
AS INCOMPARÁVEIS VIRTUDES DO MERCADO

Políticas sociais e padrões de atuação do Estado nos marcos do neoliberalismo.

Reginaldo Carmello Corrêa de Moraes1

A exposição que segue procura apresentar alguns elementos que permitam compreender

os novos modelos de atuação do Estado no marco do neoliberalismo, de modo a enquadrar,

nesses limites, o desenho das políticas sociais. Esboçamos inicialmente um quadro das principais

características das doutrinas neoliberais, ou das vertentes teóricas que a esse rótulo costumam

ser associadas. Particular ênfase será dada, por motivos que adiante indicamos, à “escola” da

Public Choice, fundada e capitaneada por James M. Buchanan. A seguir, procuramos explorar

algumas implicações desse tipo de enfoque para as políticas sociais latino-americanas nas

últimas décadas, as décadas dos “programas de ajuste” ditados por instituições financeiras

multilaterais (Banco Mundial e FMI, notadamente) que monitoram de perto as decisões políticas

dos governos locais, avalizando suas medidas e desempenhos ou impondo “condicionalidades”

aos empréstimos, financiamentos de projetos, renegociações de dívidas.

1. LIBERALISMO & NEOLIBERALISMO

Comecemos pelas semelhanças e diferenças sugeridas pelo prefixo “neo”, já que aquilo

que se chama de neoliberalismo em grande parte requenta e revisa argumentos que vinham

sendo forjados pelo liberalismo clássico desde o século XVIII, com os iluministas escoceses

(Smith, Hume, Ferguson), passando pelos liberais e conservadoresda primeira metade do século

XIX (Burke, B.Constant, Maine, Tocqueville, Macaulay, etc.)2 .

Deve-se, nesse sentido, sublinhar aquilo que se nega no liberalismo clássico (a política

do estado mercantilista e os regulamentos impostos pelas corporações ao mundo

sócio-econômico) para lembrar que, analogamente, entre os pensadores neoliberais

contemporâneos, a principal preocupação é criticar e desmantelar o Estado keynesiano (e o

welfare state), assim como as modernas corporações, os sindicatos trabalhistas.

Em oposição a tais males, aquilo que se afirma, como valor positivo, é a crença ou

convicção de que a evolução histórica, devidamente ajudada por uma discreta ação esclarecida,

terminará por firmar, como o melhor dos caminhos para gerar Eficiência, Justiça e Riqueza, a

1 Professor do Depto. de Ciência Política do IFCH-Unicamp e autor, entre outros, de Celso Furtado, o
subdesenvolvimento e as idéias da Cepal (ed. Ática, S.paulo, 1995). End. eletrônico:
rcmoraes@uol.com.br.

2A esse respeito, tomo a liberdade de remeter a dois de meus ensaios: O liberalismo revisitado (I): os
limites da democracia - coleção Textos Didáticos, IFCH-Unicamp, fevereiro de 1999; Liberalismo clássico
- notas sobre sua história e alguns de seus argumentos, coleção Textos Didáticos (n. 40), IFCH-Unicamp,
Janeiro de 2000.
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mão invisível do mercado smithiano, inegavelmente superior à mão visível da regulação política

(mercantilista ou keynesiana). No plano internacional, ao longo de quase duzentos anos,

retoma-se, com diferentes matizes e formulações, a doutrina das "vantagens comparativas”

recíprocas -- a especialização natural dos países, na divisão internacional do trabalho --

formulada por David Ricardo no início do século XIX.

A ordem política liberal tem como pressupostos (para os quais se reivindicam diferentes

formas de evidência) duas afirmações complementares. Em primeiro lugar, afirma-se o

ajustamento ótimo entre os indivíduos e harmonização dos diferentes esforços e vontades, no

“sistema de liberdade natural” constituído pela economia de mercados livres. Em segundo lugar,

sugere-se a existência de "leis econômicas": as ações intencionais dos indivíduos produzem, de

modo inintencional, regularidades semelhantes às leis de um sistema físico (embora, importante

destacar, não submetíveis aos mesmos padrões de cálculo e previsão).

Se estes são os pressupostos, podemos então adiantar suas conclusões. Aí verificamos

a estreita afinidade (e mesmo recíproca dependência) entre as dimensões descritiva e normativa

do pensamento liberal clássico: as "natural laws" tendem a ser "benefical laws", desde que se

tenha... adequado ambiente institucional. De onde se infere o lema: o poder político deve ser

cuidadosamente limitado pela lei.

A formulação que expõe de modo fundador esse limite está, mais uma vez, no clássico de

Adam Smith:

"O soberano fica totalmente desonerado de um dever que, se ele tentar cumprir,
sempre o deverá expor a inúmeras decisões e para essa obrigação não haveria
jamais sabedoria ou conhecimento humano que bastassem: a obrigação de
superintender a atividade das pessoas particulares e de orientá-las para as
ocupações mais condizentes com o interesse da sociedade.”

Repare-se que, nesse arrazoado, não apenas é ilegítimo atribuir ao soberano o papel de

gerenciar as atividades dos particulares, ou de desenhar o mapa das ocupações e ofícios da

sociedade. Esta pretensão seria também uma rematada utopia, uma vez que para embasar tais

decisões seria necessário dispor de informações e capacidade de processamento que superam

quaisquer cérebros humanos.

A história do liberalismo no século XIX, em grande medida, pode ser traçada como uma

tentativa de afirmar e reforçar tais limites. Por um lado, reduzir a presença do soberano político na

sociedade, limitando e/ou dirigindo estritamente as intervenções do Estado na economia; por

outro lado, reduzir o círculo dos indivíduos aos quais é permitida a intervenção sobre o estado (daí
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a luta dos liberais contra o sufrágio universal e outras manifestações de vontade política das

massas populares).

2. O NEOLIBERALISMO e sua travessia no deserto

Aquilo que se tem chamado de neoliberalismo, como dissemos, constitui uma corrente de

pensamento, no século XX, que em grande medida requenta esses argumentos. Desde o início do

século podemos vê-los reapresentados por um de seus profetas, Ludwig von Mises. Mas é um

seu discípulo, Friedrich von Hayek, que terá o papel de líder e patrono da causa. Seu O Caminho

da Servidão (1944) pode ser apontado como um manifesto fundador e documento de referência

do movimento neoliberal. Nos anos seguintes, Hayek empenhar-se-ia na organização de uma

“internacional dos neoliberais”, a Sociedade do Mont Pèlerin, fundada na cidade do mesmo nome

(na Suíça), numa conferência realizada em 1947.

Olhando para a seção anterior deste artigo, de modo especular e por analogia, podemos

reiterar que desde logo os neoliberais nomeiam seu Inimigo Número 1: o conjunto institucional

composto por Estado-de-Bem-Estar, planificação, intervenção estatal na economia, a doutrina

keynesiana. O outro inimigo, também bastante análogo àquele que os liberais clássicos haviam

delineado, é visto nas modernas corporações - os sindicatos e centrais sindicais. Estes últimos

são particularmente danosos porque sabotam as bases da acumulação privada, através de

reivindicações salariais, e também porque empurram o Estado a um crescimento parasitário,

através da imposição de despesas sociais e investimentos sem perspectiva de retorno. Cabe

ressalvar que, do lado de baixo da linha do equador, tais adversários assumem outros rostos,

embora, a rigor, continuem com a mesma identidade sombria. Neste último caso, os demônios

são o estado nacional-desenvolvimentista (sacramentado ideologicamente por doutrinas como a

da Cepal) e a "democracia populista".

