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Parte II 

AJUSTE E REFORMA DO ESTADO 



Ajuste estrutural, governabilidade e democracia 

Maria Alicia Dominguez Ugá 

INTRODUÇÃO 

Até o final da década passada, as reformas prescritas pelos organismos multilaterais 
de crédito aos nossos países, enquanto condicionantes da obtenção de financiamento 
externo, contemplavam exclusivamente elementos do receituário econômico: tanto os 
ajustes ortodoxos de curto prazo visando o reequilíbrio do balanço de pagamentos, em voga 
até meados dos anos 80, como o ajuste estrutural consubstanciado no famoso "Consenso 
de Washington" (Williamson, 1990), em vigor até hoje, pressupunham que o controle de 
variáveis macroeconômicas - no caso do primeiro modelo - ou a liberalização do sistema 
econômico - no caso do segundo - seriam, por si sós, suficientes para o enfrentamento da 
crise sofrida a partir do final da década de 70. 

O tratamento dessa questão foi, portanto, concebido a partir de instrumentos 
meramente técnicos, situados no campo da economia. Note-se, inclusive, que, embora no 
ajuste neoliberal fosse contemplado o Estado, este se inseria no modelo apenas enquanto 
agente econômico, sendo negligenciadas por este receituário as variáveis políticas que 
afetam essa reforma. 

Entretanto, a partir dos percalços e freqüentes fracassos observados na implementa
ção dessas propostas, essas variáveis passam a ocupar um lugar central nas preocupações 
dos organismos multilaterais. Inicialmente, o elemento da política incorporado nos mode
los de ajuste diz respeito às condições políticas para o sucesso das reformas econômicas: 
é dessa forma que Haggard & Kaufman (1992) analisam o grau de correlação entre regime 
e sistema políticos e o nível de êxito dos programas de ajuste. Neste campo tem-se situado 
a discussão sobre a governabilidade, como se tentará demonstrar adiante. Ainda, é com 
essa ordem de preocupações que foi formulado por John Williamson 

uma espécie de 'Manual for Technopols', um conjunto de sugestões práticas para que um grupo 

de economistas ideologicamente coesos em torno da proposta do Consenso de Washington pudesse 

acumular o poder indispensável ao êxito de suas políticas estabilizador as. (Fiori, 1993) 

A seguir, diante da identificação do "paradoxo ortodoxo" (Kahler, 1992) do ajuste 
neoliberal - no qual o vilão a ser abatido (isto é, o Estado) é o agente fundamental da 



implementação dessa política - novos elementos são incorporados no rol das precondi¬ 
ções de natureza política para a implementação dos programas de ajuste estrutural, à luz 
das teses da Escola Neoinstitucionalista. Estes dizem respeito à natureza e adequação das 
instituições (dentre as quais, o aparelho de Estado) aos imperativos da reforma no sentido 
da liberalização da economia e consubstanciam a atual discussão acerca da governança. 

Este trabalho tem por objetivo analisar a forma através da qual esses conceitos de 
governabilidade e governança são atualmente traduzidos nos marcos das políticas de 
ajuste; isto é, discutir o tratamento conferido a estes conceitos - e a essa problemática 
- diante do custo sociopolítico das reformas neoliberais. 

Com essa finalidade: na seção seguinte, é analisada a proposta de ajuste neoliberal 
(até hoje em vigor, no que tange ao receituário puramente econômico e a seus princípios 
filosóficos), considerando o marco teórico do qual ela se nutre, o seu receituário de políticas 
e, finalmente, os custos sociopolíticos desses programas de ajuste estrutural; e por último, 
são discutidos os conceitos e a problemática da governabilidade e governança nos contextos 
dessas políticas de ajuste. 

O AJUSTE ESTRUTURAL E SEUS FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Os anos 80 nascem sob o impacto do segundo choque do petróleo (1979) e da 
revalorização do dólar e das taxas de juros norte-americanas efetuada em 1978, agudizando 
o processo de "mudanças descontínuas" (Arrighi, 1982) que se vinha desenhando a partir 
de 1973. Como é por demais sabido, os efeitos dessa conjuntura político-econômica são 
a recessão que atinge, com raras exceções, o mundo desenvolvido - e, como reflexo, o 
"Terceiro Mundo' ' - , agravada pelos desequilíbrios estruturais introduzidos pela "Terceira 
Revolução Industrial". Assim, o déficit público e a inflação passam a se constituir no 
desiderato fundamental das políticas dos anos 80. 

