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DEMOCRACIA, LIBERDADE POSITIVA,
DESENVOLVIMENTO
Stefano Zamagni

1 Introdução
A questão da relação entre as esferas civil, política e econômica é hoje a grande questão que desafia nossa capacidade de
compreensão dos fatos e nossas possibilidades de ação. O frágil anel da corrente que mantém unidas estas três esferas é o da
política, a qual está sujeita a ataques a partir de um duplo front:
de um lado, o da globalização que vai subtraindo, progressivamente, a unificação autoritária da organização social ao Estado-nação; e, de outro lado, o da irrupção, no cenário público,
das forças criativas dos indivíduos da sociedade civil portadores
de cultura. Quais as consequências? Que o universalismo, sob
cuja insígnia as democracias ocidentais se haviam proposto
como ancoragem ética para o mundo inteiro, parece ter entrado
em conflito com outros universalismos. O problema se origina da
circunstância em que a perda dos limites geográficos do agir humano permite a expansão em escala planetária da cultura que
resulta ser mais agressiva e mais “adequada” e que tende, por
isso mesmo, a tornar-se hegemônica. Por sua vez, tal processo
tende a deslocar aquelas culturas locais que até época recente
tinham conseguido proteger-se, graças à existência de algum limite ou fronteira. Nisso está a raiz da questão identitária e do
novo conflito – precisamente identitário – que disso se origina. A
globalização, enquanto explosão das barreiras culturais, põe a
nu os conflitos de que sofre toda a sociedade e, ao mesmo tempo, debilita as identidades históricas nacionais mediante a exposição de sua relatividade e parcialidade.
Diante disso, as principais matrizes de filosofia política – a liberal-individualista (Nozick, Hayek), a comunitarista (Etzioni,
Sandel, Walzer), e a neocontratualista (Rawls, Gauthier, Buchanan) – demonstram não estar à altura dos desafios vigentes. Não
porque estejam erradas – ao contrário, todas contêm grumos importantes e relevantes de verdade –, mas porque elas têm sido
reducionistas. De fato, não conseguem conceituar ou conceber
uma ordem social na qual encontrem aplicação simultaneamen-
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te o princípio da permuta de equivalentes, que está na base do
contrato e ao qual se requer a eficiência; o princípio de redistribuição, ao qual é requerida a satisfação de níveis decentes de
equidade para a cidadania; e o princípio de reciprocidade, cuja
missão específica é favorecer a difusão da cultura da fraternidade. Simultaneamente, só dois destes princípios e daquelas matrizes conseguem coexistir em suas refinadas elaborações. E, no
entanto, uma sociedade digna de futuro necessita que todos os
três princípios encontrem adequados espaços de expressão.
Num ensaio publicado em 1939, por Maritain – infelizmente
pouco conhecido –, se lê:
Esta democracia personalista afirma que cada um é chamado, em virtude da dignidade comum da natureza humana, a participar ativamente da vida política... A liberdade
deve ser conquistada com a eliminação progressiva das diversas formas de escravidão: e não basta proclamar a
igualdade dos direitos fundamentais da pessoa humana:
esta igualdade deve passar realmente aos costumes e às
estruturas sociais; enfim, a fraternidade na sociedade exige
que a mais nobre e a mais generosa das virtudes entre na
própria ordem da vida política (p. 10).

Em que ajudaria, realmente, redistribuir de modo equânime
uma riqueza que, de fato, tivesse sido obtida de modo eficiente,
mas ofendendo a dignidade daqueles que concorreram para
produzi-la? O que faríamos de uma sociedade civil pensada
como esfera de ação separada da sociedade política? Talvez pudéssemos dizer que o conjunto (ou a somatória) dos bens particulares dos grupos presentes na sociedade coincida com o bem
comum, entendido como bem do próprio ser ou existir em comum? Poderemos considerar uma boa sociedade na qual viver
aquela em que a multiformidade das relações interpessoais fosse reconduzida à forma especial do contrato? Como haverei de
mostrar, o modelo de democracia que herdamos do passado recente, isto é, o modelo elitista-competitivo, cujos méritos históricos jamais poderão ser desconhecidos, não consegue colocar a
liberdade individual – que queremos conservar e até dilatar – em
sintonia com o bem comum – que também queremos estender.
Isso enquanto a liberdade de escolha não é suficiente para fundar o consenso. Assim seria, se escolher livremente implicasse
em concordar com as consequências que derivam da própria
escolha. O que hoje acontece sempre mais raramente.
Procurar recolocar as coisas em seu lugar, isto é, procurar
fazer que estejam juntos os três princípios acima mencionados,
é uma tarefa à qual os católicos não podem renunciar, se quiserem superar a aflição que atinge quem pensa – à maneira de
Kafka – que existe um ponto de chegada, mas nenhuma via de
acesso. No que segue, ocupar-me-ei, primeiro, em elucidar alguns aspectos da complicada relação entre economia e demo-
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cracia na época da globalização. Passarei, depois, a expor as razões que falam a favor do modelo de democracia deliberativa,
em lugar do agora obsoleto modelo de democracia elitista-competitiva. Enfim me deterei, porém brevemente, em algumas propostas práticas concebidas no sentido da atuação da democracia econômica.
2 A democracia na época da globalização
Dois traços distintivos do processo de globalização vigente
ajudam-nos a captar o sentido das argumentações que hão de
seguir. O primeiro tem a ver com a circunstância de a globalização ser um processo que, antes, aumenta a riqueza complexiva
(constituindo, portanto, um jogo de soma positiva), determinando, porém, ao mesmo tempo, vencedores e vencidos. Em outras
palavras, a globalização tende, por si, a reduzir as pobrezas em
sentido absoluto, aumentando aquelas em sentido relativo. Tecnicamente, considera-se “pobre em sentido absoluto” quem dispõe de menos de um dólar ao dia para destinar à aquisição de
bens de necessidade primária. Segundo esta definição – assumida pelas Nações Unidas –, há hoje no mundo um bilhão e 200
milhões de seres humanos cujo rendimento se coloca abaixo
deste limiar: trata-se daqueles que morrem de fome, de penúria
e exaustão. Afirmam alguns que esta situação (em si escandalosa) seja fruto da globalização. Tem sido estimado, ao invés, que,
se nos últimos 25 anos, não tivesse começado a operar o processo do qual nos estamos ocupando, os pobres absolutos somariam hoje mais de um bilhão e 800 milhões. Devemos entender que países como aqueles do Sudeste Asiático e alguns países da América Latina saíram do estado de pobreza absoluta, no
qual se encontravam há séculos, somente após a ocorrida liberalização dos mercados.
