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O célebre ex-presidente dos Estados Unidos, durante oito anos o homem
mais poderoso do planeta, nasceu em uma cidadezinha do interior abençoada
com um “ótimo feng shui”. Na adolescência, apesar das modestas circunstân-
cias rurais, procurava sobressair-se e “admirava a ambição de Gu Yanwu, ao
afirmar que deveríamos andar 10 mil quilômetros e ler 10 mil livros”. Muitas
vezes, ao longo de sua carreira política, procurou sabedoria e orientação nas
máximas do presidente Mao. Quanto à jovem estagiária, ávida por fama, com
quem teve um caso que quase lhe custou a Presidência, eis o que tinha a dizer:
“Era gorda demais.”

A versão chinesa da autobiografia de Bill Clinton, Minha vida, que che-
gou às ruas em julho de 2004, meses antes da tradução oficial autorizada, era
obviamente uma grotesca falsificação. Essa publicação serviu como uma es-
tréia medíocre, concedendo ao ex-presidente uma glória das mais duvidosas
na moderna fama literária. Na Colômbia, por exemplo, há toda uma indús-
tria caseira especializada em cópias não-autorizadas das obras do maior ro-
mancista do país, Gabriel García Márquez. Em 2004, uma cópia do primei-
ro romance que o vencedor do Prêmio Nobel publicaria em uma década
desapareceu do prelo sem deixar vestígios. Dias depois, uma edição pirata
podia ser encontrada nas calçadas de Bogotá com o texto exato, a não ser
pelas correções finais que o perfeccionista García Márquez esperara até o
último momento para entregar.

Embora irônicos, esses esquemas têm muito em comum com outros de
conseqüências mais funestas. Em uma mesma “feira de muamba”, vendem-
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se livros e DVDs piratas; cópias ilegais de softwares da Microsoft e da Adobe;
acessórios falsificados de Gucci e Chanel; máquinas industriais adulteradas,
produzidas com peças de segunda linha e passíveis de acidentes; placebos
vendidos como Viagra a ingênuos compradores por correio; medicamentos
vencidos e adulterados que, além de não curarem, matam. Desafiando regu-
lamentações e tarifas, tratados e leis, virtualmente qualquer coisa de valor
encontra-se à venda no mercado global de nossos dias – incluindo drogas
ilegais, espécies ameaçadas, seres humanos como mercadoria destinada à ex-
ploração sexual e profissional, cadáveres e órgãos para transplantes, metra-
lhadoras e lançadores de foguetes, centrífugas e substâncias químicas usadas
no desenvolvimento de armas nucleares.

Esse comércio é ilegal. É um comércio que infringe as regras – leis,
regulamentações, licenças, tarifas, embargos e todos os procedimentos de
que as nações laçam mão a fim de organizar os negócios, proteger os cida-
dãos, aumentar as receitas e reforçar os códigos morais. Inclui compras e
vendas que são rigorosamente ilegais em toda a parte e algumas que podem
ser ilegais em alguns países, mas aceitas em outros. Obviamente, o comércio
ilícito é altamente maléfico aos negócios legais – exceto quando não o é.
Como veremos, há uma enorme área cinzenta entre as transações legais e
ilegais, uma área cinzenta que os comerciantes ilícitos tornaram bastante
lucrativa.

O marketing e os canais de distribuição de todo esse contrabando – e os
circuitos financeiros que movimentam centenas de bilhões de dólares todos
os anos – não se encontram exatamente velados. Alguns pontos desse co-
mércio podem inclusive ser encontrados em guias de viagem das maiores
cidades do mundo: Silk Alley em Pequim, Charoen Krung Road em Bangkok,
Canal Street em Nova York. Outros, como o bazar de armas e drogas da
cidade de Dara Adam Khel, no noroeste do Paquistão, ou o centro de tráfico
de múltiplos produtos e de lavagem de dinheiro de Ciudad del Este, no
Paraguai, que abastece os mercados da Argentina e do Brasil, não são exata-
mente centros de lazer, mas não deixam de ser menos conhecidos. Fábricas
nas Filipinas e na China que produzem bens manufaturados licenciados às
vezes dispõem, sem autorização, de uma produção extra com componentes
de qualidade inferior. Carregamentos de metanfetamina, vídeos piratas e
óculos militares de visão noturna muitas vezes viajam nos mesmos contêineres
e compartimentos de semicondutores, peixes congelados e frutas. Os lucros
do comércio ilícito fundem-se, com a maior desenvoltura, no vasto fluxo
diário de transações bancárias e transferências monetárias da corretora
Western Union. A Internet, por sua vez, não apenas ampliou a velocidade e
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a eficiência de todo esse comércio, como expandiu as possibilidades para, por
exemplo, hospedar on-line mercados de prostitutas da Moldávia e da Ucrânia,
destinadas a Inglaterra, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos.