Vale lembrar que as políticas de ajuste que condicionaram o acesso ao crédito no 
mercado internacional passaram, ao longo dos últimos quinze anos, por concepções que, 
embora distintas, se superpuseram em alguns períodos, tendo em vista a velocidade com 
que cada uma delas foi incorporada por cada organismo multilateral (Ugá, 1994): 

• A partir de meados dos anos 70 até o início dos 80, o núcleo central das atenções 
desses organismos - e, particularmente, do FMI - em relação aos países devedores 
residiu no reequilíbrio do balanço de pagamentos. Sendo o caráter da crise 
interpretado enquanto conjuntural, preconizava-se a necessidade de instituir pro
cessos de ajuste drásticos e de curto prazo. Nesse sentido, tratava-se de planos de 
estabilização econômica de curta duração (um ou dois anos), focalizando, num 
quick-fix scenario (Nelson, 1989), o reequilíbrio do balanço de pagamentos. Assim, 
como aponta a referida autora, os defensores dessas políticas previam que a terapia 
seria penosa, porém rápida. 

• A seguir, dada a evolução do cenário internacional ao longo dos anos 80, e a partir 
do sinal emitido em 1982 pela decretação da moratória por parte do México, em 
meados dessa década as questões estruturais e o déficit público (e, a partir dele, as 



taxas de inflação) passam a assumir o lugar central nos diagnósticos dos desequi
líbrios econômicos elaborados pelos organismos multilaterais de crédito. Trata-se, 
portanto, de implementar ajustes estruturais nas economias do Terceiro Mundo 
que promovam a recuperação das finanças públicas dos nossos países endividados. 

Se, como afirma Teixeira (1993), depois de décadas em que alimentaram a liquidez 
mundial através de déficits em seu balanço de pagamentos, os Estados Unidos passariam 
a absorver liquidez, capitals e tecnologia do resto de mundo (através da elevação da taxa 
de juros) e a tentar recuperar a sua posição hegemônica mediante a afirmação da soberania 
do dólar, não resta a menor dúvida de que este último propósito foi logrado, se entendido 
enquanto a capacidade de impor políticas, através dos organismos multilaterais de crédito, 
aos demais países: na década de 80, governos de esquerda e direita (com honrosas exceções) 
executaram, em coro uníssono, o cancioneiro neoliberal. 

• Ao término da década passada, evidenciavam-se os resultados dessas políticas de 
ajuste: muito poucas economias latino-americanas conseguiram aumentar a sua 
arrecadação tributária, dado o caráter recessivo dessas políticas, bem como o déficit 
fiscal (apesar de esforços relativos à contenção do gasto público) se manteve 
presente, ao lado de altas taxas de inflação. Diante dessa situação, um novo 
elemento, desta vez político, vem sendo incorporado nas propostas neoliberais de 
ajuste. Dado o fracasso da implantação das políticas precedentes, passa-se a 
contemplar questões tais como as precondições para a viabilidade política dessas 
reformas e os pré-requisitos institucionais para o sucesso do ajuste, até então 
ausentes nas formulações tecnoburocráticas dos organismos internacionais. É nesse 
contexto que retoma especial vigor a discussão sobre a governabilidade e a 
governança, como será evidenciado adiante. 

No que tange aos fundamentos teóricos do ajuste neoliberal, essa proposta alicerça-se 
nas teses sustentadas fundamentalmente por três centros acadêmicos (a Escola Austríaca -
cujo principal expoente é Hayek (1991) - , a Escola de Chicago - liderada por Friedman 
(1977)-e a "Escola do Public Choice", mais conhecida através de Buchanan (1972,1985, 
1965) que, por caminhos distintos, convergem nos diagnósticos e postulados que dão corpo 
à proposta neoliberal de organização social. 

