de não causar alarde, preferindo 

assim, as execuções e assassinatos mais “silenciosos”.  

No que se refere às diferenças de perfis e táticas de ação, a ´Ndrangheta 

assemelha-se a Cosa Nostra no código de conduta. A traição à organização 

criminosa é punida com a morte de todos os membros da família com rituais de 

execução (NAPOLEONI, 2011, p.76-77). 
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As associações mafiosas surgiram por meio do reconhecimento mútuo de 
similaridades institucionais, incluindo certos paralelismos quanto ao modelo 
organizacional, cultura e regras normativas. A Cosa Nostra, por exemplo, foi 
a resposta tribal do campesinato siciliano do século XIX da conquista militar 
da ilha por Garibaldi. A solidariedade mecânica é particularmente forte nas 
sociedades primitivas e enfraquece com a modernização. A regra do 
casamento consanguíneo e estritamente observada durante um século, 
garantiu uma forte identidade tribal no seio das ndrines que são, por assim 
dizer, famílias ampliadas de caráter étnico e inibiu mudanças (NAPOLEONI, 
2011, p.76-77). 

 

Ao contrário da Máfia siciliana, a ´Ndrangheta nunca objetivou tornar-se uma 

força política. Seu principal intuito sempre foi o controle da economia local. O pizzo, 

a taxa de proteção mensal imposta a todos os negócios da área sob seu controle, 

simboliza essa denominação. A forte ênfase na economia em detrimento da política 

foi útil para a transformação da ´Ndrangheta em um fornecedor de serviços para o 

crime transnacional. 

A ´Ndrangheta estabeleceu parcerias lucrativas durante toda a década de 

1990. Com sua expertise e sua posição na infraestrutura econômica da Itália auxiliou 

seus parcerios a entrarem no mercado europeu e obterem lucro em suas atividades. 

Como a territorialidade continua sendo a chave do crime organizado, na economia 

globalizada o crime assim se expande (NAPOLEONI, 2011, p.76-77). 

A concorrência entre organizações mafiosas locais impede a formação de 

uma rede internacional centralizada, estimulando, em seu lugar, o estabelecimento 

de alianças econômicas. O novo modelo do crime organizado global funciona 

através de parcerias entre o crime estrangeiro e o local/italiano.  

Durante a década de 1990, os membros ´ndrines se mudaram para o 

exterior para implantar centros de supervisão das atividades de contrabando e 

lavagem de dinheiro. Estimuladas pela demanda de serviços por parte dos novos 

clientes, as ´ndrines espalharam-se para além da Europa, replicando a rede 

altamente integrada que atuava na Itália.  

 

a incapacidade do Estado de dirigir uma transformação significativa da 
economia...pode levar ao enraizamento das máfias. Imensas oportrunidades 
surgem para o crime quando a política perde o controle das mudanças 
econômicas (NAPOLEONI, 2011, p.87). 
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2.2 As origens da Máfia 

 

 

2.2.1 De 1862 a 1890 – Feudalismo, arrendatários e o bandistismo 

 

 

Fala-se pela primeira vez de mafiosos em 1862-1863, numa comédia 

popular de intitulada como “I mafiusi di la Vicaria” em 1854 entre os camorristas 

detidos na cadeia de Palermo. Após quinze anos, o termo é associado com outro – 

Camorra – sem fazer referências às caracterizações regionais, sicilianas ou 

napolitanas.  

Como se vê a palavra Camorra indicava sistemas de controle ilegítimo dos 

mercados, dos leilões públicos, dos contratos, do voto e, algumas vezes também se 

referia aos indivíduos em ambientes urbanos, que deixavam a zona rural nas mãos 

da Máfia, bem como em 1874, se referindo à “malandragem da cidade” (LUPO, 

2002, p.15). 

Depois de 1860, o termo Máfia passou a ser utilizado para definir uma 

relação “patológica” entre política, sociedade e criminalidade, e o momento histórico 

nacional e do “Estado” italiano.  

Compreende-se que a própria ideia de Máfia remete à existência de um 

Estado que promete liberdade de opinião e de comércio, igualdade jurídica entre os 

cidadãos, transparência e formalização de procedimentos, isto é, o governo do povo 

e da lei, transparência e formalização de procedimentos.  

Um ponto importante do surgimento da Máfia, que merece ser trazido é o do 

século XIX que precede à unidade política italiana, momento que coincide com o 

nascimento do conceito da Camorra. A abolição do sistema feudal, decretada na 

Itália em 1812 com modalidades diferentes da lei de 1806 para o sul continental, 

destrói alguns fundamentos do antigo regime. Esse é o ponto em que o direito ao 

uso da força, antes nas mãos da aristocracia, se transfere legalmente para o Estado, 

mas materialmente permanece nas mãos individuais, envolvendo novos grupos 

sociais, para além de qualquer hierarquia rígida de ordem ou de classe (LUPO, 

2002, p.63). 
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Na Sicília do século XVIII, a propriedade privada já existia em larga escala, 

seja no sentido próprio (alódio), ou no sentido de que os feudos eram 

substancialmente administrados como propriedades privadas. 

Depois da reforma, a maior parte das terras feudais, atribuída aos barões, 

permanece nas mãos dos antigos proprietários ou entra num circuito de compra e 

venda. O efeito desse conjunto de medidas anteriores e posteriores à unidade 

italiana é o de favorecer a mercantilização de uma quantidade relevante de terras 

feudais e eclesiásticas, dando livre expansão ao impulso a abolição de direitos 

promíscuos e de outros encargos causados pelo endividamento da nobreza (LUPO, 

2002, p. 63). 

As controvérsias sobre o estatuto da propriedade, ou seja, os conflitos sobre 

terras públicas verificam-se na Sicília oriental, enquanto que na parte ocidental, local 

de eleição do fenômeno mafioso, conserva uma estrutura influenciada mais 

diretamente pelo passado feudal.  

A força pública pode se identificar na nova milícia, centralizada, raramente 

capaz de circular entre os grupos e as facções, entre os bandidos e os notáveis que 

os protegiam; ou então nas companhias de armas, cujos membros eram escolhidos 

pelos senhores camponeses entre os rapazes “de mão rápida” da região, com a 

tarefa não de perseguir os criminosos, mas de recuperar os bens roubados por meio 

de uma negociação com os ladrões (acredita-se que existia um acordo ex ante, isto 

é um contrato pré-estabelecido) em seu distrito (LUPO, 2002, p.64). 

O período borbônico é semelhante ao período pós-unitário: de um lado, há 

os que propõem uma gestão de ordem pública substancialmente extra legal 

mediante, primeiro, companhias armadas, depois, milícias a cavalo. De outro, tem-se 

um corpo estatal, respectivamente carabineiros e policiais que consideram o 

primeiro sistema desastroso como veículo de convergência entre os proprietários e 

delinquência, e que depois de 1860 usarão a palavra Máfia para sua denominação 

(LUPO, 2002, p.65). 

Sublinha-se que a bandidagem representa um instrumento das lutas de 

facções das novas elites camponesas, uma ramificação de redes de clientes. Por 

outro lado, é a afirmação de uma nova ideia de legalidade que legitima 

comportamentos tradicionais das elites locais e do próprio Estado, pondo em 

discussão uma justiça que se coloca entre a esfera pública e a privada.  
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Sendo assim, o arrendatário desempenha uma função de ordem e de 

controle social que vai além dos âmbitos da grande propriedade de cultura 

extensiva: o seu aparato de campeiros e supervisores substitui as milícias feudais, 

acompanha as milícias comunais e passa a controlar primeiramente o Estado 

borbônico e depois, liberal. 

Já no período pós-unitário, a indústria agrícola era praticada em vasta escala 

para garantir aos terrenos o repouso e, portanto, o revezamento entre plantação de 

grãos e pastagem, sendo a plantação geralmente confiada aos camponeses 

(borguesi) em pequenos lotes e a criação, administrada diretamente pelos 

arrendatários (LUPO, 2002, p.67) 

No período borbônico, realizavam-se negociações entre vitímas e autores de 

roubos para restituição dos bens.  

No geral, existiam convenções através de Uniões ou irmandades - espécie 

de seitas que chamavam de partidos, os quais eram chefiados por proprietários de 

terras. Essas realizavam pequenos Governos dentro do Governo por meio das 

componende com as quais se retira da ordem legal o poder de condenar os crimes, 

por outras fraudes contra os funcionários públicos.  

 

Os ladrões na Sicília, sem saber, são os meios de uma revolução e serão o 
instrumento da revolta que beneficiará quem agora os protege. Como no 
período pós unitário, aqui também a descoberta da espessura protomafiosa 
do fato criminal é suscitada pelo temor que a nova autoridade estatal sente 
em relação à insubordinação política e social, tanto da plebe quanto dos 
grupos dirigentes (LUPO, 2002, p.69). 

 

De acordo com um dos maiores etnólogos europeus do século XIX, 

Giuseppe Pitrè (1978, p.292 e 294), a Máfia “não é seita nem associação, não tem 

regulamentos nem estatutos... o mafioso não é um ladrão, não é um malandro... a 

Máfia é a consciência do próprio ser, o exarcebado conceito da força individual... daí 

a tolerância pela superioridade e, pior ainda, pela prepotência alheia”. A Máfia seria, 

dessa forma, a ascensão da individualidade. A outra palavra chave, omertà, que 

derivaria da raiz uomo, significa, por excelência, homem, que virilmente responde 

por si mesmo às ofensas sem recorrer à justiça estatal.  

Pitrè afirma que o termo Máfia era habitualmente utilizado antes de 1860, 

nos bairros populares de Palermo, como sinônimo de “beleza” e de “excelência”, de 
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tal forma que mafiusu era um homem de coragem, mafiusedda era uma moça bela e 

orgulhosa. Seria um termo da antiga Sicília, que depois de 1860 perde seu -

“significado original”- e positivo para assumir outro, pouco claro, mas sem dúvida 

negativo, próximo de banditismo, Camorra, malandragem. 

 

A Máfia foi vista como espelho da sociedade tradicional, com atenção aos 
fatores políticos, econômicos ou – com maior frequência – socioculturais; 
como empresa ou tipo de indústria criminosa; como organização secreta 
mais ou menos centralizada; como ordenamento jurídico paralelo ao do 
Estado, ou como anti Estado e vista como um fenômeno que sobreviveu à 
modernização (LUPO, 2002, p.21). 

 

Alia-se a essas características que os indivíduos habituaram-se a resolver 

com a violência os próprios conflitos, a relacioná-los com contextos mais amplos, a 

armar-se e a manter sob controle aquilo que as fontes contemporâneas indicavam 

genericamente como grupo dos facínoras. Não é possível distinguir a desordem 

social e institucional, criada pelas reformas da primeira metade do século XIX da 

desordem política (LUPO, 2002, p.70-71). 

Ao contrário do que ocorre no Sul continental, as forças populares não 

tendem para o absolutismo; pelo contrário, seguem a burguesia e aristocracia antes 

independentista e depois liberal, sem que isso assegure, porém a ordem social, 

como demonstram os choques dentro da frente revolucionária em 1821, e sobretudo 

em 1848, quando diante das ações das guerrilhas e dos esquadrões populares 

desencadeia-se o terror “branco” dos contra esquadrões e da guarda nacional.  

 

Todas as vezes, segundo a historiografia do risorgimento, a revolução teria 
cedido lugar à reação (ou pelo menos à estabilização moderada, como em 
1860) pela explosão de uma luta de classe entre os seus componentes 
(LUPO, 2002, p.71). 

 

O contrabando é um elemento importante na Máfia palermitana, assim como 

na Camorra napolitana, que remete ao regime passado, o qual tolerava tais ações 

desde que não fossem praticadas nas estradas, furtos e extorsões.  

 

Sobre este espaço tolerado também no período liberal se realizará uma 
série de transações entre criminosos, homens de negócios e administração 
municipal; o contrabando se mescla com a guardiania, visto que os guardas 
podiam deixar passar ou não as mercadorias através de seus campos, e 
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com outro corpo público de polícia o da guarda fazendária frequentemente 
acusada de benevolência com mafiosos e contrabandistas (LUPO, 2002, 
p.84). 

 

Durante a conspiração do Risorgimento (Ressurgimento) havia uma rede 

clandestina inspirada na maçonaria através de sua filiação, a Carbonaria. Já no 

período seguinte a 1824, esta rede começou a perder motivações culturais e 

políticas.  

Por todo o período que vai do Rissorgimento a 1866, com a ampla difusão 

da violência e política torna-se árduo distinguir a mobilização revolucionária (gestão 

do poder local) e a mobilização delinquencial (LUPO, 2002, p.86). 

 

A falta de segurança produziu este fenômeno (A Máfia), que quem vai e 
quer permanecer no campo deve tornar-se bandido. Não pode fazer outra 
coisa: para defender a si e a sua propriedade, é necessário procurar o 
patrocínio dos bandidos (LUPO, 2002, p.68) 

 

Em 1875, o governo pede ao Parlamento que aprove um projeto de lei 

permitindo que o Poder Executivo tomasse sempre que julgasse necessário, 

providências de segurança pública nas zonas particularmente caracterizadas por 

delitos ou onde existissem associações de bandidos malfeitores, assassinos, 

camorristas e mafiosos. Vale ressaltar que na prática, só se referia à Sicília.  

O projeto autoriza o governo a realizar, sem a aprovação da autoridade 

judiciária, prisões de suspeitos, perquirições domiciliares, dissoluções de 

associações mesmo não enquadráveis no Código Penal (LUPO, 2002, p.92). 

Os numerosos atritos entre os dois poderes do Estado decorrem de uma 

justificada prudência da magistratura nos processos políticos, o que lança uma luz 

diferente sobre as acusações de sua fragilidade diante do banditismo (LUPO, 2002, 

p.95). 

O termo Máfia, porém, não representa o fato social completo, mas apenas a 

manifestação parcial de um fenômeno culturalmente genralizado - uma “maneira de 

ser desta sociedade”. 

Utiliza-se o adjetivo mafioso não necessariamente para um criminoso, mas 

para qualquer indivíduo que se dava o respeito, que era admirado (LUPO, 2002, 

p.108). 



50 
 

Até aqui se faz referência aos mafiosos considerados de segunda categoria 

pelo seguinte critério: o nível superior na hierarquia criminal corresponde ao 

ocupado na hierarquia social, de maneira que na primeira categoria estarão os 

proprietários e arrendatários, notáveis e profissionais.  

A “alta Máfia”, ou Máfia de “colarinho branco”, ou ainda mafiosos de primeira 

categoria, possui um status maior que os de segunda categoria; no entanto, 

responde por um risco maior de instrumentalismo político na acusação de 

mafiosidade.  

A configuração social da segunda categoria recolhe uma criminalidade 

espalhada entre os mais diversos grupos, em que a pericolosidade do indivíduo é 

frequentemente avaliada com base numa suposta capacidade de influenciar os 

membros da própria classe, ou uma massa de partidário (LUPO, 2002, p.120). 

 

Em 1877, o Estado acentua sua capacidade de manter relações com a 
sociedade e ao mesmo tempo permanecer autônomo em relação a ela. A 
Máfia provinviana emerge de 1877, ao termo da longa virada do 
risorgimento, acentuando o seu papel de ordem e revelando a 
complexidade da sua estrutura (Lupo, 2002, p.126). 

 

A problemática mafiosa deve ser relacionada com forças que agem numa 

escala não regional e provinciana: a grande propriedade e, portanto, o aluguel, o 

mercado da terra e do arrendamento que põe as comunidades em contato e seus 

membros, em concorrência: o sistema político – administrativo, que não é só 

municipal, atinge o nível do colégio eleitoral e da Câmara de deputados da província 

e instituições (LUPO, 2002, p.129). 

 

A Máfia apresenta-se em contradição com a evidência de uma terra fértil e 
feliz onde o povo encontra um trabalho decente, cujos produtos se vendem 
facilmente e a preços altos num amplo mercado, na qual os terrenos tem 
um valor unitário igual a cinquenta vezes os dos campos áridos aqueles 
latifúndios que, eles sim, aos olhos da nascente sociologia positiva 
justificam com sua existência o mal estar social à que se deve a 
delinquência (LUPO, 2002, p.131). 

 

Surgem contestações sobre a existência e a natureza de uma associação 

constituída “para matar”, mas não para roubar, nascida em 1874 visto que o primeiro 

delito atribuído a Máfia foi realizado em 1878 (LUPO, 2002, p.149). 
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Neste período, a conjuntura de altos preços, a baixa produção e a 

concorrência desleal levavam os cidadãos a buscarem segurança concedendo 

empréstimos fornecidos por mafiosos. Os contratos que estabeleciam acordos entre 

ambas as partes eram formulados de maneira intensionalmente ambíguas, para que 

fosse protegida a continuidade dos negócios.  

Pode-se perceber também uma temporada de processos por formação de 

quadrilha de 1875-1883 que traz à luz essa realidade com atenção maior aos 

princípios da civilização jurídica do que nos anos 1860 - apesar do ilegalismo 

persistente na relação entre expoentes da Máfia e expoentes do Estado (LUPO, 

2002, p.151-153). 

 

O campo palermitano está infelizmente arruinado como outras partes destas 
e das vizinhas províncias, por uma vasta associação de mau feitores 
organizados em seções, divididos em grupos: cada grupo é comandado por 
um chefe, que se chama chefão... e a esse conjunto de bandidos é preposto 
um chefe supremo. A escolha dos chefes é feita pelos alifiados, a do chefe 
supremo pelos chefões reunidos em assembleia (LUPO, 2002, p.176). 

 

Com estas informações, é possível perceber que a função da organização 

mafiosa é delimitar o direito de propriedade e a defesa a favor desta representa a 

motivação da maior parte dos delitos, reforçando o mito da onipotência da Máfia 

(LUPO, 2002, p.186). 

A economia e a política e, sobretudo a relação entre essas duas esferas e o 

negocismo de fim de século rompem a configuração classista dos aparatos de poder 

palermitanos e também da Máfia. Temos, portanto, uma causa que liga entre si os 

mais diversos cenários: os campos do interior da Sicília batidos pelos bandidos, os 

pomares de Villa Abate, as praias de Tunis, as portinholas do Banco da Sicília, o 

escritório de Afonssi, bens luxuosos da Navegação Geral, a Bolsa de Milão e as 

salas do Tribunal de Montecitorio. Assim, a Máfia e a política provocam uma reação 

em cadeia em torno da questão bancária - parte crucial da modernização do país 

(LUPO, 2002). 

Em suma, radicais e socialistas setentrionais oscilam entre o 

reconhecimento da complexidade da relação Estado – sociedade e as práticas 

criminosas sulistas. Preocupados com o fato de que a Itália civil e progressista 
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permanecia exposta ao contágio de uma Itália corrupta e corruptora - freio para o 

desenvolvimento do país (LUPO, 2002, p.208). 

 

Lá, onde não havia indústria nem cultura difundida, nem iniciativa e nem 
rigor de raça para fundar aquelas e conquistar esta, emergiu pela emulação 
dos ganhos rápidos, pela inveja das riquezas da Itália superior uma raça de 
aventureiros e charlatãoes enriquecidos, os quais...se agarram a vida 
política repentinamente aberta à sua vaidade e culpidez, invadiram as 
administrações, começaram a tramar com os bancos, e tiveram por 
programa mínimo e máximo vender-se pela melhor oferta (LUPO, 2002, 
p.209). 

 

Por outro lado, o entrelaçamento da polêmica entre direita e esquerda com 

uma rixa regionalista (Região Norte versus Região Sul) torna mais difícil a avaliação 

das complexas relações que se instauram nesses anos entre política, finança, 

corrupção, criminalidade comum e criminalidade mafiosa (LUPO, 2002, p.211). 

Outra característica mafiosa, a omertà, entendida como repulsa moral em 

relação ao sistema legal, representa um modelo ideal de comportamento dos 

sicilianos e em particular do vasto universo criminal. Além da omertà, os vínculos de 

sangue não bastam para garantir todas as alianças na associação mafiosa, mesmo 

que os membros (como em qualquer outra sociedade) representem seu núcleo mais 

sólido. Desta forma, os códigos da Máfia estão ligados ao objetivo de manutenção 

da solidez interna (da associação mafiosa), de obter o reconhecimento público da 

capacidade de promover terror nos concorrentes potenciais e/ou espiões (LUPO, 

2002, p.219-222). 

Para finalizar, em 1890, em Nova Orleans, Estados Unidos, o controle das 

docas e do comércio de frutas é a causa mafiosa do conflito entre dois grupos dos 

Provenzano e Matranga, que representam o background do crime. Da mesma forma, 

a aliança de uma das facções (os Provenzanos) (LUPO, 2002, p.208). 

 

2.2.2 De 1900 a 1960 – Da Itália para os Estados Unidos 

 

 

Em 1901, a sociedade norte americana busca os bens e serviços oferecidos 

pela Máfia, exprimindo a valorização pela tradição criminal imigrada.  
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A Máfia siciliana tanto nos Estados Unidos como no país de origem (Itália) 

faz parte de um sistema triangular que compreende a classe política, a polícia e o 

banditismo (delinquência) (LUPO, 2002, p.229). 

Na América, local onde apresentava oportunidades econômicas, ou na 

Sicília pós feudal, a riqueza da Máfia encontra-se em num quadro de mobilidade e 

de profundas transformações históricas.  

No início do século XX, a legislação estatal e os próprios processos de 

modernização começam a demandar um sistema de iluminação pública - primeiro a 

gás e depois elétrica, de uma rede viária ou de esgotos de um sistema sanitário e de 

instrução pública. São novas oportunidades de negócios e de empregos à 

organização mafiosa que chega nos Estados Unidos. Estas oportunidades se 

somam àquelas mais tradicionais da gestão do patrimônio público ou de fiscalização 

local (LUPO, 2002, p.240). 

Além dos processos de modernização, ocorreu a crise dos anos 80-90 que 

reduziu os rendimentos, entre estes, o lucro das empresas agrícolas. Como 

resultado tem-se o colapso do mercado de arrendamento, fazendo dos proprietários 

já ausentes (por viverem na Itália) ainda mais odiados pela classe dirigente 

municipal, sendo pela alternativa de estabelecer parcerias com os burguesi. Este 

momento revela que os camponeses começam a perder a esperança de poder 

chegar à categoria de arrendatários. Pode-se dizer que neste período, o socialismo 

e Máfia buscam atingir os mesmos grupos sociais embora se proponha dois 

modelos diferentes de mobilidade e de relação com a burguesia campesina e os 

latifundiários (LUPO, 2002, p.245). 

O movimento camponês sai do impasse do fim do primeiro decênio do 

século XX com o boom das locações coletivas.  

Em meio aos problemas do setor agrícola, graças à lei Sonnino de 1906, as 

cooperativas puderam funcionar como terminal do Banco da Sicília. Estas 

concediam crédito agrícola e assumem o aluguel dos latifúndios para depois cedê-

los em pequenas cotas aos associados. O arrendatário coletivo pode representar um 

instrumento da reestruturação do poder mafioso. Em torno do fim do primeiro 

decênio a política camponesa na Sicília ocidental se articula de maneira diferente - 

com a generalização do instrumento das locações e das caixas rurais (LUPO, 2002, 

p.252). 
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Outra problemática bastante comum neste período é o roubo de gado. Este 

representaa principal ocupação dos foragidos. Já os campeiros permitem a 

passagem dos rebanhos através dos feudos e os mafiosos falsificam a 

documentação necessária. A resposta estatal leva em conta a ausência de 

instituições fortes no local e em consequência disto, passam a agir com patrulhas 

previnem o roubo de gado (LUPO, 2002, p.259). 

Importante colocar que entre represálias contra os colaboradores, falsas 

reconciliações, traições e rompimentos entre membros das associações mafiosas, 

se permite afirmar que a Máfia não é movida pelo simples sentimento de autodefesa, 

já que se percebe desmedida sede de enriquecimento, rapinas, extorsões e 

homicídios (LUPO, 2002, p.261). 

 

O controle territorial não faz distinção entre setores: agrícola, imobiliário, 
comercial. O importante é que o monopólio de certas atividades, a 
segurança em primeiro lugar, seja reservada a quadrilha, que as outras se 
desenvolvam com a sua permissão e uma participação sua nos lucros. Isso 
vale também para as ainda várias indústrias parlemitanas (LUPO, 2002, 
p.338). 

A Máfia, sendo um Estado dentro de um Estado, precisa de uma pessoa 
decorativa que, quase como um ministro plenipotenciário, a represente nas 
relações diplomáticas com outro Estado. O advogado consegue participar 
das lutas políticas e determinar sua sorte, entrar em contato com as 
autoridades do Estado e servi-las, introduzir-se sorrateiramente na 
Administração da Justiça e desviá-la. A toga de defensor seria otimamente 
para cobrir as intrigas suspeitas e as túrbidas relações (LUPO, 2002, p.264). 

 

É justamente nessa fase histórica que a ideia de quadrilha como sistema 

fechado, se torna errônea (LUPO, 2002, p.265). 

Na metade dos anos 20, o fascismo liquidou os adeptos liberais que havia 

tornado possível sua vitória. Depois passou ao ataque contra as posições internas 

do partido, destinado a transformar-se no aparato de um regime centralizado no qual 

os lances resolviam dentro de círculos restritos e em relação aos poderes fortes: a 

Igreja, a monarquia, as burocracias estatais ou não, a Cofindústria (LUPO, 2002, 

p.279). 

 

A vendeta (vingança) de sangue deriva da concorrência interna, e conforme 
a natureza coletiva do fenômeno (Máfia) pode ser “transversal”, ou seja, 
exercida contra os membros da família ou da associação; esta se realiza 



55 
 

sempre à traição, realizando emboscadas e com crueldade (LUPO, 2002, 
p.292). 

 

Por volta de 1940, a Sicília está de fato separada da Itália; os partidos 

antifascistas são fracos e carecem de referência nacional. Alguns notáveis agem por 

antecipação pedindo a formação de uma república e constituem o movimento pela 

independência siciliana (MIS) (LUPO, 2002, p.298). 

A Máfia siciliana cresceu significativamente durante os anos imediatamente 

após a unificação da Itália, em uma área que estava anteriormente sob o regime 

autoritário e em que as instituições republicanas não eram familiares – ao se 

comparar com outras partes da Itália (KUMAR, 2008, p.5) 

Em 1949, o reconhecimento da existência da Máfia provém do próprio 

Estado. As comissões parlamentares norte americanas servem de modelo para a 

esquerda italiana, excluídas do governo. 

A conversão de policiais em negociantes é um fenômeno que se repete 

continuamente na história da Máfia, sendo essencial a ela. Diluída em várias redes 

de relações, a organização mafiosa faz com que os sicilianos se identifiquem nos 

norte americanos (e vice e versa) por conta dos mesmos costumes que por sua vez, 

facilitam a comunicação entre os políticos, funcionários e homens de negócios de 

ambos os países (LUPO, 2002, p.349). 

Com a chegada da Máfia nos Estados Unidos, o siciliano tradicional 

denominado o homem do campo se moderniza, se contrapõe com a velha Máfia, 

relega o mundo tradicional, a família de sangue e se torna, uma organização mais 

“impessoal” (LUPO, 2002, p.45). 
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2.2.3 De 1968 a 1971 – O comércio, negocismo e notabilidade 

 

 

Em 1968-69 são os anos em que as organizações mafiosas se expandem na 

Itália setentrional, denotando que a Máfia não é somente um subproduto de um 

ambiente “primitivo”, rural, não adaptável, porém, do desenvolvimento.  

Revela-se na Itália setentrional, um vasto campo de negócios talvez mais 

lucrativos que os que podiam ser feitos na Sicília. Entre eles, mais uma vez, o 

comércio da droga e o sequestro de pessoas (LUPO, 2002, p.358). 

Em Riesi, Sicília, Favara, Raffadali, Siculiana, nessas regiões, a Máfia que 

corria o risco de desaparecer juntamente com o latifúndio é revitalizada por um novo 

contato com a Cosa Nostra (LUPO, 2002, p.360). 

Percebem-se tentativas de centralização em Palermo (como em Nova York), 

seja pelo resultado da antiga tendência à coordenação, vendo que convergências 

deste tipo de crime organizado se encontram em vários locais. No entanto, não 

foram tentativas bem sucedidas: em Napóles, a Nova Gamorra Organizada; em 

Reggio Calabria, o modelo horizontal ou pulverizado; na região de Nissa e Catânia, 

os grupos ligados a Cosa Nostra não conseguiram se impor pelo contínuo 

surgimento de novas organizações criminosas. Tornava-se difícil fazer o controle 

territorial, pois eram 54 famílias parlemitanas, com cerca de 3.000 filiados, os quais 

cobriam todo o território e escolhiam indivíduos novos para a sua reprodução 

(LUPO, 2002, p.47 e 363). 

 

Estamos mais uma vez naquela falsa equação: subdesenvolvimento = 
Máfia, da qual se extrai o corolário ainda mais falso segundo o qual o 
desenvolvimento se oporia á Máfia com base nos quais amplos setores da 
opinião pública industriais ou sindicais, exprimem em Catânia e em outros 
lugares preocupação pela criminalização dos empresários. A posse de um 
capital pessoal de relações com o stablishment, político e econômico parece 
configurar dentro da Cosa Nostra um mecanismo de notabilidade: podemos 
realmente chamar de notável quem faz valer dentro de uma organização 
uma legitimidade independente da própria organização. Existem outros 
fatores que operam em outro sentido, sobretudo o prestígio que é parte 
essencial do papel de mafioso (LUPO, 2002, p.372-373). 

 

A denominada Máfia empresária, criação dos anos 70, se interessava na 

acumulação do capital particularmente através do narcotráfico. Apesar de seu 

empreendedorismo, no campo da economia legal, é duvidoso que o mafioso possa 
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mostrar capacidade empresarial mais complexa do que a necessária para o 

exercício de uma empresa agrária tradicional da mesma forma que a inserção em 

atividades financeiras também de grande escala, como a lavagem de dinheiro, não 

faz do mafioso um empresário, porém antes, um rentier (LUPO, 2002, p.29-30). 

Seguindo essa característica empreendedora, segundo Gambetta (1992, 

p.27-30 e 76-79), o mafioso vende um “bem” específico, a proteção, num contexto 

histórico, em que falta segurança. Esse “bem” aparece desde as origens e neste 

sentido, o centro do problema, é identificável no racket, que protege uma instituição 

legal, a empresa, sendo utilizado para garantir o monopólio, a violência, isto é, a 

intimidação verbal e física dos ladrões, dos traidores, e dos concorrentes.  

A Máfia ainda pressupõe uma desordem para que se possa organizar isto é, 

a própria Máfia cria a insegurança da qual aproveita esta oportunidade para oferecer 

seus serviços de proteção. Frequentemente a ameaça é ampliada ou até mesmo 

criada para que a apólice seja estipulada, e muitas vezes entre aquele que ostenta a 

ameaça, a Máfia é ainda mais impositiva. Frequentemente, a ameaça é ampliada ou 

até mesmo criada para que a apólice seja estipulada, e muitas vezes entre aqueles 

que ostentam a ameaça e aquele que quer defender o ameaçado. 

Entre o extorsionário e o protetor, existe apenas uma divisão de trabalho 

dentro da mesma organização mafiosa que busca convencer os empresários a 

aceitação do “seguro” oferecido pela Máfia.  O pagante tem a ilusão de que isso é 

um presente gratuito ou o equivalente a um serviço prestado ao invés de uma 

extorsão (LUPO, 2002, p.31-32). 

Com o decorrer dos anos, a Máfia empresária originada para fornecer 

serviços à classe dominante tornou-se autônoma, e os casos dos grandes 

empresários sicilianos de períodos mais recentes que recorreram à proteção 

configuram uma inserção bem mais estreita na rede mafiosa propriamente dita. 

Existe assim, um elemento base que distingue o tipo de proteção que liga a Máfia ao 

establishment: a reciprocidade (LUPO, 2002, p.35). 

 

A quadrilha não representa mais a célula base da organização mafiosa, 
submetida à pressão oposta e contrária de duas forças: a centralização do 
poder militar na Comissão e os impulsos devidos ao desenvolvimento das 
redes comerciais (LUPO, 2002, p.379). 
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Pela ameaça da extorsão, da usura, os negociantes são estimulados a 

aceitá-los como sócios. Assim, percebemos a passagem da empresa-proteção para 

o controle da empresa tout court que, por sua vez, tem a mesma essência do 

fenômeno. Isto é, por um lado, uma contínua transformação de mafiosos em 

negociantes, por outro, uma contínua transformação de empresas limpas em 

empresas genericamente corruptas ou “contíguas” à Máfia. Dessa forma, os 

mafiosos passaram a administrar negócios ilegais (o contrabando, o narcotráfico) 

que pouco tem a ver com a proteção e o controle territorial (LUPO, 2002, p.35). 

