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Pães-duros,os
super-ricosestão
cadavezmaisricos

FORTUNAS

Amaioria dos bilionários da revista ‘Forbes’ se recusa
a doar qualquer fração significativa do seu patrimônio

Gregg Easterbrook
LOS ANGELES TIMES

HácentenasdepessoasnosEs-
tadosUnidos com tanto dinhei-
ro que jamais conseguirão gas-
tar seu patrimônio líquido por
mais Picassos, mansões ou ja-
tos particulares que adquiram.
No ano passado, pela primeira
vez, todososcitadosnalistados
400 super-ricos da revista For-
bes,erambilionários.Asvendas
de iates de 60metros oumais e
outras regalias da riqueza ex-
trema atingiram quantidades
recordes.
A renda do 1% mais rico de
americanos mais que dobrou
no último quarto de século, en-
quanto a do umquintomais po-
bre mal se mexeu. Os ricos, em
suma, estão ficando decidida-
mentemaisricos,emtermosab-
solutos e relativos, que o resto
da sociedade.
Mas,comaconsagradaexce-
çãodeWarrenBuffett e, talvez,
Bill Gates, virtualmente todos
eles se recusam a doar qual-
quer fração significativa do seu
patrimônioparaosmenosafor-
tunados – ou mesmo doar uma
fração decente a atividades co-
mo artes ou pesquisa médica
dasquais elespróprios sebene-
ficiariam.
Considerem-se os números
(baseados em estimativas cor-
rentes no recente índice dos 60
maioresdoadores filantrópicos
doanodeSlate e as estimativas
de patrimônio líquido da lista
de 400 daForbes).
Os60maioresdoadoresame-
ricanos doaramUS$ 51 bilhões
em 2006, segundo a Slate. Eles
foram liderados por Buffett,
cuja doação espetacular de
US$44 bilhões – principalmen-
teparaaFundaçãoBill&Melin-
daGates, cuja causaprincipal é
a assistência à saúde nomundo
em desenvolvimento – foi a
maior doação já feita por al-
guém.
Esses doadores tinham um
patrimônio líquido combinado
deUS$630bilhões em2006,ou
seja, doaram 8% de seu dinhei-
ro, emmédia. Parecemagnâni-
mo,atéseconsiderarqueoíndi-
ce industrial Dow Jones avan-
çou 16% em 2006 – sugerindo
que, como grupo, os maiores
doadores contribuíram com
menos do que ganharam.
SubtraindoBuffettesuadoa-
ção generosa do grupo, o resto
começaaparecerextremamen-
te pão-duro, doando a outros
meros US$ 7 bilhões de um pa-
trimônio líquido combinado de
US$ 584 bilhões – ou pouco
mais de 1%.
Os números da organização
que acompanha a filantropia,
Giving USA, mostram que os
americanos como um todo
doam anualmente cerca de
0,5%do seupatrimônio líquido.
Assim, com a exceção de Bu-
ffett,osmaioresdoadoresdaso-
ciedadedoamaoutrosumapro-
porçãoumnadinhamaiorquea
da população como um todo. É
patético. E isso contando ape-
nas os maiores doadores, e não
os super-ricos que doampouco
ou nada.
O magnata da Microsoft,
Paul Allen, patrimônio líquido
deUS$ 16 bilhões, doouUS$ 53
milhões em 2006, segundo Sla-
te–umterçode1%dasua fortu-
na. O magnata do software La-
wrence Ellison, patrimônio lí-
quido de US$ 20 bilhões, doou
US$ 100 milhões – metade de
1%. Pierre Omidyar, fundador
do eBay, patrimônio líquido de
US$ 7,7 bilhões, doou US$ 67
milhões – menos de 1%. Omag-
nata daNike, PhilipKnight, pa-
trimônio líquido de US$ 7,9 bi-
lhões, doou US$ 105 milhões –
poucomais de 1%.
Doações desse tipo, da or-
demdemilhões de dólares, ine-
vitavelmente significam muito
para instituições de caridade
ou escolas, e, claro, certamente
é preferível que os super-ricos
doemmilhões emvez de nada.