Nos últimos anos, as taxas de crescimento dos países mais
pobres (África excluída) foram mais elevadas do que aquelas
dos países mais ricos. No período de 1980-2000, tratou-se de 4%
em relação aos 1,7%, na média, respectivamente. E esta é uma
novidade absoluta. Jamais acontecera anteriormente que os países pobres crescessem mais que os ricos. Quem hoje se encontra em condições trágicas é a África subsaariana, onde o número
dos pobres em sentido absoluto passou dos 217 milhões em
1987 aos 301 milhões em 2000. Porém isso ocorre precisamente porque este continente permaneceu excluído do processo
da globalização, não tendo sido auxiliado a inserir-se nele. É
por esta razão que os representantes dos países pobres ou
aqueles que falam em seu favor jamais se declaram contrários
à globalização enquanto tal. Quando muito, protestam porque
a certos países é impedido aceder aos benefícios econômicos
que dela decorrem.
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Reconhecido isso, é preciso declarar com a mesma franqueza que a globalização amplia a pobreza em sentido negativo,
de acordo com a mensuração do coeficiente de Gini ou do índice de Theil. Isto é, aumentam as desigualdades entre os diversos grupos sociais, e isso ocorre não somente entre o Norte e o
Sul do mundo, mas também no interior dos próprios países
avançados. De fato, o aumento da independência econômica
faz com que os segmentos até mesmo relevantes da população
possam ser negativamente influenciados por acontecimentos
que se verificam em lugares até muito distantes. Junto às bem
conhecidas “carestias” decorrentes da depressão, a realidade
hodierna tem conhecido com tristeza “carestias provenientes do
boom”. O fato é que a expansão do processo de globalização
pode fazer com que a capacidade de um grupo social de aceder
aos recursos dependa – frequentemente de modo crucial – daquilo que fazem outros grupos sociais, sem que estes últimos
sejam chamados a responder de qualquer modo a isso. Por
exemplo: o preço dos bens primários (dos quais depende o
bem-estar de segmentos importantes de populações rurais)
pode depender daquilo que acontece com os preços dos bens
industriais, ou então, dos preços dos serviços high-tech.
O ponto crucial é que o mecanismo da globalização é algo
muito eficiente na produção de nova riqueza, mas não o é na redistribuição entre todos aqueles que participaram na criação daquela riqueza. A explicação é dada de imediato: a globalização
tem a ver in primis com o conhecimento e com a capacidade tecnológica. Trata-se de bens econômicos particulares, cuja natureza não é facilmente reconhecível às familiares variáveis econômicas, isto é, preços e quantidades, a partir do momento em que
aquilo que está em jogo passa através dos processos de aprendizagem. Saber como um maquinário deve funcionar é conhecimento tecnológico; fazer funcionar de modo eficiente é capacidade tecnológica. Tal distinção decorre de uma conceitualização da tecnologia diversa daquela em uso até algum tempo
atrás e tem implicações relevantes para a assim chamada transferência das tecnologias, sobretudo quando isto ocorre entre
áreas geográficas conotadas por fortes diferenças econômicas
e culturais. A novidade é constituída pelo fato de o conjunto dos
conhecimentos incorporados numa dada tecnologia somente
em parte ser codificável – e, por conseguinte, facilmente imitável
por outros, ou alhures. Em geral eles são tácitos, específicos de
determinadas pessoas e instituições, adquiridas através de educação, experiência e pesquisa e, portanto, não transferíveis a
custo nulo. Este componente tácito faz com que as capacidades
tecnológicas aumentem por um processo de acumulação que é
essencialmente de natureza incremental. De outro lado, o canal
mais importante de ampliação das capacidades tecnológicas é a
própria atividade de produção.
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Quais as consequências de tudo isso para os objetivos do
discurso sobre o aumento da pobreza relativa? A mais relevante
é esta: o conhecimento pode, sim, ser oferecido socialmente,
mas para frutificar deve ser absorvido individualmente. O que
equivale a dizer que são os limites à capacidade de absorção do
conhecimento que representam as principais barreiras à sua difusão. Eis porque não é lícito esperar que se chegue – como tantos ainda retêm obstinadamente – a uma balanceada (e equânime) globalização dos frutos da inovação somente por meio da liberalização das trocas internacionais de bens e serviços. Acontece assim que, enquanto os trabalhadores superqualificados
veem progressivamente aumentar sua posição de bem-estar,
aqueles de qualificação intermediária ou aqueles que sofrem de
rápida obsolescência intelectual veem piorarem suas condições
de vida. Mais em geral, o ponto que merece ser sublinhado é
que os sistemas econômicos baseadas na produção de ideias
tendem, coeteris paribus, a gerar mais desigualdade dos sistemas baseados na produção de mercadorias. Em outros termos,
a tendência a excluir quem não tem ideias é mais forte do que a
tendência de excluir quem não possui riquezas. De outra parte, o
aumento das desigualdades tende a ameaçar a manutenção da
paz, determinando um aumento das guerras civis e a redução da
tendência atribuída pelos cidadãos ao valor da democracia. De
fato, quando num país as desigualdades superam certo limiar crítico, os grupos sociais avantajados tendem a agregar-se para obter pela força a redefinição das regras de acesso aos recursos, até
o ponto de provocar verdadeiras e próprias guerras civis.