A Máfia como organização é instrumentalmente criada por algumas facções 

mafiosas para combater os grupos contrários e depois é acolhida de maneira 

instrumental pelos órgãos do Estado, ou só por alguns deles, quando as políticas 

criminais ou de política tout court aconselham uma severa repressão.  

A organização mafiosa chamada na Sicília do século XIX por nomes como 

quadrilha, rede, partido, sociedade, irmandade, nos Estados Unidos é então 

chamada de família. Tanto no palermitano (de Palermo) como no nova iorquino, a 

família da Máfia pouco corresponde à família de sangue, e tanto na América como 

na Sicília, pode ocorrer de pais para filhos e irmãos podem estar em  organizações 

diferentes (LUPO, 2002, p.39-40). 

As organizações criminosas são caracterizadas pela continuidade que vão 

“além da vida” dos membros individuais, pela estrutura hierárquica, pela militância 

com o filtro de ingresso. Essas características foram adquiridas recentemente pela 

Mafiologia (Ciência que estuda a Máfia), ou pelo menos pela sua corrente majoritária 

por conta de que desde as origens, se descrevia “associações de Máfia” desse tipo.  

Também cabe mencionar que entre a Máfia e a maçonaria há um vínculo 

histórico além de funcional em decorrência dos rituais e juramentos, pela presença 

do sangue em diversos acordos e pela forma secreta de conduzir as suas ações. 

 

A palingenesia faz de um delinquente o membro mais honrado de uma 
sociedade. O conceito de honra transportado da linguagem aristocrática 
presta-se muito bem para exprimir o orgulho de pertencer a uma elite 
embora criminal, sublinhando a distância de indivíduos “comuns”: um 
homem é honrado justamente enquanto tantos outros não são e não podem 
ser. Do conceito maçônico de humanidade deriva o conceito camorrístico de 
humildade, subordinação à vontade da organização; desta umiltà, viria a 
palavra omertà (LUPO, 2002, p.53). 
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Do conceito maçônico de humildade deriva o conceito camorrístico 

(organização criminosa Camorra) de humildade – subordinação à vontade da 

organização; desta humildade (umiltà) se transcorre a palavra omertà, isto é, a 

humildade da Máfia. 

Para atingir seus fins, a organização mafiosa regulamenta as relações 

dentro de cada grupo, evitando a concorrência entre os conjuntos, seguindo o 

princípio da competência territorial. 

 

No seu território, a Cosa Nostra regulamenta negócios, suspende impostos 
ou arrecada taxas, produz legitimidade e define o ilegal estabelecendo 
regras e exceções, julga, absolve e pune. O próprio fato de que a Máfia 
queria ser um sistema jurídico não significa, porém, que ela consiga 
realmente regulmanetar as relações internas e externas a ela. Os próprios 
processos de centralização provocam choques, a violência enrta como 
elemento da resolução, dobrando a suposta regra geral conforme o 
interesse dos indivíduos e de grupos (LUPO, 2002, p.56). 

 

No fim dos anos 70 há um momento de boom sem precedentes no comércio 

da droga. Da América, chegam quantias exorbitantes de dinheiro pelos canais 

bancários que representam a pista sobre a qual é colocado o juiz Giovanni Falcone, 

graças a sua experiência em delitos financeiros. Do “velho mundo”, parte a heroína, 

com o qual em 1982 corresponde a 80% do mercado da zona norte – oriental dos 

Estados Unidos (LUPO, 2002, p.374-375). 

Neste mesmo período, os lucros anuais do comércio com os Estados Unidos 

são da ordem de centenas de milhões de dólares (Lupo, 2002, p.377). 

 

A Máfia expressa negocismo e notabilidade, mas não se transforma num 
clube de notáveis e de negociantes, pelo contrário, diante do desafio reage 
acentuando o seu caráter militar. A sua análise revela três tipos de 
contradição: a primeira entre redes comercial e organização militar; uma 
segunda entre as famílias e a Comissão; uma terceira entre os 
“agrupamentos”, que não coincidem com as famílias nem da Máfia nem de 
sangue.  

 

Até 1971, a Máfia palermitana nunca tinha assassinado pessoas “ilustres” e 

nos anos seguintes, os episódios de intimidação com mortes começaram a ocorrer, 

denotando maior poder da Máfia sob a sociedade (LUPO, 2002, p.380). 
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2.2.4 De 1980 a 2000 – Integração, flexibilização e modernização  

 

 

De acordo com Salvatore Lupo (2002, p.411), a Máfia é uma organização 

que reúne indivíduos criminosos em uma estrutura antiga e consolidada, 

estabelecida através de rituais de juramento e fidelidade, capaz de sobreviver, se 

modernizar e se reafirmar por anos. Ainda, Lupo acredita que desde o seu 

surgimento, determina hierarquias internas próprias, isto é, independente das que 

são estabelecidas na economia e na política, mas que durante toda a sua história 

apresentou um poder menor ao comparar com o poder de proprietários, só podendo 

desempenhar suas atividades se estivesse ligada a eles - através de ramificações 

clientelistas e sem o intuito de determinar o conteúdo de leis.  

No entanto, ainda de acordo com o autor, esse comportamento se alterou. 

Visto que, a grande propriedade como sujeito político e social passou a não existir, 

cedendo lugar à máquina partidária por conta da hegemonia democrata cristã e da 

desagregação da sociedade campesina tradicional. Mesmo assim, o sistema político 

não se mostrava impermeável aos mafiosos e assim, a Máfia passa a transportar 

seu network para o seu interior e subordinar a si própria todo interlocutor externo, 

seja ele comercial ou político (LUPO, 2002, p.412-413). 

Em 1988, em uma das convenções das Nações Unidas, denotou-se que o 

crime organizado utilizava os sistemas bancários e o sistema financeiro internacional 

para a circulação do dinheiro adquirido pelo tráfico de drogas. Em 1994, em uma 

Conferência Mundial promovida pelas Nações Unidas sobre Crime Organizado 

Transnacional ficou evidente que muito antes do Tratado de Maastricht (também 

conhecido como da União Europeia), do Nafta (Tratado norte americano de Livre 

Comércio) e do Mercosul (Mercado Comum do Sul), as organizações internacionais 

criminosas já se organizavam em zona de mercado livre e ilegal (DINO, Alessandra 

e MAIEROVITHC, 2010, p.12). 

Segundo o jornal britânio The Observer e a revista italiana Narcomafie 

(mencionados por estes autores), os proventos da criminalidade internacional em 

muitos momentos, como no desenrolar da crise de 2008, foram o único capital (em 

papel moeda) disponível na economia italiana para se investir. Vale ressaltar que 

estas organizações dão preferência ao depósito de dinheiro nos bancos à utilização 
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dos recursos de telecomunicações para circular capitais on e off shore e do que 

realizar assaltos em agências bancárias (DINO, Alessandra e MAIEROVITHC, 2010, 

p.21). 

Nesse panorama, a região sul do século XIX e XX é descrita como uma 

sociedade semifeudal, totalmente agrária e latifundiária, sem crescimento econômico 

e social, percorrida por um único frêmito de renovação: o movimento campesino. 

Assim, a Máfia servia essencialmente para assegurar a subordinação dos 

camponeses às classes dirigentes, função esta que aparece claramente no primeiro 

e no segundo pós guerra. No entanto, as organizações mafiosas dão lugar a um 

sistema de controle territorial, partindo da espessa rede de segurança e chegando 

ao filtro de tráficos legais ou ilegais, roubo de gado, contrabando e a primeira 

intermediação comercial de cítricos e outros produtos da agricultura (LUPO, 2002, 

p.21-22). 

Foram percebidos ao longo dos anos, elementos de mudança nas maiores 

organizações mafiosas instaladas na Itália (Cosa Nostra, ´Ndrangheta, Sacra 

Corona Unita e Camorra). Elementos estes que revelam um interesse por parte 

destas organizações em contextos internacionais, alterando sua ordem 

organizacional interna de modo a se adaptar a um sistema mais flexível, de “rede”, 

de alianças, a fim de controlar as grandes operações de lavagem de dinheiro. Para 

tal flexibilização, a Máfia precisou adequar-se às exigências do mercado, 

aproximando-se de uma esfera contígua à da legalidade (DINO, Alessandra e 

MAIEROVITHC, 2010, p.274). 

Essas organizações aumentaram as formas de integração com a sociedade 

civil, fato que oferece novas possibilidades de emprego para criminosos 

profissionais, produtos e serviços aos cidadãos. Ademais, fazendo uso de oportunos 

instrumentos de comunicação e tecnologia passa a assumir o controle territorial e 

setorial, reafirmando o seu papel.  

Ainda, dispõe de alianças sólidas com o sistema político e econômico, 

tornando a integração com o sistema legal, mais simples. O uso de recursos ilícitos 

foi expandido para o mercado de transações lícitas e o uso da força e da violência 

foram exportados e terceirizados. Vale ressaltar que os “colarinhos brancos” e a 

criminalidade organizada proporcionam à Máfia capacidades técnicas e de 

planejamento para programar grandes investimentos ou gerenciar atividades 
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complexas que sozinha dificilmente obteria. Ademais, a forma para que as 

economias legalizada e ilícita se multipliquem são as câmaras de compensação 

institucionais ou parainstitucionais - instituições estas, interessadas na acumulação 

e/ou na especulação financeira (DINO, Alessandra e MAIEROVITHC, 2010, p.62).  

Portanto, apesar de todo o contexto histórico aqui citado, a permanência da 

Máfia no território italiano e as constantes transformações econômicas e 

organizacionais tornam difícil formular previsões precisas sobre o desenvolvimento 

destas organizações. 
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3 AS ATIVIDADES, CUSTOS INDIRETOS E SETORES EM QUE A 

MÁFIA ATUA NA ECONOMIA ITALIANA 

 

 

Neste capítulo será feita a análise dos relatórios elaborados pela SOS 

Impresa. Essa associação italiana nasceu em 1991, nas proximidades de Palermo 

(Itália). O intuito desse grupo, que era formado por comerciantes e empresários, era 

defender as suas atividades e a livre iniciativa sendo contrários à usura e resistentes 

à criminalidade organizada. O desenvolvimento desta instutuição iniciou-se em 1992 

com uma série de organizações locais/regionais. A associação promove estratégias 

de defesa contra as extorsões, usura e todas as formas de criminalidade que são 

obstáculos à saúde empresarial, contando com propostas legislativas para atingir tal 

objetivo. Além disso, busca garantir a assistência legal e a solidariedade aos 

empresários - vítimas do fenômeno mafioso e em particular àqueles que sofreram 

extorsões e usuras. A associação é responsável também pela análise de dados, 

evidências e incidência da Máfia na economia italiana reunindo essas informações 

em relatórios disponíveis para toda a sociedade. Os relatórios contemplam artigos, 

acontecimentos, teorias e indicadores que permitem observar a movimentação 

financeira mafiosa no país em questão. Os dados são fornecidos pelas bases 

estatísticas da Istat (Instituto Nacional de Estatística), do Ministero dell´Interno e 

pesquisas conduzidas pela Confesercenti5.    

Contando com essas informações, esse capítulo visa apresentar as 

principais atividades das organizações mafiosas italianas como, por exemplo, a 

cobrança do pizzo (explicado adiante) e a prática da usura (que será abordada no 

capítulo) e seus custos indiretos para a economia. Também aborda como se deram 

as ramificações (setores/segmentos) da Máfia na economia/país, o volume de 

negócios e os setores em que ela se faz presente desde 2005 até 2011 (período de 

estudo). É válido lembrar que de acordo com a instituição, os setores/segmentos 

aqui contemplados foram os classificados como de maior infiltração mafiosa. O único 

setor de grande relevância que não recebeu destaque foi o financeiro/bancário 

devido ao sigilo e a indisponibilidade de informações (ou descrédito destas). 
                                                           
5 Fundada em Roma, é umas das principais associações de empresas na Itália. Representa empresas de comércio, 

turismo, serviços, indústria, dentre outras. Propõe-se a contribuir com o crescimento das empresas e com isso, da 

economia e o desenvolvimento da democracia através da colaboração das intituições sociais, econômicas, 

culturais e humanitárias.  
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Todavia, para suprir de certa forma esta carência de dados, o capítulo aborda a 

concessão de créditos e outras informações que na literatura da Economia do crime 

são vistas como estatísticas que permitem ter uma ideia da influência da Máfia na 

Itália (denominadas cifras negras). Efetivamente, estas informações têm o propósito 

de trazer à luz o peso e a influência destas organizações na economia real. 

 

3.1 O "pizzo" ou extorsão 

 

Essa primeira etapa será dedicada ao pizzo, suas peculiaridades e 

definições. O pizzo ou a extorsão é uma espécie de mensalidade, um “imposto” 

cobrado por todo tipo de negócio, loja, empresa. Esse substituiu as formas de 

intimidação mais violentas da Máfia, já que estas acabavam por chamar atenção de 

toda a sociedade, imprensa e por fim, das associações, das instituições e do 

Governo. Principalmente, pela sua discrição, o “pizzo” tornou-se a forma preferencial 

da Máfia na abordagem dos empresários de setores promissores ou já rentáveis. 

Por prezarem pela sua segurança e tranquilidade, os empresários assim, acabam 

por pagar o “pizzo”, se envolvendo diretamente com a Máfia (Rapporto SOS 

Impresa, Itália, 2009 a 2011). 

 

A extorsão é atividade típica mafiosa. A organização cobra uma “proteção” 
dos empresários, para “protegê-los”, entenda-se, para não praticar contra 
eles ou seus familiares ou amigos alguma ação de natureza violenta. A 
prática da extorsão sempre foi a “chave mestra” da atividade das 
organizações criminosas, especialmente as mafiosas (chamadas de pizzo 
pelas máfias italianas). A extorsão,na visão dos criminosos, é uma atividade 
criminosa eficiente, pois deixa pouco rastro. Torna a vida do extorquido um 
calvário, que prefere “contribuindo para correr risco de um ataque, e o 
dinheiro arrecadado serve à “caixa comum”, suprindo as “necessidades 
básicas” de seus integrantes, sendo também, ao mesmo tempo, um 
poderoso instrumento de afirmação do domínio territorial (MENDRONI, 
2009, p.192-193). 

 

O pagamento é feito, geralmente, após intimidação do empresário, 

culminando em um acordo, mais ou menos voluntário, entre vítima e o chantagista. 

O pizzo é calculado de acordo com o bairro, comunidade, empresa e setor da 

economia em que esse está sendo cobrado. Dessa forma, de acordo com a SOS 

Impresa (2011), a Máfia acaba por ser o Estado, pois controla o território/a região, 

resolve disputas/divergências locais, distribui trabalho e tenta manter a saúde 
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financeira e estabilidade da empresa pagante do pizzo e ainda, se mostra disponível 

(realizando favores) quando o empresário assim precisar. 

Como se pode notar o pizzo tornou-se uma garantia de "renda" mensal das 

organizações mafiosas, uma vez que seguramente o tem todo mês, o que garante 

também domínio territorial e maior prestígio à associação que o recebe. Essa 

autoridade se ganha porque essas instituições desfrutam de um respeito diante das 

demais organizações ao conseguirem mais um pagante. É claro que há a 

possibilidade do indivíduo não pagar essa extorsão; entretanto, caso o civil (pessoa 

física ou jurídica) não pague, os membros da Máfia passam a depredar a 

propriedade onde reside, a empresa onde atua, dentre outras atitudes. Como o civil 

se vê sem alternativas, é forçado a pagar o pizzo. Ademais, quando 

o empresário não tem mais condições de efetuar tal pagamento, este é induzido a 

fechar a sua empresa, em que muitas vezes a Máfia passa a administrar (Rapporto 

SOS Impresa, Italia, 2009 a 2011). 

A cobrança dessa taxa se dá, predominantemente, nas cidades 

metropolitanas do Sul da Itália. Na Sicília, 70% das lojas de Catânia e Palermo são 

afetadas pela cobrança do pizzo; em Reggio Calabria são 50% das empresas e em 

Campagna 40%.  Contudo, nessas áreas não se paga mais com tanta frequência o 

"dinheiro de proteção" como é chamado o pizzo, isso porque muitas empresas já 

pertencem à Máfia, conforme colocado pela SOS Impresa em seus relatórios. 

Apesar da incidência em maior escala na região Sul do país, a presença da 

Máfia é muito desigual nas demais regiões. Nota-se uma parte do Sul com maior 

presença destas organizações representada pela Sicilia, Calábria, Campania e 

Puglia e outra parte, com uma influência menos notável como na região de 

Basilicata.  Já na região Norte/centrista, por exemplo, a atuação das organizações 

mafiosas ocorre em menor escala, como no Lazio, Lombardia, Abruzzo, Piemonte e 

Emilia Romagna. 
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Mapa – Itália 

Fonte: Istat / Elaboração própria. 

 

 

Isso posto, vale ressaltar que outras modalidades do “pizzo” também 

passaram a ser praticadas. Abaixo citamos algumas delas:  

 

a) Contribuição para a organização criminosa: são pedidas contribuições 

diversas como auxílio para a Festa da Padroeira eauxílio à equipe de futebol local e 

em alguns casos, é cobrado o pagamento de honorários advocatícios aos familiares 

de presos; 

 

b) Dazioni in natura: são doações que as organizações criminosas exigem 

de seus associados para o bem estar dos mafiosos, como o financiamento de uma 

festa ou de uma homenagem, ou ainda, de um casamento ou de um batizado; 

 

c) "Back cavalo": extorsão difundida por todo o Sul. Praticada na zona rural 

onde se solicita uma taxa para recuperar veículos e maquinário agrícola roubado. 
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Em suma, as organizações mafiosas passaram a cobrar um pizzo cada vez 

mais alto para que sua lucratividade não fosse comprometida. Também 

estabeleceram contratos com os pagantes para que se organizassem e planejassem 

seus investimentos em setores que atuassem e/ou em outros em que ainda não se 

fizessem presentes. É óbvio que, a partir das reclamações do empresariado e da 

sociedade civil, o Estado tentou intervir no pagamento da extorsão; porém mesmo 

com este ato o fenômeno permanece em constante expansão. 

 

C´è posto per tutti... funziona più che altro un sistema legato, diciamo, alla 
libera iniziativa (Autor desconhecido).

6
 

 

De acordo com a tabela, em 2010, a região que apresentou o maior número 

de comerciantes pagantes do pizzo foi a Sicília, representando 70% do total de 

comerciantes. Em seguida, a Campagna com 40 mil comerciantes corrompidos, 

representando 40% do total e em terceiro neste ranking, a Puglia com 17 mil 

comerciantes pagantes (RAPPORTO SOS IMPRESA, ITALIA, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6“Existe lugar para todos...funciona como um sistema ligado, por exemplo, de livre iniciativa, adesão”.  

 2010 

Região Comerciantes pagantes do Pizzo  % Total 

Sicília 50.000 70% 

Calábria 15.000 50% 

Campania 40.000 40% 

Puglia 17.000 30% 

Basilicata 1.000 10% 

Lazio 6.000 10% 

Abruzzo 2.000 10% 

Lombardia 5.000 5% 

Piemonte 2.000 5% 

Emília Romagna 2.000 5% 

Outras 20.000 6% 

Quadro 2 – Número de comerciantes pagantes de pizzo e percentual do total de 
comerciantes por região, 2010. 

Fonte: Confesercenti, dados do Ministero dell’Interno / Rapporto SOS Impresa, Italia, 
2010 / Elaboração própria 
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Recentemente (2011) uma nova forma de atuação das organizações 

criminosas foi identificada. Essas organizações passaram a conceder empréstimos 

de pequenos montantes de dinheiro, e também a parcelar o pagamento de dívidas, 

visto que por meio dessas atividades garantiam o silêncio dos civis, o anonimato da 

organização e a manutenção da discrição. Além disso, também estão sendo mais 

“flexíveis”, em alguns casos, nas formas de pagamento de empréstimos concedidos. 

Isto porque necessitam subitamente desta quantia de dinheiro que por vezes é 

enviada aos membros da organização mafiosa (também chamada de clã) que se 

encontram presos ou ainda, a “liquidez” dessas organizações serve para demonstrar 

o nível de influência da organização em um território e seu domínio. 

 

3.2 Usura e a concessão de créditos 

 

O segundo conceito que se abordará é a usura. Essa, por definição, é a 

concessão de crédito pelas organizações mafiosas com a cobrança de juros em 

patamares elevados muitas vezes pagos por empresários ou indivíduos que 

enfrentam dificuldades financeiras. O usurário clássico (membro da organização 

mafiosa), denominado de “il cravattaro” (o engravatado) são os ofertantes de crédito 

ilegal: redes de organizações profissionalizadas e agiotas. Os usurários são figuras 

públicas, conhecidos nas regiões e na comunidade “de negócios”. 

Dessa maneira, a usura passa a assumir um caráter estrutural quando as 

crises empresariais são mais frequentes, ou em uma situação de estagnação 

econômica, diminuição de consumo e de vendas.  

 

Un fenomeno in pericolosa crescita, complice anche la crisi economica, che 
colpisce sempre di più le imprese e le famiglie italiane, transformatasi, nel 
contempo, nell´ennesimo lucroso affare per la criminalità organizzata e 
mafiosa 

7
(BUSÁ E LA ROCCA, 2011, p.21). 

  

                                                           
7
 Um fenômeno em crescimento, por conta da crise econômica, o que faz com que aumente o número de 

empresas e famílias italianas que recorram a estes serviços. Transformou-se, ao mesmo tempo, em um negócio 

que ocupa a enésima posição em lucratividade para o crime organizado e para a Máfia. 
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L´usura sai un fenômeno in continua evoluzione, poliédrico, fortemente 
intrecciato con le mutazione economiche e sociali, le politiche monetarie e 
gli stili di vita, la congiuntura econômica e la precarietà 

8
(BUSÁ E LA 

ROCCA, 2011, p. 21). 

 

O mercado de crédito é um “espaço” vasto e variado no qual agem 

instituições legais e agentes/organizaçõesilegais. O mercado de crédito e a usura 

cobrada são resultados da baixa qualidade das instituições (legais) – ausência de 

enforcement da lei além de uma situação desfavorável das condições econômicas 

como a crise econômica de 2008 (BUSÁ E LA ROCCA, 2011, p. 21-25). 

Basicamente, a usura se distingue em dois grandes grupos: 1) empréstimos 

concedidos às famílias e às microempresas em estado de dificuldade e 2) usura 

estruturada – empréstimo concedido aos empresários na salvaguarda de seus ativos 

produtivos, tais como suas empresas, bens imobiliários, herança (neste grupo 

também estão presentes os jogos de azar). 

No primeiro caso existem alguns tipos de crédito e o microcrédito de 

subsistência. O modelo de usura cobrado é praticado por um “usurário parasitário” 

em que o único propósito é lucrar a maior quantia de dinheiro possível com a 

possibilidade de elevar a liquidez da organização criminosa e promover a renovação 

destes empréstimos.  

Outro fator é que a origem do capital utilizado nos empréstimos com a 

prática de usura também se difere. No primeiro caso trata-se de um montante de 

dinheiro conseguido através de juros de poupança ou dinheiro conseguido pela 

venda de produtos que a organização criminosa oferece. No segundo caso, é fruto 

de jogos, venda de bens roubados, proventos de extorsão, tráfico de drogas, 

lavagem de dinheiro e da gestão de conta de capital da Máfia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Usura é um fenômeno em evolução, multifacetado, altamente interligado às mudanças sociais e econômicas, 

políticas monetárias, estilos de vida, à situação econômica e à precariedade. 
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Observa-se que há três tipos prevalecentes que revelam a magnitude da 

atuação dos usurários: 1) em que os chefes são conhecidos pela polícia dada a 

longa ficha criminal. Estão presentes em toda parte: na periferia das grandes áreas 

metropolitanas, áreas em desenvolvimento econômico e também onde o nível social 

e econômico é ainda baixo. A usura é acompanhada de outros crimes econômicos, 

como fraude ou de gestão de banco de dados clandestinos; 2) O segundo modelo é 

composto por investidores profissionais, que se utilizam de seus contatos e 

parcerias no setor financeiro, bancário, judicial para negociações. Nesse caso, o 

mercado de crédito é útil não só para a lavagem de dinheiro, mas também para o 

acúmulo desse que será investido novamente no mercado de drogas – 

principalmente  no tráfico de cocaína (BUSÁ e LA ROCCA, 2010). 

  

Características e modalidades Garantia de solicitação Segmentos Segmentos 

interessados interessados

a. Empréstimo de vizinhança Empréstimos pequenos Penhor; notas; objetos de ouro Família; Roubos;

Pequenos comerciantes; Extorsões

Artesãos

b. grupos em locais de trabalho Atividade mútua degenerada Notas, cheques pós datados Dependentes públicos Mercado Negro;

Exercício abusivo de atividades parabancárias

c. Entre comerciantes e fornecedores Interesses em bens; não remunerado; Cheques pós datados; Comerciantes Apropriações indevidas

Desconto em cheque Contratos para a compra de bens Extorsões

Usura

d. Gangues locais, usura de bairro Dinheiro emprestado Cheques pós datados; Jogadores de jogos de azar; Roubos; 

Cessação de mercadorias; imigrantes; Movimentações com cheques roubados;

Procuração para venda de ações em empresas indivíduos já endividados; Jogos de azar;

tóxicodependentes Exploração de prostitutas

e. Redes usurárias profissionais Atividade parabancária Cheques pós datados; Pequenos comerciantes; Exercício abusivo de atividades parabancárias

Cessação de mercadorias; Artesãos

Ações de empresas Cidadãos

f. Organizações de tipo mafiosa Empréstimos a taxas de juros elevadas Ações de empresas e patrimônios Grandes empreendedores Extorsões;

Famílias de muitas posses Reciclagem;

Tráfico de prostitutas;

Jogo de azar

Mercado de crédito ilegal, atividade ilegal

Quadro 3 – Mercado de crédito ilegal (2010) 

Fonte: Confesercenti, L´Italia incravattata, 2010 / Elaboração própria. 
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Le cosche calabresi sono pienamente consapevoli di Poter disporre di 
risorce umane di alto profilo professionale Nei campi giuridici ed economici 
in grado di orientare gli investimenti e di creare artifici per ostacolare 
l´accertamento della provenienza illecita dei capitali (BUSÁ E LA ROCCA, 
2010).

9
 

 

A usura profissionalizada age em pequenos empreendedores e 

comerciantes, no entanto, também trabalha com grandes empresas e com a elite 

social e econômica. Este tipo de usurário é capaz de se movimentar dentro de 

instituições, fazendo uso do dinheiro público como meio de financiamento de 

grandes negócios e para outros “insumos” como drogas e prostituição (contando 

com a colaboração de “agentes” dentro de instituições que facilitam o uso deste 

dinheiro, os denominados “colarinhos brancos” anteriormente citados). 

Nota-se que as atividades usurárias da Máfia têm facilitado à transformação, 

o surgimento e ascensão de redes criminosas no sistema econômico italiano. Em 

primeiro lugar, porque este crime continua estruturalmente ligado à vida da empresa 

e do sistema econômico do país dada a necessidade de dinheiro dos civis e das 

empresas (BUSÁ E LA ROCCA, 2010). 

Com receio do futuro econômico pessoal e empresarial, os indivíduos 

passam a buscar o crédito fácil, rápido e sem burocracia. Estes são fornecidos pelas 

organizações criminosas que por sua vez, cobram juros acima do mercado e, 

consequentemente, acabam por corroborar com o aumento do endividamento 

familiar e do empresariado italiano (BUSÁ E LA ROCCA, 2010). Encontra-se a 

diferença das pequenas e grandes empresas no momento do empréstimo, uma vez 

que uma empresa menor ao adquirir crédito com os usurários (assim denominados), 

tem um endividamento mais rápido que as empresas de grande porte, o que muitas 

vezes pode levar ao encerramento de suas atividades ou a aquisição da empresa 

pela Máfia. 

 

Le organizzazione riconosceno nella vittima, una persona che aveva subito 
una grave offesa, degna, quindi, di attenzione ed aiuto da parte dello 
Stato

10
(BUSÁ E LA ROCCA, 2011). 

                                                           
9
Os clãscalabresestem o suporte de indivíduos de alto perfil profissional, isto é, contam com o apoio de 

profissionais de alto perfil nas áreas jurídicase econômicas que por sua vez, podemorientar seus investimentose 

criarartefatos paradificultara detecção daorigem ilícita do capital (Busa eLa Rocca,2010). 
10

As organizações veem a vítima, uma pessoa que tenha sofrido uma ofensa séria e indigna de atenção e ajuda do 

Estado. 
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De acordo com a Associação SOS Impresa, a insegurança econômica que 

afetava as famílias, a sociedade e as atividades econômicas fez com que os 

cidadãos italianos não seguissem as regras legais das instituições econômicas, 

recorrendo aos serviços mafiosos. Com a queda do consumo, o empobrecimento da 

classe média e a falência de algumas empresas, o desgaste social ficou evidente. 

Tal fenômeno se deu de maneira generalizada, envolvendo também famílias mais 

pobres e microempresas, que só se desenvolvem com uma situação econômica 

positiva na região ou país em que estão instaladas (BUSA e LA ROCCA, 2011). 

 A partir desse quadro tem-se o duplo aspecto dos interesses da Máfia: 

fornecer um serviço funcional, para reforçar o consenso social, para continuar a 

defender uma política de soberania em locais onde ela atua, e em segundo lugar, 

oferecer um respaldo a este empresariado desgastado, que necessita de ajuda. A 

Máfia ainda cria vínculos estáveis com os setores da economia legal, ganhando 

fluxos de caixa estáveis que permitem por sua vez, a sua lucratividade e o que é 

chamado tecnicamente de lavagem de dinheiro. A lavagem de dinheiro é a fase das 

relações mafiosas em que se elimina a origem ilegal do dinheiro. Além disso, os 

ganhos podem ser facilmente reintegrados em outras atividades lícitas e ilícitas 

através de investimentos (RAPPORTO SOS IMPRESA, ITALIA, 2009 e 2010). 

O Banco Central da Itália adverte que as famílias e especialmente as 

empresas continuam registrando sinais de alerta, em que a demanda e oferta de 

crédito não crescem proporcionalmente devido a uma maior burocracia no que se 

refere à concessão de créditos e ao agravamento da crise econômica. 

A forte desaceleração econômica italiana levou, de fato ao renascimento do 

fenômeno da usura. Esta se assemelha às atividades de um agiota que é acessado 

quando as famílias de baixa renda, comerciantes e empresários se sentem 

incapazes de lidar com a sua situação econômica desfavorável. Atualmente mesmo 

os cidadãos que se encontram empregados têm recorrido à usura, principalmente 

jovens enquanto buscam oportunidades profissionais (BUSA e LA ROCCA, 2011) 

No período de 2003 a 2006, 165.000 atividades comerciais e 50 mil hotéis e 

restaurantes estavam em processo de falência. Destes, 40% estavam com um alto 

nível de endividamento e usura. Segundo o Boletim Econômico realizado no período 

pelo Banco da Itália observou-se que em um ano, a dívida das famílias italianas 
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aumentou em 45,9 milhões de euros, atingindo 30% do PIB italiano (BUSA e LA 

ROCCA, 2011). 

Nota-se a partir das afirmações acima que o número de comerciantes 

envolvidos nas relações de usura foi estimado em torno de mais de 150.000 e 

pagavam juros acima de 10% ao mês às organizações mafiosas. Destes, 

Campagna, Lazio, Sicília e Calábria representam um terço deste indicador, sendo 

Lazio com 5,34% das falências; Campagna com 4,46%; Calábria 3,53%; Nápoles 

com 7,2% e os 15% representando as demais regiões do país (BUSA e LA ROCCA, 

2011).  

 

 

O sentido da tabela é demonstrar que de 2005 para 2006 e 2007 todas as 

regiões, exceto a de Basilicata, elevaram o número de envolvidos com a usura. De 

Usura 

Região 
Comerciantes envolvidos 

2005 2006 2007 

Campania 26.000 30.000 30.000 

Lazio 23.200 26.000 26.000 

Sicília 21.500 24.000 24.000 

Puglia 14.500 16.000 16.000 

Calábria 10.500 12.000 12.000 

Lombardia 10.000 15.000 15.000 

Piemonte 6.000 8.000 8.000 

Emilia Romagna 5.800 7.000 7.000 

Abruzzo 4.800 5.500 5.500 

Toscana 5.000 7.000 7.000 

Liguria ... 4.500 4.500 

Basilicata 2.000 2.000 2.000 

Molise 1.700 1.700 1.700 

Outras 18.000 21.300 21.300 

Total 150.000 180.000 180.000 

Quadro 4 – Usura (de 2005 a 2007) 

Fonte: Confesercenti, dados do Ministero dell’Interno / Rapporto SOS Impresa, Italia, 2005 e 2006 
/ Elaboração própria. 
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acordo com o Relatório da Confesercenti de 2005, 2006 e 2007, as empresas são 

principalmente de pequeno porte, no entanto, as de médio e grande porte, 

funcionários públicos, trabalhadores, pensionistas, colaboraram para que o número 

de envolvidos tenha atingido mais de 600 mil euros nesta prática. 