Aqueles que se beneficiam do comércio ilegal nem sempre têm o cuidado
de se esconder nas sombras. Muitos o exercem abertamente, desafiando as
autoridades a apertarem o cerco sobre eles – ou convidando-as ao conluio.
Na Tailândia, um empresário de casas de massagem concorreu a um cargo
público em 2003 com uma plataforma de crítica à polícia – na verdade, con-
corria em nome de seus próprios interesses no comércio de seres humanos,
enquanto se apropriava de um descontentamento mais amplo da população.
No vizinho Camboja, a polícia nacional mantém parceria com organizações
internacionais na tentativa de desbaratar o tráfico sexual de crianças, porém
as unidades locais recolhem, em plena luz do dia, envelopes com propina de
conhecidos traficantes. Os comerciantes ilícitos podem ter renunciado a ges-
tos de grandiloqüente arrogância – Pablo Escobar Gaviria, o famoso chefão
da drogas, em seu apogeu, ofereceu-se para pagar toda a dívida externa da
Colômbia –, mas se sofisticaram na criação de empresas-fantasmas com
complexas estruturas financeiras, que abarcam numerosos países e apagam
seus rastros tão bem a ponto de operarem abertamente em segurança. Isso
significa que o comércio ilícito não só está em alta, como sua interação com
a crise social – conflito, corrupção, exploração – é mais complexa do que tem
sido desde a abolição do tráfico negreiro no Atlântico.

TRÊS ILUSÕES
Mesmo diante de todas essas evidências, ao menos três grandes ilusões per-
sistem na forma como nós – o público e os políticos nos quais depositamos
nossa confiança – tratamos o comércio ilícito global.

Em primeiro lugar, está a ilusão de que não há nada de novo. O comércio
ilícito é antigo – um aspecto contínuo e um efeito colateral das economias de
mercado ou do comércio em geral. Seu ancestral – o contrabando – remonta
à Antigüidade, e muitos “mercados de ladrões” sobrevivem nos centros co-
merciais do mundo. Os céticos argumentariam, portanto, que, uma vez que o
contrabando sempre foi mais um inconveniente que um flagelo, é uma ameaça
com a qual podemos aprender a conviver, aliás, como sempre fizemos.

Esse ceticismo, no entanto, ignora as importantes transformações dos
anos 90. Mudanças na vida política e econômica aliadas à chegada de tecno-
logias revolucionárias às mãos de civis dissolveram os mecanismos em que os
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governos tradicionalmente confiavam para assegurar suas fronteiras nacionais.
Ao mesmo tempo, as reformas econômicas direcionadas para o mercado que
varreram o mundo nos anos 90 incentivaram o rompimento desses mecanis-
mos – legalmente ou não. As reformas não só enfraqueceram o controle dos
governos nas fronteiras, como também ampliaram as recompensas à espera
daqueles que estivessem dispostos a cruzá-las.

A tecnologia expandiu esse mercado não apenas geograficamente, ao
minimizar os custos de transporte, mas também ao tornar possível o comér-
cio de uma vasta gama de produtos que não existiam anteriormente, como
softwares piratas ou maconha transgênica. As novas tecnologias também
tornaram possível comercializar internacionalmente produtos que, no passa-
do, não podiam ser transportados ou listados em “inventários” – rins huma-
nos, por exemplo. Os mercados, obviamente, também se ampliaram quando
os governos desregulamentaram as economias anteriormente fechadas ou
fortemente controladas e permitiram aos estrangeiros visitar, comercializar e
investir mais livremente.