O movimento neoliberal precisou esperar bastante para furar o bloqueio dos trinta anos

que se seguiram à II Guerra, tempos que pareciam entronizar o keynesianismo e a economia

capitalista regulada como padrões incontestáveis de pensamento e ação. A quarentena começa

a romper-se apenas na metade dos anos ‘70. Logo em seguida, lideres partidários alinhados com

programas neoliberais conquistam governos de importantes países: 1979, Margaret Thatcher, na

Inglaterra.; 1980, Reagan, nos EUA; 1982, Helmut Kohl, na Alemanha.3 Mas, a rigor, as

3Para uma exposição das políticas da Nova Direita, ver por exemplo:
Green, David G. - The New Right - the counter-revolution in political, economic and social thought -

Harvester-Wheatsheaf - 1987 - N.York/London.
Thompson, Grahame - The Political Economy of the New Right - Pinter Publishers - 1990 - London.
Gamble, Andrew - The Free Economy and the Strong State - the politics of thatcherism - MacMillan - 1988
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primeiras grandes experiências de “ajuste” neoliberal tinham sido ensaiadas na América Latina:

em 1973, no Chile, com Pinochet e em 1976, na Argentina, com o general Videla e o ministério

Martinez de Hoz4 . Nos anos 80, programas neoliberais de ajuste econômico foram sendo

impostos a países latino-americanos como desdobramentos dos processos de renegociação da

dívida e monitoração das economias locais pelo Banco Mundial e pelo FMI: 1985, Bolívia; 1988,

o México, com Salinas de Gortari; 1989, novamente a Argentina, desta vez com Menen; 1989,

Venezuela, com Carlos Andrés Perez; 1990, Fujimori, no Peru. E, desde 1989, o Brasil, de Collor

a Cardoso.

3. Diretrizes estratégicas da política neoliberal e suas formas de manifestação tópicas

Tentemos agora uma primeira síntese daquilo que podemos considerar como as grandes

linhas da doutrina, no que diz respeito à política econômica e às chamadas políticas públicas, ou

políticas sociais.

Desde logo, aí aparecem duas grandes exigências gerais (e complementares): privatizar

empresas estatais e serviços públicos, por um lado; por outro, "desregulamentar", ou antes, criar

novas regulamentações, um novo quadro legal que diminua a interferência dos poderes públicos

sobre os empreendimentos privados.

Esses grandes e genéricos lemas manifestam-se, particularizados, em alguns tópicos

bastante específicos, facilmente localizáveis na luta política e ideológica que se trava

cotidianamente na mídia, nos confrontos eleitorais, etc.:

 os protestos contra pressões fiscais, apresentadas como insuportáveis;

 as denúncias contra as políticas redistributivas, tidas como paternalistas e desastrosas;

 as campanhas contra a extensão de atividades do setor público a domínios afirmados

- London.
COCKETT, Richard - Thinking theUunthinkable, - think-tanks and the economic counter-revolution

(1931-1983), Harper Collis Publishers, 1995, London.
NASH, George - The Conservative Intellectual Movement in America (since 1945), Intercollegiate Studies

Institute, Wilmington, Delaware, 1996.
Miliband, Ralph, Panitch, Leo e Saville, John - El Neoconservadurismo en Gran Bretaña y Estados Unidos

- retórica y realidad - Edicions Alfons el Magnànim, Valencia, 1992
Para um balanço duro das políticas e crenças da nova direita, especialmente do caso inglês, vale a pena ler
um autor antes entusiasta do neoliberalismo e agora crítico acerbo do “fundamentalismo de mercado”:
Gray, John - Falso Amanhecer - os equívocos do capitalismo global, ed. Record, R.Janeiro, 1998.
Gray, John - Endgames - questions in late modern political thought, Polity Press, Cambridge-UK, 1997.

4 Para o caso chileno, ver Valdés, Juan Gabriel – Pinochet’s Wconomists - the Chicago School in Chile,
Cambridge University Press, 1995. Para a Argentina: Vadell, Javier Alberto - Neoliberalismo e Consenso
na Argentina (1976-1991 ), dissertação de mestrado em Ciência Política, IFCH-Unicamp, 1997.
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como "naturalmente" privados;

 a resistência contra a regulamentação supostamente hipertrofiada dos contratos entre

particulares (normas sobre aluguéis, direito do trabalho e previdência, mensalidades

escolares, etc).

Registre-se ainda, com destaque, um argumento bastante frequente e forte, o tema do

efeito-perverso provocado pelo "Estado-providência" ou "Estado-de-bem-estar": buscando

proteger o cidadão das desgraças da sorte, o Estado aparentemente benfeitor acaba na verdade

produzindo um inferno de ineficácia e clientelismo, pesadamente pago pelo mesmo cidadão que

à primeira vista procurava socorrer5. É importante destacar este argumento, em particular, porque

ele abre caminho para estender a frente de batalha das campanhas pela privatização: trata-se de

transferir para a iniciativa privada também as atividades sociais (educação, saúde, previdência,

etc.) anteriormente apresentadas como beneficiárias do desmonte do Estado-empresário (o

estado produtor de bens industriais, sobretudo).

4. AS TRÊS GRANDES ESCOLAS DO PENSAMENTO NEOLIBERAL

Podemos dizer que o pensamento neoliberal, no pós-guerra, desdobrou-se em pelo menos

3 linhas ou variantes mais claramente definidas. Elas são enumeradas, a seguir, pela ordem das

“datas de nascimento”:

1) A “escola austríaca”, liderada por Friedrich August von Hayek, o patrono de todo o

pensamento neoliberal contemporâneo.6

2) A “escola de Chicago, personificada em T.W. Schultz (a teoria do capital humano...), Gary

Becker e principalmente Milton Friedman, o grande homem de mídia da escola. 7

3) A “escola de Virgínia” ou “Public Choice”, capitaneada por James M. Buchanan

A linha explorada por esta última escola, a “análise econômica da política”, tem alguns

importantes ancestrais recentes, entre eles o famoso ensaio de Schumpeter, Capitalism,

5 A esse respeito, a revista Diálogo publicou, em seu número 2, vol. 23 (1990), artigos de conservadores
norte-americanos (Nathan Glazer e Charles Murray) com resposta crítica de Albert Hirschman. O artigo de
Hirschman sintetiza argumentos que desenvolve mais longamente em A Retórica da Intransigência (ed.
Cia. Das Letras, S.Paulo, 1995)

6Para um estudo mais específico do pensamento de Hayek, ver meu Hayek e a Teoria Política do
Neoliberalismo Econômico (I) - Coleção Textos Didáticos, IFCH-Unicamp, 1999.