De acordo com os estudos da Confesercenti e do Banco Central da Itália 

(2010), em torno de 22 mil euros correspondem à dívida média de cada família 

italiana, sinalizando uma profunda instabilidade economia que está intimamente 

relacionada ao risco de concessão do crédito ilegal. Dados divulgados pelo Banco 

de Itália (2010) mostram que, entre empréstimos e hipotecas, os bancos e os 

recursos financeiros apontam um montante em torno de 300 bilhões em 2007. No 

Centro-Norte, os juros mensais cobrados para o fornecimento de crédito de curto 

prazo gira em torno de 5% enquanto no Sul, onde o acesso ao crédito é ainda mais 

restrito, os juros atingem até 9% ao mês, agravando ainda mais o endividamento.   

O único modo apontado pela Confesercenti para obter um melhor controle 

desta situação é a forte intervenção do Governo, principalmente em regiões menos 

favorecidas e de exclusão social. Argumenta ainda, que algumas medidas devem 

ser tomadas para que o crescimento econômico e bem-estar social sejam 

generalizados, pois onde há demanda de um crédito facilitado, a oferta sempre se 

elevará - como se observa com o crescimento de concessionárias e intermediação 

financeira atingindo indivíduos ligados ao crime organizado e estas organizações 

são capazes de atender as necessidadesexistentes em algumas regiões. Dessa 

forma, alimentada pela crise econômica, a economia italiana tem presenciado o 

crescimento das atividades mafiosas. 

A queda no consumo por conta da crise econômica no final de 2008 e a 

escassez do crédito, como um resultado direto da crise financeira, fizeram com que 

a incidência da Máfia na economia italiana fosse cada vez maior e mais evidente. O 

fechamento de 50 empresas por dia (dados de 2010) e cerca de 130 mil postos de 

trabalho perdidos também decorrentes da crise, contribuíram para o aumento da 

procurade serviços oferecidos pelas organizações mafiosas e seu crescimento (LA 

ROCCA e LINO, 2010). 

De acordo com os dados da Confesercenti, dois em cada três empresários 

tentam reabrir suas empresas. Geralmente, são do comércio passam por 

dificuldades reais de mudança no mercado de trabalho e já estão em uma faixa 



75 
 

etária avançada, o que compromete a aquisição de um novo emprego. São 

normalmente indivíduos ativos no varejo tradicional, como mercearias, lojas de 

vestuário e calçado, floristas, fabricantes de móveis. Estes empresários são os que 

mais recorreram aos serviços dos clãs e que pagam ainda mais do que qualquer 

outro setor por estarem em segmentos em que a crise econômica mais contagiou.  

A usura diária é o exemplo-chave da instabilidade econômicaque as 

pequenas e médias empresas enfrentam. Essa não envolve somente os pequenos 

comerciantes, mas também proprietários de pequenas e médias empresas que, para 

resistirem às perdas, para que mantenham suas empresas abertas e para que 

consigam pagar seus fornecedores, fazem o uso frequente e crescente da usura.  

O fenômeno tem crescido descontroladamente, mais de 16,6% em 2008 e 

26,6% em 2009. Os dados de 2010 referem-se ao primeiro trimestre, mas 

apresentou um aumento de 46%. Além disso, 3.226 empresas têm recorrido aos 

procedimentos de falência, um fenômeno que atingirá 12 mil empresas que acabam 

recorrendo aos empréstimos dos clãs (LA ROCCA e LINO, 2010). 

Uma das áreas mais afetadas pela usura é a província de Milão e todo o 

Nordeste italiano onde é mais evidente a instabilidade econômica e onde está 

localizado o polo industrial italiano e o comércio intenso.  

Uma das consequências da crise é a proliferação de lojas de compra de 

ouro dado o valor intrínseco desse elemento e o baixo risco que traz ao investidor; 

uma alternativa, para quem o tem, e uma possibilidade de não recorrer aos clãs.  

A usura afeta todo o território nacional (Itália), em que na Sicília tornou-se 

onipresente, elevando este tipo de atividade em 60% no último trimestre de 2008 

comparado ao mesmo sementre de 2007. Os clientes-alvo não têm um perfil 

formado assim, podem ser desde idosos até jovens, o que depende é a necessidade 

que cada faixa etária apresenta (LA ROCCA e LINO, 2010). 

Como em qualquer mercado, é inevitável que, com a demanda crescente 

não haja também a oferta. Assim, da figura clássica do usurário, a atividade tem se 

evoluído até haver a inclusão da organização de empresas de serviços financeiros e 

de corretagem, que já estão presentes em todas as cidades italianas (SOS 

IMPRESA, 2011). 

De acordo com os dados divulgados pelo Banco Central da Itália, em 2000, 

o número de tomadores de empréstimo era de 25 mil por ano, em 2011 esse número 
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subiu para 40 mil. Houve também uma mudança de perfil do emprestador, que 

anteriormente só tomava um empréstimo pela necessidade imediata.  Já atualmente, 

presencia-se uma demanda descontrolada destes empréstimos. Ademais, além da 

escassez creditícia e da burocracia do sistema bancário para a concessão de 

créditos, por vezes, um empresário requer uma grande soma que o prestador do 

distrito é incapaz de satisfazer, e que assim é atendido pelo usurário do clã, que 

conta com uma quantidade considerável dada as suas atividades com o tráfico de 

drogas e jogos. 

 

 

De acordo com a tabela 5, notou-se que a região de Campagna apresenta o 

maior número de comerciantes corrompidos pela usura, em seguida a região de 

Lazio e em terceiro, a Sicilia. É evidente que a usura é um cruzamento de outros 

Usura 

Região 

2009 e 2010 

Comerciantes envolvidos 

Campania 32.000 

Lazio 28.000 

Sicília 25.000 

Puglia 17.500 

Calábria 13.000 

Lombardia 16.500 

Piemonte 9.500 

Emilia Romagna 8.500 

Abruzzo 8.000 

Toscana 6.500 

Liguria 5.700 

Basilicata 3.000 

Molise 2.300 

Outras 24.500 

Total 200.000 

Quadro 5 – Usura (2009 e 2010) 

Fonte: Confesercenti, dados do Ministero dell’Interno/ Rapporto SOS Impresa, Italia, 
2009 e 2010/Elaboração própria 
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crimes, que normalmente acompanha a extorsão em primeiro lugar, mas também 

fraudes, gestão de casas de jogo e jogos de azar, prostituição e comercialização de 

drogas. 

Na Sicília, presencia-se as formas mais variadas de usura e está ligada aos 

jogos de azar, reciclagem de lixo e tráfico de drogas. Os chefes locais são da Cosa 

Nostra e da Stidda ou ainda, as regiões são chefiadas por mandatários. 

 Já na Calábria, existem nomes notórios como San Luca, Plati, Bovalino, 

Africo onde a penetração mafiosa atingiu 50% da população em 2010. Além disso, a 

usura está presente em quase toda a região e sofre grande influência ´ndranghetista 

(LA ROCCA e LINO, 2010). 

Ademais, na região da Puglia, a usura tem uma presença tradicional. Visto 

que há um investimento nas cidades e nas áreas rurais e em pequenas empresas e 

famílias. É uma prática uniformemente distribuída por todo o território. 

Simultaneamente, ao aumento do fenômeno usurário, roubos, assaltos têm-se 

elevado, o que estimulam debates se estes fenômenos têm relações entre si. 

Referindo-se à região de Campagna, em alguns casos, a utilização do 

empréstimo usurário é tão difundida e aceita que a região apresenta normas; “leis”, 

códigos e regulamentos próprios que são respeitados por todos ali residentes. Neste 

local há a presença intensa da atividade usurária, além de apreensões de 

mercadorias diversas e tem tido destaque a enorme força regional e a 

disponibilidade econômica da Camorra.  

A Agro-Nocerino-Sarnese, na província de Salerno, é uma área de forte 

concentração de práticas usurárias. Nesta região nota-se organizações formadas 

quase que inteiramente por mulheres e em alguns casos não se faz necessário o 

envolvimento de profissionais de economia, finanças ou funcionários públicos nas 

atividades mafiosas (LA ROCCA e LINO, 2010). 

Pode-se notar que no centro da Itália, Lazio e Roma são as províncias mais 

afetadas pelo fenômeno. Na capital, encontram-se todas as formas de usura, da 

configuração mais conhecida como cravattaro (como citado anteriormente) até as 

praticadas por gangues de bairro, aposentados e autônomos. Observa-se também 

que as organizações mafiosas tornaram-se cada vez mais agressivas e violentas e 

que algumas são nômades e outras são bem ramificadas e recebem mercadorias de 

outros países fronteiriços.  
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Os indivíduos passam a participar das redes criminosas para honrarem seus 

débitos em jogos, por vezes para terem liquidez à sua disposição sem recorrerem 

aos circuitos legais.  

Vale advertir que Umbria, Abruzzo e Marche também contam com a 

presença mafiosa em suas atividades econômicas e que estes três locais possuem 

relações comerciais de mercadorias ilícitas e são províncias de potencial exportador. 

 Importa aqui ressaltar que a usura nas regiões setentrionais têm 

características, tamanho e qualidade que se diferem das características do Centro-

Sul. Os centros de maior concentração mafiosa são as principais áreas 

metropolitanas de Turim, Milão e Genova (principalmente por ser portuária), mas a 

presença de organizações usurárias também se dá em outras províncias. Uma das 

razões para a presença mafiosa nesta região é por este local ser o centro industrial 

de maior importância na Itália e pela possibilidade de mobilidade supranacional. As 

associações presentes na região são a ´Ndrangheta e Camorra. Já se fala na 

possibilidade de Milão ser a principal capital da Máfia usurária. As remessas de 

dinheiro da Máfia em bancos milaneses têm atingido cifras elevadíssimas (não se 

tem os valores), o que tem causado a ruptura do crédito legal e ilegal e o momento 

de forte crise financeira age favoravelmente para o crescimento deste fenômeno (LA 

ROCCA e LINO, 2010). 

O agiota mafioso atende desde o pedido de um empréstimo de valor baixo 

até os mais elevados valores, sem regulamentação ou burocracia. Muitos 

empresários não consideram mais as atividades usurárias desprezíveis, pelo 

contrário, muitas vezes, as veem comoessenciais.  

É óbvio que a crise tem contribuído para essa mudança, o mafioso atua em 

paralelo àqueles que necessitam de somas substanciais, como comerciantes ou 

empreendedores e a necessidade de movimentação financeira não está sendo 

deixada de fora do mercado, muito pelo contrário, a demanda por este capital tem se 

elevado.  

Os membros envolvidos em crime organizado aumentaram em 2008, 2009 e 

2010 para 52,5%, estimativas do mercado que cruzam os números de denúncias; 

operações da Polícia; a quantidade de apreensões; e a média do Fundo de 

Solidariedade para vítimas de informação. A partir de inúmeras pesquisas, a parcela 

de juros pagos (usura) gira em média entre 60 mil e 90 mil euros ao ano. 
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Com base nessas informações, podemos assumir que o número de 

operadores envolvidos em relações usurárias aumentou significativamente em 2009. 

Atualmente pode ser estimado em mais de 200 mil pessoas. Além disso, pelo menos 

70 mil indivíduos contraíram a dívida com uma organização criminosa em 2011 de 

acordo com o relatório Rapporto SOS imprensa de 2008 a 2011. 

Globalmente, a taxa paga pelos comerciantes a cada ano é estimada em 

não menos de 20 bilhões de euros. Em Campagna, Lazio e Sicília concentra-se um 

terço dos comerciantes envolvidos, estimado pelo número de apreensões de ativos 

pelo tribunal contra os agiotas.  

De acordo com as agências de investigação, mais de 600 mil (SOS Impresa, 

2011) pessoas foram presas em termos de usura, dessas 15 mil são imigrantes 

envolvidos nessas atividades, o que denota que a participação dos imigrantes nesse 

âmbito tem sido um fenômeno crescente e que abrange, principalmente, 

comunidades de filipinos, romenos, chineses e sul americanos. 

 

3.2.1 Características das vítimas de usura 

 

Diante do fato de que os registros policiais captam apenas uma parcela dos 

crimes – paticando os homicídios, que possuem alto índice de notificação -, o 

caminho utilizado pelos pesquisadores para dimensionar o conjunto dos delitos e a 

influência da Máfia são os dados de pesquisas sobre vitimação e de indivíduos 

envolvidos – mesmo que haja limites geográficos e metodológicos desses 

levantamentos (VIAPIANA, 2006, p.29). 

De acordo com pesquisas realizadas pela SOS Impresa, em 2010, os 

homens apresentam-se como as principais vítimas das organizações criminosas, 

representando 73% enquanto as mulheres, 27%. É importante destacar que estes 

dados vêm sofrendo alterações, pois as mulheres têm sido mais abordadas quando 

comparamos alguns anos atrás. Trata-se de uma evolução natural segundo a SOS 

Impresa dada à maior incidência feminina no mercado de trabalho e, 

consequentemente, esta mulher passa a sustentar sua residência ou ter mais 

influência na economia e, assim, um maior poder de consumo, contribuindo para a 

abordagem da Máfia. 
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Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 

 

Em relação à idade das vítimas, nota-se que há um grande número com 

(83% dos casos) com idade inferior aos 50 anos11; 22% dos casos têm menos de 30 

anos, 31% entre 31 e 40 anos, 29% entre 41 e 50 anos; 17% de 51 a 60 anos e 

apenas 1% mais de 60 anos. Percebe-se que ao longo da última década houve uma 

redução significativada idade da vítima. Este fenômeno pode ser explicado a partir 

da observação de que até alguns anos atrás a usura atingia uma empresa de 

pequeno a médio ou uma família em dificuldade financeira temporária; no entanto, 

atualmente, essa atinge muitos jovens que almejam abrir sua própria empresa e não 

apresenta as condições necessárias para tal ou já está sobrecarregado de dívida e 

precisa saldá-las ou ainda, é a consequência de uma busca incessante de 

colocação ou recolocação no mercado de trabalho (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2008 a 2011). 

É interessante demonstrar que a idade da vítima e do praticante de usura 

são geralmente proporcionais. Isto porque, quando possuem idades próximas, a 

aproximação ocorre mais rápido e há uma maior confiança, credibilidade, o que faz 

com que a vítima seguramente adquira o empréstimo. 

 

                                                           
11

 A elevada incidência de crimes entre jovens é um fenômeno que também ocorre nos países desenvolvidos. 

Nesses países, segundo depoimentos de criminologistas norte americanos, James Wilson e Richard Herrnstein, o 

maior envolvimento de jovens ocorre tanto no lado das vítimas como no dos agressores. Por isso, acreditam que 

o crime é um comportamento jovem em larga expansão (VIAPIANA, 2006, p.27). 

27%

73%

Sexo das vítimas de organizações criminosas - 2010(*)

Mulheres

Homens
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Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 

 

Através da distribuição geográfica das vítimas pode-se obervar dois 

aspectos: se a usura é mais praticada em algumas áreas do país do que outras, 

bem como a propensão para não denunciar, ou se a necessidade de empréstimo é 

um componente cultural regional. 

Em 15% destes casos dizem respeito à Itália do Norte (Ligúria, Piemonte, 

Lombardia, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto e Emilia 

Romagna), em 26% são de origem da Itália central, (Toscana, Úmbria, Lazio, 

Marche e Abruzzo) e 60% dos casos são do Sul italiano e Ilhas (Campania, 

Basilicata, Molise, Puglia, Calábria, Sicília e Sardenha). Assim, o Sul ainda 

apresenta a maior representatividade - já que as organizações se formaram ali e 

muitas vezes é a região que mais apresenta necessidade de empréstimos, dentre 

outros entraves institucionais.  

De acordo com a SOS Impresa (2010), é possível afirmar que 15% da 

população do Norte da Itália, 18% são vítimas e 17% usurários. Enquanto no Sul, 

52%são vítimas e 65% são usuários. Os 4% apresentados no gráfico (3% em 2008 e 

de 1%em 2002), são vítimas nascidas no exterior. A maioria dos casos são filhos de 

imigrantes que voltaram para a Itália, enquanto uma parte menor, porém mais 

preocupante e crescente, são estrangeiros que, abriram um negócio, encontraram-

se em dificuldades, não conseguiram honrar com seus compromissos e passam a 

ser vítimas do mercado usurário. A usura entre estrangeiros é crescente, no entanto, 

1%

31%

29%

22%

17%

Idade das vítimas de organizações criminosas - 2010

Acima de 60 anos

Entre 30/40 anos

Entre 41/50 anos

Até 30 anos
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é muito peculiar, pois apesar de se saber de ocorrências de usurários entre os 

chineses e filipinos, não há dados confiáveis para analisar tal fenômeno. 

Em Milão, particularmente, os grupos criminosos estrangeiros já se iniciaram 

em atividades como call centers, delivery, locação de vídeo e a aquisição e controle 

de comércio de rua (barracas, quiosques, etc.).  

Quando os indivíduos ou “empresas” são incentivados a cometer crimes – 

pela queda dos riscos de prisão ou maior retorno monetário, ou ambos os fatores -, 

mais indivíduos adicionais e novas firmas são induzidas a entrar no “negócio” e a 

produzir mais crimes (VIAPIANA, 2006, p. 42). 

Os sulistas, com trabalho e residência no centro e no norte da Itália, algumas 

vezes retornam ao local de origem para obterem empréstimo ilegal, até mesmo com 

pessoas já conhecidas. Um fator indicativo que a usura também é um fator cultural 

que tende a se manifestar em contextos socioeconômicos frágeis historicamente e 

onde muitas vezes a falta de confiança nas instituições produz um comportamento 

se não ilegal, certamente pouco lícito. 

Outro elemento que demonstra a evolução do fenômeno é que em 2002 a 

porcentagem das vítimas com origem no Sul italiano era de 58% e 68% eram 

usurários. Esta mesma porcentagem em 2008 saltou para 62% são vítimas e 65% 

são usurários. Variações que demonstram como a usura, independentemente dos 

fatores socioeconômicos que a determinam, está se tornando um fenômeno 

persuasivo também em ambientes considerados impermeáveis a tais práticas (LA 

ROCCA e LINO, 2010). 
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Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 

 

 

Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 

 

 

No que diz respeito à atividade lavorativa, pode-se notar que na maioria dos 

casos (46%), as vítimas são pequenas empresas de comércio, em seguida outros 

tipos de negócios (30%); artesãos (10%) e autônomos e empregados dependentes 

(6% e 7% respectivamente) e, com uma pequena participação, os desempregados e 

pensionistas (1%).  
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Especificando, as atividades de maior aderência são o de restauração 

(26%); vestuário e calçado (23%); comércio ambulante (20%) e as revendas de 

gêneros alimentares (15%). No entanto, no que se referem às empresas, os setores 

mais afetados são os da indústria da construção (35%); as empresas agrícolas e 

peixaria (29%) e o setor hoteleiro e turismo (15%) (LA ROCCA e LINO, 2010). 

 

 

Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 

 

 

Os dados sobre a profissão das vítimas quando cruzados com a idade média 

das vítimas nos confirmam que a utilização de empréstimo usurário, é 

primeiramente, um modo de iniciar a carreira ou é obtido durante as atividades 

lavorativas, em que o empréstimo tem a função de manter a empresa em uma crise 

econômica ou uma empresa que tenha passado por alguma estratégia errada e 

passou a correr risco de “sobrevivência”. Não surpreendentemente, a necessidade 

de dinheiro para sanar dívidas foi verificada na tentativa de não enfrentar um 

processo judiciário ou despejo. 

Já o cruzamento da idade média das vítimas com a de suas profissões é 

possível ver que em quase todas as faixas etárias os comerciantes são os de maior 

destaque apesar de que abaixo dos trinta anos há um maior equilíbrio no que se 

refere às profissões; em seguida veem os empreendedores e os artesãos. 

Vale enfatizar como em alguns casos o usurário é ou foi o autor das 

atividades ilícitas de natureza econômica, no entanto, não somente como emissor de 
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cheques sem fundos, fraude de falência, evasão fiscal, impostos e contribuições 

como também em venda de drogas, oferecercobertura a imigrantes ilegais, e até 

mesmo tornar-se, com o tempo, emprestadores de dinheiro em nome da Máfia. Este 

tipo de relacionamento que primeiramente pode ter sido criado em busca de 

melhores condições de vida, traz reciprocidade entre os indivíduos, aumentando 

assim, os laços de confiança, o sentimento de solidariedade e a manutenção do 

silêncio dentro destas atividades ilícitas. 

Observa-se que os investimentos em Construção Civil e Turismo são mais 

elevados quando comparados ao número de sequestros que a Máfia realiza o que 

denota que o número de sequestros (forma de intimidação) geralmente se dá em 

setores em que a Máfia acredita ser de mais difícil penetração. 

 

 

Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 

 

De acordo com a Confesercenti, os tipos de empresas mais abordadas por 

organizações do tipo mafioso são as chamadas Sociedades de responsabilidade 

limitada (57,79%); 25,40% Empresas das próprias organizações criminosas (quando 

estas reinvestem montantes de dinheiro em novos negócios); 11,48% Sociedades 

em parceria simples; 2,05% as denominadas Sociedades em nome coletivo e outras, 

com 2,00%. 
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Fonte: SOS Impresa / Confesercenti /Elaboração própria. 

 

3.2.2 Falências x Empréstimos  

 

É possível perceber a relação entre o aumento do número de falências de 

estabelecimentos comerciais e outros tipos de empresas com o crescimento da 

busca pelo crédito. Isto ocorre porque em detrimento à falência da empresa, o 

empresário, recorre ao crédito de organizações criminosas, que geralmente, os 

oferecem com maior facilidade, para reestabelecer a saúde de suas empresas. 

O número de falências (empresas inscritas na Câmara de Comércio) é um 

dado que descreve o “sofrimento” financeiro de famílias e empresas e ainda, nos 

permitem apreciar o nível de fragilidade econômica e vulnerabilidade financeira das 

províncias examinadas a partir de um alto número de falências. Desta forma, passa 

a ser outro indicador econômico financeiro no que se refere à expansão do crime 

organizado de tipo mafioso. 

Ao realizar uma comparação entre dois anos sequentes, pode-se observar 

que em todas as províncias relacionadas na tabela, houve o aumento do número de 

falências de empresas. 
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A cifra média dos empréstimos iniciais obtidos pelas vítimas é relativamente 

baixa. Em 40% dos casos não supera 50 mil euros e 39% atinge vinte mil euros. Em 

trajetória oposta, o empréstimo total, 27% oscila entre empréstimos que vão de vinte 

aos cinquenta mil euros e em 7% dos casos, supera cem mil euros – geralmente 

empréstimos de longo prazo. Em 26% dos casos, o empréstimo total oscila entre 

dez e vinte mil euros (LA ROCCA e LINO, 2010). 

 

 

Fonte: SOS Impresa / Confesercenti/Banca d´Italia / Elaboração própria. 

 

Província 2008/2007(%)

2007 2008

Nápoles 170 1128 563,50%

Genova 45 275 511,10%

Spezia 29 160 451,70%

Terni 34 127 273,50%

Brescia 126 468 271,40%

Alessandria 22 80 263,60%

Catânia 93 328 252,70%

Ravenna 26 88 238,50%

Bologna 95 314 230,50%

Caserta 77 248 222,10%

Fonte: SOS Impresa/Confesercenti/Elaboração própria
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3.2.3 Índice Sintomático de fatos extorsivos (ISE) 

 

Diante do fato de que os registros policiais captam apenas uma pequena 

parcela dos crimes e por parte de alguns bancos conseguem-se dados aproximados, 

um caminho utilizado para dimensionar a magnitude da Máfia são dados de 

pesquisas de vitimização, sequestros, atentados e denúncias. Vale ressaltar que 

estes registros captam apenas uma parte dos crimes que são cometidos, pois 

muitas vítimas deixam de realizar o registro do ocorrido às autoridades policiais. 

Esse volume de cifras são as denominadas “cifras negras” que com elas, é possível 

dimensionar o impacto da criminalidade num determinado período.  

Para este propósito o Índice Sintomático de fatos extorsivos ou Indice 

Sintomatico di fatti estorsivi (ISE) foi elaborado pela Confesercenti. Este índice 

classifica as províncias italianas de acordo com o número de denúncias e danos às 

vítimas, incêndios e atentados praticados por organizações criminosas. 

Com o gráfico, é possível observar que o número de denúncias é bem maior 

que o número de atentados em si, o que pode significar uma precaução/medo ou 

ainda o poder intimidatório que as organizações criminosas ali presentes causam na 

população local. 

Fonte: SOS Impresa / Confesercenti/Banca d´Italia / Elaboração própria. 
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3.3 Custos da Máfia à economia 

 

O peso da criminalidade generalizada tem crescido tanto em número de 

infrações como em custos que incidem sobre toda a sociedade italiana. 

 

O crime impõe custos consideráveis à sociedade, não apenas custos diretos 
(as perdas sofridas pelo crescente número de vítimas), mas também custos 
indiretos – aqueles assumidos pelos indivíduos que tentam não se tornar 
vítimas do crime e pelos contribuintes que financiam as atividades do 
sistema de justiça criminal - a polícia, os tribunais, serviços de investigação 
e prisões - (PYLE, 2000, s.n.) 

 

Foram detectadas por ano mais de 360 lojas foram “visitadas” por 

organizações criminosas; em torno de 7 mil euros de danos médio causados por 

estas e 1,6 bilhões de euros em bens roubados e dinheiro em espécie (RAPPORTO 

SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

O crescimento de crimes predatórios resultou num aumento de custos para 

que a sociedade se protegesse da criminalidade generalizada como: sistemas de 

alerta; apólices de seguros; segurança privada; custos que as empresas tiveram que 

arcar, totalizando por volta de 2,1 bilhões euros. Mais de 700 euros, em média, para 

cada comerciante e com a agravante de as agências de seguros cobrarem preços 

mais altos por conta de um nível de criminalidade cada vez mais crescente. 

Na Itália, testemunhou-se um aumento exponencial de queixas de fraude a 

partir de 2005, onde foram registradas 54 mil fraudes já em 2010 foram registradas 

187 mil (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

As organizações criminosas também promoveram a comercialização de 

produtos falsificados, além de fraudar o sistema de telecomunicações (não foi 

especificado pelos relatórios a maneira que ocorreu) e clonar cartões de crédito, 

atividade que afeta 20% dos casos em Lazio, na Emilia Romagna, Lombardia e  

Marche). Além disso, existem as fraudes através de e-mails, em que estes são 

utilizados para conseguir dados pessoais que permitem o acesso destas 

organizações às contas bancárias.  

O volume de negócios deste tipo se dá em torno de 9 milhões de euros e se 

tornou um dos maiores custos para as empresas que acabam por contratar serviços 

de segurança virtual.  
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A tabela abaixo é apresenta uma média de gastos, de adeptos ao sistema 

de segurança e o volume de serviços. 

 

2005 a 2007 

Mercado de segurança Volume de serviços Adeptos 

Sistemas de segurança passiva 4.000 28.000 

Sistemas de segurança ativa 700 1.000 

Instalações 2.400 6.000 

Vigilância Privada 1.800 35.000 

Total 8.900 70.000 

Quadro 6 – Mercado de segurança (2005 a 2007) 

Fonte: ANIE / Elaboração própria 

  

 

De acordo com as agências investigadoras, em 2008, o número de crimes 

registrados diminuiu 8%, o que sinaliza a tendência de queda de ações que 

envolvam violência, mas não da criminalidade. Em geral, as cidades mais expostas 

à criminalidade permanecem sendo as principais áreas metropolitanas de Milão, 

Turim, Roma e Nápoles, que contribuem com um terço dos crimes relatados na Itália 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

Apesar de o último dado disponível ter apontado a redução de práticas de 

crimes, o mercado de segurança tem crescido exponencialmente nos últimos anos e 

juntamente o sentimento de insegurança na população italiana, dando prioridade à 

compra de alguns artefatos que transmitam segurança em seus quotidianos tanto 

residenciais quanto empresariais (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 

2011). 

A adesão ao sistema de segurança no setor empresarial está crescendo, 

com um volume de negócios de segurança passiva em torno de 4,7 milhões de 

euros, aos quais são adicionados, o volume de negócios de empresas de instalação 

e de segurança privada (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

Os seis primeiros meses de 2010 apresentaram um ligeiro aumento (0,2%) 

de número de delitos registrados. Este é um resultado positivo, no entanto, após 
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dois anos consecutivos de queda (8% em 2008, e menos de 6% em 2009), 

representa uma reversão de tendência.  

O Instituto Istat informou que no Sul italiano, os crimes são mais predatórios 

e em cidades do Norte italiano geralmente são aqueles contra a propriedade, 

resultando em menores ou maiores gastos dependendo da propriedade. 

Observou-se a diminuição significativa dos crimes de rua - aqueles que 

criam a maior alarde dos cidadãos como roubo de carro; furtos e assaltos a banco     

(-27%). Enquanto o aumento da criminalidade econômica, fraudes relacionada à 

informática e falsificações tem se elevado (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 

2010; 2011). 

Vale destacar que, os roubos (crimes de rua) diminuíram entre 2007 e 2010 

para 25 mil o número de casos, as reduções foram mais frequentes na região da 

Campagna, Sicília, seguido pela Puglia. Isto sugere uma possível correlação entre a 

frequência de roubos em lojas e crime organizado. Entre os setores ainda afetados 

permanecem com maior frequência os supermercados, centros de distribuição e 

comercialização além de pequenos comércios (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 

2009; 2010; 2011). 

Em Milão e suas províncias, os roubos atingiram um pico em 2008 atingindo 

267 farmácias roubadas (aumento de57% em relação ao ano anterior). Em 

Setembro de 2010, 149 roubos foram relatados, não eliminando a preocupação 

quanto à segurança e consequentemente aos custos do empresariado, pois a maior 

parte destes comércios recorreu à segurança privada, como se pode observar na 

tabela adiante (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

Em Roma, por exemplo, foram 192 assaltos ocorridos em 2009, com um 

ligeiro aumento face ao ano anterior e uma situação estável em 2011 em relação a 

2010. Nota-se que os custos com estes roubos é relativamente modesto, cerca de 

500 euros, um sinal de que é um crime corriqueiro (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2008; 2009; 2010; 2011). 

Em 2008 foram registrados 548 crimes contra 583 em 2007, com maior 

frequência nos meses de janeiro e dezembro, quando, ocorrem o pagamentos de 

impostos, tais como de automóveis. As organizações por sua vez, tem o 

conhecimento de que os empresários estarão com uma maior quantidade disponível 

em seus caixas ou em mãos para o pagamento destes impostos, o que provoca a 
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maior abordagem das organizações criminosas (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 

2009; 2010; 2011). 

Na Sicília foram registrados 112 crimes cometidos em 2008 e 30 nos 

primeiros meses de 2009; enquanto na região de Campagna em 2008 se computou 

89 crimes e em 2009, 21. Na Lombardia por sua vez, o registro foi de 65 em 2008 e 

16 em 2009, revelando uma queda bastante expressiva de crimes em todas as 

regiões relatadas, resultando assim, em uma redução de custos com segurança 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

A diminuição nos roubos é uma realidade que está sendo cada vez mais 

confirmada nos últimos anos a ponto de que em relação a 2007, este tipo de crime 

foi reduzido mais de metade (52%). Mesmo total de saques efetuados caiu de 36,8 

milhões de euros em 2009 para 33,7 milhões em 2010, uma diminuição de -8,4% 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011).  

O mercado de segurança é formado por 913 empresas com 51 mil 

empregados, um volume de negócios total de 2,5 bilhões de euros em 2010. No que 

se refere à segurança passiva, o volume de negócios atingiu cerca de 4 milhões de 

euros (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

 

2008 a 2011 

Mercado de segurança Volume de serviços Adeptos 

Sistemas de segurança passiva 4.000 28.000 

Sistemas de segurança ativa 700 1.000 

Instalações 2.400 6.000 

Vigilância Privada 3.500 49.000 

Total 10.600 84.000 

Quadro 7 – Mercado de segurança (2008 a 2011) 

Fonte: ANIE / Elaboração própria 

  

De acordo com os dados fornecidos na tabela pode-se notar que o maior 

volume de serviços se dá em sistemas de segurança passiva, em seguida com 

vigilância privada, instalações de equipamentos de segurança e por fim, com 
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sistemas de segurança ativa que é o que apresenta o maior número de adeptos 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

 

3.4 Segmentos e setores de penetração da Máfia 

 

A presença maciça de organizações criminosas em atividades empresariais, 

não se limita somente à predação e à lavagem de dinheiro obtido ilicitamente, a 

Máfia se estende nas relações econômicas e tem se expandido em todo o território 

italiano. As extorsões e o pizzo são atividades rotineiras, garantidoras da 

sobrevivência destas organizações e os segmentos e setores em que estas 

penetram representam investimento e um futuro promissor.  