A maciça transferência de bens e equipamentos, antes sob controle ex-
clusivo dos exércitos nacionais, para as mãos da iniciativa privada fez surgir
uma série de produtos no mercado, de lançadores de foguetes e mísseis Scud
a projetos e equipamentos nucleares. Além disso, os governos também favo-
receram o comércio ilícito ao criminalizar novas atividades. A troca de ar-
quivos na Internet, por exemplo, é uma atividade ilegal que recentemente
adicionou milhões às fileiras de comerciantes ilícitos.

Um indício da rápida expansão do comércio ilícito é o incessante au-
mento da lavagem de dinheiro. Em última instância, toda linha de negócio
ilícito gera dinheiro que precisa ser lavado. E há uma ampla evidência de
haver agora, apesar de todas as precauções e medidas legais atualmente em
vigor muito mais dinheiro sujo em circulação no sistema financeiro interna-
cional do que antes.

No entanto, até agora, o comércio ilícito – com a exceção do narcotráfico
– simplesmente não foi uma prioridade no direito internacional, nos pactos
comerciais, no trabalho da polícia internacional ou na manutenção conjunta
da lei. Os Estados Unidos desenvolveram uma linguagem apropriada para
descrevê-lo apenas em 2000, e a maior parte dos países ainda tem um longo
caminho a percorrer na adaptação de suas legislações aos padrões internacio-
nais e, mais ainda, para colocá-las em vigor. Foram necessários o advento da
pirataria de software e o nascimento do “crime de propriedade intelectual”
para imprimir novo impulso aos esforços internacionais contra a falsificação.
E o tráfico de seres humanos – a mais degradante de todas as formas de
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comércio ilícito – somente foi definido por acadêmicos e ativistas nos anos
90 e, em 2000, nos Estados Unidos, tornou-se objeto de uma lei específica e
abrangente. (Apenas outros 17 países fizeram o mesmo.)

A segunda ilusão é a de que o comércio ilícito é mera questão criminal.
É verdade que muitas atividades criminosas surgiram e se tornaram globais
nos anos 90, mas pensar no comércio ilícito internacional apenas como outra
manifestação do comportamento criminoso é desconsiderar uma questão
mais ampla e conseqüente. Os crimes globais estão transformando o sistema
internacional, modificando suas regras, introduzindo novos atores e reconfi-
gurando o poder na política e na economia mundiais. Os Estados Unidos
atacaram o Iraque, pois temiam que Saddam Hussein adquirisse armas de
destruição em massa. Mas, durante o mesmo período, uma rede furtivamen-
te liderada por A.Q. Khan, um engenheiro paquistanês, lucrava com a venda
de tecnologia para fabricação de bomba atômica a quem pudesse pagar.

Ao longo do século XX, à medida que os governos passaram a prestar
atenção ao comércio ilícito, consideraram-no uma atividade de organizações
criminosas, e essa visão era compartilhada tanto pelos governantes quanto
pela opinião pública. Conscientemente ou não, investigadores do mundo
inteiro tomaram como parâmetro as máfias americana e siciliana, e, impulsio-
nada por essa mentalidade, a caçada aos traficantes – quase sempre de dro-
gas – levou a organizações que os investigadores julgavam ser próprias do
modelo corporativo: estruturadas, disciplinadas e hierarquizadas. Os cartéis
da Colômbia, as tongs chinesas, as tríades de Hong Kong, a yakuza japonesa
e, finalmente, após 1989, a mafiya russa foram todas abordadas da mesma
forma: primeiramente como organizações criminais e somente depois como
empresas. Na maioria dos países, as leis empregadas para processar os
comerciantes ilícitos permanecem aquelas criadas para combater o crime
organizado, como a legislação para as organizações extorsivas e corruptas
(Racketeering and Corrupt Organizations, na sigla em inglês: Rico) nos Esta-
dos Unidos.