Mas para aqueles cujo patri-
mônio alcança bilhões, mesmo
US$100milhõessãoumaninha-
ria em comparação com o que
eles têmepodemdoar.O finan-
cistaGeorgeSoros, patrimônio
líquidodeUS$8,5bilhões,doou
US$60milhões em2006, o que
parece muito até que se reflita
queémenosde1%.Sorosvocife-
racontraasiniqüidadesdocapi-
talismo,masquandosetratade
seuprópriocofrinhodespropor-
cional, a história é outra.
Gates, um dos homens mais
ricosdahistória, doouUS$26,2
bilhões para aFundaçãoGates,
segundoumporta-voz, e por is-
soelefoiamplamentecongratu-
lado.Gateseesposaforamduas
das Personalidades do Ano da
revista Time, em 2005, exalta-
dos numa matéria de capa co-
mo grandes filantropos. Mas
US$ 26,2 bilhões são migalhas
damesacomparadosaoqueGa-
tes poderia doar. Mesmo de-
pois das doações, seu patrimô-
nio líquido é da ordem de US$
53bilhões,segundoaForbes.Is-
so significa que Bill e Melinda
Gates reservaram para si o do-
brodoqueofereceramaoutros.
Uma pessoa média conser-
var muito mais do que doa é
compreensível; o super-rico, é
outra questão. Os US$ 53 bi-
lhões que Gates guarda para si
é dinheiro que ele possivelmen-
te não conseguiria gastar mes-
mo que comprasse ilhas intei-
ras; a quantia excede oproduto
interno bruto daCostaRica.
Convertidos em dólares de
hoje,durante todasuavidao in-
dustrial Andrew Carnegie
doouUS$8bilhõesdeseupatri-
mônio líquido de US$ 10 bi-
lhões, ou 78%, segundo núme-
ros da Carnegie Corp. Imagi-
nem se Gates seguisse o exem-
plo: ele teria que doar outros
US$36bilhões,deixandodeser
o homemmais rico domundo e
superando Buffett como o
maior benfeitor do mundo – e
ainda teria US$ 17 bilhões. In-
vestidos conservadoramente,
US$ 17 bilhões renderiam, de-
pois de impostos, cerca deUS$
700milhões por anopara o res-
to da vida. Assim, Gates pode-
ria mostrar uma generosidade

histórica e continuar sendo
maisricoqueCreso.Emvezdis-
so, porém, émeu,meu,meu.
Por que os super-ricos ente-
souram? Certamente não por-
que precisam de dinheiro para
gastar. Como assinala o econo-
mista Christopher Carroll da
Universidade John Hopkins
num texto a sair em breve, os
super-ricos poupam muito
mais do que poderiam gastar,
mesmocomumavocaçãodioni-
síaca.
A fortuna deGates deve ren-
der, mesmo por estimativas
conservadoras, cerca deUS$ 6
milhõespordiadepoisdeimpos-
tos. Você não conseguiria gas-
tarUS$ 6milhões todos os dias
de sua vida mesmo que não fi-
zessenada odia inteiro alémde
comprar obras de arte origi-
nais e imóveis de frente para o
mar.
As fortunas de Allen, Knight