As organizações criminosas incidem em setores de primeira necessidade 

como saneamento básico, habitação, transporte rodoviário e recursos hídricos, mas 

também estão presentes em setores estratégicos da economia italiana como a 

agricultura e distribuição comercial; a pecuária; em segmentos como de peixes; 

carnes; o turismo; jogos e casas noturnas; resíduos (lixo); rádio, internet e televisão 

comercial que permanecerão no escopo das organizações no período subsequente 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010). 

As empresas controladas pela Máfia podem ser meramente de fachadas - 

aparentemente lícitas - em que servem para “lavar” o dinheiro ganho como também 

resultados do dinheiro investido por organizações criminosas em um dado setor. Em 

ambas as situações, operam em ambientes econômicos altamente rentáveis 

(MENDRONI, 2010). 

No período que compreende 2005 (início do estudo desta dissertação) a 

2007, a Máfia foi se fazendo presente em todas as etapas de uma dada cadeia 

produtiva, alterando a livre concorrência, influenciando a formação de preços, 

qualidade de produtos e a empregabilidade nos setores que serão levantados.  
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37,5%*

20,0%
9,0%

7,5%

7,4%

6,9%
6,0% 5,7%

Construção Civil

Turismo

Agricultura

Transportes

Jogos e Apostas

Serviços imobiliários

Comércio e restauração

Outros

2005 2006 2007 2008 a 2011 

Agricultura Agricultura Agricultura Agricultura 

Pesca Pesca Pesca Pesca 

Turismo Turismo Turismo Turismo 

Hortifrutigranjeiro Hortifrutigranjeiro Hortifrutigranjeiro Hortifrutigranjeiro 

Pecuária Pecuária Pecuária Pecuária 

Resíduos - Lixo Resíduos - Lixo Resíduos - Lixo Resíduos – Lixo 

Supermercados  Supermercados  Supermercados  Supermercados  

e centros comerciais 
e centros 
comerciais 

e centros 
comerciais 

e centros comerciais 

  Carnes Carnes Carnes 

  Alimentos em geral Alimentos em geral Alimentos em geral 

  
Internet, TV e 
Rádio 

Internet, TV e 
Rádio 

Internet, TV e Rádio 

  Jogos Jogos Jogos 

    
Mercado 
imobiliário 

Mercado imobiliário 

    Casas noturnas Casas noturnas 

    Construção civil Construção civil 

      Eletricidade 

      Entreterimento em geral 

      Bares, restaurantes e cafés 

      Moda 

Quadro 8 – Evolução da Máfia na economiaitaliana (de 2005 a 2011) 

Fonte: Rapporto SOS Impresa, Italia, 2008; 2007; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011 / Elaboração 
própria 

 

 

 

 

 

 

 

*Na construção civil, a 
presença de organizações 
criminosas se dá desde os 
materiais de construção, 
cimenteiras até a construção 
final dos edifícios. 

Fonte: SOS Impresa / Elaboração própria. 
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Ao contrário de todo o sistema financeiro, a Máfia foi afetada apenas em 

parte pela crise econômica de 2008. Os vastos recursos financeiros disponíveis 

puderam habilitá-la para que se infiltrasse em novas fatias de mercado, aproveitando 

a crise de liquidez, fazendo novas aquisições e negócios imobiliários (DINO, 

Alessandra e MAIEROVITHC, 2010, p.63). 

As crises geopolítica (processo de unificação da Itália, divisão de 

províncias), econômica (falta de liquidez) e estrutural (problemas institucionais e 

organizacionais) são ocasiões exploradas pelas organizações mafiosas em que se 

tornam oportunidades para a lucratividade, enriquecimento e a penetração na 

economia e nas finanças.  

O cenário atual nacional (Itália) e internacional nos permite acreditar que a 

crise representa uma excelente oportunidade para enriquecer as organizações por 

uma série de razões. O primeiro elemento que favorece o processo de 

enriquecimento da Máfia é o número de demissões e desemprego. Centenas de 

milhares de trabalhadores perderam seus empregos, especialmente jovens e no Sul 

do país, que acabaram por migrar para atividades ilegais como falsificação, tráfico 

de drogas, jogos de azar, fraude, comercialização de mercadorias falsificadas, 

dentre outras, vendo nestas alternativas uma possibilidade de melhorar sua situação 

profissional. Estas atividades passam a ser apoiadas pelas suas próprias famílias, 

pois garantem a sobrevivência e independência econômica. Sendo assim, o número 

de envolvidos com o crime organizado cresce exponencialmente (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2010). 

O segundo é a vasta liquidez financeira, apreciada pelas organizações 

mafiosas, trazida principalmente por aquelas envolvidas no tráfego internacional de 

drogas. Outro ponto é o mercado de Crédito Legal (concessão de crédito).  

Uma forte contração de liquidez por conta das dificuldades financeiras fez 

com que o sistema bancário se resguardasse e deixasse de oferecer as linhas de 

crédito que eram oferecidas ou ainda, se tornaram mais exigentes na concessão de 

créditos tanto para as pessoas jurídicas quanto às físicas. Sendo assim, a Máfia 

passou a assumir os riscos que os bancos não estavam dispostos, incentivando a 

utilização de empréstimos usurários às pessoas e empresas que não encontram 

outro meio para se salvaguardarem da crise ou ainda, para investirem em seus 

negócios. 
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Além disso, a queda dos preços imobiliários, empresas em crise, queda do 

valor dos títulos e ações permitem que o crime organizado financie suas compras. 

Sendo possível, desta forma, comprar os ativos a preços de venda, o que acelera o 

processo de acumulação econômica e financeira e a criação de canais financeiros 

paralelos (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2010). 

Como está sendo demonstrado, o crime organizado não se expande 

somente por conta do nível crescente de desemprego, pois o nível de desemprego 

pode não subir, porém, pode cair o padrão de vida da população. 

 

Os modelos econômicos do comportamento criminoso sugerem claramente 
que fatores como o desemprego e baixa renda devem motivar alguns 
indivíduos a se engajarem no crime. No entanto, o desemprego acompanha 
o ciclo das atividades econômicas com um atraso de, em média, seis a 12 
meses, embora ás vezes esse atraso chegue até dois anos. 
Consequentemente, quando a economia entra em recessão, manifestada 
pela redução das horas extras, uso da mão de obra, redução da qualidade 
do trabalho e diminuição de renda, o desemprego não crescerá 
necessariamente. Entretanto, se os crimes contra a propriedade são uma 
resposta às circunstâncias econômicas adversas, deveriam ter tido seu 
início assim que a redução da renda e as modificações nos contratos de 
trabalho começassem a reduzir seus níveis dos padrões de vida. Assim, os 
crimes contra a propriedade têm determinantes econômicos, outros 
indicadores, mais estreitamente ligados ao ciclo econômico do que o 
desemprego (PYLE, 2000, p.57). 

 

Neste sentido, existe uma forte correlação entre o crime organizado e o 

Produto Interno Bruto (PIB) de um país – níveis da atividade econômica, 

principalmente no curto prazo. 

 

Quando a economia vai bem e o PNB cresce rapidamente, os crimes contra 
a propriedade (roubos e furtos) notificados tendem a decrescer; porém, 
quando a economia vai mal e o PNB sofre uma queda, tais crimes contra a 
propriedade tendem a aumentar (PYLE, 2000, p.15). 

 

Usando um modelo de alocação de tempo entre a atividade criminosa e a 
atividade legítima, indicaram que outros fatores econômicos, como os 
rendimentos derivados do trabalho legítimo (e, em consequência, 
indiretamente os impostos sobre a renda), os ganhos propiciados pela 
atividade criminosa e a possibilidade de desemprego, poderiam afetar os 
níveis de ocorrência de crimes (EHRLICH, 1973, p.20). 
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Um terceiro elemento é a situação desfavorável do mercado de ações que 

presencia perda de valor dos títulos diversos. O mercado de ações é uma 

oportunidade de blindagem e de lavagem de dinheiro, rentável e, acima de tudo, fora 

da vista de investigadores (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2010). 

Segundo as análises de diversos institutos de pesquisa como o Euripes 

(Istituto Europeo di Studi Politici Economici e Sociali) e estudos econômicos como o 

último relatório anual do SOS Impresa, que constitui a estrutura antirracket da 

Confesercenti, ´Ndrangheta, Camorra e Máfia siciliana registram um faturamento 

anual entre 120 e 180 bilhões de euros. Praticamente o valor de uma manobra 

financeira semelhante àquela que anualmente o parlamento aprova em vista do 

estabelecimento do balanço estatal (FORGIONE, 2011, p.20). 

Apenas uma cota, a 40-50% dessa grande massa de riqueza, é reinvestida 

para gerar novamente as atividades criminosas tradicionais (contrabando, aquisição 

de drogas e armas, pagamento dos “salários” dos filiados, assistência aos presos e 

às suas famílias). O restante entra na economia “legal”. 

O verdadeiro problema é estabelecer um limite nítido entre economia legal e 

economia ilegal. Porém, é perceptível a relevância o crime organizado, que 

corresponde por 5-7% do PIB italiano e de seus efeitos nos níveis de emprego e no 

mercado de trabalho, representando um dos maiores amortizadores sociais 

justamente nas regiões mais pobres da Itália e mais atingidas pelo desemprego. Os 

dados são fornecidos pelos analistas da Direzione Investigativa Antimafia (DIA), 

segundo os quais, na “indústria da Máfia”, entre setores legais, ilegais e informais, 

empregam-se 27% dos habitantes de Calábria, 12% da Campânia e 10% da Sicília. 

Praticamente quase 10% da população ativa nas principais regiões do Mezzogiorno 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2010). 

Resumidamente, mesmo considerando o caráter aproximativo dos dados 

elaborados e fornecidos pelo Euripes e pela Confesercenti, com um faturamento 

médio de cerca de 130 bilhões e um lucro situável entre 70 e 80 bilhões de euros, as 

Máfias italianas representam uma das principais holdings econômico financeira 

criminosa do mundo (FORGIONE, 2011, p.21). Além disso, há um grande impacto 

social e econômico do racket (usura) e do pizzo.  

Os números são fornecidos pela SOS Impresa. No final de 2008, 250 

milhões de euros por dia, 10 milhões por hora, 160.000 euros por minuto são 
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transferidos cotidianamente dos caixas de comerciantes e dos empresários àqueles 

das organizações criminosas. Reunindo esses dados, pode-se concluir que as 

Máfias italianas registram potencialmente um volume de negócios superior ao PIB 

de três países membros da União europeia: Eslovênia (30 bilhões), Estônia (25 

bilhões) e Croácia (34 bilhões). Com um lucro anual que se aproxima dos 97 bilhões 

do PIB de um país que apresentou crescimento rápido como a Romênia 

(FORGIONE, 2011, p.22). 

As estimativas realizadas por aproximação pelas principais agências de 

estudos internacionais denunciam um percentual de PIB mundial, produzido pelas 

diversas organizações criminosas ativas em escala global, oscilando entre 3 e 5%. 

São estimativas que dizem respeito às projeções de um mercado ilícito, do tráfico de 

drogas ao de armas, da venda de mercadorias falsificadas ao tráfico de seres 

humanos, da prostituição ao tráfico de órgãos (FORGIONE, 2011, p.22). Trata-se de 

uma quantidade de riqueza superior ao faturamento total do comércio mundial de 

ferro e aço. Embora aproximados, esses números também indicam uma tendênciade 

crescimento das atividades mafiosas.  

O empreendedorismo mafioso está evoluindo, mesmo no que diz respeito 

aos aspectos legais, prova disto é que em 2008, foram registradas 13.258 

operações investigativas relatadas pela Unidade de Inteligência Financeira do Banco 

de Itália (UIF), 9.261 pessoas suspeitas por praticarem lavagem de dinheiro e 684 

empresas envolvidas. 

As organizações mafiosas, por opção e necessidade, tornaram-se estruturas 

cada vez mais complexas, flexíveis e adaptáveis, que mudam de objetivos e 

estratégias em relação às mudanças de contexto social e econômico, que se 

articulam através de pequenas e médias empresas. Estas empresas são fortemente 

hierárquicas, podem lidar com grandes mercados (extorsão, drogas, roubo); de 

nicho (extorsões) e terras (municípios, distritos, regiões). São capazes de reforçar as 

condições de monopólio, limitando competições estrangeiras e gerenciar operações 

complexas. Desta forma, os agentes mafiosos são capazes de captar recursos 

(especialmente público) e realizar investimentos diretos como qualquer outro grupo 

empresarial (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2010). 

Para continuar com suas atividades e adquirirem mais poder, as 

organizações criminosas adotaram a atitude “camaleão”, assim denominada, que é o 
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ato de se camuflarem de acordo com lugares, situações e partes interessadas; de se 

adaptarem perfeitamente ao ambiente de negócios, evitando detectarem a sua 

existência. Utilizam-se deste artifício para fugir da aplicação da lei; para protegerem 

os bens apreendidos; as instalações em que se encontram os ativos e assim, evitar 

confiscos. Outro ponto é o de não serem reconhecidos por sistemas de segurança 

das empresas; pela administração pública; pela sociedade e força policial 

(FORGIONE, 2011). 

Dentro deste novo cenário, a Máfia estabeleceu como o modus operandi 

funcional um maior uso da intimidação em detrimento da violência, causando menos 

alarde da sociedade. No entanto, com a expansão territorial da Máfia e a 

instabilidade econômica em países fronteiriços, atualmente a Máfia italiana conta 

com um número crescente de imigrantes em suas atividades que acabam por 

deturpar os seus códigos iniciais como honra, lealdade, respeito aos membros e 

seus familiares e o menor uso de violência (LA ROCCA e LINO, 2010). 

Em mais de um terço do país, a Máfia é um agente econômico ativo, que 

investe e opera. Deste ponto de vista, não se pode afirmar que a Máfia seja apenas 

um obstáculo ao desenvolvimento e crescimento econômico italiano, mas sim, que 

passou a assumir um papel de liderança ao orientar o desenvolvimento de regiões 

inteiras ou de setores que para atingir os objetivos de seus clãs, acabaram por 

respaldar estas economias (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2010). 

Além disso, é evidente que o poder adquirido por redes criminosas não é 

gasto apenas dentro de sua organização para gerenciar suas atividades, mas 

também fora delas, em contato com as instituições - algumas nas áreas políticas, de 

administração pública e sociedade civil. Ademais, estabelecem relações com 

políticos, profissionais liberais, funcionários públicos com os quais as Máfias criaram 

relações de reciprocidade que visam seus respectivos interesses (MENDRONI, 

2011). 

De acordo com Fukuyama (2004, p.15-20), a corrupção política ocorre 

quando agentes individuais, isto é, os representantes do governo – colocam seus 

próprios interesses a frente dos seus dirigentes - uma das razões de envolvimentos 

com as organizações mafiosas. No entanto, os agentes também podem agir contra 

os desejos dos dirigentes por outras razões, como a vontade de preservar suas 

funções e sua segurança do emprego como em uma situação de crise econômica, 
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ou por motivações ideológicas diferentes daquelas pessoas para quem eles 

nominalmente trabalham. Desta forma, estes funcionários são atraídos pelo o que é 

proposto pelas organizações mafiosas, o que faz com que parcerias sejam 

estabelecidas. Este fenômeno é explicado pela economia contemporânea através da 

teoria da escolha pública: 

 

Começa pelo pressuposto de que, nas organizações do setor público, os 
agentes têm objetivos muito diversos dos de seus dirigentes. (Isto é 
verdade, embora a teoria da escolha pública inicialmente não fizesse uso 
explícito da estrutura dirigente – agente) (FUKUYAMA, 2004, p.15).  

 

Como Tullock (1965) e Buchanan e Tollison (1972) afirmam os servidores 

públicos não são diferentes de qualquer outro agente econômico na busca da 

maximização dos seus próprios interesses. Desta forma, se o envolvimento com 

organizações mafiosas se faz interessante e lucrativo, podem estabelecer parcerias 

em que passam a ceder informações; apadrinham12 indivíduos; contribuem com a 

agilidade e concretização de leis e decretos ou ainda, conseguem influenciar um 

determinado setor, de interesse dos clãs. 

 

A retórica a respeito de “serviço público” sugere que os funcionários do 
governo serão, de alguma forma, orientados no sentido de agir no amplo 
interesse público, quando, na verdade, seu comportamento é melhor 
explicado de forma empírica por motivos mais restritos de interesse próprio. 
O comportamento dos funcionários públicos pode ser influenciado por 
suborno, contribuições para campanhas, compensações para parentes ou 
promessas futuros empregos assim, grande parte das atividades do setor 
privado são desviadas do espírito empreendedor produtor de riqueza para o 
lucro ilícito a perspectiva da escolha pública é, em última análise, pessimista 
a respeito das possibilidades de reformular as motivações de funcionários 
do governo por meio de normas (KRUGMAN, 1974; BUCHANAN, TULLOCK 
et al., 1980).  

 

Isso ocorre porque as metas das organizações são obscuras, isto é, os 

agentes só executarão estas metas a partir do momento em que os agentes as 

conhecem e é o que geralmente não ocorre dada a função deste na organização.  

                                                           
12

O apadrinhamento é o ato de indicar indivíduos de confiança seja da mesma família ou não, para que esta 

ocupe cargos em certa instituição governamental. Objetiva a vinculação do governo com as organizações 

criminosas. 
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As metas chegarão ao conhecimento do agente de acordo com o cargo 

deste na organização, ocasionando uma assimetria de informação13. Ademais o 

monitoramento do cumprimento destas metas e da função de cada agente na 

administração pública implica em altos custos de transação14 ou é praticamente 

impossível por conta da falta de especificidade da atividade subjacente, o que acaba 

por trazer um risco à organização no que se refere à lealdade e cumprimento de 

atividades do funcionário e que consequentemente, abrindo margem para que este 

se associe à uma organização criminosa, se o achar vantajoso (WILLIAMSON, 

2012, p.15). 

Ainda, no que se refere à expertise destas organizações, vale ressaltar o 

know-how destas. Apresentam uma gestão sistemática; otimização das atividades 

diárias, tais como extorsão e usura; gerência na tributação dos bens; organização 

que permita o tráfico de drogas, dentre outras.  

As várias atividades ilegais requerem uma série de competências 

operacionais como a da diversificação; da visão em relação aos concorrentes; da 

segurança da organização; da fidelização de adeptos e de reinvestimentos. 

Habilidades que fazem com que a Máfia tenha se expandido para outros setores e 

territórios e que permaneça fortemente em setores em já atuava (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2010). 

A influência nos mercados, a criação de monopólios, a liquidez e o alcance 

de alta lucratividade mesmo diante da crise econômica, caracterizam a capacidade 

empreendedora da Máfia nos anos 2008 a 2011.  

Como será abordado, vale destacar tanto em termos econômicos quanto em 

sociais, a expansão destas organizações mafiosas em setores em que ainda não era 

atuante e a sua perpetuação no setor agrícola, que desperta preocupação 

governamental e civil.  

A Máfia, como é uma instituição, segue os mesmos princípios que as demais 

instituições. Desta forma, 

 

                                                           
13

Quando dois ou mais agentes econômicos estabelecem entre si uma transação econômica com uma das partes 

envolvidas retendo informaçõesqualitativa ou quantitativamente que a outra parte. Consequentemente, a 

assimetria gera o que se define como falhas de mercado. 
14

A economia de custos de transição é uma abordagem institucional comparativa ao estudo da organização 

econômica na qual se faz da transição a unidade básica de análise. É uma teoria interdisciplinar, envolvendo 

aspectos de Economia, Direito, e Teoria da Organização.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/wiki/Informa%C3%A7%C3%B5es
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Quantitativa&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assimetria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Falha_de_mercado
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As instituições econômicas do capitalismo têm como principal propósito e 
efeito economizar os custos de transação. O principal propósito não é, 
contudo, para ser confundido com um único propósito (WILLIMSON, 2012, 
p.15) 

 

Assim, para tal estudo, também se traz à luz, como já vimos, a teoria dos 

custos de transação que busca explicar esta atuação. 

 

Até pouco tempo atrás, a principal explicação econômica para práticas de 
negócios atípicas ou não familiares era o monopólio. Se um economista 
encontrar alguma coisa – uma prática de negócios de um tipo ou de outro – 
que ele não conheça, ele procurará uma explicação monopolística (COASE, 
1972, p.67).  

 

Neste sentido, para Williamson (2012, p.15), a economia dos custos de 

transação. 

 

é mais microanalítica, é mais autoconsciente sobre as suposições 
comportamentais, introduz e desenvolve a importância econômica da 
especificidade dos ativos, depende mais de análises institucionais 
comparativas, vê a firma de negócios como uma estrutura de governança 
em vez de uma função de produção, e coloca maior peso nas relações 
contratuais ex post, com especial ênfase em ordenamento privado (em 
comparação ao ordenamento judicial) (WILLIMSON, 2012, p.15-21). 

Com isso,  

 

Uma avaliação acurada das instituições econômicas do capitalismo, não 
pode ser alcançada se a importância central da economia dos custos de 
transação for negada (WILLIMSON, 2012, p.15-21). 

 

Ao analisar a influência das organizações mafiosas na economia italiana 

observou-se que a Máfia estava infiltrada nos mesmos setores e segmentos desde 

2005, no entanto, demonstrará, a Máfia se infiltrou em outros setores com o passar 

dos anos.  

Primeiramente, isto é, no ano de 2005, atuava na agricultura, pesca, turismo, 

hortifrutigranjeiro, pecuária, resíduos e supermercados e centros comerciais. Já, em 

2006, permaneceu atuando nestes setores, no entanto, se expandiu para o setor de 

carnes, alimentos em geral, internet, rádio, televisão e jogos. Já no ano de 2007, 

passou a atuar no mercado imobiliário, em casas noturnas e no setor de construção 

civil (RAPPORTO SOS IMPRESA, Italia, 2006 a 2008).  
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O número de setores atendidos pela Máfia se elevou após a crise financeira 

internacional de 2008, período em que os empresários passaram a recorrem aos 

seus serviços que garantiam a lucratividade e saúde de suas empresas e pela 

possibilidade de fornecimento de crédito - que se tornava escasso e com maior 

exigibilidade em sua tomada por parte dos bancos. Além do que as organizações 

criminosas fizeram uso desta fragilidade e instabilidade econômica para que 

pudessem se fortalecer (Rapporto SOS Impresa, Italia, 2008; 2007 a 2011 e BUSA e 

LA ROCCA, 2010). 

A influência da Máfia na economia italiana após 2008 se mostrou ainda 

maior no que se refere à atuação em setores em que se fazia presente. As 

organizações criminosas atuavam em setores básicos da economia principalmente 

aqueles relacionados à alimentação como agricultura, pecuária, hortifrutigranjeito e 

carnes além de segmentos de distribuição e comercialização como supermercados e 

shoppings centers. 

Com o passar dos anos e principalmente após 2008, a Máfia passou a atuar 

em setores como construção civil, casas noturnas, bares e restaurantes, moda, 

entreterimento em geral e criação de estabelecimentos de intermediação financeira 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011).  

Com isso, a Máfia se reafirmou nos setores em que já era atuante e se 

inaugurou nos demais setores. Afirma também sua posição de mantenedora da 

saúde financeira das empresas que adquirem seus serviços (seja por imposição ou 

não) e dos setores da economia italiana bem como, da lucratividade empresarial e 

ainda, de seu papel em concessões de créditos. 

Vale ressaltar que a Máfia segue os princípios da economia dos custos de 

transação em que “seu comportamento é intencionalmente racional e são dados ao 

oportunismo, que é condição de busca do autointeresse com avidez” (WILLIAMSON, 

2012) 

A Máfia tem se ramificado, o que permite que atue desde o início de uma 

cadeia até a entrega de um bem, se verticalizando ou até a prestação de um serviço. 

Desta forma, age de forma monopolizadora já que discrimina os preços dos produtos 

e serviços, eliminando assim, possíveis concorrentes (LUPO, 2002). 

Estabelece contratos ex ante, em que os seus parceiros podem pouco fazer 

em relação às cláusulas, se não segui-las.  
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A literatura de custos de transação também mantém a suposição refutável 
de que as formas contratuais não convencionais (mais complexas) têm 
propósitos eficientes. Contratos complexos não estão preocupados com 
direitos residuais, mas com as obrigações definidas no começo – com a 
devida provisão para a informação privada tendo sido reconhecida 
(WILLIAMSON, 2012, p.25). 

 

A economia dos custos de transação sustenta que é impossível concentrar 
todas as ações relevantes para uma negociação no estágio contratual ex 
ante (WILLIAMSON, 2012, p.25). 

 

3.4.1 Agricultura, hortifrutigranjeiro e pecuária 

 

 

A atividade ilícita na zona rural movimentou um volume de negócios que de 

acordo com o dossiê da Confederação Italiana de Agricultores girou em torno de 

mais de 7,5 bilhões de euros em 2005 e 2006 (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005 a 

2007). 

Foram denunciadas 2.641 pessoas; 48 mandatos de prisão; 419 

fechamentos de empresas e 14 suspensões de contribuições à União Europeia no 

setor agrícola em que os agricultores foram obrigados a vender seus produtos a 

preços bem abaixo do mercado (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005 a 2007). 

As organizações mafiosas agiram desde a entrega de bens e serviços, 

embalagem, processamento, serviços de transporte, não existindo sequer um 

segmento de toda a cadeia agroalimentar que as organizações criminosas não se 

infiltrassem (DINO, Alessandra e MAIEROVITHC, 2010, p.277). 

De acordo com o modelo do economista Gary Becker (1968), a decisão dos 

indivíduos em cometer um crime consiste nos benefícios que este traz, nos ganhos 

monetários e psicológicos proporcionados por este. Por sua vez, os custos 

englobam a probabilidade de o indivíduo que comete o crime ser preso, as perdas 

de renda futura decorrentes do tempo em que estiver detido, os custos diretos do ato 

criminoso e o quão infiltrado estiver em todos os processos do crime e o quão 

vantajoso será para ele. 

Na Sicília, a Máfia é vista como um obstáculo ao desenvolvimento 

competitivo no segmento agroalimentar que atua intensamente na região ao cobrar 

opizzo aos empresários, por vezes também controlando a segurança das empresas 
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do setor e apreendendo bens cujo valor estimado atingiu 500 mil euros (RAPPORTO 

SOS IMPRESA, 2005 a 2007). 

A “agromafia” como é denominada, esteve também intimamente ligada ao 

despejo ilegal de resíduos como é o caso das áreas Quagliano, Giugliano, Villaricca. 

Áreas agrícolas onde foi detectada uma intensa poluição do solo e de águas 

subterrâneas.  

Ademais, em 2007, com a intensificação da atuação dos grupos mafiosos, 

as exportações de kiwis, maçãs, morangos e pêssegos arrefeceram e 190 pequenos 

agricultores foram induzidos pela Camorra, a ceder suas terras para o clã 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Para ilustrar, a 'Ndrangheta deteve o controle do mercado de frutas e 

legumes em Milão. Em 2007, foi elevado o número de sociedades presentes no 

Ortomercato Milanese. O mercado era usado para “reciclar” dinheiro adquirido 

através do tráfego internacional de drogas e os escritórios e cooperativas tornaram-

se um local de encontro para os seus membros proeminentes e para “limpar” os 

lucros ilegais. O tráfego internacional de drogas foi a principal atividade na qual o clã 

adquiria capital e reinvestia em empresas invadidas pelos mesmos (RAPPORTO 

SOS IMPRESA, 2005 a 2007). 

A infiltração da Máfia se deu igualmente no mercado de frutas e produtos 

hortícolas de Fondi (MOF- Mercato Ortofrutticolo di Fondi), um dos maiores 

mercados europeus, que representou um volume de negócios em torno de 1,5 

milhões de euros (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Ocorreram roubos de produtos na área de citros e a apreensão de 

equipamentos agrícolas na olivicultura em 2006, que eram devolvidos aos 

proprietários mediante um pagamento no valor proposto pelos clãs15.  

O abate ilegal, apostas em corridas de cavalos e brigas de cães foram 

igualmente percebidos. Estes crimes, apesar de antigos, voltaram a se fazer 

presentes e a região pugliesa, especialmente, em Foggia, Taranto e Brindisi 

puderam bem representá-los (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Observou-se que os comerciantes e os industriais foram submetidos à 

extorsão; ao reinvestimento do capital em fazendas ilegais e em obras, contribuindo 

                                                           
15

Constitui-se num grupo de pessoas unidas por parentesco e linhagem e que é definido pela 
descendência de um ancestral comum. Quando não possuem uma ascendência comum, o membro é 
definido por adoção ou casamento ou laços estabelecidos. 
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com a movimentação financeira e, consequentemente com a expansão das 

atividades mafiosas.  

Algumas práticas de extorsão se generalizaram, permitindo assim, a gestão 

direta das atividades econômicas, como a distribuição de alimentos que, ao exigir a 

compra de seus produtos, o grupo mafioso passou a monopolizar a produção e 

venda daquele insumo (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Na Calábria, a 'Ndrangheta permaneceu controlando a agricultura e a 

pecuária da região onde é denotada a presença dos chamados "vacas sagradas" – 

grupos mafiosos atuantes no setor. Durante o período em estudo, os campos 

calabreses, e mais ainda, as culturas de flores deste local estiveram sob o controle 

da organização, que continuavam exigindo o pizzo a cada transação que o agricultor 

realizava (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

O Mercado de Flores Finas de Pompéia por sua vez, contou com inúmeros 

extorsionários que detinham o controle das importações e da gestão de vendas, 

impondo preços inferiores aos praticados por toda a Itália, objetivando assim, atrair 

um número maior de consumidores. Vale ressaltar que uma vez não cumpridas às 

exigências dos clãs, os produtores acabavam por sofrer ameaças e incêndios em 

sua produção (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Quando as exigências dos clãs não foram cumpridas, significa que os tipos 

de contratos estabelecidos entre as organizações mafiosas e os que sucumbiram a 

esta “parceria” - seja ela imposta ou de conveniência pela parte que estabeleceu o 

acordo não foram cumpridos. Isto porque a economia dos custos de transação 

coloca o problema da organização econômica como um problema de contratação.  

É possível distinguir os tipos de contratos como ex ante e ex post. O ex ante 

seria um documento complexo no qual são reconhecidas diversas contingências e 

adaptações são antecipadamente acertadas e estipuladas por ambas as partes. 

Quando ex post, o documento pode estar bastante incompleto, com lacunas a serem 

preenchidas pelas partes à medida que as contingências surgirem (WILLIAMSON, 

2012, p.17) 

A Máfia estabelece prioritariamente o tipo de contrato ex ante em que os 

adeptos já possuem o conhecimento de suas obrigações, sabem que o contrato não 

poderá ser adaptado e o que ocorrerá se este não for cumprido.  
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Mantendo constante a natureza do bem ou serviço que será entregue pela 

Máfia, esta economiza em seus custos produtivos e de transação e assim, atinge 

maior lucratividade em relação aos demais.  

Ademais, vale mencionar que de acordo com a economia dos custos de 

transação, o bem ou o serviço a ser entregue é uma variável de decisão que 

influencia a demanda tanto quanto os custos de ambos. Ainda, o contexto social em 

que os custos de transação estão inseridos – os costumes, modos, hábitos, dentre 

outros – possuem influência e assim, precisam ser levados em conta – como no país 

em questão em que as organizações criminosas possuem características 

particulares (WILLIAMSON, 2012, p.17). 

No que compreende o período de 2005 a 2007, o mercado agropecuário 

permitiu a expansão das atividades mafiosas dado que neste setor e nas regiões em 

que está presente, não há tamanha rigidez institucional e como foi visto isto favorece 

a expansão da Máfia. Desta forma, as organizações acabaram por atuar na entrega 

de bens, no processamento e no transporte de produtos. Neste quesito, a Máfia se 

expandiu do Sul da para o centro da Itália onde foi detectada concorrência desleal, 

uso de violência e ameaças aos proprietários das empresas atuantes no setor.  

Em 2005, a Confederação Italiana dos Agricultores da Calábria declarou 

situação de emergência no setor em que mais de 10 mil animais, incluindo ovinos, 

caprinos e bovinos desapareceram na região. Em toda a Itália, o roubo de rebanhos 

se elevou em 20% (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2006). 

As principais zonas atingidas foram Goiai Tauro, Lamezia Terme e Vibo 

Valentia. No entanto, os episódios não se deram apenas sobre Calábria e Sicília, 

mas também se tornou realidade no norte italiano, como nas regiões de Romagna e 

Lombardia, onde a Máfia organizou o setor fazendo uso da proximidade da região 

com os países fronteiriços, de modo que pudesse alavancar o volume de 

exportações e assim, elevar a atuação mafiosa no exterior (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

A participação das organizações criminosas neste setor pode ter sido 

motivada por dois fatores. Primeiro e principalmente por ser ligado ao abate ilegal 

para a produção de carne para o consumo humano e secundariamente pelas formas 

de retaliação cobrados dos criadores que se recusaram a pagar pela proteção do 

clã.  
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Em 2006, a polícia realizou uma operação chamada "Abigeus" em que foram 

descobertos roubos de gado nos municípios de Comiso (Ragusa), Gela 

(Caltanessetta), e, na província de Reggio Calabria, Polistena, e Cinquefrondi 

Melicucco. Furtar gado leiteiro ou de genealogia de alta estirpe é lucrativo, pois o 

valor recebido por gado gira em torno de aproximadamente 3 mil euros.  