Apenas recentemente essa mentalidade começou a mudar. Graças à Al-
Qaeda, o mundo agora sabe o que pode fazer uma rede de indivíduos alta-
mente motivados, sem vínculos nacionais e cujos poderes emanam da
globalização. O problema é que o mundo ainda pensa nessas redes principal-
mente em termos de terrorismo. No entanto, como as páginas seguintes com-
provarão, o lucro é uma motivação tão poderosa quanto Deus. As redes de
comerciantes de bens ilícitos sem pátria estão mudando o mundo tanto quanto
os terroristas – provavelmente mais. Mas o mundo, obcecado pelo terror,
ainda não se deu conta.
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A terceira ilusão é a idéia de que o comércio ilícito é um fenômeno
“subterrâneo”. Mesmo admitindo que o tráfico cresceu em volume e
complexidade, muitos – não apenas os políticos – procuram relegá-lo a um
mundo diferente daquele dos cidadãos comuns e honestos. A linguagem que
usamos para descrever o comércio ilícito e estruturar nossos esforços no sen-
tido de contê-lo denuncia o poder duradouro dessa ilusão. A expressão paraíso
fiscal capta muito bem essa sensação de que o comércio ilícito ocorre em
outro lugar. O mesmo acontece com mercado negro ou a suposta evidente
distinção entre dinheiro limpo e sujo. Tudo isso revela uma clareza, uma habili-
dade para estabelecer limites morais e econômicos e patrulhar fronteiras que,
na prática, se confundem. Essa é a mais perigosa das ilusões, pois se assenta
em bases morais e tranqüiliza, com seus argumentos, os cidadãos – e conse-
qüentemente a opinião pública – num sentido de elevada virtude e falsa
segurança.

Esse não é um apelo ao relativismo moral. Um ladrão é um ladrão. No
entanto, como descrever uma mulher que, ao entrar ilegalmente em outro
país e trabalhar nas ruas como prostituta ou camelô de produtos falsificados,
consegue prover certo bem-estar material à sua família, que passa privações
na Albânia ou na Nigéria? O que dizer dos banqueiros de Manhattam ou
Londres que levam para casa grandes bônus de final de ano como recom-
pensa por ter abastecido os cofres dos bancos em que trabalham com depó-
sitos de grandes investidores cuja única negociação conhecida foi com go-
vernos de outros países? Muitos adolescentes americanos podem obter um
cigarro de maconha mais facilmente do que conseguem comprar uma garra-
fa de vodka ou um maço de cigarros, e eles sabem que, ao fazer isso, não
correm efetivamente nenhum grande risco. Enquanto isso, juízes ou policiais
honestos da Colômbia são rotineiramente baleados em uma guerra contra as
drogas na qual o governo dos Estados Unidos emprega um montante de 40
bilhões de dólares por ano. Não se trata apenas de contradições revoltantes,
padrões injustamente diferenciados ou paradoxos interessantes, mas de po-
derosos indícios de como antigas práticas humanas adquiriram novas cores.

EVASIVO E PODEROSO
Desde o início dos anos 90, o comércio ilícito global vem passando por uma
grande transformação, a mesma por que passam as organizações terroristas
internacionais – como a Al-Qaeda ou a Jihad Islâmica – ou as de ativistas
que lutam pelo bem-estar do planeta – como o movimento ambientalista ou
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o Fórum Social Mundial. Todas trocaram hierarquias fixas por redes descen-
tralizadas; líderes autoritários por agentes e células múltiplas, tenuamente
relacionados e dispersos; linhas rígidas de controle e troca por transações em
constante transformação, de acordo com as oportunidades. É uma mudança
que, nos anos 90, os governos mal reconheciam ou com a qual, em todo caso,
não podiam rivalizar.

O primeiro inequívoco vislumbre mundial dessa transformação ocorreu
em 11 de setembro de 2001. Mais tarde, alguns políticos diriam que naquele
dia “o mundo mudou”. Talvez seja mais apropriado afirmar que naquele dia
algo se revelou a respeito do mundo – pelo menos o incrível poder agora nas
mãos de um tipo de entidade internacional completamente novo, por natureza
sem pátria e profundamente ardiloso. Como fatos subseqüentes demonstra-
ram, os próprios especialistas discordaram a respeito do que viam e como
aquilo se relacionava com Estados e regimes específicos.