De uma recente publicação das Nações Unidas emerge
que nos últimos 40 anos tiveram lugar no mundo 48 guerras civis, grande parte das quais teve como causa desencadeadora
precisamente o aumento das diferenças de natureza econômico-social. Com efeito, até os eventos de 11 de setembro 2001 jamais se pensara na globalização em situação de guerra. Se antes existia uma convicção difusa entre estudiosos e difusores de
opinião, ela expressava que a globalização, mesmo com seus
defeitos, estaria servindo à causa da paz. Veja-se, entre tantos, o
influente livro de Robert Cooper (2000), no qual é defendida a
tese de que a sociedade pós-moderna, cujo início é feito coincidir com advento do processo de globalização, é uma sociedade
tendencialmente pacífica e na qual o nobre reclame é ao célebre
trecho em Ideia de uma história universal do ponto de vista cosmopolítico (1784) de Kant, no qual se lê: “É o espírito do comércio que não pode conviver com a guerra e que, cedo ou tarde, se
apossa de cada povo... Os estados se veem constrangidos
(decerto não precisamente por motivos morais) a promover a
nobre paz e, onde quer que a guerra ameaça explodir no mundo, a impedi-la com tratativas, como se estivessem, portanto,
numa liga [dos povos] permanente”.
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O que é afirmado acima se coliga ao outro traço característico da globalização: a tendência ao achatamento das variedades culturais dos diversos países. Como se sabe, a matriz cultural de uma comunidade inclui três elementos básicos: as tradições religiosas, os estilos de vida e as normas sociais de comportamento. Que a matriz cultural de uma comunidade possa ter
importantes e, por vezes, decisivas consequências econômicas
é coisa sabida há tempo. Por exemplo, conhecemos culturas
que promovem a aprendizagem coletiva entre indivíduos especializados numa série de tecnologias correlatas; outras, ao invés,
que incentivam a aprendizagem individual e a circulação em
sentido somente vertical das informações. Em outros contextos ainda, a trama espessa das relações sociais favorece a experimentação, a criatividade e a assunção do risco; alhures,
ao invés, a autoridade empresarial permanece centralizada e
os limites fazendários permanecem inatingíveis, até mesmo
com respeito às instituições públicas. Enfim, são as especificidades dos modelos culturais dos vários lugares que influem
sobre os modos de distribuição da riqueza produzida naqueles mesmos lugares.
Onde está, então, o problema? No fato de que não se consegue fazer estarem juntas a multiculturalidade (isto é, a presença das variedades culturais que – como ensina a antropologia – é
condição de sucesso da dinâmica social) e a integração socioeconômica nos vários países (isto é, a convergência para níveis
decentes de bem-estar que – como foi dito acima – é uma das
condições da paz). A globalização tende, pois, a exasperar o
conflito entre estes dois objetivos fundamentais: os contatos frequentes entre indivíduos pertencentes a culturas diversas facilitam os ajustamentos comportamentais para tornar mais acessível a coordenação das decisões e mais viáveis as transações
econômicas. No entanto, as modificações que intervêm nos
comportamentos retroagem sobre os valores e sobre os traços
culturais. Daqui decorre o novo dilema deste nosso tempo: desejando-se conter dentro de limites razoáveis a homogeneização cultural, é necessário aceitar que a integração socioeconômica proceda muito lentamente e, vice-versa, quando se quer
acelerar esta última, é preciso aceitar um nivelamento cultural
mais acelerado. O que causa problemas não é tanto a miscigenação de culturas num território, que é um fenômeno antigo já
conhecido desde a época do império romano. É, antes, a miscigenação com reivindicação de paridade. Já que culturas que tinham estado separadas, às vezes por séculos, se tornaram, em
razão da globalização, subitamente osmóticas, o que faz falta é
certa unidade de entendimento (ZAMAGNI, 2003). E sobre isto
não há respostas e muito menos propostas.
As consequências nefastas, no entanto, estão sob os olhos
de todos: a emergência de uma nova causa de agregação e de
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exclusão, uma causa que se manifesta na liberdade de movimento, que resulta concedida a alguns e negada a outros. O aspecto poderoso do passado era que se podia construir o castelo
para defender suas fronteiras; o risco de hoje é o de quem vive
sem fronteiras; quem já não tem mais um território a defender.
Não só, mas o que mais releva é que os centros em que são
“produzidas” as normas sociais de comportamento, os valores,
os estilos de vida, são hoje extraterritoriais e desligados de vínculos locais, enquanto não é, por certo, a condição de vida daqueles que estão ligados a um lugar específico. Aqueles, portanto, que se encontram na situação de dever atribuir um sentido a
modos de vida que não são autóctones, mas importados de outros lugares. Nisso está a origem do desenraizamento, da perda
de raízes da parte de sempre mais numerosos grupos sociais,
com as consequências que é fácil imaginar no processo de geração dos fluxos migratórios. Para expressá-lo de outro modo, a
globalização vai gerando uma crescente separação entre os lugares nos quais é produzida a cultura e os lugares nos quais ela
pode ser usufruída. Como a dizer que estão atualmente desfeitas as fronteiras que determinavam as culturas. O bem conhecido fenômeno da desterritorialização não abrange somente as
empresas que podem decidir com relativa desenvoltura onde localizar as próprias atividades produtivas, mas também a cultura
enquanto tal.
3 Porque a democracia deliberativa
Hoje, é amplamente reconhecido que a qualidade diversa
do assim dito capital institucional é a que determina, em grande
parte, as diferenças de desempenho econômico dos vários países, mesmo que estes fossem caracterizados por dotações
substancialmente semelhantes de capital físico e de capital humano. De outro modo, sem nada tirar à permanente importância
dos fatores geográfico-naturais e socioculturais, é um fato que o
arranjo institucional de um país é, atualmente, o elemento que,
mais do que qualquer outro, explica a qualidade e intensidade do
processo de desenvolvimento de uma determinada comunidade.
As instituições às quais aludo são tanto as organizações
políticas como as econômicas. O exemplo mais relevante das
primeiras é constituído pelo modelo de democracia elitista-competitivo, ou mesmo populista, ou então comunitarista ou deliberativo. As instituições econômicas, ao invés, dizem respeito
àquele conjunto complexo de regras que se referem tanto ao
modo pelo qual são garantidos os direitos de propriedade – sem
os quais uma economia de mercado sequer poderia funcionar –
como às regras de acesso ao jogo econômico da parte dos cidadãos. Regras que bloqueassem ou tornassem particularmente
onerosa a alguns grupos de cidadãos a participação na ativida-
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de econômica – considerem-se as várias formas de racionamento do crédito, na existência de pesados vínculos burocráticos, na
não disponibilidade de instrumentos financeiros, como os venture capital ou o private equity – por certo não favoreceriam o
desenvolvimento.