Além de culturas e da pecuária, de acordo com a Confederação Italiana de 

Agricultura (CIA) em 2007, observou-se a presença de organizações mafiosas, como 

a ´Ndrangheta em contratos de compra e venda de terra. Estas são aparentemente 

legais, pois nem sempre são adquiridas através de extorsão e/ou intimidação. O clã 

também pode alocar as terras que podem representar um investimento útil para a 

reciclagem de dinheiro sujo proveniente de atividades ilícitas lucrativas (como 

narcotráfico) ou podem ainda, obtê-las por amizades conquistadas cuja função é de 

financiar substancialmente o desenvolvimento do setor agrícola. 

No período de 2008 a 2011, Campagna, Puglia, Basilicata, Calábria e Sicília 

foram as regiões mais afetadas pela influência de organizações mafiosas em seus 

negócios, embora haja situações ilegais no Norte. Os delitos mais comuns 

identificados por serem de ordem criminosa são: o roubo de equipamentos e 

máquinas agrícolas; roubos de cabos condutores de eletricidade; roubos de gado; 

abate ilegal e culturas danificadas (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 

2011). 

Há também muitos crimes ambientais como despejo ilegal, extração de 

poços de água sem autorização, desmatamento de algumas áreas. Também é 

comum ocorrer roubo de controles de irrigação, especialmente em regiões onde 

existe o gargalo da escassez de água em que a Máfia cobra pelo uso desta 

(denominado “a água da Máfia”). Este tipo de crime ocorria no século XIX e está em 

voga novamente.  

As organizações mafiosas detêm o controle do transporte rodoviário, 

exigindo dos comerciantes de frutas e vegetais e motoristas do Centro da Itália ao 

Sul, produtos e serviços. Esta é uma profunda distorção do mercado, com 

repercussões econômicas que afetam todo o país, bem como a confirmação que a 

agricultura é um dos pilares da economia criminal. Um volume de negócios que gira 

em torno de 7,5 bilhões de euros por ano e 150 crimes por dia (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 
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O crime organizado distorce os preços de venda das colheitas, tem seus 

próprios armazéns, realizam serviços de limpeza, manuseio de bagagens, 

embalagem e transporte. Os produtores são obrigados a vender abaixo do custo 

para que cheguem à falência enquanto as gangues elevam o preço para que os 

custos sejam repassados ao consumidor.  

O corretor mafioso mantém para si um valor de 10% do produto e os outros 

10% é do proprietário da caixa, a qual paga também os carregadores e as 

embalagens. O restante é direcionado ao produtor e desta forma, o fabricante não 

consegue sequer pagar as despesas incorridas de produção (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

Há também a denominada “agropirateria”, isto é, a produção sem selos de 

qualidade e de excelência da comida italiana. No primeiro semestre de 2010 foram 

apreendidas embalagens de alimentos e o mercado ascendeu mais de 10 milhões, 

um aumento recorde de 40% em relação ao mesmo período de 2009. Neste mesmo 

quesito, houve uma alta no número de estruturas irregulares (+23%) e de 

irregularidades à saúde pública (+18%). 

A geografia do crime na agricultura tem uma composição variada. Não está 

presente apenas no controle da cadeia de abastecimento, mas também na 

exploração do trabalho, especialmente de imigrantes. Além de vários casos de 

fraude contra o Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e à União 

Europeia no que se referem às explorações agrícolas, trabalhadores agrícolas e às 

chamadas “cooperativas fantasmas”. 

Os relatórios sobre as apreensões de propriedade da terra agrícola mostram 

claramente como essa tendência é funcional para projetos de reinvestimento no 

campo, com recursos substanciais da União Europeia e encobertas por autoridades 

governamentais e locais. 

A natureza submersa da economia agrícola, o isolamento das empresas, a 

falta de atenção pública foram fatores determinantes para camuflar as atividades 

mafiosas. 

A pecuária por sua vez permanece sendo um dos setores de atuação 

mafiosa cujas atividades principais foram as de roubos de gado, tráfico de animais e 

abate ilegal, com sérios riscos de saúde pública. Os roubos são de vacas, cavalos, 

porcos, ovelhas e cordeiros e as regiões mais afetadas são, Sardenha, Sicília, 
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Calábria e Lazio e algumas regiões do Norte, como Emilia Romagna, Lombardia e 

Veneto (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

Do Norte ao Sul italiano, ocorreram incêndios de carros; balas enviadas em 

um envelope como recados para futuras ameaça; golpes; agressões e intimidações 

aos profissionais do serviço veterinário em organizações de saúde e aqueles 

particulares. 

No que se refere aos mercados de frutas e vegetais, a Máfia permaneceu 

atuando nos mercados de vegetais como, por exemplo, no de Milão e em Vittoria, 

cujo volume de negócios foi de cerca de 600 milhões de euros.  

O mercado de frutas e vegetais há pouca incidência da ação de antiextorsão 

e desta forma, a máfia acaba por atuar como intermediadora na produção, no 

armazenamento e na comercialização destes insumos (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2008; 2009; 2010; 2011). 

 

 

 

  

Agricultura, hortifrutigranjeiro e pecuária 

Giro de 7,5 bilhões de euros 

2.641 denúncias 

48 mandatos de prisão 

419 empresas envolvidas 

500 mil euros em bens apreendidos 

190 agricultores induzidos 

1,5 bilhões de euros em negócios 

150 crimes por dia 

Quadro 9 - Síntese do volume de negócios mafiosos na agricultura, hortifrutigranjeiro e pecuária(2005 a 2011)  

Fonte: Rapporto SOS Impresa, Italia, 2005-2011/Elaboração própria. 
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3.4.2 Pesca 

 

 

A presença deste crime nos mares do Sul da Itália acaba por afetar toda a 

economia do país, afetando o equilíbrio desta indústria que é cada vez mais 

ameaçada pela concorrência desleal. Da pesca no golfo para o varejo, de 

importação para o atacado, até à imposição de comerciantes fornecedores de caixas 

de isopor e sacos plásticos, a Máfia se faz presente (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2005 a 2011). 

O volume de negócios do mercado de peixe atrai organizações criminosas 

que exigiam o pizzo, praticavam extorsões e ameaçavam os pescadores caso não 

cumprissem o que foi pedido pelos clãs.  

A relação entre estas organizações e os pescadores contou com mais de 

8.500 varejistas envolvidos em 2007, em que as organizações mafiosas mais 

atuantes foram a Camorra e 'Ndrangheta. Com as extorsões praticadas, um único 

peixe permitia que uma família faturasse em torno de 123 euros por mês 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

No Sul da Itália, o peixe é mais vendido através do modo extorsão e 

intimidação dado o consenso social já existente nesta região - de que a Máfia é 

sinônimo de segurança para os cidadãos e comerciantes, que sentem a ausência de 

respaldo das instituições estatais em suas atividades.  

Este tipo de negócio movimenta um montante em torno de um bilhão de 

euros por ano e a pesca ilegal se torna uma atividade lícita a partir do momento em 

que a Máfia entra na cadeia de distribuição. Assim, sem pagar impostos e sem a 

obtenção de licenças necessárias de pesca, a lucratividade se torna bastante alta 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Os pescadores relataram aumentos de preços de peixes em até 40 por 

cento. Dados da Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

mostraram que 75 por cento dos peixes chegaram ao mercado internacional por 

intermédio de gangues ilegais e criminosas (com participações da máfia russa, 

chinesa e japonesa) (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008).  
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Os dados nacionais (Itália) e internacionais da indústria de pesca são 

realmente alarmantes. O preço dos peixes e de frutos do mar, de acordo com a 

Eurostat (Instituto Europeu de Estatística) cresceu 3,3% em 2007.  

Presenciou-se a imposição aos pescadores do pagamento de uma taxa pelo 

uso da água do mar, forçando-os a pagar propina sob a forma de transferência de 

peixes. As ferramentas utilizadas para impor controle sob esta atividade são as 

ameaças clássicas, como intimidação, os espancamentos, os arrastões, os 

incêndios e destruição ou o afundamento de barcos. 

O mercado de peixe Mugnano (NA) detectou vinte e quatro empresas 

contatando organizações criminosas e que permaneceram operando ilegalmente por 

vários meses, vendendo peixes que geraram graves consequências à saúde pública 

dada à falta de controle sanitário. O dano, calculado pela polícia foi de um milhão e 

cem mil dólares em 2007. 

A infiltração mafiosa afetou a região de Campagna, o Golfo de Pozzuoli e a 

cidade costeira de Salerno, em que a Camorra é organização mais atuante e se fez 

presente nas atividades dos vendedores ambulantes e comerciantes do mercado 

local e o mercado atacadista de peixe.  

Assim como na Catânia e Siracusa, na Calábria, os clãs se fizeram notar, 

em que um dos clãs atuantes foi o de Mazzei em 2007, que foi submetido à incursão 

policial denominada de "Água-viva" (operação de investigação marítima). Após este 

episódio, a região tentou criar organizações que controlassem os padrões de 

comercialização, internacionalização e modernização das redes de distribuição e 

que garantissem a segurança de todos os pescadores e empresas do setor.  

Essas circunstâncias evidenciaram a existência de uma série de distorções 

mercadológicas que formaram uma cooperação denominada co-business que se 

refere ao envolvimento da política/instituição e a Máfia. 

No que se refere aos anos subsequentes à eclosão da crise econômica 

mundial, o volume de negócios do mercado de peixe atrai as organizações 

criminosas. É calculado cerca de 2 milhões volume de peixes com um total de mais 

de 8.500 indivíduos envolvidos em 2009. O crescente interesse neste tipo de 

comércio é perceptível e que permanece girando em torno de mais de um bilhão de 

euros por ano (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 
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As organizações se revelaram protagonistas no contrabando de peixes, 

ouriços do mar e caracóis, da pesca ilegal e da adulteração nas datas de validade. 

 

 

Pesca 

8.500 varejistas envolvidos 

123 euros por cada peixe vendido 

alta de preços de 30-40% 

2 milhões de peixes 

Quadro 10 - Síntese do volume de negócios mafiosos na pesca 

Fonte: Rapporto SOS Impresa, Italia, 2005-2011/Elaboração própria. 

 

 

3.4.3 Carnes 

 

 

As organizações mafiosas estiveram presentes na criação, produção e 

venda de carnes. A atuação não foi detectada neste segmento em 2005, no entanto 

em 2006 há evidências de sua penetração que permaneceu nos anos seguintes.  

A fraude de alimentos, falsificação de datas de validade nos rótulos dos 

produtos, abate ilegal e reembalagem de alimentos estragados, cuja proveniência 

permanece desconhecida e cujo caminho não pode ser revelado através da simples 

leitura dos rótulos ou certificados de alimentos, estiveram em destaque durante esse 

período. Ademais, observou-se a disseminação de doenças infecciosas, através da 

comercialização de carne e produtos lácteos provenientes de animais doentes 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

O setor sofreu fortes extorsões, o que obrigou pequenas empresas e 

operadores comerciais a desistirem de suas atividades e desta maneira, as 

organizações mafiosas passaram a assumir o controle destas empresas. O poder de 

intimidação é tamanho que as vítimas destas empresas não admitiram os ataques 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 
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Segundo o RAPPORTO SOS IMPRESA, em 2008, foram detectadas 93 por 

cento a mais de apreensões em feiras alimentares sobre o ano anterior, atingindo 

nos primeiros meses deste ano uma cifra de 15,1 milhões de euros. Em 2009, foram 

apreendidas cerca de 150 cabeças de gado e de aves. 

 Já em Fontanarossa, a polícia apreendeu carnes de cavalos, ovelhas, 

cabras, porcos, galinhas e patos mantidos em más condições sanitárias, 

alimentados com os restos recuperados do lixo e água de esgoto e a maior parte 

dos bovinos estava livre de qualquer marca ou rótulo de identificação.  

Em Salerno por sua vez, foi descoberta uma fraude e evasão fiscal em 

matéria de carnes e animais vivos no valor de 90 milhões de euros através de duas 

empresas fictícias em que os animais eram importados vivos da Bélgica, Áustria, 

Alemanha e eram revendidos na Itália ilegalmente (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2008 a 2011). Na província de Reggio Calabria, se presencia o abate ilegal da 

mesma forma e o montante das vendas asseguram o poder dos fugitivos da 

organização 'Ndrangheta.  

Em Piacenza foram encontradas toneladas de salsichas e carne picadas em 

mau estado, que se deterioravam, maseram colocadas à venda com a data de 

validade omitida ou alterada (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

Alguns países como a Rússia, Ucrânia, Geórgia, Moldávia, Índia e China 

apresentam problemas de desobediência de padrões de segurança alimentar e 

apresentam órgãos de controle facilmente corruptíveis, o que cria assim, condições 

para exportação para estes países, favorecendo a expansão do crime organizado 

multinacional. 

O roubo de animais também está presente nas áreas de Foggia, Bari, 

Benevento, Perugia e Arezzo onde há furtos de gado, porcos e ovelhas. Por vezes 

estão envolvidasem crimes na pecuária, algumas entidades públicas e alguns 

veterinários que auxiliam na emissão de documentos falsos que atestam a boa 

saúde dos animais doentes (que foram apreendidos pela polícia), conseguindo 

assim, a liberação do(s) animal (is) em apreensão.  
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Carne 

15,1 milhões de euros 

150 cabeças de gados  

90 milhões de euros em animais 

Quadro 11- Síntese do volume de negócios mafiosos em carnes 

Fonte: Rapporto SOS Impresa, Italia, 2005-2011/Elaboração própria 

 

 

3.4.4 Segmentos de comercialização e distribuição de produtos – 

supermercados e centros comerciais 

 

 

As organizações criminosas são capazes de controlar toda a cadeia de 

alimentos bem como, a comercialização e distribuição de produtos. Os 

supermercados, os centros de distribuição e grandes centros comerciais como 

shoppings se tornaram locais propícios à reciclagem de dinheiro sujo e ao 

desenvolvimento do empreendedorismo mafioso.  

Segundo Fukuyama (2004, p.68) 

 

Devido aos custos para encontrar informações a respeito de produtos e 
fornecedores, negociar contratos, monitorar desempenho e litigar e cobrar 
contas em mercados descentralizados, muitas vezes era mais eficiente 
trazer todas essas atividades para dentro dos limites de uma única 
organização hierárquica, que podia tomar decisões com base numa relação 
de autoridade (FUKUYAMA, 2004, p.20). 

 

Ademais, 

 

Custos de transação são economizados se alocando transações (que 
diferem em seus atributos) as estruturas de governança (as capacidades 
adaptativas e os custos associados a elas diferem) de uma forma 
discriminatória (WILLIAMSON, 2012, p.25). 
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Há evidências da influência de organizações criminosas neste segmento 

desde 2005. O centro comercial de Villabate16 é um exemplo de lavagem de ativos 

sujos, branqueamento de capitais, fraude contábil, bem como, os supermercados de 

Pomigliano D'Arco, na região de Nápoles; redes de supermercados em Modena, 

Brescia e Caserna. Na Puglia, a presença de grupos mafiosos é também encontrada 

em pizzarias, lojas promocionais, companhias de serviços, parques e shoppings.  

Em Pompéia, o supermercado principal da região (que mais tarde se tornou 

Auchan), se viu confiado a uma cooperativa do clã Cesarano, em que foi pago um 

suborno de 500 milhões de euros. Notou-se também a influência destas 

organizações no shopping center de Brancaccio; na cadeia de lojas “Big Top”; em 

empresas NAC e En Gen. Im. (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Ainda no Sul italiano, a polícia interceptou uma operação financeira 

envolvendo o Cash & Carry Migro; uma empresa de centros de distribuição de 

alimentos e complexos corporativos, entre estes Alvi Spa de Salerno; Eurocedi 

s.r.l.;Cash & Carry Bitonto e Cash Tesse Ltd em Modugno (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2005;2006;2007). 

Foi detectada a presença da Camorra de Nápoles e da Sacra Corona Unita, 

que organizavam uma fraude contra o Estado de aproximadamente 50 milhões de 

euros e que os consumidores pagavam o IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) 

para supermercados ou para empresas de distribuição cuja existência era 

desconhecida (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005;2006;2007). 

O clã Cantiello por sua vez, monopolizou o setor de distribuição de café, 

exigindo dos operadores na área de Casal di Principe (Caserta), uma mistura 

utilizada em sua produção e como pagamento, os funcionários ganhariam uma 

percentagem proporcional ao número de sacos vendidos. O mesmo mecanismo foi 

aplicado para a venda de produtos de confeitaria (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2005;2006;2007). 

De acordo com a Secretaria da Agricultura de Nápoles, a produção diária de 

sanduíches, pães, baguetes era realizada por pelo menos 2.500 padarias ilegais, 

que em muitos casos nem mesmo existiam. O volume de negócios do segmento de 

pães atingiu 500 milhões de euros por ano, o que o coloca em segundo lugar (atrás 
                                                           
16

Villabate é um centro comercial, rico pela sua agricultura, que produz uma espécie rara de citrino e 
pelo impetuoso desenvolvimento comercial. Para a Cosa Nostra, o controle de Villabate é estratégico, 
onde o desenvolvimento desta área estimula apetites finaceiros e políticos nacionais (Forgione, 2011, 
p.180). 
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da droga) como produto de maior distorção de preços das organizações criminosas 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

Os clãs com tamanha manipulação do mercado e por meio de ameaças são 

capazes de impor gostos e escolhas aos consumidores a ponto de determinarem a 

extinção da comercialização de um produto, como ocorreu no caso da distribuição 

da mussarela, café, leite, manteiga e iogurte (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 

2011). 

Para ilustrar, em um único mês no ano de 2009, foram apreendidos bens no 

valor de cerca de 700 milhões de euros na Sicília e em outra operação um valor de 

270 milhões de euros. Em Palermo, um montante de 250 milhões de euros além de 

ser descoberta a cobrança de um pizzo no valor de 500 mil euros de uma rede de 

supermercados (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008;2009;2010;2011). 

Em Nápoles, um caso particular, a presença Camorra é tão onipresente que 

esta exige de vendedores ambulantes a compra de caixas registradoras de uma 

única marca, para o qual a Camorra antecipa o dinheiro para a compra e ainda exige 

destes trabalhadores o pagamento pela proteção dos clãs.  

As organizações mafiosas investem cada vez mais seu capital em grandes 

cadeias de varejo. Isto porque sendo o agronegócio um dos setores de principal, a 

Máfia passa a controlar a produção até a comercialização e distribuição de um 

produto e desta forma, toda a cadeia produtiva.  

Os supermercados e os centros comerciais são excelentes para a “lavagem” 

de dinheiro, onde o ilícito se torna lícito e por serem grandes centros de recebimento 

e emissão de mercadorias; por terem acesso e controle de produtos nacionais e 

internacionais;acesso aos fornecedores de mercadorias e a possibilidade de 

construção de um novo centro comercial. 
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3.4.5 Turismo 

 

 

A Máfia começa a aparecer no ramo de entretenimento e se difundiu no 

ramo da hotelaria e turismo do início deste estudo (2005) até 2011 principalmente 

em grandes redes de hotéis e resorts.  

O hotel é operado como uma franquia e os clãs são responsáveis pela 

cobrança de abusivas tarifas diárias de hospedagem e inflação de custos incorridos 

no complexo turístico. 

O turismo e o entretenimento em geral permaneceram sendo um importante 

setor econômico que goza da atenção do crime organizado, principalmente através 

da imposição do pagamento de pizzo.  

Foi visto pela Máfia como uma alternativa de investimento da Máfia a partir 

de o momento em que o desempenho industrial não estava se mostrava positivo e 

que aponta maior risco ao realizar em fusões e aquisições.  

Desta forma, a Máfia passou a reinvestir no setor, passando, assim, a deter 

o controle de hotéis de pequeno e principalmente de grande porte, clubes e praias, 

bares e restaurantes pertencentes às redes hoteleiras.  

A presença da Máfia no turismo tem se alastrado pelo setor por não 

demonstrar capacidade de prevenção das ações de organizações criminosas. O 

fenômeno, ocorre em todo território italiano que pode ser explicado pela 

oportunidade que as organizações encontram em 7 mil quilômetros de extensão da 

Segmentos de comercialização e distribuição de produtos 

supermercados e centros comerciais 

2.500 padarias 

500 milhões de euros por ano 

Quadro 12 - Síntese do volume de negócios mafiosos em Segmentos de comercialização e 
distribuição de produtos 

Fonte: Rapporto SOS Impresa, Italia, 2005-2011/Elaboração própria 
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costa italiana, o que denota a tamanha margem para investimento em turismo e 

hotelaria. 

A presença destas organizações se dá principalmente nas quatro regiões do 

Sul da Itália, mas há também existem formas de infiltração na região de Lácio 

(pertencentes aos membros de Roman Banda Magliana) e na costa do Adriático, 

onde a Máfia russa também atua. 

A zona balneária é a que mais tem sofrido, como mostrado os restaurantes 

adjacentes às praias, aos bares e às salas de jogos que fazem parte de um 

determinado hotel ou resort. Desta forma, a Máfia se ramifica atuando no turismo e 

entreterimento, em restaurantes, casas noturnas e jogos.  

De acordo com o Rapporto SOS IMPRESA de 2008, 2009; 2010 e 2011, a 

Máfia foi detectada em uma série de redes hoteleiras, tais como hotel Catanzaro; 

Praia longa resort; Isola Capo Rizzuto; Roma Vila; Hotel Hilton; hotéis em 

Montecatini (Pistoia); aldeia Serenusa Hotel Licata; Clube Med Cefalu, dentre outras. 

Trabalhadores temporários eram forçados a trabalhar horas a mais, sem 

vínculos empregatícios; a cobrança de extorsão; corrupção; roubo, exploração e uso 

de resorts como meios ilegais para obter maior lucratividade e benefícios pessoais. 

Ademais, os grupos mafiosos causaram incêndios objetivando criar especulação ou 

ainda, para que os proprietários do setor fossem forçados a vender seus ativos por 

serem de interesse dos clãs ou por serem concorrentes ao olhar dos grupos 

mafiosos.  

Na Sicília, Catania, Messina, Campagna, Lazio, Puglia, Liguria, Palermo, 

Roma, Trapani, Toscana, Cosenza, Calábria no período em estudo foram os 

principais locais de investimentos, obtenção de dinheiro fácil e em que a prática do 

pagamento de pizzo também é realizada (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 

2010; 2011). 

Quando os pagamentos não foram realizados houve casos de incêndios que 

destruíram guarda-sóis, cadeiras, armazéns e cabines. Há ainda o monopólio de 

venda de cocos nas praias e a aquisição de cafés (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2008; 2009; 2010; 2011). 

Durante o período de 2008 a 2011 notou-se os primeiros sinais da presença 

do crime organizado na costa veneziana, com os primeiros sinais de extorsão para 
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adquirir o controle da venda de refrigerantes nas praias e ações criminais contra os 

vendedores ambulantes que operam ao longo da costa. 

 

3.4.6 Resíduos – Lixo 

 

A infiltração do crime organizado na área de gestão e eliminação de 

resíduos sólidos e urbanos é denominada como ecobusiness e é conhecida há 

algum tempo. O início das atividades mafiosas no mercado de resíduos se deu em 

2001 se perpetuando até 2010 e as regiões de maior ocorrência foram a Puglia, 

Campania e o Veneto. 

Somente no ano de 2005 foram 4.797 infrações no ciclo dos resíduos; 5.221 

indivíduos presos e um volume de negócios que girou em torno de 3,2 bilhões de 

euros (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005 a 2007).  

A concorrência de preços parece ser a única regra que caracteriza essas 

redes criminosas: com um custo reduzido em relação ao mercado.  

Uma das investigações mais importantes neste setor foi a Operação 

chamada de St. Patrick A, que se refere ao tráfico ilegal de resíduos e a poluição 

das águas subterrâneas do aquífero de Canosa, em que se computou um giro de 

mais de 200 milhões de euros (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005 a 2007). 

Na Campania, onde não há aterro, a Camorra controla diretamente ou 

indiretamente o despejo de resíduos e trabalha conjuntamente com os chamados 

colarinhos brancos (gestores públicos e empresários) que os auxiliam nesta tarefa 

(DINO, Alessandra e MAIEROVITHC, 2010, p.300-301). 

Somente nesta região são oito clãs gerenciando o negócio; 1.088 crimes; 

509 apreensões no valor de mais de 18 milhões de euros em 2007 (RAPPORTO 

SOS IMPRESA, 2005 a 2007).  

De acordo com as investigações, foram eliminados ilegalmente 

aproximadamente 50 mil toneladas de resíduos da região de Campania e na 

província de Foggia. Ali se deu a formação de um cartel de empresas legais de 

certificação regular para a atuação nesta atividade e autorização municipal, no 

entanto, são empresas de lavagem de dinheiro (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005 

a 2007). 
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A frequência e o tamanho dessas atividades criminosas tornaram-se, alguns 

territórios, alarmantes, sendo operações open-air de toneladas de resíduos. Os 

casos mais conhecidos são o aterro da Planície das Três Pontes que continha 

material químico, prejudicial à saúde dos ali residentes. 

Na Sicília, a disponibilidade de terras, mão de obra barata e uso dissuadido 

da violência, permitiu que a Máfia estabelecesse este segmento como um de seus 

negócios. Já em Umbria, a situação não é diferente, foram encontradas 45 mil 

toneladas de resíduos despejados ilegalmente em que as organizações faturavam 

cerca de um milhão e trezentos mil euros em 2007 (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2005; 2006; 2007). 

Em 2006 foram apreendidos por ordem da Procuradoria de Palermo, doze 

empresas que despejavam resíduos sólidos em aterros ilegais ou incineradores de 

lixo municipal, viu-se ainda, a existência de comércio ilegal de resíduos hospitalares 

e ausência de controle na destinação dos resíduos gerados pela petroquímica 

siciliana. 

Em Lazio, especialmente na província de Frosinone, os acontecimentos 

relacionados com o Valle del Sacco e inquéritos realizado no Vale do Liri, 

demonstraram uma situação alarmante. Na região de Veneto, Friuli Venezia Giulia e 

Trentino por sua vez, apresentam crescimento de despejo ilegal de resíduos 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

As empresas de descarte ilegal de resíduos revelaram-se holdingsde peso, 

com filiais no exterior (China e África), em que os interesses destas regiões se 

entrecruzam representando uma séria ameaça ao meio ambiente e à saúde dos 

cidadãos.  

Vale ressaltar que uma grande parcela de pequenos empresários se tornou 

mais ricos e que em suas empresas havia a contratação de parentes e amigos 

(compadrio) ou ainda, de indivíduos descendentes de famílias mafiosas conhecidas 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 
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3.4.7 Televisão, internet e rádio 

 

A influência de grupos mafiosos na televisão, internet e rádio se iniciaram 

em 2006 e permaneceram até 2011. Os clãs utilizam o rádio tanto com notícias 

como com as músicas para que seus negócios fossem expandidos e para a troca de 

informações. Assim como a rádio, a televisão envia mensagens e tem a função de 

enaltecer o consumo, o bem viver, a riqueza e a lucratividade que são 

comportamentos incentivados pelas organizações mafiosas. 

A internet é utilizada como uma mensageira de pizzini em que os mafiosos 

escrevem suas diretrizes/comandos aos demais da organização. Já, a rádio, através 

da música (trazendo mensagens), se tornou um veículo que atinge um alto número 

de pessoas independente de onde estão localizadas e que tem por função a troca 

mensagens, comunicação com foragidos e presos, e que assim, as diretrizes são 

passadas para os adeptos da organização. Ademais, foram encontrados estúdios de 

gravação sob comando dos clãs, que se tornam empresários daqueles que almejam 

sucesso na carreira artística além de atuarem como fornecedores de patrocínio e 

gerentes das agendas dos artistas (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005 a 2011). 

Os sets de filmagem permanecem sendo um grande atrativo à Máfia que 

realiza extorsões para que as pessoas do meio não sejam incomodadas, além de 

que as organizações criminosas forçam atores e figurantes a solicitarem seus 

serviços. 

Resíduos – lixo 

4.797 infrações no ciclo dos resíduos 

5.221 indivíduos apreendidos 

Giro de 200 milhões de euros 

1.088 crimes 

509 apreensões  

Quadro 13 - Síntese do volume de negócios mafiosos em Resíduos – lixo 

Fonte: Rapporto SOS Impresa, Italia, 2005-2011/Elaboração própria 
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A Camorra ainda conseguiu infiltrar-se no filmeadaptado do best-seller 

Gomorra de Roberto Saviano, vencedor em Cannes em 2008 e que foi indicado pela 

Itália como seu candidato para o Oscar de o melhor filme de língua estrangeira.  

O clã ainda exigiu dinheiro de proteção aos trabalhadores que também eram 

da montagem do palco para o concerto anticamorra, dedicado a Roberto Saviano, 

realizado na cidade de Castel Volturno, onde em 2008, onde ocorreram algumas 

cenas de violência (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

 

3.4.8 Jogos 

 

A Máfia se mostrou presente neste segmento desde 2006. Os vídeos 

pockers, casinos, loterias, raspadinhas 17 (em que a perda do apostador é zero) e as 

corridas de cavalos são formas seguras e rentáveis para os grupos mafiosos 

investirem seus rendimentos ilícitos: uma única corrida pode render até 50 mil euros.  

O crime organizado sempre se mostrou interessado no segmento de 

jogatinas e apostas e permaneceu com a sua atuação sem abandonar as formas 

clássicas predatórios tais como a extorsão, as corridas de cavalo, a fraude, a 

agiotagem e as apostas ilegais. 

Estas atividades são encontradas no Norte e no Sul italiano. Só em 2006, a 

operação chamada Relé deteve 7 corridas ilegais; apreenderam 143 

cavalos;prenderam cerca de 300 pessoas; um hipódromo foi fechado; três estábulos 

bloqueados e foram apreendidos mais de 10 mil embalagens de medicamentos e de 

drogas ilegais para dopar os animais. Já em Nápoles, foram apreendidos 33 

dispositivos de jogos ilegais, 5 controles remotos, cerca de 3 mil euros em dinheiro - 

somente em mãos de cambistas (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

Muitas dessas atividades têm uma estreita ligação com as instituições 

públicas, prova esta que 200 mil máquinas caça-níqueis e vídeo poker receberam 

autorização e estão localizados em locais públicos (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2005;2006;2007). 

Segundo dados divulgados da Guardia di Finanza, 13.600 máquinas caça-

níqueis foram apreendidas somente em 2006. Estas estavam localizadas em bares, 

                                                           
17

Alguns exemplos: Casino Crazy, Launch of Magic, Super Caça-níqueis, Milionário. 
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pubs, discotecas e outros locais públicos na Itália (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2005; 2006; 2007). 

Na compra de umaficha para o jogo, o jogador se sente seguro, pois recebe 

um certificado de autorização e garantiade monopólios estatais que comprovama 

idoneidadedo jogo, o que faz com que o jogador seja persuadido a colocar o seu 

dinheiro na aposta. No entanto, este jogo e o prêmio a ser ganho, inexistem e o 

jogador perde o seu dinheiro, que será de uso das organizações.  

A ocorrência de corridas ilegais de cavalo também. Além de cavalos, os 

cães são comercializados e treinados para se tornarem assassinos em casos de 

julgarem necessário intimidarum indivíduo ou como símbolo de status, demarcação 

de um território e com o intuito de afirmação do domínio social de um clã.  

Os cães têm também a função de levar as crianças ou jovens para os 

interesses do clã. Algumas vezes as crianças são confiadas a cuidarem dos cães, 

induzindo vagarosamente a participação destas nestas organizações enquanto os 

jovens ficam com a responsabilidade de treinar os animais para momentos de 

combate. 

Na Puglia, ao comprar bilhetes premiados para Lotto, Super Enalotto, 

raspadinhas e apostas desportivas, os jogadores são abordados pelos clãs que 

estão prontos para comprar os bilhetes de vencedores, oferecendo um ganho na 

venda que varia de cinco a dez por cento e que tem a função de lavar o dinheiro das 

organizações, já que este bilhete comprovará e justificará a rendaproveniente de 

atividades ilícitas e a compra de bens e atividades comerciais (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2005; 2006; 2007). 

O interesse das organizações da Máfia pelo jogo se elevou quando se 

tornou um negócio real. Se antes os monopólios estatais tinham a tarefa de reprimir 

o jogo, ao tornarem os jogos uma empresa independente, visando à lucratividade, 

este segmento passou a ser visto pela Máfia como um mercado em potencial 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 2009; 2010; 2011). 