7Alguns dos mais importantes textos de “difusão” da doutrina foram publicados no Brasil. É o caso de
três livros de Friedmann: Liberdade para Escolher, Capitalismo e Liberdade e A Tirania do Status Quo.
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Socialism and Democracy (1942). Em 1951, Kenneth Arrow (em Social Choice and Individual

Values) procurava demonstrar como os resultados de escolhas coletivas são logicamente

inconsistentes (a não ser que admitamos uma condição eticamente inaceitável: ditadura). Os

indivíduos e grupos têm preferências distintas e os resultados da agregação acabam sendo

logicamente inconsistentes com as diferentes escalas de preferências individuais. Os indivíduos

votantes acabarão tendo como resultado algo diferente do que pretendiam e admitiriam -- os

resultados dependem de quem controla a agenda dos sufrágios (ordem das escolhas, momento

de votar, etc.).Em 1957, Anthony Downs publica An Economic Theory of Democracy. Em 1962,

enfim, aparece o livro que de certo modo “funda” a escola - James Buchanan e Gordon Tullock,

The Calculus of Consent. Cabe ainda mencionar um ensaio muito influente, nessa direção,

publicado alguns anos depois: Mancur Olson, The Logic of Collective Action (1965).8

Vale a pena, a seguir, explorar esta terceira linha, pela presença constante que tem tido

sua forma de argumentação na luta ideológica mais recente, como por exemplo nos relatórios e

documentos que o Banco Mundial vem emitindo, desde os anos 80, sobre políticas sociais na

América Latina .9

5 . Métodos e pressupostos da PUBLIC CHOICE

A Public Choice procura analisar a política, a história, o comportamento social e as

estruturas legais e constitucionais utilizando os métodos e pressupostos da microeconomia

8 Os livros de Donws e Olson foram recentemente traduzidos e publicados pela Editora da USP (1999)
9 No início dos anos ‘80, o economista-chefe do Banco Mundial, Hollis Chenery, um "desenvolvimentista"
doutorado em Harvard, foi substituído, na direção do departamento de pesquisa do banco, por Anne
Krueger, liberal entusiasta, vinda da Universidade de Minesota e uma das criadoras da teoria da
"rent-seeking"(à qual voltaremos mais adiante). Vale lembrar o comentário elegante e "diplomático" de J.
Stiglitz sobre a diferença entre os dois: "Hollis Chenery, say, on the one hand, representing the modern
evolution of the planning approach, and Anne Krueger, say, on the other hand, focusing on the reliance
of market mechanisms" (Participation and Development - Perspectives from the Comprehensive
Development Paradigm - Remarks at the International Conference on Democracy, Market Economy and
Development - Seoul, Korea, February 27, 1999 – texto disponível no website do World Bank –
www.worldbank.org).

O modelo da "rent-seeking society" tornou-se o instrumento predileto da Public Choice School
para caracterizar políticas públicas, regulações estatais e estratégias macroeconômicas. O departamento de
pesquisa e os documentos analíticos do Banco foram sendo cada v ez mais penetrados pelo jargão e
procedimentos da escola. Veja-se, apenas a título de exemplo,
BIRDSALL, Nancy & SABOT, Richard H. (Editors.). Opportunity Foregone: Education in Brazil;
publicado pelo Inter- american Development Bank e distribuído pela Johns Hopkins University Press
(Washington D.C., 1996).
BURKI, Shahid Javed & PERRY, Gillermo E. Beyond the Washington Consensus: Institutions Matter. The
World Bank, Washington D.C.
BIRDSALL, Nancy & JAMES, Estelle; Efficiency and Equity in Social Spending; working papers of The
World Bank; 1990.
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neoclássica.10 Seus pontos de partida são aqueles estabelecidos por essa vertente teórica desde

o século XIX:

 o homem econômico, dotado de uma racionalidade calculadora, maximizando suas

utilidades11;

 as escalas de preferências e valores, inapelavelmente centradas no indivíduo, e a “lógica

da escolha” também centrada no indivíduo12;

 o quadro de condições (contexto da ação racional) da chamada concorrência perfeita, em

que os agentes são atomizados, a informação é razoavelmente distribuída e os bens são

relativamente homogêneos, de modo que o sistema se aproxima de um modelo reversível

e auto-ajustado13.

10 "Public choice é uma pespectiva na política que emerge de uma extensão-aplicação das ferramentas e
métodos do economista aos processos decisórios coletivos ou de não-mercado." Buchanan, J. - Liberty,
Market and State - Political Economy in the 1980s , Wheatsheaf Books Ltd, 1986, Sussex (daqui por diante
indicado como LMS), p. 19.
11 “A public choice pode ser definida como o estudo econômico do processo de tomada de decisões em
um contexto alheio ao mercado, ou, simplesmente, como a aplicação da teoria econômica à ciência política.
O objeto de estudo da public choice é o mesmo da ciência política: a teoria do Estado, as regras de votação,
o comportamento do eleitor, a política partidária, a burocracia, e assim por diante. A metodologia da public
choice é a da economia. O postulado comportamental básico da public choice, tal como na economia, é que
o homem é egoísta, racional e maximizador de utilidade.”(Muller, Dennis C. – Public Choice II, Cambridge
University Press, 1989, pp. 1-2)
“Nosso objetivo neste livro é desenvolver uma teoria preliminar da escolha coletiva que é, em alguns
aspectos, análoga à teoria econômica ortodoxa dos mercados. Esta última é util para fins preditivos apenas
na medida em que o indivíduo participante, na relação de mercado, é guiado pelo interesse econômico.
Através do uso deste suposto específico a respeito da motivação humana, os estudidosos puderam firmar
para a teoria economica uma limitada pretensão como a única ciência social positiva”.(Buchanan, J. e
Tullock, G. – The Calculus of Consent – Logical Foundations of Constitucional Democracy, University
Of Michigan Press, 1962, p. 17). Para crítica desses conceitos estreitos de racionalidade e maximização, ver:
Simon, Herbert – Reason in Human Affairs, Stanford University Press, 1983; Hollis, Martin e Nell, Edward
J. – O Homem Econômico Racional – uma crítica filosófica da economia neoclássica; Hodgson, Geoffrey
- Economics and Institutions - a manifesto for a modern institutional economics - University of Pensylvania
Press - 1988 - Philadelphia.
12 “Procuramos analisar o cálculo do indivíuo racional quando ele se defronta com questões de escolha
constitucional. Nosso principal objetivo não é o de explorar este processo de escolha em detalhada
aplicação a toda as diversas questões constitucionais que possam surgir. Examinamos o processo
exaustivamente apenas com referência ao problema das regras relativas ao processo decisório”. (Calculus
of Consent, p. vi)
”O individualismo metodológico é ... uma tentativa de reduzir todas as questões de organização política ao
confronto do indivíduo com alternativas e sua escolha entre elas. Esta ‘lógica da escolha’ torna-se a parte
central da análise, e não é preciso tomar qualquer posição quanto aos fins últimos ou critérios que dirigiriam
sua escolha”. (Calculus, p. vii)
“ Nossa teoria é ‘econômica’ apenas no sentido de que assume que indivíduos diferentes são indivíduos
diferentes e, como tais, têm provavelmente diferentes fins e propósitos com relação aos resultados da ação
coletiva.”(Calculus, p. 4)
13 “A sociedade política é complexa e multifacetada; talvez a primeira coisa que devêssemos dizer sobre
qualquer ‘teoria’ concernente à organização e operação dessa sociedade deveria ser a ênfase nos limites que
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A partir desses pressupostos -- os quais, repita-se, estendem as premissas da

microeconomia à explicação e previsão do comportamento político dos indivíduos--,

torna-se possível, por um procedimento basicamente dedutivo,

 compreender o modo pelo qual interesses diferentes e mesmo conflitantes são

reconciliados, ou agregados, numa "escolha coletiva";

 desenvolver o "estudo das propriedades operatórias de conjuntos alternativos de

regras políticas", umestudo comparativo (e portanto, em última análise, avaliativo)

dos diferentes (e alternativos) aparatos decisórios, isto é, dos aparatos

institucionais dentro dos quais se dão as escolhas e se constituem e/ou se

revelam as preferências individuais;

 prever as conseqüências de cada um desses aparatos (tipo de sociedade e

economia que geram e problemas daí resultantes);

 definir dispositivos constitucionais superiores (mais democráticos, ou mais

"equitativos", mais eficientes, etc.) e, por oposição,

 expor os defeitos da presente ordem (Estado-de-Bem-Estar, intervencionismo,

democracia ilimitada e baseada no voto majoritário, nos grupos de interesse, etc.)