É claro que o nexo causal entre as duas tipologias de instituições procede das políticas às econômicas, embora não haja
dúvidas que os resultados econômicos obtidos por um país
num determinado período e a consequente distribuição dos recursos entre os agentes econômicos concorrem para modificar, num sentido ou noutro, a estruturação futura das instituições políticas. Mas é a velocidade diversa da mudança que faz
com que aquelas direções causais sejam confirmadas: notoriamente, as instituições políticas muito mais lentamente do que
as econômicas.
Pois bem, considerando tudo o que foi escrito no parágrafo
precedente, sou de opinião que o modelo elitista-competitivo de
democracia não está mais em condições de dar vida a instituições
econômicas capazes de assegurar elevadas taxas de crescimento e de dilatar os espaços de liberdade dos cidadãos. (O desenvolvimento – recorda-nos Amartya Sen – é, ou então é chamado a
ser, liberdade.) Defendo, pelo contrário, que, para tal duplo objetivo, o modelo deliberativo de democracia demonstra ser mais adequado, além de ser mais eficaz. Vou procurar esclarecer.
São três as características essenciais do modelo elitista-competitivo, devido a Max Weber e a Joseph Schumpeter. A
democracia é principalmente um método de seleção de uma elite que, sendo preparada, é capaz de tomar as necessárias decisões, dadas as correspondentes circunstâncias. A democracia
é, pois, o procedimento adequado para se chegar a selecionar,
no interior da sociedade, aqueles que estão em condições de tomar as decisões de quando em quando requeridas pelo corpo
político. A segunda característica é a de obstaculizar os excessos de poder da leadership, da liderança política. Uma vez que o
risco da degeneração e do abuso de autoridade já não pode
mais ser esconjurado, é oportuno inserir nas engrenagens do
poder “grãozinhos de areia”. E que modo melhor para obter tal
resultado do que aquele de fazer soprar sobre os partidos políticos o vento da competição? A terceira característica, enfim, é
que o modelo em questão se qualifica por sua orientação ao
crescimento econômico e ao desenvolvimento da sociedade.
Observe-se a analogia: como na arena do mercado as regras da
competição servem para assegurar uma eficiente alocação dos
recursos e, por conseguinte, a taxa de desenvolvimento mais
elevada possível, assim, no mesmo padrão, na esfera política os
partidos competem entre si para vencer as eleições, minimizando os respectivos consensos. As regras da competição eleitoral
devem, então, ser tais que impeçam a formação de grumos de
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poder que favoreçam um ou outro dos contendores. Em definitivo, a ideia de base de tal modelo de democracia é que as empresas gerenciem os mercados e os governos regulem as empresas. De outra parte, as burocracias de variado tipo gerenciam a
administração pública e o governo controla e regula a burocracia. Desse modo, é à esfera política que é requerida a tarefa de
traçar o roteiro de marcha da sociedade inteira.
Notáveis têm sido os resultados que este modelo de democracia – com suas múltiplas variantes nacionais – tem permitido
obter a partir do segundo pós-guerra. E – como é oportuno dizer
– são também notáveis suas vantagens referentes à proposta,
avançada em época recente pelo pensamento comunitarista
(Sandel, Etzioni, Unger), para o qual a coabitação entre o liberalismo e a democracia é bem diverso de algo evidente e definitivo.
Mas algumas mudanças de dimensão epocal – como a globalização e a introdução no processo econômico das novas tecnologias infotelemáticas – a tem tornado inadequada e não mais
funcional para acolher os novos desafios. De fato, é evidente que
a democracia não pode consistir unicamente dos mecanismos
da representação e da tutela dos interesses. A vida democrática
não abrange somente os procedimentos, mas também a definição de um espaço aberto de garantias e direitos para que aquilo
que não passa da política não seja reduzido ao nível de resíduo
ou a algo que, no máximo, possa ser tolerado. E isso pela razão
fundamental de que a sociedade não é o objeto da política. Ela é
antes o fim que a política, com seu órgão principal que é o Estado, deve servir. O princípio democrático – como se sabe – se
rege segundo duas pilastras fundamentais. De um lado, que todos aqueles que direta ou indiretamente são influenciados por
uma decisão política possam, pelo menos em certa medida,
concorrer para influenciar a própria decisão. E, de outro lado,
que aqueles que adquiriram por via eleitoral o poder de tomar
decisões, sejam considerados responsáveis pelas consequências que disso decorrem, respondendo eleitoralmente aos cidadãos – que é o assim chamado princípio da imputabilidade pessoal do agir político.
Pois bem, a globalização vai enfraquecendo estes pilares
com o resultado de desafivelar, no interior de cada Estado nacional, o forte elo entre democracia e instituições democráticas. A
realidade hodierna nos apresenta, de fato, um quadro no qual há
indivíduos capazes de produzir normas vinculantes, também
erga omnes,1 mas que não têm território e que não são regidos
por instituições democráticas do tipo daquelas às quais até agora fomos habituados. O Estado nacional não é mais o único produtor de normas jurídicas. Considerem-se entidades como as
empresas transnacionais que já há alguns anos vêm construindo
1
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a nova lex mercatoria; considerem-se também as associações
transnacionais, as organizações não governamentais, e as próprias organizações intergovernativas, como a União Europeia,
que assumiram poderes supranacionais não contemplados pelo
direito internacional e não reguláveis por meio de seu principal
instrumento que é o tratado. Considerem-se, ainda, os organismos interestatais como a Organização Mundial do Comércio, ou
então o G8 que, embora não possua uma legislação democrática segundo os cânones elitístico-competitivos, tomam decisões
de grande relevância prática.
Reflita-se também sobre o nexo entre a democracia competitiva e aquele fenômeno, tão amplamente difuso na práxis do
agir político, conhecido como “curto-prazismo” (short-termism).