Sem controle, só resta ao comércio ilícito prosseguir em sua já avançada
transformação. Há ampla evidência de que oferece aos terroristas e outros
malfeitores meios de sobrevivência e métodos de troca e transferência finan-
ceira. Seu efeito na geopolítica vai além. Nos países em desenvolvimento e
naqueles que fazem a transição do comunismo, as redes criminosas freqüen-
temente constituem o capital investido mais poderoso que confronta o go-
verno. Em alguns países, seus recursos e capacidades até mesmo superam
aqueles dos governos. Essas capacidades traduzem-se em geral em influên-
cia política. Os traficantes e seus sócios controlam os partidos políticos, do-
minam importantes meios de comunicação e são os maiores filantropos por
trás das organizações não-governamentais. Esse é um resultado natural em
países onde nenhuma atividade econômica pode igualar-se, em tamanho e
lucros, ao comércio ilícito e onde, portanto, os traficantes tornam-se o “gran-
de empresariado” nacional. E, quando seus negócios se expandem e estabili-
zam, as redes de tráfico ficam propensas a fazer as mesmas grandes opera-
ções em outros lugares, diversificando suas atividades e investindo na política.
Afinal, a conquista de acesso e influência e a procura de proteção governa-
mental sempre foram parte integrante dos grandes negócios.

Daí não só as redes ilícitas entrelaçarem-se intimamente com as atividades
lícitas do setor privado, como também estarem profundamente entranhadas
no setor público e no sistema político. E, à medida que se expandem em
direção a empresas privadas lícitas, partidos políticos, parlamentos, governos
locais, grupos de comunicação, tribunais, exército e setores beneficentes, as
redes de tráfico assumem uma influência poderosa – e, em certos países, sem
igual – nas questões de Estado.
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Perversamente, a consciência dos efeitos devastadores do comércio ilíci-
to com freqüência acende impulsos nacionalistas e respostas isoladas. Ironi-
camente, essas reações acabam por beneficiar os traficantes – pois quanto
mais os Estados procuram impor barreiras ao fluxo de bens, serviços e traba-
lho ilícitos, mais os traficantes lucram com seu comércio. As fronteiras nacio-
nais são uma dádiva para os criminosos e um obstáculo para as agências da
lei. As fronteiras criam oportunidades de lucro para as redes de contrabando
e enfraquecem os Estados-nações ao limitar sua capacidade de reprimir as
investidas das redes globais que agridem suas economias, corrompem seus
políticos e minam suas instituições.

Essa história deixou de ser uma simples questão criminal. Diz respeito a
uma nova forma de política no século XXI e às novas realidades econômicas
que trouxeram para a frente do palco todo um novo grupo de atores políticos
cujos valores podem colidir com os seus e os meus, e cujas intenções nos
amedrontam a todos.

PONTOS CEGOS
Meu interesse pelo tema do comércio ilícito nasceu de uma década de trabalho
sobre as surpresas da globalização. Como editor da revista Foreign Policy, é
meu trabalho rastrear e compreender as imprevisíveis conseqüências dessas
novas conexões entre a política e a economia mundiais. À medida que depa-
rava com essas surpresas, ouvia histórias e freqüentemente tinha a oportuni-
dade de conhecer seus protagonistas, esse interesse profissional evoluiu para
uma fascinação pessoal. Escrevi sobre crises financeiras em um continente
capaz de gerar mares revoltos em outros países e sobre como os novos pa-
drões de direitos humanos que se desenvolveram na Europa acabaram influen-
ciando a política na América Latina. Estudei como a corrupção tornou-se
um pára-raios político mais ou menos simultaneamente em todo o mundo –
e não porque a corrupção nasceu nos anos 90. O que mais me surpreendeu,
no entanto, foi a freqüência com que minhas pesquisas sobre uma grande
variedade de tópicos aparentemente desconexos levaram-me ao mundo do
comércio ilícito e do crime global.

Minha formação não é em legislação nem em criminologia. Mas, à me-
dida que investigava os efeitos da globalização na economia, nas finanças e
no governo internacional – tanto em países ricos quanto em pobres –, fui
inexoravelmente atraído para esse tema. Viagens à Rússia, China, Europa
Oriental e América Latina convenceram-me de que algo mais acontecia nes-
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sas regiões – e no mundo – que jamais entenderíamos se não prestássemos
atenção ao papel das atividades criminosas na formulação de decisões, insti-
tuições e resultados.

Meu trabalho na Foreign Policy também me proporcionou uma janela
panorâmica privilegiada para as mudanças que o mundo vivenciava e a chance
de discutir com alguns dos mais brilhantes analistas e profissionais do mun-
do a forma como estavam interpretando essas mudanças.