Isto posto, torna-se possível imaginar, sem romantismos 14, o desenho dos conjuntos de

regras que melhor permitem os atos maximizadores da ordem de mercado, por um lado, e que, no

plano das decisões coletivas (não-mercado) mais se aproximem da perfeição exibida por essa

ordem (a do mercado). 15

deve incorporar qualquer explicação particular. A teoria que desenvolvemos neste livro baseou-se no
suposto de que as únicas unidades significativas de tomada de decisão são os indivíduos, que estes
indivíduos são motivados por considerações de maximização de utilidade e que que eles são bem
informados e plenamente racionais em suas escolhas. Sabemos, é certo, que efetivamente existem ‘grupos’
como algo aparte dos membros individuais, que os indivíduos são motivados por diversas considerações
e que estão muito longe de serem bem informados ou racionais em seu comportamento político. Poderia
parecer que os supostos aparentemente extremados de nossos modelos analíticos restringissem
severamente o valor descritivo, explanatório e preditivo de nossa teoria” [Calculus, p. 294]

14A expressão alude a conhecido ensaio de James Buchanan: “Politics without Romance: a Sketch of
Positive Public Choice Theory and its Normative Implications”, de 1979, republicada em Buchanan e
Tollison (ed.)- The Theory of Public Choice II, The University of Michigan Press, 1984 e ainda em
Buchanan, McCormick e Tollison - El Analisis Economico de lo Político - Instituto de Estudios
Economicos, Madrid, 1984.
15 "Há importantes implicações normativas a serem derivadas da perspectiva da public choice em política,
implicações, que, por sua vez, trazem consigo um enfoque relativo à reforma institucional. Na medida em
que a troca voluntária entre pessoas é avaliada positivamente, enquanto que a coerção é avaliada
negativamente, daí decorre que a substituição da segunda pela primeira é desejada, na presunção, é claro,
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Em suma, o que aí se propõe é a elaboração de uma nova "constitutional economics”, um

novo contratualismo que se estabeleça a partir de dois cenários analíticos distintos:

 as escolhas coletivas feitas dentro de certas regras -- o momento pós-constitucional

 a escolha das próprias regras nas quais essas primeiras se efetivam - o momento

constitucional

A discussão desses diferentes enquadramentos institucionais orienta-se para uma

preocupação normativa clara e precisa: minimizar a necessidade de uso da coerção política e de

condicionamentos éticos na ordenação da atividade social dos homens.16 Ou, se quisermos usar

o clichê com que isso se apresenta na polêmica mais imediata: mais mercado, menos Estado.

6. Rent-seeking - a sociedade de predadores em que todos perdem

Vejamos um pouco mais dessa preocupação examinando a estrutura estilizada de um de

seus temas prediletos, o da sociedade de “rent-seeking” e seus perversos efeitos.17

Segundo essa “teoria” (ou modelo), o intervencionismo estatal propicia “situações de

renda”, ou seja, posições na sociedade que permitem a um agente (indivíduo, empresa, grupo)

capturar vantagens superiores àquelas que obteria no mercado, no reino dos preços e “custos de

oportunidade”. Daí decorrem dois males, ou perversões: esses agentes investem seus esforços

e recursos mais na busca (predatória) de privilégios do que na de aumentar o produto global; os

“tomadores de decisão” (administração pública) são “ofertadores de rendas”, isto é, empregos ou

legislação, em troca de benefícios monetários (corrupção) ou apoio político.

Perceba-se o encadeamento lógico. Em primeiro lugar, afirma-se a grande possibilidade

de que tal substituição é tecnologicamente viável e não é proibitivamente custosa em recursos. Esta
implicação evidencia um impulso normativo, pela inclinação do economista public choice em fator de
arranjos do tipo-mercado onde estes pareçam viáveis, e em favor da descentralização da autoridade política
em situações apropriadas.”(LMS, p. 22). Ver a crítica desssa colonização da Ciência Política pelos estreitos
procedimentos da economia neoclássica em: Hirschman, Albert - Saída, Voz e Lealdade, ed. Perspectiva,
S. Paulo 1973, pp. 25-29 e Kuttner, Robert - Tudo à venda - as virtudes e os limites do mercado, ed. Cia.
Das Letras, S.Paulo, 1998, especialmente capítulo 9. Para exames críticos mais abrangentes da Public
Choice, ver por exemplo: UDEHN, Lars - TheIimits of Public Choice: a sociological critique of the
economic theory of politics, Routledge, 1996; DUNLEAVY, P. - Democracy, Bureaucracy and Public
Choice - economic explanations in political science, Harvester Wheatsheaf, Hemel Hempstead, 1991.
16 "uma tentativa de minimizar a necessidade do uso disso [sentimentos como amor, compaixão, etc.-
RCCM] na ordenação da atividade política dos nomens" [ Calculus of Consent, p. 28]
17 É pioneiro neste tema o artigo de Anne Krueger - “The Political Economy of the Rent-Seeking Society”,
American Economic Review, june 1974, n. 64. - reeditado na coletâena organizada por J. Buchanan,
R.D.Tollison e G. Tullock - Toward a Theory of the Rent-Seeking Society (College Station, Texas A&M
Press, 1980)
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(ou mesmo fatalidade) de instrumentos regulatórios (intervenção política na economia) gerarem

oportunidades para rent-seeking e outras deformações. Logo, evidencia-se a necessidade de:

 evitar a criação de tais instituições interventoras-reguladoras (desmantelá-las, quando

existentes);

 limitar a "democracia majoritária" em vigor (que é vulnerável a tais lutas predatórias, ou até

mesmo as estimula), o que pode ser feito por diversos caminhos, como por exemplo

o reduzindo ou qualificando o acesso ao voto;

o impondo cláusulas constitucionais pétreas que cerceiem as deliberações do

legislativo e da administração (executivo)

 dando ao judiciário (ou a algum agente que esteja acima das disputas partidárias,

fracionais ou corporativas) poderes para limitar ou mesmo revogar decisões dos eleitores

(ou dos legisladores-representantes) com base em uma "racionalidade" mais alta (que

esse mesmo agente privilegiado teria autoridade para definir).18

Em suma, nesse arrazoado, os procedimentos decisórios de natureza política -- dos

quais a votação pelo principio majoritário é o paradigma dominante -- levam a resultados

ilógicos (circulares ou caóticos), perversos (produzem o contrário do que se procura) e injustos

(geram confiscos e rapinas). Mais ainda, são matrizes de ineficiências: tornam artificialmente

rentáveis atividades “naturalmente” absurdas, distorcem ou esterilizam os efeitos positivos... que

seriam gerados pela alocação de esforços e recursos através da competição no mercado. O

resultado é uma sociedade de “soma-negativa”.

O mundo político, nessa perspectiva, tem vícios bastante claros: ele reforça o poder dos

que já estão por cima; permite e/ou estimula a manipulação dos programas e das ações públicas;

supõe, aumenta e explora a ignorância dos eleitores; é dominado por grupos de interesses

organizados; favorece a “troca de favores” no legislativo, etc.19

18 Para exame das implicaçõesanti-democráticas da Public choice e de seu apoio a “regimes fortes”, remeto
a meu artigo: "A democracia mal comportada - a teoria política do neoliberalismo econômico", in
Universidade e Sociedade, ano VI, n. 11, junho de 1996, pp. 121-129.
19 Veja-se esta passagem de Buchanan, em que se casam elementos relativos ao método, ao
diagnóstico/prognóstico relativo à situação de rent-seeking (aplicação do método) e, finalmente, uma
dimensão normativa (uma política para a situação) : "A noção básica é muito simples e, mais uma vez,
representa a transferência da teoria standard de preços para a política. Da teoria de preços aprendemos que
os lucros tendem a se igualar, devido ao fluxo de investimentos entre diferentes oportunidades. A existência
ou aparecimento de uma oportunidade de obtenção de lucros diferencialmente mais elevados atrairá
investimentos até que os retornos se equalizem em relação àqueles generalizadamente disponíveis na
economia. Portanto, o que deveríamos prever quando a política cria oportunidades de lucros, ou rendas?
O investimento será atraído em direção à essas oportunidades [...] e engendrará tentativas de obter acesso
às rendas. Quando o Estado licencia uma profissão, quando atribui cotas de importação e exportação,



11

7. Bens públicos (1): as escolhas no mundo do não-mercado

O que têm a dizer os neoliberais sobre o universo dos bens públicos e serviços coletivos?