Assim, é possível extrair, dentre outras, as seguintes teses comuns (oriundas de bases 
filosóficas também idênticas) destas três escolas do pensamento neoliberal: 

• A analogia entre a economia e a política está sempre presente na argumentação 
neoliberal: assim como Hayek e Friedman defendem a tese de que a liberdade 
política está intrinsecamente associada à liberdade econômica, Buchanan retoma 
a analogia schumpteriana entre o mercado econômico e o "mercado político". 
Mais do que uma simples analogia, trata-se, em última instância, de sobrepor a 
esfera econômica à política; assim, na medida em que se defende que a elaboração 
das agendas públicas deve ser deixada em mãos do mercado, despolitiza-se, em 
verdade, o conteúdo das mesmas. 

• Outra importante conseqüência das bases filosóficas que orientam estas escolas é 
a negação, pura e simples, do conceito de justiça social. As desigualdades 



decorrentes da operação dos mecanismos de mercado são analisadas a partir da 
esfera individual. 

• A questão da justiça, segundo o pensamento neoliberal, reside no método e não nos 
resultados do processo econômico. Assim, fundamental importância é concedida 
às normas e leis gerais universalmente aplicáveis, que vetem ao Estado a possibi
lidade de efetuar qualquer mecanismo redistributivo. 

• Finalmente, é oportuno citar os quatro "teoremas" neoliberais sobre o mercado e 
a democracia identificados por Beetham (1993) que, a nosso ver, sintetizam 
competentemente a essência das teses neoliberais: 

- o primeiro teorema é o da necessidade: através deste, o mercado é visto como 
condição necessária (e, segundo Hayek, suficiente) para a democracia;o segundo 
é o da analogia entre o mercado e a democracia: como afirma Beetham, " a 
democracia funciona por analogia com o mercado, e o mercado prove o paradigma 
para a compreensão do processo democrático"; 

- o terceiro teorema neoliberal é o da superioridade: através deste, " a democracia é 
uma forma inferior à do mercado" e "mesmo que as escolhas políticas dos 
cidadãos sejam importantemente diferentes das econômicas, deve-se avaliar se os 
mecanismos para efetuar essas escolhas são muito inferiores àqueles do mercado, 
pois esse caso se constitui numa forte razão para limitar o escopo da tomada de 
decisões políticas"; 

- finalmente, o quarto teorema neoliberal apontado por Beetham é o da incapacidade 
(disability): este refere-se especificamente à democracia e postula que ela produz 
irracionalidades e ineficiências na economia. Este teorema expõe a "conseqüência de 
dar poder a um número demasiadamente grande de pessoas no mercado democrático: 
a integridade do mercado econômico e, portanto, da própria democracia em última 
instância, será minada". Estas últimas são as teses de Huntington acerca da governa
bilidade, a partir das quais defende, como se observará abaixo, a necessidade de conter 
e limitar as demandas sociais para alcançar a governabilidade. 

AS POLÍTICAS DE AJUSTE NEOLIBERAL 

Os anos 80 se constituíram num terreno particularmente fértil para a disseminação 
do paradigma neoliberal, palco que foram de profundas rupturas e transformações que 
atingem praticamente todos os elementos constitutivos das organizações sociais e das 
relações que entre elas se estabelecem. Como se sabe, as rupturas ocorridas nesse período 
abrangem desde o próprio modo de produção (com a derrota do socialismo no Leste 
Europeu), até a organização e divisão do trabalho (através da onda de inovações tecnoló
gicas que configura a chamada "Terceira Revolução Industrial"), a resultante redistribui¬ 
ção de renda e do emprego, as relações entre as classes e as frações de classe e entre as 
economias nacionais e, ainda, a ideologia e a ordem político-econômica mundial. 

É assim que se difunde o lema da minimização do nível de intervenção do Estado 
na economia (desregulamentação, privatização, vigor absoluto dos mecanismos de merca¬ 



do) e, conseqüentemente, a eliminação ou redução das atividades welfarianas do Estado, 
na medida em que elas são consideradas como elementos de estímulo à falta de responsa
bilidade individual, além de serem vistas como o grande fardo financeiro carregado pelo 
setor produtivo da economia. O lugar central concedido ao indivíduo e à liberdade de 
escolha nas teses neoliberais corrobora na ênfase dada à privatização das políticas sociais, 
sendo, ademais, nesse sentido que configuram uma nova proposta de organização da 
sociedade. 