eoutrosmencionadosaqui ren-
dem pelo menos US$ 1 milhão
pordiadepoisdeimpostos.Nin-
guémconseguegastarUS$1mi-
lhão por dia.
Carroll especula que os su-
per-ricosnãodoarãoodinheiro
que sabem que nunca usarão
por duas razões: porque amam
o dinheiro e porque a riqueza
extrema confere poder. É fato
sabidoqueaspessoasquededi-
cam a vida a amar o dinheiro
desistem de sua humanidade
noprocesso.Parareforçar,Car-
roll citaHowardHughes: “Odi-
nheiro é a régua do poder.”
Aqueles US$ 53 bilhões ga-
rantem que Gates será tratado
comadmiraçãoaondeelevá.Se
doasse 78% de sua fortuna co-
moCarnegiefez,elepoderiaser
universalmenteadmirado,mas
não seria mais tratado com o
mesmograudebajuladorareve-
rência. Poderia se ver, algum
dia, namesmasala comalguém
commais dinheiro que ele!
A acumulação descontrola-
da de riqueza por bilionários,
combinada com a crescente
participação na renda nacional
reclamada pelo 1% mais rico,
freqüentemente inspira apelos
para se tirar mais dos ricos.
Mas eu discordo.
Idealmente, aalíquotado im-
posto de renda federal e o im-
posto sobre ganhos de capital
dosmaisricosdeveriamaumen-
tar alguns pontos porcentuais
enquanto o imposto sobre a fo-
lhade pagamento (que financia
aPrevidênciaSocialeoMedica-
re) deveria ser reduzido.
Aumentos razoáveis dos im-
postos para os ricos – se feitos
para reduzir impostos sobre os
médios – fariam dos Estados
Unidos umpaísmais justo.
Masasociedadedeveriapen-
sar duas vezes antes de tentar
legislareliminandoporcomple-
to a riqueza extrema.Os super-
ricos podem ser glutões, mas é
preciso considerar que o mes-
mo maquinário econômico que
lhes trouxe demais também
trouxe benefícios amplos para
o resto da sociedade.
As últimas duas décadas vi-
ram um aumento da participa-
ção da renda dos mais ricos –
mas também viram uma pros-
peridade sem precedente dos
americanosmédios.Arendada
classe média é hoje a mais alta
de todos os tempos.Ospadrões
de vida também. Longevidade,
qualidade da assistência médi-
caeníveisdeeducaçãoalcança-
ram todos valores historica-
mente altos.
Amagnífica produtividade e
inovaçãodaeconomiaamerica-
na é impulsionada pelas mes-
mas forçasdemercadoqueori-
ginam as grandes fortunas. Se
interferirmos nos mecanismos
das fortunas poderemos inad-
vertidamenteinterferirnosme-
canismosquegeramaprosperi-
dade geral.
O melhor é pressionar os ri-
cosateremumespíritomaispú-
blico–háumespaçoenormepa-
ramelhorias nesse âmbito – do
que o risco de comprometer-
mos o crescimento econômico.
Issonosdeixacomumaques-
tãofinal:Qualéoefeitodarique-
za sobre os próprios ricos? E
aquiapesquisasugerequecon-
trolar quantias inesgotáveis de
dinheironãodáaoricoumsenti-
mento de bem-estar.
O psicólogo Edward Diener
da Universidade de Illinois en-

trevistou membros dos 400 de
Forbes e descobriu que eles
eram pouca coisa mais felizes
que a população em geral. Por
outro lado, muitos super-ricos
passamboapartede seu tempo
emdisputas judiciais envolven-
dodinheiro, divórcios litigiosos
e outras ocupações desagradá-
veis.

Certa vez, numprograma de
televisão, perguntaram-me se
eu gostaria de ser rico. Minha
resposta foi que eu realmente
gostaria de ter US$ 1 milhão,

mas terUS$ 100milhões arrui-
nariaminhavida.ComUS$1mi-
lhãoeupoderiasaldarminhaca-
saemeconcentrar inteiramen-
te em escrever coisas sérias.
(Nota para os super-ricos: por
favor, não hesitem em bancar
uma cadeira para mim na
Brookings Institution. Vocês
exibiriamseus nomes emmeus
artigos!)
MasUS$ 100milhões, eudis-
se,seriaterrível.Minhavidase-
ria regrada pelo dinheiro. Cla-
ro,doaramaiorpartedeleseria
bemdivertidoefariaaspessoas
me admirarem.
Entesourar dinheiro desne-
cessárionão faz os ricos felizes;
mas muitas pessoas ricas per-
dem a deliciosa experiência de
doarmais.
Um iate mais longo, um co-
nhaque mais velho, mais um

Gulfstream – para os super-ri-
cos, não existe coisa material
que eles já não possuam, e as-
simseudinheironãotemnenhu-
mautilidadecomomeiodeaqui-
sição.
Mas seu dinheiro tem uma
enormeutilidade comomeiode
lhes trazer felicidade – mas so-
mente se eles o doarem. Os ri-
cosdeviamdoardinheiroporra-
zões egoístas! Ebenezer Scroo-
ge descobriu que doar dinheiro
é o ato mais prazeroso da vida.
Por que os super-ricos de hoje
dedicamtãopoucodesuafortu-
na para se comprazer no ato
mais prazeroso da vida?

*O autor é bolsista da Brookin-
gs Institution; seus livros recen-
tes são ‘The Progress Paradox’ e
um romance, The Here and
Now’.

EXCEÇÕES–Buffett eGatesestãoentreospoucosque fazemdoaçõesparaassistênciaà saúdenomundo

Os 60 maiores
ricos americanos
doaram apenas 8%
do dinheiro que têm

Comparados com o
que Gates poderia
doar, US$ 26,2 bi
são migalhas

ANTHONY P. BOLANTE/REUTERS–21/5/2003
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