Os partidos políticos predispõem a própria plataforma eleitoral
pensando nas eleições subsequentes e não nos interesses das
gerações futuras. Esta é, de fato, a estratégia a seguir para esperar vencer na competição eleitoral. Mas a política democrática é
a visão dos interesses distantes. A responsabilidade com as gerações futuras é questão que, sobretudo hoje, não pode ser evitada ou eludida. A natureza da maior parte das questões relevantes em âmbito tanto social como econômico é, atualmente, tão
abrangente que as decisões que os governos tomam baseados
num horizonte temporal de breve período geram quase sempre
efeitos de longo alcance que repercutem sobre as gerações futuras, as quais, no entanto, eles próprios não respondem eleitoralmente. (O segundo pilar mencionado acima chega, assim, a
desmoronar.) Valha um par de exemplos. Se o governo de um
pequeno país decide dar vida, por razões eleitorais, a um paraíso fiscal, no qual é tornada mais ágil a lavagem do dinheiro
sujo, isso terá efeitos não só sobre o funcionamento dos mercados financeiros, mas também sobre as gerações futuras daquele país, as quais sofrerão uma pesada hipoteca. Mais ainda:
a decisão do governo de um país de não ratificar acordos em
âmbito ambiental, como aquele de Kioto, pode certamente ter
válidas razões econômicas se o horizonte temporal é de curto
período (a redução dos custos de produção e, por conseguinte, a elevação das margens de competitividade ante países
que, ao invés, tivessem ratificado aqueles acordos). Mas é evidente que decisões do gênero terão efeitos negativos que repercutirão sobre as gerações futuras.
É, pois, a discrasia crescente entre determinações políticas
pensadas para um breve período e para o contexto nacional e as
consequências que derivam daquelas determinações e que ultrapassam as fronteiras nacionais, incidindo sobre a esfera de liberdade das gerações futuras, que geram problema. O argumento – que hoje se tornou moda, sobre a onda de impulsos de
natureza populista –, segundo o qual o político não deve guiar o
povo, mas deve ser guiado pela opinião e pelas preferências do
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povo, carece de sólido fundamento quando se considera que o
povo diz o que quer para hoje e não o que quer para o amanhã.
Disso decorre a miopia de que parece sofrer uma grande parte
das escolhas políticas. Decorre também o paradoxo pelo qual os
conteúdos dos programas eleitorais se tornam sempre mais gerais, enquanto os especialistas de ação nas técnicas de persuasão usadas para capturar (e com frequência manipular) as preferências dos eleitores obtêm sempre mais espaço. Como se exprime Crouch (2003), é a deriva “economicista” da concepção
da cidadania, ligada, por sua vez, ao domínio dos lobbies econômicos que faz com que os cidadãos sejam induzidos a desempenhar um papel passivo no processo democrático, no qual o
debate eleitoral é controlado por profissionais treinados.
Porém há mais. Na conceitualização schumpeteriana de
democracia, é duplo o papel desenvolvido pela elite econômica:
de um lado, ela ocorre para contrapor políticas significativas de
redistribuição da renda (e da riqueza) com o objetivo de manter
alta a taxa de investimento; de outro lado, ela procura assegurar-se a manutenção das posições de renda adquiridas mediante o levantamento de barreiras na entrada, de modo a obstaculizar o ingresso no mercado de potenciais advenientes. Como a
teoria econômica ensina, tanto a taxação com fins redistribitivos
como a conservação de posições de monopólio representam
exemplos de políticas distorcivas. A primeira, porque desencoraja os investimentos produtivos: tanto isso é verdade que o célebre argumento de Seymur Lipset (1959) – retomado em época
recente por Barro e outros (1999) –, segundo o qual a democracia segue e não precede o desenvolvimento, fundamenta-se
precisamente sobre a consideração de que somente em alguns
países, nos quais o percentual de pobres é antes limitado, a regra democrática não levará à aprovação de políticas marcadamente redistributivas. Mas também a manutenção de barreiras
na entrada (nas formas por todos bem conhecidas) é uma política distorciva pela simples razão de que isso impede ou torna
mais dificultoso o ingresso no mercado de agentes mais produtivos ou mais capazes de inovação. Então, qual das duas tipologias de distorção é a mais danosa aos fins do desenvolvimento?
A resposta é imediata. Num breve período e em contextos caracterizados por lenta evolução tecnológica, o primeiro tipo de distorções se demonstra menos danoso com respeito ao fim de garantir níveis elevados de eficiência, mesmo que certamente não
de equidade. Não é assim, ao invés, quando o horizonte temporal se alonga e, sobretudo, quando – como hoje ocorre – a mutação tecnológica é estrutural e endêmica. Em contextos do gênero, não concordar com o mecanismo competitivo de funcionamento pleno, porque se privilegiam as posições adquiridas
pelos incumbent, significa resignar-se ao pior, isto é, ao declínio.
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A conclusão que tiro do que precede é que o modelo elitista-comparativo de democracia não está apto, nas atuais condições históricas, a gerar e defender aquelas instituições econômicas das quais depende tanto uma elevada taxa de inovação
quanto a ampliação da plateia de indivíduos que possuem título
para participar do processo produtivo.2 A democracia deliberativa mostra, ao invés, estar à altura da situação. Basicamente, a razão é que, para tal modelo, não é admissível que o bem-estar, o
estar bem dos marginalizados e dos desfavorecidos dependa –
segundo as circunstâncias – do “Estado benevolente” ou das
instituições do “capitalismo compassivo”. Deve antes ser o resultado de estratégias de inclusão no circuito da produção – e
não da redistribuição – da riqueza. Considere-se o deslizamento
semântico que termos como “público” e “social” têm sofrido no
atual debate político. “Público” denota o todo, o interesse geral;
“social” é termo usado para denotar a esfera dos pobres ou dos
segmentos marginalizados da população. E, realmente, as políticas sociais denotam as políticas para os pobres. Tendo descoberto que a riqueza não cresce para o lado, mas somente para o
alto: isto é, não se difunde entre todos aqueles que poderiam tomar parte no processo de sua criação, as agendas políticas vêm
destiladas em nome do “público”, vale dizer, em nome da generalidade dos cidadãos. É assim que a desigualdade tem sido
acompanhada pela diferença: entre pobres e ricos, entre assistidos e não assistidos não há somente desigualdade econômica,
mas também diferença. Não é, talvez, este o principal fator que limita o desenvolvimento das nossas sociedades hoje? Uma democracia deliberativa – a qual não pode olvidar-se dos elementos
ideais que plasmam a opinião pública – jamais poderá aceitar que
as desigualdades entre indivíduos degenerem em diferenças.