A esse respeito vale notar que, como as políticas sociais welfarianas nasceram 
enquanto fruto da negociação de interesses coletivos, com a atual tendência à progressiva 
flexibilização do processo de produção e a decorrente diferenciação e fragmentação da 
força de trabalho segundo o setor econômico ao que ela pertença (de produção fordista ou 
"toyotista"), políticas sociais provedoras de serviços uniformes e coletivos passam, 
segundo as teses neoliberais, a não fazer mais sentido: elas contradizem o princípio da 
soberania do indivíduo enquanto consumidor e afetam a sua liberdade de escolha. 

Em suma, se, segundo o receituário neoliberal, no plano estritamente econômico, o 
padrão de intervenção estatal keynesiano deve ser abolido, retirando-se o Estado da economia, 
através da total desregulamentação do sistema e privatização do setor estatal, no plano social, 
a igualdade e a solidariedade social cedem lugar à diferenciação e ao individualismo, visto como 
a responsabilidade individual na alocação dos recursos pessoais. Por sua vez, no plano político, 
ao defender que a elaboração da agenda pública deve ser deixada em mãos do "mercado 
político", tenta-se despolitizar o processo e o conteúdo da mesma. 

No que diz respeito às receitas de ajuste concretamente formuladas, vale observar o 
seguinte. Os resultados dos planos de estabilização a partir do reequilíbrio do balanço de 
pagamentos via contenção da demanda interna, implementados nos anos 70 - e, particu
larmente, a constatação dos crescentes déficits públicos dos nossos países que ameaçavam 
(como a decretação da moratória mexicana o demonstrou) o cumprimento dos compromis
sos financeiros dos países devedores, foram sentando as bases para a formulação das 
políticas de ajuste estrutural, desta vez centradas na oferta, que se tornam hegemônicas a 
partir de 1985. 

Tratava-se, a partir de então, de sanear as finanças públicas desses países através de 
ajustes estruturais de abrangência e duração muito maiores do que os dos planos de 
estabilização econômica em voga até essa época. Como já sinalizava o Plano Baker, em 
1985, era necessário associar a estabilização ao crescimento, através de reformas estruturais 
que respeitassem o receituário neoliberal, compreendendo a desregulação e privatização 
dos mercados, a redução do tamanho e do papel do Estado e a abertura externa. Como se 
sabe, esses ingredientes passaram a se constituir nas condicionalidades para o crédito 
externo impostas a partir de meados da década de 80 pelos organismos multilaterais, que 
consubstanciam o cumprimento do programa de ajuste delineado no já famoso "consenso 
de Washington''. 

Deve-se notar, entretanto, que as medidas propostas para fazer face ao déficit público, 
como bem aponta Nelson (1987), acenavam, todas, para a possibilidade de conflitos e 
resistências. A crise fiscal pressupunha reformas no sistema tributário que inevitavelmente 
afetariam distintamente os diversos segmentos da sociedade; a abertura da economia 



repercutiria necessariamente sobre as empresas nacionais, forçando-as a tomar-se compe
titivas, a curto prazo, no mercado internacional; por sua vez, a privatização do aparelho 
estatal ocasionaria reações por parte da sua burocracia e de um amplo leque de forças 
sociais. E, à diferença dos anos 70, estas situações de conflito viriam a dar-se nos regimes 
de transição democrática por que passam a maior parte dos nossos países em meados da 
década de 80. Dessa forma, não é fortuito o fato de que o Chile e o México tenham avançado 
na segunda fase da privatização muito mais depressa do que o Brasil e a Argentina, que só 
o fizeram a partir de 1990 e 1989 respectivamente. Observe-se, ademais, que, como destaca 
Petras & Morley (1992), os governos que adotaram com fidelidade as políticas neoliberais 
tiveram que ignorar a sua base de sustentação política interna para a efetivação da abertura 
da economia ao exterior, o qual gera, naturalmente, resistências não desprezíveis. 

Era previsível, portanto, que esta segunda modalidade de ajuste, diferentemente da 
primeira, não pudesse ser implementada de forma homogênea em todos os países, pelos 
motivos recém-apontados. Assim, a velocidade e a profundidade do ajuste dependeu, em 
cada nação, da correlação de forças entre os diversos segmentos sociais, contrariando as 
expectativas dos tecnocratas nacionais e internacionais. 