Aqui é conveniente fazer um pequeno mas necessário (e apenas aparente) desvio, para

retomar um modo de ver que foi dominante nos anos de reconstrução do pós-guerra. Durante

várias décadas, Introdução à Análise Econômica, o celebrado livro-texto de Paul Samuelson, foi

(ou ainda é) o catecismo das classes escolares de economia. Nele se apresenta a "economics"

como uma doutrina e ummétodo de resolução de problemas, construídos, ambos, a partir de uma

afirmação basilar: toda sociedade precisa resolver um problema sintetizado em 3 perguntas - o

que produzir, como e para quem. Os procedimentos para a tomada de decisão deveriam conduzir

portanto a determinada agregação de preferências (transformação das múltiplas preferências

individuais em coletivas) e, em seguida, a uma correspondente alocação e distribuição dos

recursos.

A partir daí, Samuelson (e tantos que por seu manual foram educados) descreve as

sociedades atuais do ocidente como economias mistas - nas quais o problema é equacionado (e

resolvido) por dois grandes algoritmos: o mercado, ou sistema de preços, e o aparato de decisão

política (cujo modelo puro é o voto).

Quanto ao mercado, a definição é lapidar e entusiasta:

"Um sistema competitivo é um esmerado mecanismo para a coordenação inconsciente
através de um sistema de preços e mercados, um dispositivo visando à combinação do
conhecimento e das ações de milhões de indivíduos diversos. Sem contar com uma
inteligência central, resolve um dos mais complexos problemas que se possa imaginar,
envolvendo milhares de variáveis e relações desconhecidas".20

Nesse modelo - que procura conciliar o keynesianismo com elementos de inspiração

liberal e neoclássica -, é também usual a imagem do mercado como referendo permanente21. Ou

seja, através da procura, os consumidores manifestam sua vontade e direcionam o sistema

produtivo: definem quais bens e serviços serão produzidos, quantos e quando. Neste plebiscito

quando aloca faixas de TV, quando adota planejamentos quanto ao uso do solo, podemos esperar que
haverá desperdício de recursos em investimentos destinados a assegurar a fatia favorecida. [...] Como a
expansão moderna do governo oferece mais oportunidades para a criação de rendas, devemos esperar que
o comportamento maximizador de utilidade dos indivíduos leve-os a desperdiçar mais recursos na tentativa
de assegurar "rendas" ou "lucros" prometidos pelo governo."(‘The economic theory of politics reborn”,
Challenge 31, n. 2, 1988, p. 8.)
20SAMUELSON, Paulo - Introdução à Análise Econômica, ed. Agir, S.Paulo, 1973, v.I,p.67).
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invisível, os indivíduos possuem um número desigual de votos, corporificados em cédulas de

dinheiro. Através dessas notas, tomam decisões. O escrutínio das necessidades e demandas

sociais é feito pelo mercado.

Supõe-se aí que os indivíduos devem pagar pelo bem que desejam. Ou seja: votar no

mercado-plebiscito, com as cédulas de que dispõem. Aplica-se nesse caso o chamado princípio

de exclusão: quem não paga... não pega.

Com os bens públicos, contudo, nem sempre o princípio de exclusão pode ser aplicado

eficientemente, ainda que, a rigor, em certos casos, pudesse sê-lo. Pode-se por exemplo cobrar

do indivíduo o espaço que ocupa no seu passeio pelos parques da cidade, ou o tempo em que

permanece sentado nos bancos da praça, ou ainda o quanto se beneficia da iluminação das ruas.

Mas isso é de tal modo complicado e custoso que estes bens tendem a ser ofertados sem

exclusão. Impossibilidade de aplicar o princípio de exclusão; monopólios naturais (impossibilidade

técnica de contar com dois ofertadores do mesmo bem num mesmo espaço); economias de

escala e "conjunção" de oferta (oferta e custos são fixos ou pelo menos não linearmente

proporcionais ao número de clientes); e externalidades (efeitos, positivos ou negativos, não

computáveis e portanto não "cobráveis" de determinadas atividades) -- esses fenômenos davam

aos bens públicos um lugar especial na doutrina.

Como esse consumo (dos bens públicos) não depende claramente do pagamento - que é

o voto válido no mercado - as preferências (e suas curvas) não são reveladas através de gastos

efetivos, individualizáveis e visíveis a olho nu. Em outras palavras, reconhece-se a existência, aí,

de atividades geradoras de benefícios que não podem ser comercializados (e registrados em

escalas de preços) porque é impraticável confiná-los a agentes individuais.

Não há, nesse caso, demanda no sentido estrito. Há contudo uma pseudo-demanda, um

quase-mercado. Qual o procedimento viável para verificar essas preferências, para fazer com

que se revele essa curva de pseudo-demanda? Ela se revelaria através de um processo político

-- voto, pressões, motins, barricadas -- e não dos mecanismos de mercado. Enquanto neste

último havia demanda em sentido estrito e voto em sentido lato, no caso dos bens públicos há

demanda em sentido lato e voto em sentido estrito. Neste caso, as preferências apareceriam sob

a forma de programas em disputa numa determinada arena política.

Reiteremos o argumento de outro modo. No primeiro caso a escolha (eleição) era

revelada por um simulacro do voto ou referendo – ou, na metáfora neoliberal extremada de von

Mises, pelo verdadeiro e legitimo referendo, o das trocas, usurpado pelo falso, o da democracia

política. Cada consumidor vota com um número incerto de cédulas e desse modo determina o que

a sociedade vai ser, para onde vai se inclinar a configuração produtiva, isto é, quantos e quais

21 Samuelson, idem, p. 91.
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efetivamente virão a ser aqueles cervejeiros e açougueiros do célebre universo mercantil

smithiano. Compra literal, votação metafórica. No caso dos bens públicos, analogamente, mas

invertendo os termos, teríamos um simulacro do mercado (uma quase-demanda) e um real

processo de votação.

8. Bens públicos (2): rumo ao mercado e ao quase-mercado...

A Public Choice nasce justamente do estudo da diferença entre esses dois universos e da

tentativa de conduzir um deles ao modo operativo do outro - tornar as “decisões-não-mercado”

mais próximas das “decisões do tipo mercado”, como diz Buchanan, na sentença acima citada.

Por isso, é bem peculiar a maneira como essa escola de pensaemento interpreta e contesta a

situação descrita por Samuelson. Aceita, desde logo, a distinção entre os dois mecanismos de

manifestação (e agregação) das preferências:

1. Mercado - o mundo das escolhas individuais, das iniciativas descentralizadas - nele, a

preferência revela-se pela adesão (ou abandono) do cliente a um fornecedor, pela

substituição de um bem/serviço por outro, etc.