A tendência desta forma é de que a atuação das organizações mafiosas 

neste segmento cresça, embora seja desigual e afete apenas alguns jogos, como 

máquinas caça-níqueis, loterias instantâneas, apostas desportivas e poker.  

De acordo com uma análise dos primeiros 4 meses de 2011, a renda através 

de jogos foi em torno de 24 bilhões de euros sendo, em NewSlots (39,7%); seguido 
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pelas loterias (19,3%); jogo de Lote (18,3%); Superenalotto e similares responsáveis 

por (13,8%) e bingos com uma porcentagem menor, 2,6%. Os vídeos pockers, uma 

vez introduzidos, passaram a representar 9% desta renda e apostas com cavalos 

0,80%. Estas estimativas confirmam que o mercado ultrapassa 70 bilhões de euros 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

O mercado de jogos é um modo para um clã se enraizar, popularizar-se e 

oferecer uma vasta gama de oportunidades e serviços à população graças à 

disponibilidade de caixa, um conhecimento cada vez mais sofisticado e novas 

tecnologias. 

Alguns clãs: 

Obtiveram a concessão, através de mandatários, para bingos e casas de 

apostas; 

Exigiram aos comerciantes o aluguel de vídeo pockers; 

Geriram as casas de jogo e jogos de azar, promovendo todo o lote e as 

corridas de cavalos clandestinas; 

Entraram no segmento de jogos on-line, substituindo gradualmente os 

casinos; 

Compraram bilhetes premiados legalmente; 

Forneceram empréstimos aos jogadores. 

De acordo com estimativas de negócios da SOS Impresa, os jogos ilegais 

movem mais de 4 bilhões de euros, dos quais 3,6 bilhões são geridos diretamente 

pelas organizações criminosas, sem contar a renda de apostas (cerca de 750 

milhões e euros) e a exigência de renda pizzo (cerca de 400 milhões de euros). 

Basicamente, se vê uma evolução real das organizações criminosas na indústria de 

jogos, de modo que se pode infiltrar facilmente neste segmento (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2008 a 2011). 

O segmento de video poker é o que desperta a maior preocupação que 

abrange toda a Itália com maior ocorrência na Sicília, Calábria, Campania, Palermo, 

Ligúria, Piemonte, Lombardia. O método mais utilizado pelas atividades da Máfia é a 

imposição de jogos de vídeo e máquinas caça-níqueis em locais públicos e privados, 

exigindo do estabelecimento uma percentagem do que foi lucrado, que acabam por 

garantir uma renda em torno de 5-6 bilhões de euros por ano (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2008 a 2011). 
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A imposição de vídeo pocker está provando ser uma das ferramentas mais 

eficazes para a infiltração da Camorra no norte da Itália. 

No que se refere às corridas de cavalo, os clãs têm participado mais 

assiduamente no comércio ilícito de substâncias dopantes ilegais e drogas proibidas 

- que normalmente seguem os mesmos canais de drogas usadas em cavalos, além 

de roubarem ou assassinarem os cavalos como meios de extorsão. Os animais são 

criados e trancados em baias nem sempre adequados às necessidades e quando 

não são capazes de participar da equitação, são enviados para abate ilegal. Além 

das corridas atingirem um valor 50 mil euros, os clãs podem oferecer empréstimos 

aos apostadores para que permaneçam apostando mesmo que não tenham mais 

dinheiro (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

 

 

Jogos 

Renda de 24 bilhões de euros  

143 cavalos apreendidos 

10 mil embalagens de medicamentos ilegais 

13.600 máquinas caça-níqueis apreendidas por ano 

50 mil euros valor de uma corrida 

Quadro 14 - Síntese do volume de negócios mafiosos em Jogos 

Fonte: Rapporto SOS Impresa, Italia, 2005-2011/Elaboração própria. 
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3.4.9 Casas noturnas 

 

As drogas e a prostituição se mantiveram no escopo da Máfia em casas 

noturnas onde os indivíduos passam a conhecer os serviços dos clãs ou os já 

clientes continuam comprando. Além disso, para o cliente que estiver impossibilitado 

de pagar pela droga ou pelos serviços de prostitutas, os clãs concedem 

empréstimos a taxas abusivas, que farão com que sua lucratividade aumente 

também com esta atividade. 

Em 2011, há muitas boates e discotecas sob controle da Máfia italiana e 

estrangeira. Para a Máfia nacional (Itália), as casas noturnas garantem o movimento 

giratório de dinheiro, mantém o papel estratégico da organização e a fidelização de 

clientes (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

As investigações dos anos de 2010 e 2011 mostraram que os diferentes clãs 

são facilmente inseridos na gestão de clubes da região da Campânia, Toscana, 

Ligúria e Emilia, da Lombardia e costa Adriática. De acordo com algumas 

estimativas, a Máfia controla 80% da vida noturna italiana (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2008 a 2011). 

Um argumento semelhante pode ser feito para a Máfia chinesa. A operação 

recente entre Prato e Florença levou a conclusão de que mercadorias entre 

Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sicília, trazem 

alta capacidade de inserção da comunidade chinesa no ambiente econômico, com a 

organização e a imposição de extorsões para a proteção do exercício dos 

compatriotas econômicos. A exploração da prostituição, um aumento acentuado nas 

casas noturnas e restaurantes, está sob domínio de gangues desta mesma etnia.  

Em 2010, ocorreu uma série de crimes como o tráfico de armas, a extorsão, 

o tráfico de drogas, violência, incêndios e danos às empresas públicas e 

principalmente às boates, discotecas, restaurantes e clubes de praia, cujos 

proprietários se recusaram a pagar o pizzo.  

As organizações mafiosas estiveram presentes em casas noturnas a partir 

de 2007 (considerando o período abordado pela dissertação), no entanto a 

movimentação financeira não foi divulgada. Estes locais se tornaram atrativos por 

sinalizarem um alto ganho com a promoção de jantares, comercialização de 

bebidas, shows eróticos, serviços de segurança (remetendo a origem da Máfia, 
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como protetores), bem como a prostituição de jovens principalmente provenientes de 

países do Leste Europeu.  

Caso não haja o pagamento do pizzo ou a aceitação de se estabelecer um 

acordo com as organizações, as punições são as mesmas observadas em outras 

atividades como incêndios, quebras de janelas, adulteração de fechaduras de portas 

e chamadas telefônicas enfatizando que para a continuação das atividades do 

estabelecimento, os empresários devem ter a permissão dos clãs (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2008;2009;2010;2011). 

 

3.4.10 Mercado imobiliário e construção civil 

 

Em 2008 foram descobertas construções ilegais, sem título de habilitação, 

recrutamento de técnica, trabalhadores e máquinas e equipamentos cedidos pelas 

organizações criminosas para a construção civil. 

Além disso, duas empresas foram acusadas por fornecerem concreto para 

uma construção ilegal e que os fornecedores seriam de clãs mafiosos. Além de 

cimento, barras e perfis de aço também são cedidos por estas organizações. 

Outro dado importante se refere aos municípios de Casa di Principe e San 

Cipriano. Uma casa alugada para funcionários da OTAN são de propriedade da 

família de Antonio Iovine, um dos fugitivos pertencentes à Máfia. De acordo com o 

jornal Corriere della Sera de 27 de Outubro de 2010, o bem da organização Camorra 

tem prestado serviços para a OTAN e que outras construções da Máfia são 

moradias de Autoridades norteamericanas e suas famílias, com pagamentos que 

giram em torno de 1.500 mil a 3 mil euros por mês (RAPPORTO SOS IMPRESA, 

2008;2009;2010). 

Até mesmo comunidades menos favorecidas como as ciganas, a Máfia 

cobra a taxa de proteção, em torno de 50 euros por mês, mesmo que seja para 

estas habitem em casas extremamente humildes. Caso não seja efetuado o 

pagamento, o clã ordena ações de intimidação como nas demais situações, sendo 

elas, incêndios, roubos e demais atos de vandalismo aos apartamentos 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 
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3.4.11 Cadeia de Restaurantes 

 

No passado, os restaurantes eram somente pontos de encontros dos clãs 

para definição de estratégias, estabelecimento de filiações e até a concretização de 

assassinatos. Com as gangues de nova geração o segmento de restaurantes 

tornou-se além da função original, outro local para a circulação do dinheiro, 

contribuindo para o crescimento do lucro destas organizações (RAPPORTO SOS 

IMPRESA, 2008 a 2011).  

A presença das organizações mafiosas na cadeia de restaurante se dá por 

toda Itália, principalmente em Roma, Milão, Toscana, Emiglia Romagna, Lombardia 

e Liguria(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

Existem clãs que se desentenderam em seus territórios de origem e 

acabaram se deslocando para encontrar parceiros de negócios em que o intuito é a 

abertura de restaurantes e filiais dos já existentes. 

O restaurante é o final da cadeia de produção, atingindo o ápice das 

atividades dos clãs. Assim a Máfia atua desde a produção agrícola ou pecuária, 

seguindo à distribuição e comercialização destes produtos em supermercados – 

verticalizando sua produção ou em shoppings ou ainda no segmento hoteleiro até a 

venda destes em restaurantes e bares. Desta forma, a Máfia elimina possíveis 

concorrentes, monopolizando um setor, um segmento ou ainda, uma forma 

contratual.  

Outra maneira de elevarem seu poder é a determinação de um território em 

que atuarão, pois a partir disto, outras organizações também mafiosas, não tem 

permissão para atuarem ali.  

Quando o restaurante não pertence ao clã e este cobra a taxa de proteção 

ao proprietário e esta não é paga, o clã pede a posse total do estabelecimento, 

deixando o verdadeiro dono impotente e sem capital. 

Na Lombardia em restaurantes, bares, pizzarias, Bio Solaire Solaire Café 

Coco como L' Mesmo Ltd., foram neste período pontos de encontros de clãs 

(RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

Na Ligúria, por sua vez, em bares, na creperia Chicco Chicco, no restaurante 

Locanda Lucia, o clã Madonia Fiandaca Lo Iacono se fez presente, utilizando o local 

para limpar o dinheiro adquirido com o tráfico de drogas. 
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Em Emilia Romagna, Bolonha e Rimini, bares, restaurantes, estavam 

relacionados com o clã Silence. Na Toscana por sua vez, os restaurantes e as 

pizzarias foram detectadas como pontos estratégicos do clã Terracciano-Vollaro e 

do clã Casalesi Mallardo (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008 a 2011). 

Na Úmbria, os clãs calabreses Marando encontraram uma maneira de fazer 

negócios com a aquisição do Parque das Oliveiras, um restaurante de luxo. 

Na Puglia, a Sacra Corona Unita utilizou-se do restaurante Al Rugantino 

Mondeo srl, bem como a Florio saliência. 

Já em Campagnia, os clãs tomaram alguns restaurantes da região e 

empresas locais como Taste & Sabor, restaurante La Bella Napoli, o café no estádio 

em Catânia, pontos de gerênciado clã Mazzei (RAPPORTO SOS IMPRESA, 2008; 

2009; 2010; 2011). 
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CONCLUSÃO 

 

A dissertação buscou analisar a atuação da Máfia na economia da Itália em 

anos recentes, de 2005 a 2011. O objetivo inicial da pesquisa era avaliar se a 

atividade crimonosa teria aumentado com a crise deflagrada em 2008 e se teria 

contribuído para suavizar seus efeitos recessivos. Esse objetivo teve que ser 

relativizado, já que a imprecisão dos dados disponíveis tornou impossível fazer 

comparações seguras entre períodos específicos. A maior parte dos trabalhos sobre 

o tema utiliza estimativas e correlações. Com isso, o trabalho concentrou-se em 

fazer uma apresentação ampla das atividades da Máfia em seus entrelaçamentos 

com as estruturas econômicas, empresas e instituições públicas. 

A dissertação tomou como referência os estudos de economia do crime e de 

economia institucional, especialmente para a análise do ambiente que dá lugar à 

persistência e à expansão da rede criminosa no país, o que implica considerar o 

papel fundamental das instituições públicas e do Estado italiano em geral. 

Problemas e falhas das instituições governamentais permitem que a Máfia assuma 

papéis em que substitui Estado e os bancos, principalmente em períodos de crise, 

em que cidadãos e empresas sofrem com políticas recessivas e restrições fiscais. 

O Estado é considerado fraco quando desempenha mal o seu papel como 

assegurador, protetor e garantidor de estabilidade econômica. O principal entrave 

dos Estados fracos é a fraqueza de suas instituições, que implica a incapacidade de 

prover estabilidade financeira e assistência em momentos de crise. 

A Máfia substitui o Estado por conta do mau funcionamento estatal ou 

institucional. A ausência ou má prestação de serviços públicos dão lugar ao 

desenvolvimento de um Estado paralelo que passa a executar e controlar estes 

serviços. Essa atividade demanda certo grau de organização, mesmo ilegal, que 

possui um comando próprio, gerência ou administração e execução. Desta forma, a 

organização infiltra-se nas instituições estatais e disputa o poder do Estado, como se 

fosse concorrente, porém contra a lei.  

A extorsão é uma prática típica mafiosa. A organização cobra uma 

“proteção” dos empresários, isto é, se cobra uma taxa para que não se pratique 

contra eles ou seus familiares ou amigos alguma ação de natureza violenta.  
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Foram percebidos, ao longo dos anos, elementos de mudança nas maiores 

organizações mafiosas instaladas na Itália (Cosa Nostra, ´Ndrangheta, Sacra 

Corona Unita e Camorra). Elementos estes que revelam um interesse por parte 

destas organizações em se adaptar a um sistema mais flexível, de “rede”, de 

alianças, a fim de controlar as grandes operações de lavagem de dinheiro. Para tal 

flexibilização, a Máfia procurou se adaptar a novas "exigências do mercado" e 

desenvolver atividades e práticas mais próximas da legalidade. 

Essas organizações aumentaram as formas de integração com a sociedade 

civil passaram a usar instrumentos de comunicação e procedimentos tecnológicos 

avançados, de modo a oferecer novas possibilidades de emprego para criminosos 

profissionais e para jovens desempregados, além de ampliar a oferta de produtos e 

serviços aos cidadãos.  

A Máfia dispõe de alianças sólidas com o sistema político e econômico, 

tornando a integração com o sistema legal, mais simples. O uso de recursos ilícitos 

foi expandido para o mercado de transações lícitas e o uso da força e da violência 

foram exportados e terceirizados. Vale ressaltar que os “colarinhos brancos” e a 

criminalidade organizada proporcionam à Máfia capacidades técnicas e de 

planejamento para programar grandes investimentos e gerenciar atividades 

complexas que sozinha dificilmente obteria. Ademais, as formas para que as 

economias legalizada e ilícita se multipliquem são as câmaras de compensação 

institucionais ou parainstitucionais - instituições estas interessadas na acumulação 

e/ou na especulação financeira.  

Com receio do futuro econômico pessoal e empresarial, os indivíduos 

passam a buscar o crédito fácil, rápido e sem burocracia. Estes são fornecidos pelas 

organizações criminosas, que cobram juros acima do mercado e contribuem para o 

aumento do endividamento familiar e do empresariado italiano. Com a queda do 

consumo, o empobrecimento da classe média e a falência de algumas empresas, o 

desgaste social ficou evidente. Tal fenômeno se deu de maneira generalizada, 

envolvendo também famílias mais pobres e microempresas, que só se desenvolvem 

com uma situação econômica positiva na região oupaís em que estão instaladas. A 

Máfia cria vínculos estáveis com setores da economia legal, ganhando fluxos de 

caixa estáveis que permitem manter a sua lucratividade e o que é chamado 

tecnicamente de lavagem de dinheiro. 
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A queda no consumo por conta da crise econômica no final de 2008 e a 

escassez do crédito, devido à crise financeira, fizeram com que aumentassem as 

indicações de que a incidência da Máfia na economia italiana esteja crescendo. Há 

sinais de que a Máfia se reafirmou nos setores em que já era atuante e se inaugurou 

nos demais setores. Afirma também sua posição de mantenedora da saúde 

financeira das empresas que adquirem seus serviços (seja por imposição ou não) e 

dos setores da economia italiana bem como, da lucratividade empresarial e ainda, 

de seu papel em concessões de créditos. 

É possível perceber a relação entre o aumento do número de falências de 

estabelecimentos comerciais e outros tipos de empresas com o crescimento da 

busca pelo crédito. Isto ocorre porque em detrimento à falência da empresa, o 

empresário, recorre ao crédito de organizações criminosas, que geralmente, os 

oferecem com maior facilidade, para reestabelecer a saúde de suas empresas. 

As organizações mafiosas, por opção e necessidade, tornaram-se estruturas 

cada vez mais complexas, flexíveis e adaptáveis, que mudam de objetivos e 

estratégias em relação às mudanças de contexto social e econômico, que se 

articulam através de pequenas e médias empresas. Estas empresas são fortemente 

hierárquicas, podem lidar com grandes mercados (extorsão, drogas, roubo); de 

nicho (extorsões) e terras (municípios, distritos, regiões). São capazes de reforçar as 

condições de monopólio, limitando competições estrangeiras e gerenciar operações 

complexas. Desta forma, os agentes mafiosos são capazes de captar recursos 

(especialmente público) e realizar investimentos diretos como qualquer outro grupo 

empresarial. Além disso, é evidente que o poder adquirido por redes criminosas não 

é gasto apenas dentro de sua organização para gerenciar suas atividades, mas 

também fora delas, em contato com as instituições - algumas nas áreas políticas, de 

administração pública e sociedade civil. Ademais, estabelecem relações com 

políticos, profissionais liberais, funcionários públicos com os quais as Máfias criaram 

relações de reciprocidade que visam seus respectivos interesses. 

As organizações criminosas incidem em setores de primeira necessidade, 

como saneamento básico, habitação, transporte rodoviário e recursos hídricos, mas 

também estão presentes em setores estratégicos da economia italiana como a 

agricultura e distribuição comercial; a pecuária; em segmentos como de peixes; 

carnes; o turismo; jogos e casas noturnas; resíduos (lixo); rádio, internet e televisão 
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comercial que permanecerão no escopo das organizações no período subsequente. 

No período que compreende 2005 (início do estudo desta dissertação) a 2007, a 

Máfia foi se fazendo presente em todas as etapas de uma dada cadeia produtiva, 

alterando a livre concorrência, influenciando a formação de preços, qualidade de 

produtos e a empregabilidade nos setores que serão levantados.  

As crises geopolítica (processo de unificação da Itália, divisão de 

províncias), econômica (falta de liquidez) e estrutural (problemas institucionais e 

organizacionais) são ocasiões exploradas pelas organizações mafiosas em que se 

tornam oportunidades para a lucratividade, enriquecimento e a penetração na 

economia e nas finanças.  

O cenário atual nacional (Itália) e internacional nos permite acreditar que a 

crise representa uma excelente oportunidade para enriquecer as organizações por 

uma série de razões.  

O primeiro elemento que favorece o processo de enriquecimento da Máfia é 

o número de demissões e desemprego. Centenas de milhares de trabalhadores 

perderam seus empregos, especialmente jovens e no Sul do país, que acabaram por 

migrar para atividades ilegais como falsificação, tráfico de drogas, jogos de azar, 

fraude, comercialização de mercadorias falsificadas, dentre outras, vendo nestas 

alternativas uma possibilidade de melhorar sua situação profissional. Estas 

atividades passam a ser apoiadas pelas suas próprias famílias, pois garantem a 

sobrevivência e independência econômica. Sendo assim, o número de envolvidos 

com o crime organizado cresce exponencialmente. 

O segundo é a vasta liquidez financeira das organizações mafiosas, trazida 

principalmente por aquelas envolvidas no tráfico internacional de drogas. Uma forte 

contração de liquidez por conta das dificuldades financeiras fez com que o sistema 

bancário se resguardasse e deixasse de oferecer as linhas de crédito que eram 

oferecidas ou ainda, se tornaram mais exigentes na concessão de créditos tanto 

para as pessoas jurídicas quanto às físicas. Sendo assim, a Máfia passou a assumir 

os riscos que os bancos não estavam dispostos, concedendo empréstimos às 

pessoas e empresas que não encontram outro meio para se salvaguardar da crise 

econômica ou para investir em seus negócios.  
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Desta forma, pode-se observar que a permanência da Máfia nos setores e 

assim, na economia italiana implica na aceitação da hipótese de que é uma 

instituição forte, enraizada na história deste país e em constante desenvolvimento. 
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ANEXO A - NOTÍCIAS RELEVANTES DO ANO DE 2008 

 

 

Casini: Sapevano che con la mafia non aveva nulla a che fare  

 

 

PALERMO - «Abbiamo sempre saputo che Cuffaro con la mafia non ha nulla 

a che fare, sono certo che in appello cadranno anche queste altre accuse che in 

primo grado si sono manifestate». Lo ha detto Pierferdinando Casini, leader dell'Udc. 

Alla notizia che Salvatore Cuffaro, condannato a 5 anni ed interdetto perpetuamente 

dai pubblici uffici, ha già dichiarato che non si dimetterà, Casini ha aggiunto che 

«Cuffaro aveva espresso con chiarezza l'intenzione di dimettersi se fosse stato 

condannato per mafia, ed avrebbe fatto bene, ma noi eravamo certi che non avesse 

nulla a che fare con la mafia ed io sono certo che in appello cadranno anche le altre 

accuse».  

PALAZZO CHIGI: RISPETTO PER LE SENTENZE - Le sentenze si 

rispettano come si rispettano i diritti degli indagati. Si deve fare sempre chiarezza nel 

rispetto dei diritti della persona». E' stato questo il commento espresso sulla 

sentenza da parte di Palazzo Chigi, nel consueto briefing serale.  

DI PIETRO: «RIPORTARE L'ETICA NELLA POLITICA» - «Se non si riporta 

l'etica nella politica sarà la crisi della democrazia» sostiene il ministro delle 

Infrastrutture Antonio Di Pietro commentando la condanna di Totò Cuffaro.  

BERLUSCONI: «PIENA PATOLOGIA» - Silvio Berlusconi, a proposito della 

sentenza di condanna del governatore della Regione siciliana, ha detto: «che gli 

italiani esprimono già con i numeri dei sondaggi che siamo in piena patologia e che 

c'è da fare un risanamento di tutto l'ambito giudiziario molto in profondità». 

LUMIA: «SI DEVE DIMETTERE» - «Ho sempre sostenuto la necessità che 

Cuffaro si dimettesse anche prima di questa sentenza e confermo questa richiesta di 

fronte a una sentenza di condanna in primo grado per un reato di per sè gravissimo» 

ha detto Giuseppe Lumia (Pd), vicepresidente della Commissione parlamentare 

antimafia. La Sicilia - ha aggiunto Lumia - seguendo l'esempio dei tanti imprenditori 

che si stanno ribellando alla mafia e stanno chiedendo trasparenza, ha bisogno di 

una nuova stagione fatta di legalità e sviluppo».  

http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_18/mafia_cuffaro_ad9affa4-c5dd-11dc-8434-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_18/mafia_cuffaro_ad9affa4-c5dd-11dc-8434-0003ba99c667.shtml
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ORLANDO: «DISASTRO SOCIALE» - Leoluca Orlando, portavoce di Italia 

dei Valori, premettendo di non voler commentare lasentenza, ha però detto di 

«credere che per un ovvio rispetto dell’etica e delle Istituzioni, Cuffaro non avrebbe 

dovuto candidarsi, per quelle frequentazioni che ha ammesso e al di là della valenza 

giudiziaria delle stesse; avrebbe così evitato alla Sicilia e ai siciliani l’ennesimo 

danno d’immagine. E’ triste - ha aggiunto Orlando - vedere oggi alcuni chiederne le 

dimissioni dopo averne condiviso il sistema di potere, beneficiando della sua 

subcultura di governo e favoritismo». «Per quanto mi riguarda, il mio giudizio etico e 

politico su Cuffaro e sul suo operato rimane quel che era: non soltanto ha 

determinato un disastro sociale, economico ed amministrativo in Sicilia ma ha anche 

e soprattutto contribuito ad un imbarbarimento etico delle Istituzioni».  

PIERO GRASSO: «PROVATO IL FAVOREGGIAMENTO» - Sul governatore 

siciliano Cuffaro, Piero Grasso ha osservato che «è rimasto provato il 

favoreggiamento da parte sua nei confronti di singoli mafiosi, ma non è stata provata 

l’aggravante di favoreggiamento a Cosa Nostra». Per quanto riguarda le affermazioni 

di Cuffaro, che ha detto di voler restare alla presidenza della Regione e di non volersi 

dimettere, Grasso ha commentato: «Sono valutazioni che lascio alla politica». 

NANIA: «NOTIZIA RASSICURANTE» - «Che il presidente della Regione 

Siciliana non sia mafioso o colluso con la mafia è un primo significativo passo ed una 

notizia rassicurante per i siciliani e la politica» ha detto in una nota il vicepresidente 

dei senatori di An, Domenico Nania, in merito alla sentenza sul processo «Talpe in 

Procura». «Auguro al presidente Cuffaro - aggiunge Nania - che nei successivi gradi 

di giudizio cadano le altre accuse a suo carico». 

 

18 de Janeiro de 2008–Fonte: Corriere della sera 

  

http://www.corriere.it/cronache/08_gennaio_18/mafia_cuffaro_ad9affa4-c5dd-11dc-8434-0003ba99c667.shtml
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Maxi sequestro di beni mafiosi 

 

 

ROMA - I giudici del tribunale sezione misure di prevenzione di Palermo 

hanno ordinato il sequestro di beni riconducibili a boss di Cosa nostra, per un valore 

complessivo di circa 300 milioni di euro. I provvedimenti sono sei e riguardano i 

capimafia dei mandamenti mafiosi di Pagliarelli, Noce, Malaspina-Cruillas, Bocca di 

Falco e le famiglie di Torretta, Carini e Castelvetrano. Tra i destinatari del 

provvedimento vi è anche il boss Antonino Rotolo, arrestato nel giugno 2006 

nell'ambito dell'operazione «Gotha». Il sequestro a riguardato 14 società, 102 

immobili, 10 automobili e 44 rapporti bancari e polizze assicurative.  

LA SODDISFAZIONE DI AMATO - Il ministro dell’Interno Giuliano Amato ha 

espresso la sua soddisfazione per l’operazione «Un colpo durissimo, che vale 

probabilmente quanto la cattura di un grande boss e forse di più». «Sono convinto 

che questa sia la strategia vincente: sottrarre alla mafia i suoi beni significa colpirla 

nei suoi organi vitali, mettendone in crisi tutta l’organizzazione», ha sottolineato il 

ministro dell’Interno in una nota, aggiungendo che «è anche motivo di soddisfazione 

l’ennesima testimonianza dell’unità dello Stato in questo sforzo contro la mafia, dalla 

magistratura alla Guardia di Finanza e a tutte le Forze dell’ordine».  

 

05 de fevereiro de 2008–Fonte: Corriere della sera 
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Mafia, 90 arresti tra Palermo e Stati Uniti 

 

 

PALERMO - Scardinato l’asse della mafia tra Sicilia e Stati Uniti. Per 90 

persone sono stati disposti provvedimenti restrittivi da parte dei magistrati della 

procura distrettuale di New York e dei pm della Direzione distrettuale antimafia di 

Palermo (i nomi) nell'ambito dell'inchiesta «Old bridge». Coinvolti esponenti delle 

famiglie mafiose palermitane, nomi già noti per le inchieste sui traffici internazionali di 

stupefacenti tra l'Italia e gli Stati Uniti, che avrebbero riallacciato relazioni sul territorio 

americano, in particolare con uomini della famiglia mafiosa americana degli Inzerillo-

Gambino. LA RETATA - Nella maxi operazione ai danni di Cosa Nostra sono stati 

impiegati oltre 300 uomini della squadra mobile di Palermo e del Servizio centrale 

operativo della Polizia di Stato. L'attività d'indagine dei poliziotti si è sviluppata in 

stretto raccordo con la Procura distrettuale antimafia di Palermo con il coordinamento 

della Direzione nazionale antimafia. Gli arresti hanno permesso di disarticolare 

ulteriormente le famiglie mafiose collegate all'ex capo di Cosa Nostra, Bernardo 

Provenzano, e, dopo di lui, a Salvatore Lo Piccolo, anche in relazione ai suoi 

collegamenti internazionali. A Palermo la squadra mobile e il Servizio centrale 

operativo hanno eseguito circa 30 ordini di fermo disposti dalla Dda, mentre a New 

York sono stati effettuati 60 arresti. 

I BOSS AMERICANI - I magistrati newyorchesi hanno ordinato, tra gli altri, 

anche l'arresto di Frank Calì, ritenuto il nuovo capomafia della famiglia Gambino. Il 

boss, secondo le indagini condotte in maniera congiunta dall'Fbi e dal Servizio 

centrale operativo della polizia di Stato, è da alcuni anni in contatto con i mafiosi 

palermitani che facevano capo a Bernardo Provenzano e Salvatore Lo Piccolo. Tra 

gli arrestati anche l’altro boss italo-americano Filippo Casamento. L'analisi dell’Fbi 

sui flussi finanziari riferibili al gruppo mafioso di New York Calì-Gambino-Inzerillo ha 

consentito di individuare numerose società americane che operano nel settore delle 

costruzioni e della distribuzione di prodotti alimentari, per un giro d'affari di milioni di 

dollari. Al centro della complessa struttura societaria riferibile a Frank Calì e di 

molteplici flussi finanziari e bancari, secondo l'Fbi, ci sarebbe uno studio legale di 

Brooklyn. LEGAMI CON LA SICILIA - L'indagine finanziaria del Bureau evidenzia 

notevoli collegamenti con l'Italia e con boss palermitani, ma in particolare mostra un 

ruolo importante che avrebbe avuto lo studio legale di Brooklyn che gestisce le 

http://www.corriere.it/cronache/08_febbraio_07/mafia_nomi_fermati_fec2058a-d587-11dc-aa3d-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/cronache/08_febbraio_07/viaggi_boss_6da127fe-d580-11dc-aa3d-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/cronache/08_febbraio_07/viaggi_boss_6da127fe-d580-11dc-aa3d-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/cronache/08_febbraio_07/indagine_versante_palermitano_c0b1cbbc-d592-11dc-aa3d-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/cronache/08_febbraio_07/indagine_versante_palermitano_c0b1cbbc-d592-11dc-aa3d-0003ba99c667.shtml
http://www.corriere.it/cronache/08_febbraio_07/mafia_uomini_chiave_cc567030-d583-11dc-aa3d-0003ba99c667.shtml
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transazioni finanziarie e le attività di intermediazione connesse all'acquisto di 

immobili, al controllo di numerose società per conto di Frank Calì e di altri indagati 

che fanno parte del clan di «Franky boy».  

PIZZINI E INTERCETTAZIONI - «L'operazione odierna è il naturale sviluppo 

delle indagini condotte negli ultimi anni dalla procura di Palermo, che si sono 

concluse con la cattura di Provenzano e dei Lo Piccolo» ha spiegato Pietro Grasso, 

procuratore nazionale antimafia. All’origine della maxi operazione ci sono una serie 

di indizi raccolti grazie a “pizzini” di eccezionale rilievo, come ha spiegato lo stesso 

Grasso, e intercettazioni ambientali e telefoniche. Tutti questi indizi hanno 

evidenziato il nuovo asse tra le famiglie palermitane e americane di Cosa nostra. Al 

centro del ponte tra i due mondi c’era la famiglia Gambino di New York. Dalle prove 

raccolte è emerso tra l’altro che i vertici di Cosa nostra hanno a lungo discusso sul 

ritorno a Palermo di alcuni membri della famiglia Inzerillo. Al termine della guerra di 

mafia dei primi anni '80 alcuni affiliati al clan erano stati risparmiati dalla mattanza a 

condizione di restare negli Stati Uniti. Evidentemente, però, in nome del nuovo asse 

tra Palermo e New York i capi della mafia avevano deciso di archiviare gli antichi 

dissapori e cancellare la lunga scia di sangue. 

«VOLEVANO RIENTRARE NEL TRAFFICO DI DROGA» - Con un progetto 

preciso. «Il tentativo da parte della mafia palermitana di ristabilire rapporti con la 

malavita nordamericana c'è stato perché Cosa Nostra siciliana coltivava l'intenzione 

di rientrare nel traffico di droga, molto più lucroso delle estorsioni» ha spiegato il 

procuratore distrettuale di Palermo, Francesco Messineo, commentando l'operazione 

Old bridge. Dello stesso parere Piero Grasso. «Ci sono - ha ricordato il procuratore 

nazionale antimafia commentando al Viminale gli esiti dell'operazione - dichiarazioni 

di collaboratori che hanno detto che stava per partire un progetto per cui il boss 

Mandalà poteva importare cocaina a prezzo stracciato. C'era quindi una prospettiva 

concreta». Grasso ha poi sottolineato che «risultati sul piano repressivo come questo 

danno fiducia ai cittadini, danno sicurezza, evitano la rassegnazione e fanno vedere 

che non tutto è immutabile». «Non è un caso», ha rilevato, che in Sicilia si viva una 

stagione di denunce e di ribellione contro il racket. 