Nos anos 90 não é alterado o receituário econômico, que segue fiel à doutrina 
neoliberal. Entretanto, as reformas estruturais, tratadas nos anos 80 somente no âmbito 
tecnocrático, passam na atual década a incorporar elementos que escapam da esfera 
puramente econômica. A partir dos percalços e fracassos de muitas experiências e do custo 
sociopolítico dessa "amarga' ' terapia econômica, a questão da viabilidade política dessas 
reformas - e dos elementos estratégicos para sua consecução - passam a ocupar um lugar 
central em sua discussão. 

Vários são os fatores determinantes desta gradual "correção de rumo" : por um 
lado, estão os relacionados ao fracasso das políticas de ajuste dos anos 70 e 80 e à 
devastação socioeconômica que elas legaram; e por outro, os fatores que configuram 
o paradoxo ortodoxo das propostas neoliberais, através das quais é o próprio vilão a 
ser abatido (isto é, o Estado) o agente fundamental da implementação das políticas 
propostas. 

Em primeiro lugar, como destaca Nelson (1989), a combinação da austeridade 
econômica (achatamento salarial, redução de subsídios etc.) prolongada e a liberalização 
da economia geraram conflitos políticos muito mais importantes do que previam os 
organismos multilaterais, aos quais se somam os resultados frustrantes da recessão em que 
submergiu a maior parte dos países nos anos 80. Assim, diante da magnitude do custo social 
das políticas de ajuste, visível em cada esquina de nossas ruas e reiteradamente confirmada 
pelos indicadores sociais, emerge, já em 1987, a concepção de ajuste com uma face 
humana. 

Por outro lado, os mesmos resultados das políticas de ajuste que, inversamente ao 
que propugnavam os seus defensores, tiveram efeitos devastadores sobre o quadro socioe
conômico da maior parte dos países que as adotaram, minaram a sua confiabilidade (e, 
portanto, a sua sustentação política), contrariamente ao que demanda qualquer plano de 
estabilização econômica. 



Em segundo Jugar, o tempo veio mostrar o que Nelson (pp. cit.) denomina de 
paradoxo ortodoxo, isto é, a evidência de que o crescimento sustentado requer justamente 
o inverso do que propõe o receituário neoliberal: necessita de um Estado forte que 
"desempenhe diversos papéis e o faça de forma mais efetiva". 

É a partir dessa trilha de preocupações que: 

- inicialmente, no final dos anos 80, surge a preocupação de dotar os programas de 
ajuste de uma "face humana", posição originalmente defendida pela United 
Nations Childen's Fund (UNICEF) e a partir da qual são concebidos os pro-poor 
programs e as propostas de focalização das políticas sociais vigorosamente defen
didas pelo Banco Mundial; e 

- a seguir, no início da atual década, toma lugar uma discussão de maior envergadura 
no circuito internacional, relacionada às condições que dão viabilidade política a 
essas reformas, seja no que diz respeito às características sistêmicas que interferem 
no processo de implementação de políticas - isto é , a problemática da governa
bilidade -, seja no que tange aos pré-requisitos institucionais para a formulação e, 
principalmente, implementação da mesma - que dizem respeito à questão da 
governança. 

Assim é que b próprio informe do Banco Mundial contemplava, já em 1989, ao 
analisar as causas do fracasso das políticas de ajuste em vários países, as "deficiências 
institucionais corrigíveis somente a longo prazo", como cita Evans (1992). E, ainda, nesse 
mesmo caminho, o presidente do BID afirmava, em 1992, que "as soluções tecnocráticas, 
sendo necessárias, não são suficientes; há que apelar à arte da política... e os economistas 
não podem desentender-se do contexto político em que tem lugar o processo de desenvol
vimento" (Iglesias apud Fiori, op. cit.). 

É no contexto desta problemática, a das contradições e descompassos sociopolitico-
econômicos, objeto de preocupação atual dos organismos multilaterais de crédito, que se 
situa a discussão contemporânea sobre a governabilidade, abordada na seção seguinte. 