2. Política - o terreno das escolhas e decisões coletivas, das iniciativas centralizadas, dos

espaços, bens e serviços compartilhados ou consumidos em comum - aqui, a

preferência revela-se pelo apoio ou veto a programas políticos.

Num deles, temos um referendo permanente, silencioso, impessoal e de imediata

apuração. No outro, um referendo que se realiza apenas de tempos em tempos, personalizado,

ruidoso e de suspeita eficiência (circularidade, apuração mais vulnerável à fraude, etc.).

Equacionados deste modo os termos do problema, a pergunta que fazem tem uma

resposta em grande medida já preparada: nesse terreno, o das escolhas sobre bens públicos e

ações coletivas, será possível criar instituições e mecanismos que emulem o mercado? Seria

melhor que assim fosse -- então... como fazer para que assim seja?

Para justificar suas propostas, começam por observar o seguinte: alguns bens tidos

usualmente como públicos não são necessariamente públicos, ou não precisam ser

obrigatoriamente públicos nem inteiramente públicos. Os advérbios fazem a diferença e apontam

a saída.

1. Em muitos casos pode-se individualizar o usuário (consumidor ou cliente) e cobrar pelo

acesso ao bem - é o caso de serviços educacionais. Nesse caso, trata-se claramente

de substituir um mecanismo de manifestação das preferências -- as decisões políticas
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- por outro mais eficiente e confiável, o mercado. Um "sub-caso" pode ser prevista

nesta alternativa. Mesmo que se queira -- por algum motivo ético ou político -- garantir

o acesso a esse bem a indivíduos que não o podem comprar, não necessariamente a

provisão do bem deve coincidir com a produção.22

2. Com relação a casos menos claros, é possível optar por outra estratégia -- tornar locais

a produção e/ou distribuição de determinados bens e serviços antes oferecidos num âmbito

regional ou nacional e, desse modo, segmentar ou "particionar" a cidadania para tornar mais

"competitiva" a oferta dos bens e serviços. Viabilizaríamos, para o cidadão, aqui já

convertido em usuário ou consumidor, a escolha entre fornecedores, criando situações que

permitam este tipo de comportamento, a resposta a este tipo de alternativa: "se você quiser

esta cesta de bens, a este preço, vá para aquela cidade X, se quiser outra configuração vá

para Y". Enfim, viabilizaríamos a existência de estruturas, regras e processos que emulem

processos de mercado (ou análogos ao mercado) na esfera antes pública, ou política.

Este segundo caminho - o da descentralização da oferta e distribuição - tornaria possível uma

forma peculiar de "eleição", aquela em que se pode "votar andando", ou "votar com os pés":

"Não há necessidade de eleições. Todas as preferências revelar -se-iam mediante a
silenciosa votação andante que realizam os indivíduos ao ingressar ou ao abandonar as
comunidades políticas...".23

Frente aos mecanismos políticos de decisão, ineficazes, complexos, viciados, circulares,

etc.,

"o procedimento de ‘votar andando’... parece cumprir a tarefa de revelar as preferências
individuais através do dispositivo surpreendentemente simples, de permitir que as
pessoas se dividam em grupos de gostos análogos".24

22 É conhecido o exemplo de Milton Friedman (no capítulo 6 de seu Capitalismo e Liberdade) propondo
a distribuição de ‘cupons’ aos pais de crianças, dando-lhes a oportunidade de escolher e comprar serviços
educacionais fornecidos pela iniciativa privada. São lapidares seus comentários sobre a superioridade desse
sistema: "os pais poderiam expressar sua opinião a respeito das escolas diretamente, retirando seus filhos
de uma escola e mandando-os para outro -- de modo muito mais amplo do que é possível agora. Em geral,
eles agora só podem tomar tal atitude arcando com os elevados custos de colocar os filhos numa escola
particular ou trocar de residência. Quan to ao resto, só podem expressar seus pontos de vista através de
complicados canais políticos." (Capitalismo e Liberdade, ed. Abril, S. Paulo, 1985, p. 87).
23Mueller, Dennis - Public Choice II, Cambridge University Press, 1989, p. 154.
24Mueller, idem, ibidem.
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Ou ainda: "o ‘votar andando’ consegue a optimalidade de Pareto mediante o agrupamento

de indivíduos em unidades políticas dotadas de gostos homogêneos."

É claro que devemos admitir aí alguns pressupostos extremos e até mesmo heróicos. Os

entusiastas da Public Choice reconhecem a existência desses supostos - embora não os

considerem tão extremos e heróicos, ou pelo menos tão impeditivos para o modelo. Repare-se

que desde logo devemos imaginar um universo em que não existem economias de escala, nem

externalidades: não há relações entre comunidades, uma não se aproveita (ou, inversamente, é

prejudicada) por efeitos gerados pela outra. Além disso, nesse mundo modelar, os cidadãos são

plenamente móveis - estão, a rigor, no limite do descartável. É perfeito e instantâneo o

conhecimento que eles têm das características das comunidades "fornecedoras", isto é, das

alternativas de escolha. E para que o modelo tenha a eficiência e equidade a ele atribuídas, o

número/variedade dessas comunidades deve ser suficientemente amplo para conter as

diferentes combinações de preferências escalonadas pelos cidadãos-clientes.

Ao lado da teoria do ‘voto andante’ -- e complementando-a -- James Buchanan

desenvolveu, há quase 40 anos, uma “teoria econômica dos clubes”, com a qual pretende

oferecer um modelo que explicaria a oferta-procura de bens públicos (ou quase-públicos) e,

ademais, uma orientação normativa, um oriente para a ação voltada à reforma do setor público.25

Partamos do suposto de que é possível agrupar os indivíduos em segmentos que têm gostos e

rendas idênticos. Isto posto, parece ineficiente manter no mesmo segmento (clube) indivíduos de

gostos diferentes, quando é possível mantê-los em clubes separados:

"O suposto de que os indivíduos têm gostos e rendas idênticos é mais do que mera
conveniência analítica. É com freqüência ineficiente ter indivíduos de gostos diferentes no
mesmo clube, se isto pode ser evitado. Se todos os indivíduos são idênticos, exceto no fato
de que alguns preferem piscinas retangulares e outros preferem piscinas ovais, então a
constelação ótima de clubes é aquela que divide os indivíduos em clubes de piscinas ovais
e clubes de piscinas retangulares".26

As normas de constituição dos clubes são comparadas -- por esses analistas -- a uma

espécie de contrato social estabelecido por unanimidade. Existindo um grande número de

alternativas (clubes de gostos e rendas), todo indivíduo terá a certeza de encontrar a oferta de

bens correspondente ao grau de financiamento que pretende sustentar. E terá a certeza de poder

sair de um clube e ingressar em outro (ou fundar outro).

25Buchanan, James - “An Economic Theory of Clubs”, in Economica, n. 32, February, 1965.
26Mueller, Denis - op. Cit, p. 153.
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É claro que surgem, nesse modelo, vários problemas a serem resolvidos -- custos de

imigração/emigração, imposição de impostos e subsídios sobre esses movimentos,

transferências de recursos entre comunidades (ou clubes), etc. Pensemos, por exemplo na

questão dos diferentes estratos de rendas. Em comunidades com classes de rendas bastante

heterogêneas, os relativa8mente pobres beneficiam-se das demandas (elevadas) de bens

públicos feitas pelos mais ricos. Poderia haver um outro problema, porém, se os indivíduos

estiverem distribuídos em comunidades de rendas similares: os pobres consumiriam apenas os

bens públicos que eles próprios fossem capazes de sustentar. É o que sucede, na prática, como

o processo do ‘votar andando’. A correção desse problema teria de ser feita mediante

transferências entre comunidades - o que recoloca a questão dos procedimentos políticos para a

alocação de recursos e definição de metas sociais. E também sobre o nível em que se colocam

os direitos de cidadania fundamentais (no plano local, no regional, no nacional/federal?).