Como indica Viola (2003), são três as características essenciais do método deliberativo. Em primeiro lugar, a deliberação
abrange as coisas que estão em nosso poder. (Como ensinava
Aristóteles, não deliberamos sobre a Lua ou sobre o Sol!) Então,
nem todo discurso é uma deliberação, a qual é antes um discurso orientado à decisão. Em segundo lugar, a deliberação é um
método para procurar a verdade prática e, por isso, é incompatível com o ceticismo moral. Em tal sentido, a democracia deliberativa não pode ser pura técnica sem valores; não pode reduzir-se a mero procedimento para tomar decisões. Terceira característica: o processo deliberativo postula a possibilidade da auto-

2

Num contexto de discurso realmente diverso daquele aqui em exame, Acemoglu (2004) nos oferece uma acurada e persuasiva indagação empírica em
apoio a tal proposição, pondo em confronto o padrão de desenvolvimento de
países com regimes oligárquicos com o de países democráticos, no período do
segundo pós-guerra.
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correção e, portanto, que cada parte em causa admita ab imis,3 a
possibilidade de modificar as próprias preferências e as próprias
opiniões à luz das razões adotadas pela outra parte. Isso implica
não ser compatível com o método deliberativo a posição de
quem, em nome da ideologia ou de interesses pessoais, se declare impermeável às razões alheias. E em vista disso é que a deliberação é um método essencialmente comunicativo. Segundo
a opinião de Cohen (1989), a democracia deliberativa é uma “deliberação pública focalizada sobre o bem comum”, na qual,
quem dela participa, declara-se disponível a pôr em jogo as próprias preferências iniciais, já que “as preferências e as convicções relevantes são aquelas que emergem da deliberação ou
são confirmadas por meio da deliberação” (p. 69). Do ponto de
vista da legitimidade democrática, os resultados do processo
deliberativo valem “se e somente quando podem ser objeto de
um livre e racional consenso entre iguais” (p. 73).
A primeira condição da praticabilidade do modelo democrático-deliberativo é, pois, a igualdade das oportunidades de
acesso à informação e a consciência das sequelas que resultam
das opções em jogo. Considere-se, ao invés, o que ocorre hoje
quando se quer medir o pulso da opinião pública. As pessoas
usualmente abordadas nas sondagens políticas não têm, com
frequência, informações suficientes sobre o tema para o qual é
requerida uma opinião. Com a mesma frequência, não tiveram
maneira de refletir sobre isso; e, ainda com mais frequência não
confrontaram as próprias preferências e convicções com as de
outros, numa livre e aprofundada discussão. No entanto, é com
base em tais respostas que são formulados programas de ação
e linhas de intervenção da parte da classe política (FISKIN;
LASLETT, 2003). Contrariamente, a visão deliberativa da política
reivindica o primado da sociedade civil com suas dinâmicas relacionais, objetivando uma política primariamente não baseada
sobre o compromisso, e sim sobre a persuasão e o consenso,
entendido este como um acordo obtido segundo os procedimentos da argumentação racional em torno de um interesse
comum que não é a mera soma dos interesses individuais. A
concepção deliberativa da democracia cultiva, portanto, a
perspectiva de individuar e concorrer para criar uma “esfera pública” – no sentido que já John Stuart Mill havia especificado na
segunda metade do século XIX – que seja lugar de expressão
da liberdade dos cidadãos, em conformidade com normas e
procedimentos participativos respeitosos da diversidade. Ela
não aceita, portanto, a invasão do “político” em detrimento do
“civil”, uma invasão que termina, de fato, negando todo espaço
à subsidiaridade (horizontal).

3
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Não poucos são, certamente, os nós teóricos e práticos
que devem ser desfeitos para que o modelo de democracia deliberativa possa constituir uma alternativa plenamente aceitável
com relação àquela existente. Mas não há dúvida que a concepção deliberativa de democracia seja, hoje, a via que melhor do
que outras – em particular, melhor do que a via neodemocrática
ou comunitarista, a qual vai ganhando crescente popularidade
na América – consiga enfrentar os problemas do desenvolvimento e do progresso de nossos países. Isso enquanto ela consegue
pensar na política como atividade não só baseada sobre o compromisso e a inevitável taxa de corrupção que sempre o acompanha, mas também sobre os fins da própria convivência e do
existir em comum. Além disso, ela também é a via pública eficaz
para se contrapor à invasão do “político” (no sentido de Hobbes)
e, assim, para reafirmar o papel do civil. O que equivale a fazer
com que o espaço público deixe finalmente de ser perigosamente identificado com o espaço estatal, porque – como nos recorda
G. Leopardi: “Da pouca sociedade nasce que não haja boa
sociedade” (grifo nosso).
4 Propostas para uma democracia econômica
Que propostas de ação é possível avançar hoje para iniciar
um processo voltado à realização de uma autêntica democracia
econômica? Indico três, que considero num certo sentido prioritárias e com respeito às quais o movimento católico italiano deveria sentir-se diretamente chamado em causa, seja qual for a
colocação prática de suas várias expressões.
A primeira proposta diz respeito à ação de um mercado plural, isto é, de um mercado no qual possam operar, em condições
de paridade, tanto jurídica como econômico-financeira, empresas capitalistas, empresas sociais e empresas civis. À democracia econômica não basta, de fato, o pluralismo nas instituições.
Ela também exige o pluralismo das instituições econômicas –
pluralismo, este último, que ainda não existe na Itália, onde as
formas empresariais diversas da capitalista – por exemplo, as
empresas cooperativas – são somente consideradas formas
“menores” de empresa. Caso se queira que o mercado possa
voltar a ser – como o foi na época do humanismo civil – um meio
para reforçar o vínculo social, é necessário que no interior (e não
já ao lado) do espaço econômico possam operar – sem discriminação alguma – indivíduos cujo agir seja inspirado no princípio
de reciprocidade. Considerem-se as empresas cooperativas; as
cooperativas sociais; as empresas da economia de comunhão.