Mantive também o hábito de reservar um tempo em todos os lugares
que visitava para procurar policiais, promotores públicos, jornalistas e acadê-
micos capazes de lançar uma luz sobre a situação do comércio ilícito em seus
países. Logo ficou claro que, mesmo em países tão diversos como Tailândia,
Colômbia, Grécia, México e China, essas conversas tinham uma intrigante
semelhança. O comércio ilícito era maior, mais extorsivo e menos compreen-
dido do que muitos imaginavam, eu inclusive. De perto, suas conseqüências
políticas eram evidentes e amedrontadoras. No entanto, na melhor das hipó-
teses, as discussões tocavam em questões marginais. Quanto mais observava,
mais encontrava especialistas que sabiam bastante sobre um aspecto do cri-
me global e muito pouco sobre outros ou os laços que os uniam. Comecei a
reunir minha própria lista de perplexidades, anedotas, dados, fontes, pensa-
dores, profissionais e surpresas relativa aos diferentes mercados ilícitos.

Logo descobri que era impossível ler o jornal em qualquer dia e em
qualquer lugar do mundo sem encontrar notícias sobre o comércio ilícito. Na
maioria das vezes, eram apresentadas como histórias divergentes, mas, para
mim, eram manifestações de um mesmo e único fenômeno global, guiado
pela mesma improvável combinação de antigos impulsos humanos, novas
tecnologias e mudanças nas formas de se fazer política. Também me pareceu
óbvio que nem os repórteres nem os acadêmicos se davam conta das conse-
qüências políticas dos eventos sobre os quais escreviam e que aqueles na
linha de frente dessas lutas continuamente apontavam. Além do mais, fiquei
intrigado com a pouca atenção que os especialistas em relações internacio-
nais e política mundial davam às conseqüências do comércio ilícito em seus
objetos de estudo. Ficava desconcertado acima de tudo com o fato de um
fenômeno inerentemente econômico ser costumeiramente tratado com de-
núncias morais e medidas legais.

No início de 2002, a American Society of International Law convidou-
me para proferir a Annual Grotius Lecture, na qual centrei a atenção em
minhas visões do comércio ilícito. Com o título “As cinco guerras da
globalização” – uma referência aos mercados ilícitos de armas, drogas, seres
humanos, propriedade intelectual e dinheiro –, a conferência foi publicada
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em versões ligeiramente modificadas na American University International
Law Review e, no ano seguinte, na Foreign Policy. O artigo foi reproduzido
em muitas outras publicações e angariou larga repercussão mundial. A pu-
blicação de “Cinco guerras” encorajou muitos especialistas, magistrados, pro-
motores públicos, policiais, agentes de inteligência, jornalistas e, inclusive,
vítimas do tráfico de todo o mundo a dividir comigo suas opiniões e experiên-
cias. Novamente encontrei histórias de diversos mercados, diversos países,
diversos continentes e diversos contextos. No entanto, os padrões dessas his-
tórias e até mesmo seus detalhes guardavam extraordinárias semelhanças.
Mais importante, iluminavam de forma aguda os pontos cegos que ainda
persistiam, tanto nas lentes analíticas que usamos para atribuir sentido ao
que está acontecendo quanto nas políticas públicas que os governos escolhe-
ram para enfrentar esse problema. Esses pontos cegos também eram curio-
samente similares. Nasceu, assim, a idéia deste livro.

Uma nota sobre os dados utilizados: o volume e os lucros dos comércios
ilícitos revelam-se, na melhor das hipóteses, grosseiras estimativas. Todos
os números contidos neste livro vieram das fontes mais confiáveis possíveis
– em geral organizações internacionais, governos ou organizações não-go-
vernamentais cujo trabalho costuma ser considerado sério e confiável. A
fonte de cada um dos fatos, números e eventos mencionados no texto apa-
rece no final do livro. A maioria das pessoas que entrevistei também apare-
ce ali nomeada, exceto, é claro, aquelas que só falariam se suas identidades
fossem preservadas.

Ainda que os números utilizados aqui sejam os melhores disponíveis, é
importante lembrar que são estimativas sobre atividades clandestinas. Elas
podem, por isso, tanto subestimar como superestimar a realidade. Todavia,
todas as evidências disponíveis sustentam o argumento empírico central do
livro: o volume desse tipo de comércio é maior, e suas operações muito mais
complexas e sofisticadas hoje do que em 1990. E, como o próximo capítulo
demonstra, estamos começando a entender como tudo isso realmente funciona
e quais são seus efeitos.