9. O Cenário que se LAMENTA e aquele que se EXALTA

A partir desses modelos e dos juízos valorativos que permitem, o século XX é visto, pelos

conservadores, como um caminho de queda, penitência e redenção.

Inicialmente, despontam os grandes males e pecados do Estado intervencionista:

 a regulação legislativa, a atuação empresarial do Estado e a oferta de bens públicos e
serviços de proteção social confundem os sinais emitidos pelos mercados, o que leva uma
indevida alocação dos recursos materiais e, não menos importante, dos empenhos

subjetivos dos agentes (deseducando os indivíduos); 27

 o Estado transforma-se em instrumento de grupos de pressão desejosos de firmar seus
privilégios utilizando o discurso aparentemente generoso das políticas sociais;

 a contrapartida do crescimento das despesas públicas aparece no aumento das
necessidades financeiras dos governos (endividamento, emissão monetária, inflação,

etc);
 o crescimento da pressão fiscal pode provocar efeitos indesejáveis que se propagam por

todos os poros da sociedade: falta de incitação ao trabalho, evasão e fraudes fiscais,

desenvolvimento de economia subterrânea (informal).

27 “Na economia norte-americana dos anos 1980, o aparato institucional combinava mercado e política
numa rede extremamente complexa de relações de intersecção e frequente conflito. A tentativa de
representar esta estrutura, este jogo, em um modo qualquer plausivelmente aceitável (...) está além de minha
competência. Proponho, em vez disso, abstrair a política, as numerosas influências governamentais
observáveis sobre os padrões de distribuição na economia, e olhar diretamente para o processo de mercado
e para os padrões distribucionais que ele pode gerar na ausência de intervenção governamental. Isto é,
pretendo olhar para uma estrutura de mercado relativamente pura, um jogo de mercado relativamente puro,
operando dentro de um quadro legal-político que se limita à proteção da vida e da propriedade e a compelir
o contrato. Para utilizar um rótulo, podemos dizer que pretendo discutir a distribuição na economia de
mercado nos quadros de um estado protectivo ou mínimo” (Buchanan, LMS, p. 127.)
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A redenção vem sob uma forma de algum modo miraculosa, embora implique algumas

dolorosas penitências. A globalização financeira, a liberalização da economia mundial, a

internacionalização das atividades econômicas limitam a possibilidade de ação do Estado, que

tem seu poder erodido em duas direções:

 Para baixo, tranferindo-se competências para coletividades locais: construção escolar,

formação profissional, urbanismo, saúde e assistência social, etc.

 Para cima: os estados nacionais cedem parte de suas competências a outros tipos de

organizações -- Grupo dos 7, GATT, OMC, Comissão Européia. etc. O Estado nacional

deixa de ser a fonte única do direito. Prerrogativas (deliberações sobre política

econômica, monetária, cambial, tributária, etc.) são transferidas para administrações

supranacionais, guardiãs de uma racionalidade superior ...e imunes às perversões, limites

e tentações alegadamente presentes nos sistemas políticos identificados com os estados

nacionais.

10. Políticas sociais, políticas públicas -- qual o lugar dessas coisas?

Procuremos agora explorar o modo pelo qual este tipo de doutrina compreende e tenta modelar

as políticas sociais em circunstâncias históricas determinadas.

Partamos do item anterior, sobre os cenários do mundo, seus males, penitências e

possibilidades de redenção. De início, é preciso lembrar que, embora análogos, os dois lados do

mundo -- o Hemisfério Norte, desenvolvido, e o Hemisfério Sul, subdesenvolvido -- têm, nesse

ideário, semelhanças e diferenças.

No lado Norte, os grandes inimigos a destruir são o Estado-de-bem-estar e as instituições

políticas que permitem o gerenciamento estatal da economia, devidamente abençoados pelo

aparato intelectual do keynesianismo. Do lado Sul, as políticas sociais e regulamentações

trabalhistas, por um lado, e o Estado protecionista e industrializante, por outro, constituem as

geradoras de “rigidez” e estagnação que encarceram as virtudes criadoras do mercado. No

Hemisfério Sul, as doutrinas perniciosas estão encarnadas pelas teorias desenvolvimentistas

(como a da Cepal), pelo nacionalismo populista, pelo socialismo terceiro-mundista.

De qualquer modo, consideradas as diferenças, os resultados seriam bastante similares:

essas instituições, crenças e práticas políticas integram as massas ao Estado -- através do

sufrágio, da organização sindical, dos movimentos populares e corporativos, das clientelas
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políticas, dos grupos de interesse -- e isso se traduz na soma de todos os infernos que Lúcifer

sequer sonhara construir. Vejamos em mais detalhes como esse pensamento -- liberal e

conservador -- constrói sua exposição, composta de um diagnóstico, um prognóstico sobre o

futuro (ou já presente) e uma imprescindível terapêutica.

Diagnóstico. As massas pobres -- incompetentes ou indolentes, pouco importa, mas

sobretudo mal-sucedidas na competição pela vida -- ganham porém o direito de votar,

organizar-se e atuar no universo político. Exercerão esse poder impondo aos ricos e proprietários

-- operosos, engenhosos, bem-sucedidos -- um confisco de suas propriedades e/ou dos frutos

por elas gerados, através de taxações progressivas.

Prognóstico. A criação de políticas redistributivas, políticas sociais do Estado, voltadas para

os pobres, constitui assim o destino inexorável da democracia sem limites, aquela que gasta cada

vez mais (e mal) e taxa cada vez mais (e mal). Começam a pulular os temas da crise crônica:

pressão tributária, crise fiscal, sobrecarga do governo, democracia que opera no vermelho

(expressão de Buchanan), endividamento do Estado, inflação. As democracias são ingovernáveis

-- declarava, sombriamente, a Comissão Trilateral, já nos anos ‘70. Ao lado dos fenômenos

citados na frase anterior, juntemos um outro: as políticas sociais em expansão geram também,

inevitavelmente, uma burocracia estatal poderosa e irresponsável. Esta casta opera com o

dinheiro dos outros (confiscado aos operosos proprietários) e adquire força e interesses

próprios. O quadro se completa: tirania estatal, arbitrariedades e incerteza, degradação dos

valores empreendedores, a “ditadura das maiorias” já anunciada pelos liberais do século XIX,

estagnação econômica. O que mais se poderia querer para recomendar remédios amargos, mas

indispensáveis?

Terapêutica. Cortemos o mal pela raiz. E a raiz fora apontada no primeiro elo do argumento,

o diagnóstico. É preciso barrar a vulnerabilidade do mundo político à influencia perniciosa das

massas pobres, incompetentes, mal-sucedidas. Em primeiro lugar, reduzindo esse universo

político -- ou o campo de atividades sobre as quais pode operar. Desregulamentar, privatizar,

emagrecer o Estado. Em segundo lugar, reduzindo o número do funcionários desse Estado que

estejam submetidos à pressão das massas. Alguns funcionários -- os que controlam botões

decisivos da política pública, como as finanças e a aplicação da justiça -- devem ser protegidos

por cordões sanitários que permitam que eles sejam mais sensíveis a pressões da Razão (cada

vez mais identificada com a sabedoria dos mercados financeiros internacionais) e menos

vulneráveis à volúpia das urnas e ruas. Em suma, se já não é possível evitar o voto, tratemos de
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esterilizá-lo. Mas ainda isso é insuficiente. A participação extra-eleitoral das massas também tem

de ser limitada -- e por isso os processos de “ajuste” neoliberais golpeiam exemplarmente os

sindicatos e associações corporativas.