Corrigir de maneira incisiva a legislação vigente – em particular o título V do código civil – é, então, tarefa urgente a desempenar. De fato, não há quem não veja como a fecundidade da
competição esteja no fato de ela implicar em tensão, a qual pos-
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tula sempre a presença de outro indivíduo e a relação com ele.
Não pode existir competição onde não existe o outro. Sem tensão não há movimento, mas o movimento – eis o ponto – ao qual
a tensão dá lugar também pode ser mortífero. E é tal aquela forma de competição que hoje chamamos posicional. Trata-se de
uma nova forma de competição, bem pouco presente nas épocas precedentes e que é particularmente perigosa, porque tende
a destruir o adversário. Em tal forma de competição o fim último
do agir econômico não é a tensão do direcionamento a um objetivo comum – como o étimo latino cum-petere deixa claramente
entender –, mas a tensão hobbesiana mors tua, vita mea. É nisso
que está a estultícia da posicionalidade que, enquanto assegura
que vença “o melhor”, elimina ou não sabe valorizar adequadamente quem chega como “segundo” na competição de mercado.
João Paulo II, na intervenção de 29 de novembro de 2004,
parece referir-se à exigência indicada, quando afirma: “A discriminação com base na eficiência não é menos lastimável que
aquela efetuada com base na raça, no sexo ou na religião. Uma
sociedade que dê espaço somente aos sãos, aos que são perfeitamente autônomos e funcionais, não é uma sociedade digna do
homem” (grifo nosso). Note-se, a esse respeito, a hipocrisia de
nosso tempo: de um lado, multiplicam-se as tomadas de posição verbal a favor dos últimos e se favorecem fiscalmente intervenções em chave filantrópica. Mas, de outro lado, o sistema de
valores, os critérios de valoração do agir econômico e os estilos
de vida continuam ancorados no princípio da eficiência, assumida como único banco de prova pelo qual decidir que tipo de empresa pode permanecer no mercado. É claro, porém, que uma
empresa social (digamos, uma cooperativa social) que cria condições de trabalho a pessoas portadoras de deficiência, subtraindo-as, assim, da humilhação de serem consideradas “objetos”
de filantropia ou “compaixão”, não pode ser tão eficiente (no
modo como a eficiência é usualmente entendida) como uma
empresa na qual trabalham somente “os sadios, os perfeitamente autônomos e funcionais”. O que ainda carece ser afirmado,
em nível cultural, é a percepção que a eficiência sobre a qual
está baseado o cálculo econômico é obsoleta, é excogitada por
um modelo de sociedade (a industrial) que já não existe mais.
Uma segunda proposta diz respeito à criação de mercados
de qualidade social. Trata-se de mercados cujo fim específico é
a atuação de um modelo de welfare civil capaz de conseguir liberdade de escolha e universalismo das prestações. A liberdade
de escolha descreve a ausência de coerção da parte de outros.
Ela tem a ver com a possibilidade de escolha, com a existência
de um domínio privado isento de decisões arbitrárias. O universalismo fala, ao invés, da capacidade de escolher. Isso tem a ver
com o exercício da escolha. Uma pessoa desprovida da liberdade de escolha é constrangida a aceitar os planos que qualquer
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outro indivíduo fixou para ela; ela carece de poder se não estiver
em condições de realizar o próprio plano de ação. Como se
compreende, as duas coisas são diversas. Pois bem, um welfare
que toma seriamente em consideração a categoria dos direitos
humanos deve ser um welfare “habilitador” e não assistencialista: existe um nível de necessidades, comuns a todos, porque expressão da condição humana, que devem ser satisfeitas antes
que as pessoas façam ingresso no mercado. Em tal sentido, a
construção de redes de segurança social não é um luxo a que só
pode se permitir os países “ricos”, mas um ingrediente essencial
para o próprio funcionamento da economia de mercado. Esta
produz, sim, grandes benefícios, mas tende a tornar a vida mais
arriscada e insegura para tantas pessoas. Reduzindo, pois, a incerteza da vida, o welfare civil aumenta a propensão ao investimento e, sobretudo, a criatividade e, em consequência, a produtividade geral do sistema. Hoje, há grande evidência empírica
sobre o fato de que os países que mais investem nas redes de
segurança social são aquelas que ocupam os primeiros lugares
na gradação mundial do grau de competitividade. (Cf. LINDERT,
2004.) Como se expressa Fitoussi (2004), quando se passa da
condição de pedestre à de automobilista, ganha-se certamente
em velocidade e comodidade, mas somente quando se garante
ao mesmo tempo a segurança. Caso contrário, o aumento do
risco pode anular qualquer benefício. Não é, pois, verdade que o
modo atual de produção – o modo pós-industrial – exija ou postule a redução das proteções sociais. Não é a globalização a
causa do aumento das incertezas e da precariedade. A verdade
é exatamente o contrário: é nossa própria propensão a transformar a natureza do trabalho e a conceber a função do mercado
que abre à globalização o espaço no qual ela pode produzir os
efeitos perversos de que somos testemunhas.
Os mercados de qualidade social, ainda inexistentes em
nosso país, são mercados cujo modo de operar é diverso daquele dos mercados de bens privados (BRUNI; ZAMAGNI, 2004).
Nestes, os recursos que o Estado obtém pela fiscalização geral e
que decide destinar ao welfare são utilizados para intervenções
de promoção e apoio da demanda de serviços sociais, transformando, assim, em efetiva uma demanda que, de outro modo,
permaneceria somente virtual, isto é, não pagante. Como a dizer
que os fundos públicos sejam utilizados, em primeiro lugar, para
financiar a demanda (isto é, os portadores de necessidades),
bem como a oferta, como ainda hoje ocorre. Secundariamente,
trata-se de intervir do lado da oferta dos serviços com medidas
legislativas e administrativas, para assegurar a pluralidade dos
sujeitos da oferta de vários serviços e isso com o objetivo de esconjurar os riscos da formação de posições de renda, isto é, de
monopólio (tanto público como privado) e permitir uma real liberdade de escolha da parte dos cidadãos.