 

07 de fevereiro de 2008(última modificação: 08 de fevereiro de 2008)–Fonte: 

Corriere della sera 
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Ecco i dodici punti per cambiare l'Italia 

 

 

ROMA - Dalla Fiera di Roma Walter Veltroni lancia «dodici proposte 

innovative per cambiare l'Italia». Il candidato premier del Pd le ha esposte alla platea 

dell'assemblea costituente del Pd. 

INFRASTRUTTURE - «Primo: modernizzare l'Italia significa scegliere come 

priorità le infrastrutture e la qualità ambientale - ha detto - per colmare il ritardo che 

l'Italia ha accumulato. Diciamo no alla protesta Nimby e sì al coinvolgimento e alla 

consultazione dei cittadini. Sì agli impianti per produrre energia pulita, ai 

rigassificatori, ai termovalorizzatori e al completamento della Tav». 

MEZZOGIORNO - Secondo punto programmatico «è il grande obiettivo di 

innovazione del Mezzogiorno, della sua crescita, che è la crescita dell'Italia». Veltroni 

dice no ad una «politica che disperda fondi in una miriade di programmi, mentre 

diciamo sì a una drastica e veloce revisione dei programmi europei». 

SPESA PUBBLICA - Terzo obiettivo «il controllo della spesa pubblica». Negli 

anni di governo della destra - spiega Veltroni - è aumentata la spesa primaria 

corrente, «mentre il governo Prodi ha risanato e migliorato i conti pubblici. Per questo 

il nostro slogan è spendere meglio, spendere meno». 

RIDUZIONE TASSE - Il quarto obiettivo del Pd «è fare quello che non è mai 

stato fatto: ridurre le tasse ai contribuenti leali, ai lavoratori dipendenti e autonomi 

che oggi pagano troppo». Un obiettivo che si traduce nello slogan: «Pagare meno, 

pagare tutti». 

LAVORO DONNE - Quinto punto del programma «è investire più di quanto 

mai sia stato fatto sul lavoro delle donne». Perché «oggi in Italia ci sono tre 

patologie: bassi tassi di occupazione femminile, bassa natalità e alti tassi di povertà 

minorile. E noi vogliamo trasformare il capitale umano femminile in un asso per la 

partita dello sviluppo». 

CASE IN AFFITTO - Al sesto punto programmatico c'è il problema della 

casa. Veltroni vuole aumentare le case in affitto e la «costruzione di circa 700 mila 

nuove case da mettere sul mercato a canoni compresi tra i 300 e i 500 euro». 

DOTE FISCALE - Settimo obiettivo «è quello di invertire il trend demografico 

mediante l'istituzione di una dote fiscale: 2500 euro al primo figlio e aiuti per gli asili 
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nido». Veltroni ha quindi rimarcato la necessità della lotta alla pedofilia, «il più 

orrendo dei crimini». 

UNIVERSITA' - Ottavo posto nel programma del Pd è quello dell'università. 

«Cento nuovi campus universitari e scolastici entro il 2010 «perché la società dovrà 

contare sul talento e sul merito dei ragazzi italiani». 

PRECARIETA' - Nono punto: «la lotta alla precarietà, la qualità del lavoro e 

la sua sicurezza». Per Veltroni «la sicurezza sul lavoro è un diritto fondamentale 

della persona umana, che non può essere comprato e venduto a nessun prezzo». 

Quanto ai giovani precari dovranno raggiungere il minimo di 1.000 euro mensili. 

SICUREZZA - Decimo obiettivo è quello della sicurezza «perché far sentire 

sicuri i cittadini è uno dei principali obiettivi del Pd». Il segretario del Pd vuole 

maggiori fondi per le forze dell'ordine e ribadisce la certezza della pena come uno dei 

cardini dell'azione di governo del centrosinistra. 

GIUSTIZIA - Undicesimo punto è quello della giustizia e della legalità. 

Ricordando le parole di Napoletano Veltroni dice «che da troppi anni c'è uno scontro 

nel Paese sulla giustizia e tra politica e magistratura. Proporremo norme innovative 

per la trasparenza delle nomine di competenza della politica. Nel nostro ordinamento 

inseriremo il principio della non candidabilità in Parlamento dei cittadini condannati 

per reati gravissimi connessi alla mafia, camorra e criminalità organizzata o per 

corruzione o concussione». 

INNOVAZIONE - Ultimo e dodicesimo punto è quello dell'innovazione: 

«Vogliamo portare la banda larga in tutta l'Italia e garantire a tutti una tv di qualità». Il 

segretario del Pd dice che è necessario superare il duopolio tv «e correggere gli 

eccessi di concentrazione delle risorse economiche, accrescendo così il pluralismo e 

la libertà del sistema». 

 

16 de fevereiro de 2008–Fonte: Corriere della sera 
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Mafia: condannato ex assessore Udc  

 

 

AGRIGENTO - L'ex assessore e deputato regionale dell'Udc Vincenzo Lo 

Giudice è stato condannato dal Tribunale di Agrigento a 16 anni e otto mesi di 

reclusione al termine del processo scaturito dall'operazione antimafia denominata 

«Alta Mafia». L'ex politico era imputato di associazione mafiosa.  

Per Lo Giudice l'accusa aveva chiesto 18 anni. Con lui sono stati condannati 

anche il presunto capomafia di Canicattì Calogero Di Caro, l'ex sindaco Ds di 

Canicattì Antonio Scrimali, il figlio di Vincenzo Lo Giudice, Calogero Lo Giudice, ex 

presidente del Consiglio provinciale di Agrigento e l'ex consigliere provinciale Udc ed 

ex capo del Genio civile di Caltanissetta Calogero Iacono.  

 

29 de fevereiro de 2008(última modificação: 01 de março de 2008)– Fonte: 

Corriere della sera 
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Anche il piccolo commercio ora si ribella al «pizzo»  

 

 

PALERMO — Le testimonianze raccolte nell'aula-bunker dell'Ucciardone, 

con i taglieggiati che hanno riconosciuto e indicato al giudice i taglieggiatori, sono 

ormai agli atti. Ora si aspettano il rinvio a giudizio e il processo. Ma un primo risultato 

storico è stato già raggiunto. Per la prima volta, su 46 commercianti e imprenditori 

costretti a pagare il «pizzo» alla mafia palermitana, più della metà ha collaborato con 

investigatori e inquirenti, accusando boss e picciotti protagonisti del racket. 

Ventiquattro di loro, con nomi e cognomi pubblicati sui giornali dopo l'arresto del 

campomafia di Palermo ovest Salvatore Lo Piccolo e la scoperta dei suoi libri-mastri, 

hanno ammesso e raccontato come, quanto e a chi pagavano la tassa imposta da 

Cosa Nostra. Gli altri rischiano il rinvio a giudizio come favoreggiatori, insieme ai 48 

estortori finiti in carcere negli ultimi mesi. 

«E' un avvenimento senza precedenti », spiega l'avvocato Ugo Forello, che 

col collega Salvo Caradonna rappresenta le parti offese nei processi. Che poi 

aggiunge: «Non bisogna fermarsi. Oggi c'è una straordinaria coincidenza di 

condizioni favorevoli, dall'azione delle forze dell'ordine e della magistratura 

all'esistenza di efficaci strutture di supporto, fino al sostegno della società civile. E' 

un'occasione unica, e per questo dico: ora o mai più». 

Ora o mai più è un riferimento alla possibilità di affondare la mano nel mondo 

del racket, facendo emergere il controllo mafioso sommerso (ma neanche tanto) su 

una città in cui sembra di respirare aria di liberazione. Gli aderenti ad Addiopizzo e i 

responsabili dell'Associazione Antiracket hanno riempito Palermo di adesivi con la 

scritta «Liberazione in corso - Continuiamo a denunciare il pizzo» nell'anniversario 

dell'omicidio di Libero Grassi, l'imprenditore assassinato il 29 agosto 1991 perché 

ritrovatosi solo contro i boss. E hanno indicato sulla piantina della città gli esercizi 

commerciali i cui proprietari hanno accusato gli estortori (circa 50 nell'ultimo anno) o 

dichiarato pubblicamente il proprio rifiuto di pagare, oltre 300. Ne è venuta fuori 

l'immagine plastica di un'estensione della rivolta civile inimmaginabile fino a poco 

tempo fa. Certo, chi si sottomette è ancora in maggioranza, ma quella carta mostra 

una macchia di libertà in via di espansione nella capitale della mafia. E chi vuole 

scrollarsi di dosso il giogo delle cosche lo sottolinea senza enfasi, perché la battaglia 
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sarà ancora lunga, ma con la convinzione che qualcosa d'importante si sta 

realizzando. 

«Chiediamo a tutte le associazioni di categoria di seguirci su questa strada 

— dice Enrico Colaianni, presidente dell'Associazione Antiracket palermitana —, e 

alla Confindustria regionale che ha annunciato la coraggiosa decisione di voler 

espellere chi paga il pizzo di non fermarsi alle cifre dichiarate, ma di produrre risultati 

maggiori e concreti. Senza limitarsi a operazioni di facciata. Anche perché nel mondo 

della grande impresa chi sceglie o accetta di denunciare rischia ancora di rimanere 

escluso da commesse e appalti importanti. Non potremo dire di aver vinto finché non 

ci saranno segnali tangibili e irreversibili di non voler più convivere con un fenomeno 

considerato finora come un costo aggiuntivo d'impresa. Adesso finalmente si sta 

diffondendo l'idea che sia un disvalore economico e sociale, e come tale va trattato e 

sanzionato ». 

In una delle sue ultime uscite pubbliche, davanti al ministro dell'Interno, il 

presidente onorario delle Federazione Antiracket Tano Grasso ha ribadito la 

necessità di «stabilire per legge l'obbligo della denuncia», con tanto di procedure 

amministrative contro chi si sottrae. E se nel frattempo il Comune di Palermo guidato 

dal centrodestra decidesse di costituirsi parte civile nei processi contro gli estortori, 

come richiesto più volte dai legali di Addiopizzo e da una delibera del consiglio 

comunale, sarebbe un altro passo avanti. Nell'ultimo anno, nei dodici processi in cui 

al fianco della parti offese sedevano anche gli avvocati dell’Antiracket, sono stati 

condannati 93 dei 114 imputati, che si sono visti infliggere 815 anni emezzo di 

carcere e un ammontare di risarcimenti a favore della Federazione di 136.000 euro. 

Cifre in cui vanno considerati gli sconti di pena concesso grazie ai riti abbreviati e dei 

risarcimenti riconosciuti dai giudici ma non ancora quantificati. Ancora in corso sono 

altri 5 procedimenti contro 36 imputati e 9 inchieste su 131 indagati.  

Tra le testimonianze raccolte per il processo agli estortori del clan Lo Piccolo, 

particolarmente significative sono quelle di chi ha denunciato per la prima volta i 

mafiosi - ammettendo così di pagare il «pizzo» - anche di fronte ai propri familiari. Il 

titolare di un bar-tabaccheria non aveva confidato nemmeno a sua moglie che 

quell’uomo che veniva ogni giorno a prendere il caffè, tanto gentile e affabile, era 

l’esattore di Cosa Nostra. Un imprenditore ha raccontato che chi riscuoteva la tassa 

mafiosa era un vecchio compagno di giochi, poi arrestato e condannato per omicidio, 
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che dopo vent’anni di galera gli si è presentato a pretendere soldi. Impunemente, 

come niente fosse. Un commerciante ha rivelato di aver riallacciato i rapporti con la 

figlia proprio grazie alla scelta di denunciare («era raggiante», racconta l’avvocato 

Forello). E un altro, il quale si vergognava davanti al figlio studente di Giurisprudenza 

quando il suo nome comparve sul giornale nella lista di chi era sottomesso alla legge 

del racket, dopo la denuncia s’è sentito dire dal ragazzo: «Tranquillo papà, vai avanti. 

Anzi, avresti dovuto farlo prima». Sono i segni di un ricambio generazionale anche 

tra le vittime del «pizzo »: i giovani cresciuti all’indomani della stagione delle stragi e 

del terrorismo mafioso mostrano di aver acquisito una coscienza che li porta a 

rifiutare la convivenza e la connivenza con l’Antistato chiamato Cosa Nostra.  

Nell’aula dell’Ucciardone, al difensore di un imputato che voleva sapere quali 

minacce concrete il suo cliente gli avesse fatto per taglieggiarlo, un imprenditore che 

scuciva qualche migliaio di euro all’anno ha risposto: «Nessuna promessa esplicita di 

violenze, avvocato. Ma se con questo lei vuole intendere che quindi io pagavo di mia 

volontà, allora le dico che non ha capito niente. Non mi hanno mai puntato la pistola 

in faccia, ma la minaccia era implicita in chi mi chiedeva i soldi, e nel fatto stesso che 

lo faceva senza averne alcun titolo». E’ il famoso «contesto» mafioso, tanto più forte 

in zone e borgate come quelle di San Lorenzo, Partanna Mondello, Tommaso Natale 

e Sferracavallo, dove era noto il controllo dei Lo Piccolo e dove tutti conoscono tutti. 

Un «contesto» che forse, adesso, comincia a incrinarsi. E che fa insistere l’avvocato 

Forello sul tasto che adesso non bisogna fermarsi: «Perché potremo dire di avere 

sconfitto il pizzo non quando non ci sarà più nessuno a pretenderlo, ma quando non 

ci sarà più nessuno disposto a pagarlo».  

 

15 de setembro de 2008–Fonte: Corriere della sera 

  



156 
 

La mafia russa e le sue ramificazioni 

 

 

WASHINGTON – Per gli agenti dell’Fbi la Tambvoskaya è una delle 

organizzazioni mafiose più temibili. Una rete tentacolare che ha rafforzato di recente i 

rapporti con i cartelli messicani, responsabili dell’invio di cocaina verso gli Usa. La 

banda prende il nome da Tambov Oblast, la regione dove sono nati i fondatori, 

Vladimir Kumarin (detenuto in Russia) e Valery Ledovskikh, ed è composta da 

centinaia di seguaci. Forte nella regione di San Pietroburgo, controlla decine di 

società e imprese. Un piccolo impero che protegge con qualsiasi mezzo. I suoi 

capisaldi all’estero sono in Europa. 

GERMANIA E SPAGNA - La Germania è una delle piazza finanziarie del 

gruppo: una delle teste pensanti della rete è stata arrestata in estate a Berlino. 

Gestiva insieme alla moglie una società di copertura per il riciclaggio del denaro. Juri 

Salikov, altro pezzo da novanta catturato a Malaga, girava l’Europa con un 

passaporto (autentico) rilasciato dalla Germania anche se non sa pronunciare 

neppure una parola di tedesco. L’altro avamposto, molto gradito dai boss, è la 

Spagna. Nella penisola i criminali hanno investito molto denaro e molti boss hanno 

deciso di viverci. Una presenza messa in luce dall’operazione Troika lanciata dalla 

polizia spagnola. Secondo numerosi rapporti investigativi la Tambvoskaya gode di 

buone sponde politiche a Mosca ed è in affari con i servizi segreti russi. 

L'INCIDENTE STRADALE - Un legame denunciato anche dall’ex 007 

Alexander Litvinienko, ucciso a Londra con il polonio: sembra che la vittima avesse 

collaborato con la magistratura spagnola. Non ha avuto miglior destino Mikhayl 

Monastirsky. Ex deputato russo - ha ammesso di essersi comprato il seggio con 300 

mila dollari -, membro della Tambvoskaya in Spagna, ha deciso di collaborare con gli 

investigatori spagnoli e ha fornito informazioni preziose. Sulle attività nella Costa del 

Sol, sui rapporti tra mafia e potere, sulle trame dei boss. Un dettagliato racconto che 

è diventato poi una sorta di testamento d’accusa. Monastirsky, che temeva di essere 

fatto fuori, è morto in «un incidente stradale» in Francia. Non parlerà più. 

 

01 de outubro de 2008–Fonte: Corriere della sera 
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Mafia e calcio, interrogato Zamparini 

 

 

ROMA - «Non voglio commentare nulla, parlo solo di calcio». Il presidente 

del Palermo calcio, Maurizio Zamparini, non proferisce parola sull'interrogatorio a cui 

è stato sottoposto dai pm della Dda del capoluogo siciliano Francesco del Bene, Nico 

Gozzo e Gaetano Paci e dal procuratore aggiunto Alfredo Morvillo, negli uffici della 

Guardia di finanza di Roma. «Non ho niente da dire, chiedete tutto ai pm. Io parlo 

solo di calcio» ha detto uscendo l'imprenditore friulano. Il patron è stato ascoltato in 

qualità di testimone nell'ambito dell'inchiesta su presunti interessi della cosca 

mafiosa di San Lorenzo sulla società di calcio che, mercoledì scorso, ha portato 

all'arresto dell'ex responsabile tecnico del settore giovanile della squadra rosanero, 

Giovanni Pecoraro, e dell'avvocato Marcello Trapani, che è anche procuratore di 

alcuni calciatori. 

DIRIGENZA ROSANERO - Al centro dell'interrogatorio i ruoli dei dirigenti del 

Palermo calcio e i rapporti di Zamparini con Trapani e Pecoraro. Il presidente del 

club ha ricostruito i ruoli della dirigenza rosanero e ha sostenuto di avere licenziato 

Pecoraro subito dopo avere appreso che il suo nome era venuto fuori in alcuni 

«pizzini» dei boss Lo Piccolo. Zamparini ha invece negato di avere avuto rapporti 

con Trapani, sostenendo di non averlo mai incontrato. I pm che coordinano 

l'inchiesta si riuniscono giovedì per decidere, anche alla luce delle dichiarazioni di 

Zamparini, se risentire i testimoni già interrogati: l'ex dirigente sportivo Rino Foschi, 

l'amministratore delegato della società Rinaldo Sagramola, Antonio Schio 

responsabile dell'area tecnica e Rosario Argento, responsabile del settore giovanile 

del club. 

 

01 de outubro de 2008– Fonte: Corriere della sera 
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Mafia, la conquista dell'America  

 

 

Al primo sguardo, questo libro sembra un film che abbiamo tutti già visto. 

Sembra Fronte del porto, con la meravigliosa faccia da schiaffi di un giovane Marlon 

Brando che dapprima si inchina, poi si ribella alle leggi non scritte che fanno dei 

docks di New York il regno del racket di uomini, dei portuali le complici vittime di un 

sistema di intimidazione, di omertà, di violenza. O sembra Il padrino, con la faccia 

dello stesso Brando avvizzita dagli anni e impietrita dai doveri, la maschera di 

un'«onorata società » che fieramente rivendica i propri istinti, le proprie regole, i 

propri valori: passione per la famiglia, rispetto della parola data, vigore nel rendere il 

colpo.  

Ma appunto, quello di Salvatore Lupo non è un film, è un libro, anche se ha 

un titolo degno di Sergio Leone: Quando la mafia trovò l'America (Einaudi). Ed è un 

grande libro, che per la prima volta racconta — con gli attrezzi del più solido mestiere 

storiografico — oltre un secolo di «intreccio intercontinentale»: la vicenda della mafia 

italo-americana come fenomeno impossibile da capire senza un andirivieni perpetuo 

fra la costa occidentale della Sicilia e la costa orientale degli Stati Uniti, Palermo e 

New York, Castellammare del Golfo e Little Italy. Una storia da scrivere salendo e 

scendendo dalle navi, spiando in ogni loro viaggio i Masseria e i Terranova, i Luciano 

e i Gambino, i Mangano e gli Inzerillo... Il lettore lo avrà intuito: Lupo rigetta il vecchio 

argomento liberal secondo cui la mafia siciliana sarebbe un mito negativo, una 

leggenda nera inventata dagli americani anglosassoni per denigrare gli immigrati 

italiani. Così pure, Lupo rigetta il più aggiornato argomento cultural secondo cui la 

mafia siciliana si ridurrebbe a un codice condiviso, sarebbe il modo di funzionare di 

un'intera società imperniata sulla parentela e sulla clientela. Né sociologo né 

antropologo, Lupo ragiona in modo diverso: da storico. Per lui, studiare la mafia 

significa ricostruire biografie, rintracciare itinerari, ritrovare tradizioni; ma soprattutto 

significa riconoscere network, cioè reti umane. In dialetto siciliano, la parola «cosca» 

non indica forse un recipiente fatto di corde intrecciate?  

La prima ondata mafiosa di cui Lupo scrive la storia è quella degli isolani che 

sbarcarono in America a cavallo del 1900, e fecero fortuna con il racket dei prodotti 

tipici della loro terra, agrumi, sardine, olio d'oliva. Un poliziotto newyorkese di origini 

italiane, Joe Petrosino, non tardò molto a scoprire lo schema ternario sul quale la 
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criminalità organizzata fondava il dominio sui traffici: fase uno, minaccia 

dell'estorsione; fase due, entrata in scena di un mediatore all'apparenza neutrale; 

fase tre, stipula del contratto di protezione. Ma Petrosino pagò rapidamente anche il 

prezzo della sua acutezza di sguardo: giunto a Palermo per indagare sul retroterra 

siciliano dei boss di New York, fu ucciso a colpi di pistola il 12 marzo 1909. La 

seconda ondata di mafiosi giunse in America all'indomani della Grande guerra, e 

fece fortuna negli anni Venti grazie alle opportunità illegali offerte dal proibizionismo. 

Tra spaccio di alcolici e gioco d'azzardo, fu quella l'età dell'oro per personaggi il cui 

nome stesso — una volta americanizzato, e associato all'italianissimo cognome — 

diceva di un destino intercontinentale: Vincent Mangano, Charles Gambino, Joe 

Bonanno, Lucky Luciano.  

Meno potenti dei boss ebrei nel traffico degli alcolici e nella gestione delle 

bische, i siciliani tennero testa agli irlandesi lungo i docks di New York, nel controllo 

sulla quotidiana «chiamata » di decine di migliaia di portuali. Se i moli del Lower East 

Side costituivano da tempo il regno di Luciano, i moli di Brooklyn divennero terra di 

conquista per Mangano, in un groviglio inestricabile di bande sindacalizzate, uomini 

di mano, coperture politiche. Mangano era originario della piccola Castellammare, al 

pari di Bonanno e di un altro capomafia che il volume di Lupo consegna alla storia: 

Salvatore Maranzano, misteriosa e stupefacente figura di boss che nel giro di pochi 

anni, tra il 1925 e il '31, riuscì a costruirsi nella grande New York un impero tanto 

criminale quanto diversificato. In teoria, Maranzano vendeva pesce da un lussuoso 

ufficio di Park Avenue. In pratica, Maranzano era dovunque la mafia avesse modo di 

prosperare, nell'immigrazione clandestina, nel gioco del lotto, nelle lavanderie a 

gettone, nelle pompe funebri, ogni volta vendendo protezione agli imprenditori 

minacciati dai suoi stessi sicari. Il tutto da devotissimo uomo di chiesa, facendo gran 

sfoggio di croci o di rosari, ed esprimendosi in latino meglio di un seminarista. Finché 

Maranzano non mise gli occhi sui moli del Fish Market controllati da Luciano, e 

venne puntualmente freddato tra le false dorature dell'ufficio di Park Avenue, per 

opera di un commando di ebrei travestiti da poliziotti.  

L'età dell'oro della mafia siciliana a New York si esaurì nei primi anni Trenta, 

quando una nuova leadership politico-giudiziaria — quella dei Roosevelt, dei La 

Guardia, dei Dewey — riconobbe nella lotta contro la criminalità organizzata un 

formidabile strumento di conquista del consenso. Si inaugurò allora il terzo capitolo di 
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una storia che Lupo ha la pazienza di seguire per mezzo secolo ancora, traversando 

le alterne vicende della Seconda guerra mondiale, del separatismo siciliano, del 

contrasto alla mafia in età kennediana, del narcotraffico corleonese su scala 

planetaria, sino ai fasti giudiziari degli anni Ottanta: quando l'acribia di magistrati 

come il newyorkese Rudolph Giuliani e il palermitano Giovanni Falcone provocò la 

caduta e la condanna, sulle due sponde dell'Atlantico, dei boss vecchi e dei nuovi, 

Bonanno e Gotti, Gambino e Inzerillo, Badalamenti e Buscetta.  

Trent'anni prima, il 2 maggio 1957, il salone di coiffure di un albergo di New 

York era stato il teatro dell'esecuzione sommaria di un capomafia temutissimo: Albert 

Anastasia, che fin dai tempi del proibizionismo si era fatto strada da killer sul fronte 

dei docks. Il calabrese Anastasia aveva sempre goduto di appoggi presso 

l'establishment democratico newyorkese. Ma la cosa che più colpisce di lui è il 

network familiare sul quale aveva edificato le proprie fortune di boss: un suo fratello 

faceva il leader sindacale degli scaricatori, un altro fratello faceva il prete. Sono tre 

personaggi che sembrerebbero tratti — pari pari — dal film di Elia Kazan che aveva 

trionfato a Hollywood nel '54, Fronte del porto. Salvo che la storia vera degli 

Anastasia non registrò affatto la virtuosa ribellione di un Marlon Brando. Non 

contemplò neppure alla lontana la possibilità di un lieto fine. 

 

17 de outubro de 2008–Fonte: Corriere della sera 
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Mafia Spa, attività da 130 miliardi l'anno 

Usura in crescita: le vittime sono 180mila 

 

 

ROMA - Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra Corona unita, unite 

sotto la provocatoria sigla Mafia Spa, hanno fatturato quest'anno circa 130 miliardi di 

euro, con un utile che sfiora i 70 miliardi al netto degli investimenti e degli 

accantonamenti. Il dato emerge dal rapporto «Sos impresa» di Confesercenti, titolato 

«Le mani della criminalità sulle imprese». Al primo posto degli introiti della Mafia Spa 

ci sono i traffici illeciti, che fanno segnare un attivo di 62,80 miliardi di euro. La 

principale fonte di guadagni resta il traffico di droga, con 59 miliardi di euro, mentre 

armi e altri traffici costituisco 5,80 miliardi dell’attivo, il contrabbando 1,20 miliardi e la 

tratta degli esseri umani 0,30. Ancora: 21,60 miliardi di euro arrivano dalle "tasse 

mafiose", ovvero racket (9 miliardi) e usura (12,60 miliardi); da furti rapine e truffe un 

miliardo. 

APPALTI E SCOMMESSE - L'attività imprenditoriale porta in bilancio 24,70 

miliardi di euro di attivo: appalti e forniture pesano per 6,50 miliardi, agromafia 7,50 

miliardi, giochi e scommesse 2,40 miliardi, contraffazione 6,30 miliardi, abusivismo 

2,2 miliardi. Un mercato emergente che inizia a dare un importante giro di affari è 

quello delle ecomafie che pesa per 16 miliardi di euro, marginale invece il giro della 

prostituzione che frutta solo 0,60 miliardi mentre da proventi finanziari ne arrivano 

0,75. Dal totale di 130 miliardi di fatturato ne vanno sottratti 60 di passività: 1,76 per 

stipendi di capi, affiliati, detenuti e latitanti, 0,45 miliardi per la logistica; per la 

corruzione la criminalità organizzata spende 3,8 miliardi, altri 0,70 servono per le 

spese legali; negli investimenti vanno 30 miliardi, nel riciclaggio 22,50 e 7,50 in 

accantonamenti. Il solo ramo commerciale, che incide direttamente sul mondo 

dell’impresa, ha ampiamente superato i 92 miliardi di euro, cifra intorno al 6% del Pil 

nazionale. 

ATTIVITÀ FRUTTUOSE - Ogni giorno una massa enorme di denaro passa 

dalle tasche dei commercianti e degli imprenditori italiani a quelle dei mafiosi, 

qualcosa come 250 milioni di euro al giorno, 10 milioni l’ora, 160mila euro al minuto. 

Il settore più in crescita, che pesa sulle imprese per 32 miliardi di euro, è quello 

dell’usura: aumentano gli imprenditori colpiti, sale la media del capitale prestato e 

degli interessi restituiti nonché dei tassi di interesse applicati, facendo lievitare il 
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numero dei commercianti colpiti a oltre 180mila, con un giro d’affari intorno ai 15 

miliardi di euro. Stabile il giro del racket delle estorsioni, dove rimane 

sostanzialmente invariato il numero dei commercianti taglieggiati, 160mila, con una 

lieve contrazione dovuta al calo degli esercizi commerciali e all’aumento di quelli di 

proprietà di malavitosi. Cala il contrabbando, in parte sostituito da altri traffici, mentre 

cresce il peso economico della contraffazione, del gioco clandestino e delle 

scommesse. 

I NUMERI DEL PIZZO - Un capitolo del rapporto è dedicato al pizzo a 

Palermo e Napoli. Con degli esempi: un euro per tenere un banco al mercato a 

Palermo, tra i 5 e i 10 a Napoli; un massimo di 500 euro per un negozio, ma se è 

elegante o nel centro il prezzo sale a mille. Se si possiede un redditizio supermercato 

servono almeno 3mila euro, che possono arrivare anche a 5mila; per un cantiere la 

somma da sborsare a Palermo è di 10mila euro. I soldi versati hanno superato 

abbondantemente i 6 miliardi di euro: numeri che rapportati alla crisi economica 

diventano sempre più insopportabili per le imprese, molte delle quali preferiscono 

chiudere o cambiare città piuttosto che denunciare il malaffare. I commercianti 

taglieggiati sono circa 150mila, comunque meno di quelli che finiscono vittima degli 

usurai (180mila). In questo campo, gli interessi praticati dalla criminalità superano il 

10% mensile. Nel complesso il tributo pagato dai commercianti supera i 15 miliardi di 

euro. Un terzo degli imprenditori coinvolti si concentra in Campania, Lazio e Sicilia, 

ma preoccupa anche il dato della Calabria, il più alto nel rapporto attivi/coinvolti. A 

Napoli nel 2007 si sono registrati più fallimenti (7,2%, il 15% del totale nazionale). 

TRUFFE ALIMENTARI - Un altro settore molto inquietante (e in crescita) è 

quello delle truffe alimentari: falsificazione di date di scadenza sulle etichette di 

prodotti, macellazione clandestina e riconfezionamento abusivo di alimenti andati a 

male minacciano la salute degli italiani. Il rapporto «Sos impresa» indica che nel 

2008 i sequestri effettuati dai carabinieri dei Nas relativi ai generi alimentari sono 

aumentati del 93% rispetto al 2007. Il valore dei sequestri tra il 2005-2007 è stato di 

7,8 milioni di euro, mentre nei soli primi otto mesi del 2008 si è raggiunta la cifra di 

15,1 milioni. Infine, anche le ricariche telefoniche sono diventate un business per la 

malavita.  

Dopo la scoperta di una truffa di 50 milioni di euro nei confronti di Tim, le 

indagini hanno portato alla luce una vasta organizzazione criminale che vede 
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coinvolti gruppi pachistani, clan camorristici e un folto numero di imprese che 

gestiscono servizi telefonici a pagamento» si legge nel documento. 

 

11 de novembro de 2008(última modificação: 12 de novembro de 2008)–

Fonte: Corriere della será 
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ANEXO B - NOTÍCIAS RELEVANTES DO ANO DE 2009 

 

 

Fisco, i dati del 2009 

 

 

MILANO - Trenta miliardi di euro. A tanto ammontano i redditi non dichiarati 

nel 2009, secondo le cifre ufficializzate dalla Guardia di Finanza nel tradizionale 

incontro di fine anno. Oltre cinque i miliardi di Iva evasa in un anno. Le Fiamme gialle 

hanno individuato oltre ottomila tra evasori totali (6.715) e paratotali. A fine novembre 

2009, la Finanza aveva scovato 5,4 miliardi di evasione internazionale, con un 

aumento sul 2008 del 6,4%. La gran parte, equivalente al 31% del totale, in Svizzera; 

il 16% in Lussemburgo; il 6% a San Marino. I filoni investigativi attualmente in corso 

sono 1.400. Il contrasto all'evasione internazionale «ha uno spazio prioritario nel 

piano del 2010», ha detto il comandante delle Fiamme gialle, Cosimo D'Arrigo.  

I BENI DELLA MAFIA - Nelle operazioni contro i patrimoni della mafia, sono 

stati indagati in un anno 5.279 soggetti (tra persone fisiche e società) e sono stati 

sequestrati beni per circa 2 miliardi di euro. Un dato record, visto che rispetto al 2008 

le confische sono raddoppiate.  