Os neoliberais contemporâneos repetem com insistência: no binômio “democracia

capitalista”, o mal reside não ali onde os marxistas haviam centrado sua atenção (o capitalismo),

mas no outro termo, a democracia. Por isso, pregam nada menos do que uma revolução

constitucional que ponha fim à “democracia ilimitada” (Hayek), ou à “democracia que opera no

vermelho”, para usar a expressão de Buchanan. Este último autor, aliás, é a esse respeito

bastante claro: já que a moralidade fiscal pré-keynesiana estava erodida, já que não é possível

recuperar no plano exclusivamente moral esse mundo, trata-se de estabelecer normas explícitas

de contenção dos abusos populistas.

11. Do lado de baixo do Equador .. também existe o pecado

Pois bem, voltemos agora nossos olhos para o hemisfério sul, América do Sul, para sermos

precisos, no final dos anos ‘70, início dos ‘80. Veremos aí o desenho de duas lógicas (às vezes

complementares, mas geralmente conflitantes) que se impõem ao mundo político.

Países submetidos a ditaduras que financiavam suas atividades (inclusive projetos

econômicos faraônicos) através de endividamentos a juros flutuantes. Dois choques nos preços

internacionais do petróleo, golpeando as contas externas. No final dos anos 70, a taxa de juros

aplicada à divida multiplica-se por três e torna absolutamente inadimplentes esses países. A

renegociação da dívida é cada vez mais submetida a “programas de ajuste” com suas

condicionalidades: mudanças estruturais monitoradas pelo Banco Mundial e pelo FMI. Some-se a

isso um amplo processo de desregulamentação liberalização dos fluxos comerciais e financeiros

impulsionado e imposto a partir dos governos Tatcher e Reagan. Ao novo mundo daí nascente se

dá o elegante nome de globalização -- para os países subdesenvolvidos, cabe o destino da

“integração competitiva” na nova divisão internacional do trabalho. Estes elementos constituem o

primeiro vetor, a lógica dos mercados e da eficiência.

Mas há um outro lado da história. É também nesse momento que as ditaduras declinam e se

mostram cada vez mais incapazes de gerenciar a transição. O processos de “redemocratização

controlada” não conseguem evitar intrusos. As pressões para ampliar a participação popular

(voto, organização sindical, movimentos populares, manifestações de massa) geram expectativas

de controle público sobre atividades estatais (desprivatizar o Estado) e de cobrança dos direitos

de cidadania abafados pela repressão (a “dívida social”).

Examinando essas duas lógicas -- particularmente visíveis no Brasil dos anos ‘80 -- podemos
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entender porque os economistas chamam a esse período de “década perdida” e porque, por outro

lado, ao ler os estudos de outros cientistas sociais temos a impressão de que é outro o rótulo que

devemos utilizar -- uma década de espaços conquistados. Os economistas conservadores logo

irão explorar essa combinação, declarando solenemente que se trata de uma década perdida por

causa dos espaços conquistados. A partir desse argumento se anuncia o imprescindível “ajuste

estrutural” , o das reformas doloridas.

Tais reformas encontrarão nas vítimas -- os doloridos -- alguns obstáculos. Para serem

implantadas (e sobretudo consolidadas) devem contornar esses problemas. Há mais de um

caminho (e eles não se excluíram, na história recente da América Latina e do Brasil em particular).

Vou me deter apenas em um eles, o das políticas sociais de combate à pobreza. Quem examina

esses programas - nas recomendações das agencias multilaterais, como o Banco Mundial, ou

nos projetos efetivamente lançados por vários dos governos da região -- nota a preocupação

basilar com um traço: o da focalização, dos “target benefits”. Esse traço terá várias vantagens

para as elites conservadoras remoçadas nas transições-transadas. Em primeiro lugar, os

benefícios focalizados reduzem custos -- setores no extremo da pobreza são conquistáveis com

recursos limitados, pobre custa pouco, muito pouco. Em segundo lugar, racionalizam a velha

política de clientela. Benefícios dirigidos e particularizados não correm o risco político de serem

confundidos com medidas que criam direitos universais, bens públicos etc, sempre submetidos,

estes últimos, a demandas de extensão, generalização, etc. Permitem também a distribuição mais

discricionária dos recursos. Além de (e por causa de) seletivos, têm mais chance de impor

condições à concessão, dando forma mais clara às manifestações de gratidão dos beneficiados.

Em certa medida é esse quadro que permite entender os três lemas das políticas públicas na

era dos “ajustes estruturais”: focalizar, descentralizar, privatizar.

Focalizar, substituindo acesso universal (direitos sociais, bens públicos, etc.) por acesso

seletivo (que permita discriminar o receptor e o provedor dos benefícios). Redução das políticas

sociais a programas de socorro à pobreza absoluta. Ao longo do tempo, o Estado de

bem-estar-social aproximara-se cada vez mais de um projeto definido de sociedade (mesmo no

modelo inglês, com Beveridge, no pós-guerra). As políticas sociais do neoliberalismo, por sua vez,

aproximam-se cada vez mais do perfil de políticas compensatórias, isto é, de políticas que

supõem, como ambiente prévio e “dado”, um projeto de sociedade definido em outra seara que

não o da deliberação planificadora: definido pelo universo das trocas, pela mão invisível do

mercado. Se quisermos ainda utilizar a conhecida terminologia de Titmuss, teríamos aí uma

versão extremada do "modelo residual" de Estado-de-bem-estar.
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Descentralizar operações -- o que não implica necessariamente desconcentrar, sobretudo

desconcentrar as decisões políticas mais estratégicas, muito menos a gestão dos grandes

fundos.

Enfim, mas não menos importante, privatizar. Isto pode ser feito, basicamente, por duas vias.

A primeira é transferir ao setor privado a propriedade dos entes estatais (inclusive os entes

provedores de políticas sociais, tais como saúde, educação, moradia, assistência social, etc.). A

segunda via é transferir ao setor privado a operação e/ou gestão dos serviços (o que traz à baila

a velha diferenciação, da teoria das finanças públicas, sobre provisão e produção dos serviços

públicos). Como se transfere essa operação? Em primeiro lugar, eelegando competências ao

setor privado (ou à variante do assim chamado terceiro setor). Ou, ainda, mantendo as

competências na esfera pública-estatal, mas submetendo esses entes estatais a controles de

mercado ou que simulem mercados. Em outras palavras, criando em certas esferas dos serviços

públicos sistemas de avaliação que simulem a lógica fornecedor-cliente.

Como vimos no item acima, a respeito dos quase-mercados no caso dos bens públicos,

estas duas últimas palavras-de-ordem (privatizar e descentralizar), encontram-se muitas vezes

conectadas, uma dependendo ou conduzindo à outra. A criação de procedimentos análogos ao

mercado - supostamente superiores aos políticos - depende de (ou pelo menos seria

enormemente favorecida pelos) mecanismos de descentralização político-administrativa,

segmentação de cidadanias, etc. Mas este é, infelizmente, um tópico cujo desenvolvimento nos

exigiria muito mais tempo e espaço.

Para terminar, resta admitir que o leitor aqui encontra umquadro bastante esquemático e inicial

do debate que seria necessário estabelecer para explicar, com algum grau de abrangência e

operacionalidade, o lugar e a natureza das políticas-públicas/políticas-sociais nos marcos dos

“programas de ajuste” de cunho neoliberal. Não era outra a intenção deste texto.