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Em boa substância, a ideia básica do mercado de qualidade social é que seja possível inserir a dimensão social dentro do
mercado; não acima dele, como quereriam os defensores da
tese do mercado como “mal necessário”, nem abaixo dele,
como quereriam, pelo contrário, os defensores do “conservadorismo compassivo”. A propósito destes últimos, observe-se o
seguinte paradoxo: precisamente os estimuladores mais convictos dos méritos do mercado são também aqueles que não o
consideram adequado para perseguir objetivos de natureza social! Para esses, de fato, conviria apelar para a filantropia organizada, caso se queira procurar satisfazer as necessidades daqueles que ficam para trás na competição do mercado. O fato é
que os advogados do liberal-liberalismo têm algo relevante a
explicar, uma vez que nem a teoria econômica nem a evidência
empírica sugerem que as redes de proteção social prejudiquem necessariamente a economia. E tudo isso sem chamar
em causa juízos de valor, como os que visam a equidade, a solidariedade, a fraternidade.
De uma terceira proposta desejo, enfim, falar brevemente.
Trata-se de desencadear uma vasta campanha cultural centrada
na figura, de fato nova, do consumidor socialmente responsável.
Não é somente a empresa que deve ser socialmente responsável. Também o cidadão, como consumidor, não pode se considerar exonerado da obrigação de utilizar o próprio poder de
aquisição para contribuir na consecução de fins que ele julga eticamente relevantes. Considere-se que a despesa por consumos
privados atinge, hoje, aproximadamente os 2/3 da renda nacional. Então é fácil compreender quão relevantes possam ser os
efeitos de decisões eticamente orientadas sobre consumos e
poupança da parte dos cidadãos. Basta considerar quão forte é
a dependência de empresas e intermediários financeiros do
comportamento de consumidores e poupadores.
A novidade da atual fase histórica é a tendência para o rompimento da relação de dependência entre consumo e produção.
O consumo está assumindo a primazia, não obstante diversas
incertezas e contradições. Neste sentido, está se realizando hoje
uma intuição do grande filósofo e economista inglês John Stuart
Mill que, já na segunda metade do século XIX, havia falado da soberania do consumidor. Na realidade, o consumidor jamais foi
soberano e também não o é hoje. Potencialmente, todavia, o
consumidor tem atualmente a capacidade de enviar mensagens
à produção para que esta se ajuste às suas preferências. Despendendo seu poder de aquisição de um modo, antes do que de
outro, o consumidor envia um sinal bem preciso a quem produz
para indicar-lhe não só o que mais agrada, mas também o modo
pelo qual deseja que aquele produto seja obtido. Tanto é verdade que, se o consumidor sabe que certos bens são produzidos
de um modo que ele julga eticamente contrário à sua visão do
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mundo, desencadeia a sanção econômica, por exemplo, na forma do boicote ou da denúncia midiática.
À luz do exposto acima, pode-se apreciar a importância estratégica, além de simbólica, de iniciativas como a do consumo
crítico, das finanças éticas, ou iniciativas de asset building (de
que as microfinanças são o exemplo no momento mais conhecido). É verdadeiramente paradoxal que nesta passagem de época, na qual o termo direito está entre os mais inflacionados, ainda não se tenha percebido que são tantos os segmentos de população aos quais é sistematicamente negado o acesso ao crédito e à gestão racional da poupança. São tais aqueles indivíduos
que, embora sendo portadores de ideias brilhantes ou de projetos industrialmente merecedores de crédito, não disponham do
colateral, de garantias reais; os imigrados que, por serem classificados como indivíduos não bancáveis, se veem sistematicamente racionados no crédito, ou então não atendidos em sua requisição de microdepósitos; todos aqueles que, embora desejosos de sair da pobreza, recusam a via do assistencialismo, público ou privado que seja, porque preferem valer-se das oportunidades que o mercado estaria em condições de oferecer.
Generalizando um instante, pode-se dizer que, enquanto
ontem era pobre quem não podia aceder a níveis decentes de
consumo, hoje, pobre é principalmente quem é deixado fora dos
circuitos de produção da riqueza, sendo, portanto, constrangido
à irrelevância econômica. Eis porque são principalmente os pobres que necessitam de serviços financeiros, nas formas tanto
do microcrédito como da gestão da poupança. Pois bem, as várias expressões das finanças éticas contribuem, talvez mais do
que qualquer outra instituição econômica, no combate da pobreza entendida não tanto (e não só) como falta de rendimento,
quanto como vulnerabilidade e exclusão. Pode-se, pois, dizer
com razão que a batalha para assegurar a todos o acesso ao crédito se constitui em verdadeira e própria batalha de civilização.
Em definitivo, o ponto a sublinhar é que não existe somente
o voto político como instrumento de democracia. Existe também
o voto econômico, cujo sentido é o de conduzir para a arena do
mercado o exercício da opção voice (no sentido de Hirschman).
A democracia econômica postula que os consumidores possam
induzir, com suas decisões de despesa, empresas e instituições
a operarem para a prossecução de fins socialmente legitimados.
Nisto está o sentido profundo da subsidiaridade fiscal e das
práticas de “administração compartilhada”.
Da Doutrina Social da Igreja vem hoje uma grande mensagem de esperança que se endereça especificamente a todos
aqueles que não se reconhecem na “cultura” do piagnisteu para
a catástrofe incumbente, nem se inclinam para o otimismo desencantado de quem vê na globalização uma espécie de marcha triunfal da humanidade para sua completa realização. O cris-
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tão não pode cair em armadilhas do gênero, porque sabe que é
precisamente nas fases de forte crise, isto é, de passagem, que
se abrem espaços inesperados para a operacionalização de novas projetividades. Como recorda A. McIntyre, na época da queda do Império Romano as comunidades cristãs desistiram da
tentativa de mantê-lo forçosamente em vida. Puseram-se, ao invés, a criar lugares de vida humana e a projetar formas mais
avançadas de organização social. Iniciou-se, assim, “a época
das Catedrais” e o desenvolvimento da civilização ocidental.
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