CONVENZIONE CON LA SIAE - L'Agenzia delle Entrate e la Siae hanno poi 

rinnovato la convenzione antievasione per l'accertamento e il contrasto alle violazioni 

tributarie nel settore dello spettacolo e dell'intrattenimento. L'accordo, si legge in una 

nota, prevede la cooperazione per le verifiche in materia di Iva e imposta sugli 

intrattenimenti, oltre che sul versante dei controlli relativi al credito d'imposta 

riconosciuto agli esercenti di sale cinematografiche. Con il nuovo accordo, la Siae si 

impegna a svolgere almeno 20mila accessi l'anno, dei quali non meno del 15% volti 

a verifiche documentali su libri, registri e scritture, e a curare l'attivazione e il 

funzionamento dei sistemi di biglietteria automatizzata e dei misuratori fiscali. Sulla 

base della nuova convenzione, la Siae riceverà dall'Agenzia una remunerazione 

correlata al volume degli incassi lordi accertati nonchè un compenso per i soli verbali 

di constatazione di violazioni. È prevista inoltre una quota incentivante che sarà 

corrisposta esclusivamente al superamento degli obiettivi assegnati. Sono invece a 

carico della Siae gli oneri relativi alla formazione del personale, curata dalle Entrate, 

per il rilascio delle tessere ispettive erariali, nonchè per l'attivazione di corsi 
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specialistici al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività di controllo 

congiunto Entrate-Siae.  

 

18 de dezembro de 2009 - Fonte: Corriere della sera 
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ANEXO C - NOTÍCIAS RELEVANTES DO ANO DE 2012 

 

 

Coraggio, una Rai senza partiti - I POSSIBILI INTERVENTI 

 

 

L'occasione che si presenta, in questo primo trimestre 2012, per cominciare 

a liberare la Rai dalla stretta della politica è forse irripetibile: alla fine di marzo scadrà 

l'attuale Consiglio di amministrazione. Uno snodo ideale per varare una rapida 

riforma dei criteri di nomina della governance. A nessuno schieramento conviene più 

tenere in vita un meccanismo che include uno spoils system a ogni cambio di 

governo. Con le regole della legge Gasparri si accetta la prospettiva di un Cda 

fotocopia del governo in carica: e di lì discendono nomine «di area» nei tg e nelle reti 

attribuite con riti e criteri da Prima Repubblica, con tanto di bilanciamento per 

l'opposizione del momento. Il recente caso Minzolini è la punta più visibile di un 

iceberg tuttora vasto e solido. 

Dovrebbe essere interesse parallelo, e lungimirante, del centrodestra e del 

centrosinistra trovare una soluzione condivisa così come sta avvenendo in altri 

essenziali settori della vita economica, fiscale, sociale. La prospettiva di un 

commissariamento appare impraticabile sia per metodo (il 2011 chiude con un 

pareggio di bilancio) che per merito (la Corte costituzionale ha vietato da anni 

all'esecutivo ingerenze dirette nel servizio pubblico). Con ogni probabilità l'idea di un 

Consiglio più snello (cinque membri?) con un presidente non più mero arbitro e con 

un amministratore delegato dotato di poteri simili a quelli di qualsiasi grande azienda 

audiovisiva potrebbe funzionare e almeno avviare il cambiamento. 

Mario Monti ha scelto una tribuna Rai, quella di Fabio Fazio, per annunciare 

imminenti decisioni proprio sulla Tv pubblica. Viale Mazzini, ha detto, è «una forza 

del panorama culturale» ma occorrono «ulteriori passi in avanti» promettendo 

decisioni entro «qualche settimana». Monti riconosce alla Rai un ruolo importante 

nella vita sociale del Paese ma sa che bisogna allinearla al clima di un'Italia ormai 

diversa e alle regole degli altri Paesi europei. E sa anche che per la Rai occorre, 

forse più che altrove, un'intesa bipartisan. Sarebbe un vantaggio generale sostenerlo 

su questa via. 
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Ma qui è obbligatorio riflettere su un altro punto. Ha ancora senso una 

commissione parlamentare di Vigilanza Rai, ampia e pletorica, che nomina quasi 

tutto il Cda? Sergio Zavoli rappresenta per tutti un equilibrato e solido punto di 

riferimento. Ma la questione di fondo è un'altra. Nessuna Tv pubblica europea è 

sottoposta all'esame sia di un'Autorità (l'Agcom) che di un organismo bicamerale 

come quello italiano, continuamente dilaniato da fratture e polemiche (al punto da 

provare a stravolgere il senso stesso di una legge, come accadde nel marzo scorso 

con la par condicio quando Pdl e Lega tentarono di trasformare i talk show in tribune 

elettorali). Presidenti, consiglieri, direttori generali, direttori di rete e tg vengono 

continuamente convocati per audizioni che, nella stragrande maggioranza dei casi, 

non hanno effetti tangibili sulla qualità dei programmi e dell'informazione. 

Che la Rai debba essere sottoposta a un periodico e attento controllo 

parlamentare, è fuor di dubbio trattandosi di tv pubblica. Ma continuare a sottoporla a 

un mini-Parlamento troppo spesso litigioso significa negarle ancora, al di là di facili 

slogan, ogni vera prospettiva di autentica autonomia sia gestionale che editoriale. 

 

10 de janeiro de 2012 –Fonte: Corriere della sera 
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Pesquisa: máfia na Itália movimenta R$ 328 bilhões por ano 

 

 

A máfia italiana foi considerada por um estudo publicado na Itália como o 

"maior agente econômico do país", movendo cerca de 140 bilhões de euros (cerca 

de R$ 328 bilhões) por ano. As informações são da agência Ansa.  

De acordo com o relatório "As mãos da criminalidade", da organização Sos 

Impresa, a máfia é como se fosse "o primeiro banco da Itália, com 65 bilhões de 

euros [cerca de R$ 1,5 trilhão] de liquidez". Seu lucro, segundo o documento, supera 

as centenas de bilhões de euros.  

Apenas as atividades comerciais envolvendo a máfia italiana são 

responsáveis por 7% do Produto Interno Bruto (PIB). Entre os empreendimentos 

ligados às organizações criminosas estão principalmente bares e restaurantes, 

mercados, vendedores ambulantes e inclusive hotéis.  

Segundo o presidente da Confesercenti, entidade que representa o 

empresariado italiano, Marco Venturi, "mais de um milhão de empresários são 

vítimas de algum crime", o que representa um quinto dos empreendedores em 

atividade na Itália.  

Ele avalia que mais de 1.300 negócios comerciais sofram algum golpe da 

máfia por dia, "praticamente 50 a cada hora, quase um crime por minuto", detalhou.  

Venturi ainda observou que, em um momento de crise, a máfia "é o único 

sujeito econômico-empreendedor em grau de fazer investimentos". 

 

10 de janeiro de 2012 – Fonte: Notícias Terra Economia 
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Máfia é o maior agente econômico da Itália 

 

 

Os tentáculos da máfia movimentaram 140mil milhões de euros no país em 

2010. Estudo diz que a organização é o principal banco da Itália. 

“As mãos da criminalidade”. É este o título do estudo da SOS Impresa, 

associação italiana de comerciantes e retalhistas em prol da proteção e apoio ao 

livre empreendedorismo, que constata que em 2010 a máfia geriu um volume de 

negócios anual de 140 mil milhões de euros – e lucros superiores a 100 mil milhões 

de euros, já depois de deduzidos os valores dos investimentos e das provisões. 

A máfia, de acordo com este estudo, “é o principal banco da Itália, com 65 

mil milhões de euros de liquides. “Durante a atual crise econômica, as organizações 

da máfia foram os únicos “empresários” com capacidade para investir”, sublinha a 

SOS Impresa, citada pelo “ABC News”. 

Só as atividades comerciais envolvendo a máfia italiana – como bares e 

restaurante, mercados, vendedores ambulantes e incluse hotéis – são responsáveis 

or 7% do Produto Interno Bruto (PIB), diz o “Correio do Brasil” citando o relatório. 

De acordo com a SOS Impresa, a situação é de “emergência nacional” e 

afeta as empresas de todo o país, tendo a máfia deixado de ser considerada forte 

apenas no Sul da Itália. 

O relatório acusa a máfia de ter obtido a “fatia do leão” das suas vendas em 

2010 através da exploração de pequenas e médias empresas – recorrendo-se da 

usura, extorsão e mesmo roubo. 

Por comparação, a Eni – que tem uma participação na Galp Energia – é uma 

das principais multinacionais europeias do petróleo, mas em 2010 o seu volume de 

neg´[ocios foi inferior ao da máfia, ao ascender a 99 mil milhões de euros, salienta o 

jornal “Adnkronos”. 

Na Itália, quando se fala de máfia, o nome mais recorrente é o do clã 

siciliano Cosa Nostra. Mas existem mais três poderosas “redes” regionais do crime 

organizado no país – Camorra (região napoletana, Ndragheta (Calábria) e Sacra 

Corona Unita (Pugliese) – destaca o “ABC NEWS”. 

 

10 de Janeiro de 2012 – Fonte: Jornal de negócios 
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Com a crise na Europa, mafiosos oferecem crédito 

 

 

MILÃO - Na Itália, a Máfia ocupa o espaço deixado por bancos - que hesitam 

em voltar a emprestar - e fornece créditos a empresários. Na Grécia, associações 

criam moedas paralelas ao euro, enquanto em Portugal a informalidade explode e, 

na Espanha, o número de trabalhadores sem carteira assinada bate recordes.  

Entrando em seu quinto ano consecutivo de crise, a Europa vê o 

ressurgimento da economia subterrânea em vários países, principalmente aqueles 

afetados por duras medidas de austeridade e por uma proliferação de novos 

impostos.  

Segundo um levantamento realizado pela organização italiana SOS Impresa, 

com sede em Palermo, os diferentes grupos mafiosos italianos movimentam hoje 

cerca de 140 bilhões na economia local.  

"Com uma liquidez de 65 bilhões, a realidade é que a Máfia se transformou 

no maior banco da Itália", estima a instituição, criada para denunciar as práticas 

mafiosas de grupos criminosos.  

De acordo com a entidade, antes mesmo da crise iniciada em 2008, após a 

quebra do banco americano Lehman Brothers, os grupos como Cosa Nostra, 

Camorra e ‘Ndrangheta controlavam 7% do Produto Interno Bruto (PIB) italiano.Há 

algumas semanas, uma operação da polícia italiana mostrou os atuais tentáculos da 

Máfia, com o envolvimento de magistrados e funcionários públicos.  

O problema é que, com a chegada da crise e a decisão dos bancos 

tradicionais de fechar suas torneiras, pequenos empresários estão numa situação de 

fragilidade, o que permite à Máfia desembarcar oferecendo créditos e ajuda, em 

troca de favores e do silêncio absoluto dos envolvidos.  

"As vítimas são normalmente pessoas que trabalham no tradicional setor do 

comércio, seja com alimentos, roupas, floriculturas ou lojas de móveis", afirma o 

relatório. "Essas são categorias que, como muitas outras, estão pagando o preço da 

crise econômica."  

Escambo. Se na Itália a crise se traduz no fortalecimento de grupos 

criminosos, na Grécia o fenômeno da economia subterrânea ganha outra dimensão.  

Algumas cidades decidiram criar seus próprios mercados informais, 

enquanto outros grupos estabeleceram até mesmo moedas alternativas ao euro, 
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para escapar ao fato de que muitas famílias simplesmente não têm o mesmo volume 

de dinheiro que há quatro anos. 

Pela Grécia, existem pelo menos uma dúzia de esquemas alternativos 

criados por associações de bairro e pequenas cidades, para garantir o fornecimento 

de serviços e bens entre a população, sem necessariamente usar a moeda única 

europeia.  

O mais notório deles é o TEM, sigla em grego para Unidade Alternativa 

Local, uma espécie de moeda virtual. Um dos locais que mais têm usado o esquema 

é a cidade de Volos, onde 20% da população encontra-se desempregada. 

Mas, com a população ainda mantendo suas técnicas e capacidades 

profissionais, a opção foi criar um esquema para trocar serviços, sem 

necessariamente o uso de euros.  

Para fazer parte do esquema, um profissional se registra em um site e ganha 

créditos quanto mais serviços prestar à comunidade. Com esses créditos, pode 

trocar por outros serviços. Até mesmo uma espécie de cheque foi criado para 

permitir o pagamento por bens e serviços.  

Professores, eletricistas, barbeiros, técnicos e veterinários têm usado 

amplamente o serviço, além de padarias e pequenos supermercados. Na cidade, a 

nova moeda ganhou tal dimensão que comerciantes passaram a aceitar tanto euros 

como os TEMs.  

Informalidade. Tanto o caso grego como italiano escancaram o fato de que, 

depois de 30 anos de retração, a economia informal europeia volta a se expandir.  

Na Espanha, esse crescimento foi de 30% entre 2008 e 2010, o auge da 

crise. No caso da economia espanhola, a constatação foi a explosão do número de 

trabalhadores sem carteira assinada. O desemprego no país superou a marca de 

20%, e muitos optaram por aceitar trabalhar por salários mais baixos e sem proteção 

social, mas pelo menos mantendo seus empregos.Em Portugal, outro país afetado 

pela crise e pelas medidas de austeridade, dados oficiais revelam que a economia 

paralela já chega a 24,5% do PIB do país em 2011. Em três anos, a elevação foi de 

4 pontos porcentuais.  

Segundo um estudo da Universidade do Porto, US$ 52,6 bilhões já são 

movimentados na economia paralela do país, metade de todo o dinheiro emprestado 
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pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e pela União Europeia para resgatar o 

país.  

A constatação dos economistas é de que, se impostos fossem cobrados da 

economia paralela, o déficit fiscal português poderia cair dos atuais 9,1% do PIB 

para apenas 2,9% do PIB, recolocando o país dentro das regras de estabilidade do 

euro. 

Tanto Portugal quanto Grécia e Itália passaram nos últimos anos a liderar o 

ranking das maiores economias paralelas entre os países ricos, onde a média é de 

18% do PIB em esquemas informais. Há 20 anos, a economia paralela de Portugal 

era de apenas 9,3% do PIB.  

01 de Abril de 2012 – Fonte: Estado de São Paulo 
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Mafia: SOS Impresa, in Sicilia 50 mila imprenditori pagano il pizzo 

 

 

Palermo - La criminalita' organizzata continua a condizionare fortemente il 

tessuto economico della Sicilia. 

Accanto ai reati tipici dell'estorsione e dell'usura, emerge un crescente 

protagonismo della cosiddetta mafia imprenditrice. E' quanto emerge dal Focus 

Sicilia di Sos Impresa, presentato oggi a Palermo, nel corso di un convegno 

organizzato da Confesercenti Sicilia. I numeri sono sconfortanti. In Sicilia sono circa 

50 mila gli imprenditori costretti a pagare il pizzo. Quasi un un terzo dei 160 mila 

taglieggiati dell'intero Paese. Le statistiche dicono che i costi per la protezione dei 

boss variano da un minimo di 250 euro al mese per i negozi della periferia ai mille 

per le attivita' commerciali che hanno sede nelle vie del centro citta'. La cifra sale a 

tremila euro per un supermercato. Il 70 per cento circa dei commercianti e' vittima del 

racket.Nei centri piu' grossi dell'Isola si sfiora il 90 per cento. 

L'andamento delle denunce nel primo semestre del 2011 segna un leggero 

incremento rispetto all'anno precedente nelle province di Palermo e Agrigento. Una 

proiezione sui dati disponibili ci induce a ritenere che si ritorni al numero delle 

denunce del 2009. Numeri che comunque restano bassi. 

Altra piaga e' quella dell'usura. Quasi trentamila persone in Sicilia si sono 

rivolte agli usurai. Un dato che dimostra la grave crisi economica che ha colpito la 

piccola e media impresa siciliana.Nel triennio 2009-2011 hanno chiuso i battenti 100 

mila attivita'. A conti fatti il costo complessivo delle attivita' illecite pesa sul sistema 

imprenditoriale regionale per cinque miliardi di euro, circa il 6% del Pil della Sicilia. 

'' C'e' stato un aumento del fenomeno usura - ha spiegato Marco Venturi, 

presidente nazionale di Confesercenti - legato alla crisi che piu' si prolunga e piu' 

induce alcune imprese a mettersi nelle mani degli usurai con il risultato che l'impresa 

viene chiusa ugualmente. E' difficile salvarsi, per questo diciamo che occorre 

evitarlo''.  

''Cio' che colpisce e' che questi dati - ha affermato Lino Busa', presidente 

nazionale di Sos Impresa - avvalorati da altre ricerche e da Centri Studi, attraversano 

il dibattito dei decisori politici, a Roma come a Palermo, come fossero acqua fresca''. 

 

03 de Abril de 2012 – Fonte: ASCA  
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Concorso esterno, assolto ex ministro Romano 

 

 

PALERMO - L'ex ministro dell'Agricoltura Saverio Romano è stato assolto 

dall'accusa di concorso in associazione mafiosa dal Tribunale di Palermo. Dopo due 

richieste di archiviazione da parte della Procura e l'imputazione coatta, si conclude 

così, con la sentenza emessa al termine del giudizio abbreviato, la vicenda 

giudiziaria dell'esponente politico del Pid.  

LE LACRIME DI ROMANO - «Finalmente è finita», ha commentato tra le 

lacrime Romano. «Ho sempre confidato nella mia assoluzione. Inutile nascondere la 

mia soddisfazione: sono stato assolto», ha spiegato «perché il fatto non sussiste. Ho 

sempre pensato che le sentenze si leggono e non si commentano. In me vi è però 

l'amarezza per i tempi lunghi della giustizia, che non sono compatibili con un Paese 

civile». Il pm Nino Di Matteo ne aveva chiesto la condanna a otto anni di reclusione, 

e lo aveva definito «pienamente intraneo a Cosa nostra» tanto da manifestare una 

«sostanziale, riconosciuta vicinanza disponibilità nei confronti delle famiglie mafiose 

di Villabate e Belmonte Mezzagno» con le quali avrebbe stretto un vero e proprio 

«patto politico-elettorale mafioso».  

Mafia, assolto l'ex ministro Romano 

ARTICOLO 530 COMMA SECONDO - Il gup Ferdinando Sestito ha utilizzato 

la vecchia formula dell'insufficienza di prove, citando nella lettura del dispositivo il 

secondo comma dell'articolo 530 del codice di procedura penale che prevede 

l'assoluzione nel caso in cui manchi, sia contraddittoria o sia insufficiente, la prova 

della colpevolezza. 

LE ACCUSE DEI PM - Il parallelo tra l'ex presidente della Regione Cuffaro, 

assolto per «ne bis in idem» dall'accusa di concorso esterno perché per gli stessi fatti 

sta già scontando una condanna a sette anni di reclusione, era stato al centro della 

requisitoria dei pubblici ministeri: «Carriere politiche parallele all'insegna di una 

comune clientela mafiosa». Per la Procura, l'anno della svolta sarebbe stato il 2001, 

quando Cuffaro venne eletto presidente della Regione e Romano deputato. «È l'anno 

- aveva spiegato Di Matteo - in cui Romano deve onorare le cambiali staccate 

quando da giovane corteggiava e blandiva i boss per acquisire spazio ed esercitare 

potere, e la sua candidatura alla Camera è stata espressione degli interessi mafiosi. 

Per Romano e Cuffaro la mafia non è vista solo come un interlocutore che si accetta 

http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/catania/notizie/cronaca/2012/3-luglio-2012/mafia-via-processo-saverio-romano-201852409018.shtml
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ma come una risorsa per acquisire consenso politico e accrescere il proprio potere». 

Ma le accuse non hanno retto e il gup ha dato ragione a Raffaele Bonsignore ed 

Enzo Inzerillo, avvocati di Romano. L'ex ministro, che durante le repliche del pm era 

scoppiato in lacrime, ha preferito non assistere alla lettura del dispositivo.  

LUI: «MAI TRADITO IL PAESE» - Stamane, però, in aula, a conclusione 

delle repliche delle parti e prima che il giudice si ritirasse in camera di consiglio per la 

sentenza, l'ex ministro aveva affidato a una breve dichiarazione spontanea la sua 

appassionata difesa: «In questi 20 anni ho sempre osservato le leggi e ho più volte 

giurato sulla Costituzione. Amo questo Paese e non l'ho mai tradito, men che meno 

sostenendo la forza criminale che più di tutte rappresenta l'anti Stato: Cosa Nostra». 

Più volte fermato dal pianto, Romano ha ricordato la sua attività di avvocato, 

interrotta dopo l'avviso di garanzia: «Ho una toga che è pulita - ha detto in lacrime - e 

spero di poterla consegnare a mio figlio al più presto». Infine l'ex ministro ha 

stigmatizzato «l'ombra» delle accuse che da anni gli erano rivolte «diffuse a macchia 

d'olio sui media». «Io non avevo modo di sapere quali erano le accuse a mio carico - 

ha concluso - l'opinione pubblica sì». 

L'AVVOCATO: TEMPI DA PAESE INCIVILE - «Le sentenze non si 

commentano ma si valutano. Pero' c'è un'unica amarezza: ci vogliono in Italia dieci 

anni per una sentenza di primo grado. E' un fatto di inciviltà. L'onorevole Romano è 

stato indagato per otto anni e ha dovuto aspettare dieci anni per la sentenza», 

commenta all'AdnKronos l'avvocato Raffaele Bonsignore, uno dei legali dell'ex 

ministro. «E' una sentenza che lascia la bocca amara, perché dice che la prova è 

insufficiente, mentre noi eravamo certi dell'assoluzione con formula più ampia», 

rincara la dose l'avvocato Franco Inzerillo. 

IL PROCURATORE: MA È CON IL 530 - Il procuratore capo di Palermo, 

Francesco Messineo invita però a valutare la sentenza nella giusta prospettiva: 

«Rispettiamo qualsiasi sentenza del giudice e la consideriamo un atto di giustizia. Si 

tratta di una sentenza che viene classificata come sentenza di assoluzione, ma con 

l'articolo 530 secondo cui l'assoluzione avviene per mancanza di prove, per prove 

insufficienti o contraddittorie. Quando parliamo di prove insufficienti parliamo di 

elementi probatori non idonei a raggiungere la soglia del convincimento al di la' di 

ogni ragionevole dubbio -ha detto- comunque attenderemo la lettura delle 

motivazioni della sentenza per vedere a quale delle tre ipotesi il giudice ha aderito». 
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IL PDL: UN ACCANIMENTO INGIUSTIFICATO - «Esprimo soddisfazione per 

l'assoluzione di Saverio Romano. La giustizia gli restituisce la meritata serenità. 

Resta l'ombra dell'accanimento mediatico e politico che ha subito per anni in modo 

ingiustificato e strumentale», dichiara il segretario politico del Pdl, Angelino Alfano 

secondo il quale «oggi più che mai ci si dovrebbe interrogare su come mai una 

persona, innocente fino al terzo grado di giudizio, rischia di essere condannata in via 

preventiva ancora prima del termine naturale del processo». Dello stesso tono le 

parole del vicepresidente Pdl della Camera, Maurizio Lupi: «La notizia 

dell'assoluzione dell'ex ministro Saverio Romano conferma che l'accanimento nei 

confronti della sua persona era del tutto ingiustificato. La scelta di respingere la 

mozione di sfiducia presentata in maniera strumentale dalle opposizioni al governo 

Berlusconi non solo era corretta ma ha impedito che, in nome del giustizialismo fine 

a se stesso, si compisse l'ennesimo barbaro tentativo di condannare in via preventiva 

un innocente. Ora ci auguriamo che gli accusatori di allora riconoscano l'errore e 

chiedano scusa al collega Romano cui rinnovo la mia stima, felice per l'esito positivo 

di questa vicenda». «Invio le mie felicitazioni a Saverio Romano per l'assoluzione di 

oggi. Ma, lasciando da parte l'aspetto strettamente giudiziario, chi lo risarcirà per gli 

attacchi politici e mediatici di questi anni? Come dimenticare cosa fu detto e scritto 

quando divenne ministro?», aggiunge Daniele Capezzone, portavoce Pdl. «Finisce 

un incubo che Romano ha saputo affrontare con grande dignità e coraggio», chiosa 

l'ex ministro Mariastella Gelmini. 

 

17 de julho de 2012 (modificação 18 de julho de 2012) – Fonte: Corrieredel 

mezzogiorno 
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Mafia, sequestrate impreseper sei milioni di euro 

 

 

AGRIGENTO - Cinque imprese, del valore presunto di circa 6 milioni di euro, 

sono state sequestrate dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento ad altrettanti 

indagati dell'operazione antimafia denominata «Cupola» scattata qualche settimana 

fa. Si tratta dell'impresa edile A&G di Alfonso Tuttolomondo con sede a Porto 

Empedocle (Agrigento), dell'impresa edile Mauro S.B. di Antonio Brucculeri con sede 

a Reamonte (Agrigento), della Beton Calcestruzzi di Porto Empedocle di cui è 

amministratore unico Gerlando Gibilaro e di cui sono soci Salvatore Guarraci ed 

Alfonso Guarraci, l'impresa Calcestruzzi srl di Porto Empedocle, che si occupa di 

produzione di conglomerati bituminosi, già sequestrata dal tribunale di Agrigento con 

provvedimento del 6 giugno 2011 e l'impresa di Maurizio Traina, a Porto Empedocle, 

anch'essa già sequestrata dal tribunale il 10 giugno del 2011.  

L'indagine di carattere patrimoniale è legata a filo doppio con l'inchiesta 

antimafia «Nuova Cupola»: secondo gli investigatori vi sarebbero stati forti 

condizionamenti sulle attività economiche di Porto Empedocle, Realmonte, Siculiana, 

in un sistema di connivenze cui hanno partecipato le imprese sino a determinare un 

vero e proprio monopolio. Un «cartello» di fatto che estrometteva, ricorrendo a 

metodi mafiosi, le altre imprese operanti negli stessi settori. «Con questi 

provvedimento di sequestro - ha dichiarato il dirigente della Mobile di Agrigento, il 

vice questore aggiunto Corrado Empoli - si ristabilisce il principio democratico della 

libera impresa: lavora chi offre il miglior prezzo e il miglior prodotto e non chi è legato 

a Cosa Nostra». 

 

23 de julho de 2012 – Fonte: Corrieredel mezzogiorno 
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Italian business schools try to take on the Mafia  

 

 

PEOPLE who live in Calabria and Sicily have average incomes less than half 

of what their fellow citizens earn in Lombardy and Tyrol. Some, if not most, of that 

difference can probably be attributed to the pervasive crime and corruption caused 

by the Mafia in southern Italy. The mob is so persistent because, like all good 

businessmen, Sicily’s Mafiosi have done a good job of tying their welfare to that of 

their local communities. One strategy is to operate many legal businesses with more 

employees than necessary, paying wages that would be hard to sustain if there were 

no illicit revenue streams available to supplement legal cash flows. This presents a 

problem for law enforcement agencies because many people generally resent what 

happens when these legitimate businesses are seized by the state. Today’s Financial 

Times has the story: 

It is normal for a decade to pass between when an asset of someone 

charged with being part of an organised crime group is confiscated and the final court 

verdict that passes the assets definitively to the state. Often, as with the San Paolo [a 

hotel], it then takes many more years before the government finds a buyer, while 

businesses languish or fold, leading to job losses and social unrest…The more than 

1,600 confiscated businesses in Italy include construction companies, healthcare 

providers, mines, castles, manufacturers, villas, vineyards, hotels and supermarkets. 

Court-appointed administrators of forfeited businesses often have a tough 

time filling in for the old bosses, which is why so many firms get liquidated: 

Intimidation from the local crime boss and finding that the crime boss’s 

mistress was on the staff are just a few of the challenges Mr Turchio has faced in the 

19 years since a court appointed him to manage the 283-room hotel on the edge of 

the Mafia-infested Brancaccio neighbourhood of Palermo, the Sicilian capital. His job 

has included weeding out employees still answering to the jailed crime boss and 

renegotiating contracts formerly made with the mafia. That Mr Turchio is still in 

charge of the San Paolo is an indication of the leisurely pace of Italy’s judicial 

system…Mafia-run businesses tend to be generous in handing out jobs locally to 

build consensus in the neighbourhood. Mr Turchio acknowledges that his 71 full-time 

employees are probably more than he needs, but only those who have been 
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implicated in dealings with the Mafia have been dismissed…“I arrived at the door of 

the hotel with my briefcase and the court document showing I was in charge, and 

nobody here had any idea what to make of me,” he says. He was 30 when he took 

over in 1994, just three years after the hotel had opened. “I received some threats at 

the beginning, including people telling me to take my hands off their money, but on 

the whole I have not had any problems.” 

On the other hand, some have managed to do relatively well running the 

Mafia’s old businesses: 

Fifteen kilometres east in the town of Bagheria, Andrea Dara, another 

accountant working as a court-appointed administrator, has invested and turned the 

Villa Santa Teresa radiology and nuclear medicine clinic into a thriving business. This 

is thanks to a mortgage and a competent manager who took over as chief executive. 

“Not everybody appointed by the court is lucky to have a good manager so it is 

important to have trained managers who can come in with clear ideas,” says Mr 

Dara, speaking in the shade of lemon trees outside the clinic. “My manager could 

leave and then what do I do if there aren’t properly trained people ready to step in?” 

Like Mr Turchio, Mr Dara found he had too many employees when he took over. 

Estimating that 40 of the 120 staff were not needed for the jobs they had been hired 

to do, he paid for retraining, including for 11 drivers to become medical technicians. 

But these are isolated cases. As noted above, most of the time there are not 

enough good managers to run these seized firms, which leads to liquidation and job 

loss. Little wonder that the Mafia’s power persists in Sicily. Now, however, a group of 

Italian business schools are trying to provide a practical education for people 

interested in managing former Mafia assets without cutting jobs: 

A group of business schools and business associations this year launched a 

postgraduate course offering formal, practical training for would-be managers of ex-

Mafia concerns. The course, which included visits to see Mr Turchio and the San 

Paolo, aims to train a cadre of experienced managers to be deployed across Italy. 

“We need professional managers to come in not only to keep a business from closing 

but to develop it so we can demonstrate that when the state takes over from the 

Mafia, that doesn’t mean job losses,” says Marella Caramazza, director-general of 

Fondazione Istud, a business school located near Milan, which is leading the course 

along with two other business schools, Bocconi in Milan and Luiss in Rome. “We 
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must show that when managed legally these can be profitable businesses that bring 

employment to the community.” 

[…] 

“The chance to be able to contribute in some way to help these companies 

survive and flourish is very appealing and is why I applied,” says Antonio Pardo, 49, 

a marketing and auditing consultant who took the course. Twelve days of classroom 

work, with lecturers including an anti-Mafia magistrate from the organised-crime 

ridden Calabria region, were combined with 30 days visiting businesses. Mr Pardo 

says: “We have all read how money-laundering works, but with our on-site visits and 

case studies we were able to see first-hand how it takes place.” The students, ten of 

whom were female, studied the financial peculiarities of confiscated assets, such as 

unwinding Mafia contracts with suppliers and alternatives to the Mafia as sources of 

funding. 

We wish these students well when it comes to fighting crime in Italy, but it is 

possible that there is a broader lesson here. The fact that managers in southern Italy 

are forced to waste time on these problems helps explain why that part of the country 

has such a comparatively low standard of living. Moreover, the legitimate firms 

subsidised by the Mafia have little incentive to be productive, which further lowers 

everyone's welfare. 

Relatively recent academic evidence explains the how this process works in 

other places with underdeveloped legal institutions and cultural norms. In 2009, 

Hsieh Chang-Tai and Peter Klenow found that a big part of the reason why China 

and India are so much poorer than the United States is that wildly unproductive firms 

are more likely to survive in those countries than in America. After running a novel 

experiment, Nicholas Bloom, of Stanford University concluded that these firms were 

so unproductive because they were horribly managed (as opposed to having worse 

workers or inferior equipment). He speculated that the unproductive firms were able 

to survive because better-managed businesses were limited in their ability to expand 

thanks to uncooperative capital markets and, intriguingly, a dearth of trustworthy 

managers. 

The problem is not the absence of people who know how to run businesses 

but the society at large. In another paper, Mr Bloom and his colleagues argued that 

entrepreneurs in poorer countries are reluctant to trust people who are not directly 
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related to them to manage any part of their enterprises. They are afraid that people 

from outside the family will steal from them and that the judicial system will not 

protect them. This (not unjustified) fear limits the ability of good firms to expand. 

Once you run out of siblings and cousins, you can't open more factories. The result is 

that bad firms are not driven out of business. Conversely, countries with higher levels 

of "social capital," i.e., trust, generally have higher productivity and are therefore 

richer, precisely because good firms have more resources available to drive out the 

bad ones and increase the standard of living through creative destruction. 

This was the inspiration behind Paul Romer's ill-fated Charter Cities project, 

which ran aground in Honduras. The goal was to import the values and institutions of 

societies with high levels of "social capital" to poor countries in the hope that it would 

allow them to become richer and more productive. Ironically, the Honduran mission 

failed precisely because the agency that was supposed to ensure transparency 

refused to allow outsiders to audit agreements made between the government and 

private firms. Fortunately, Calabria and Sicily are part of Italy, so there is good reason 

to suspect that the business schools' plan will be more successful. Still, even with this 

novel weapon added to the crime-fighting arsenal, I suspect that the convergence 

between north and south still has a long way to go. 
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