A QUESTÃO DA GOVERNABILIDADE NOS CONTEXTOS DE 
AJUSTE ESTRUTURAL 

É evidente que reformas tão abrangentes e radicais, que afetam os alicerces básicos 
da sociedade, não são efetuadas sem traumas, ainda que - como já foi referido - hajam 
encontrado terreno fértil nas transformações e rupturas que configuram o mundo pós-mo¬ 
derno. Até mesmo seus mais otimistas defensores admitem a existência de elevados custos 
socioeconômicos numa primeira fase, dado que é previsível que: 

- com a liberalização internacional da economia e a extinção de subsídios estatais, 
fechem suas portas as empresas não-competitivas nos padrões internos e externos; 

- com o controle do gasto público e da emissão monetária e com a retirada do Estado 
enquanto prestador de serviços, vários mercados devam ser reestabelecidos, o qual 
demanda um certo tempo; 



- como resultado dessas medidas, o nível de emprego tenda a cair consideravelmente 
nessa primeira fase. 

Recorremos à valiosa contribuição de Acuña & Smith (1994) para analisar melhor 
esse processo, a seguir. 

Evidenciam esses autores que, com a substituição das políticas desenvolvimentistas 
por reformas nealiberais market-oriented, em resposta a conjunturas de estagnação (em 
to), pressupõe-se: o início de uma série de medidas penosas em t 1; que a estabilização 
macroeconômica comece em t2; que a reativação da economia (baseada na utilização da 
capacidade ociosa) se inicie em t3 e que o investimento, o crescimento sustentável e a 
redistribuição não-inflacionária comece em t4. 

Ademais, como destacam os referidos autores, " o neoliberalismo promete que o 
futuro de médio a longo prazo a partir de t4 será superior, do ponto de vista de Pareto, à 
performance econômica característica dos 'bons tempos' do modelo prévio de industriali
zação por substituição de importações''. 1 

O problema reside em que: 

Mesmo que essa fábula fosse possível e que as medidas 'corretas', implementadas em t1, 
produzam estabilidade macroeconômica em t2 e algum crescimento em t3, por que deveriam 
os atores sociais e econômicos suportar os custos da crise econômica original (bem como os 
das políticas de ajuste implementadas em t1) e esperar pacientemente, confiando em que seus 
interesses finalmente sejam atendidos em t4? (Acuña & Smith, 1994) 

Enfatizam, ainda, Acufla & Smith que: 

mesmo que a inflação e os déficits fiscais sejam controlados, é muito mais difícil monitorar 
as variáveis contingentes através do modelo neoliberal (que pressupõe a abertura da econo
mia, a privatização e a desregulação dos mercados) do que no modelo prévio, semifechado, 
estatocêntrico; e 

por outro lado, num contexto de maior incerteza (como o introduzido pela implementação de 
mudanças econômicas tão radicais), a estratégia dos agentes econômicos tende a ser a busca 
de ganhos a curto prazo, contrariamente ao que pressupõe o modelo. 

Assim, como destacam esses autores: supondo que o programa de ajuste logre o 
controle da inflação e a estabilidade monetária, completando-se as fases t11 e t22 com 
sucesso e, portanto, reconstituindo-se a cadeia produtiva e comercial e obtendo-se a 
retomada do crescimento, por que deve-se esperar que a população adie suas deman
das socioeconômicas até que a retomada de investimento produtivo, em t4, assegure 
um crescimento de longo prazo estável? 

1 As citações de ACUÑA & SMITH resultam de tradução livre. 



Analisando as bases para o apoio e a oposição de cada agente em relação à política 
de ajuste, Acuña & Smith evidenciam que o timing político do comportamento dos atores 
não corresponde necessariamente ao do modelo econômico, o qual pode comprometer o 
sucesso das reformas. Assim, "as expectativas, demandas e estratégias políticas não 
respeitam os tempos das seqüências econômicas pelas quais se ajustam os mercados". 

Nesse mesmo sentido, Roxborough (1992) assinala as dificuldades inerentes às 
políticas antiinflacionárias. Tomando o caso da inflação inercial (decorrente das expecta
tivas de cada agente econômico em relação ao comportamento dos preços definidos pelos 
demais) e assumindo que o pacto social é a única solução eficaz para esse processo, esse 
autor identifica no Dilema do Prisioneiro a situação em que se colocam sindicatos e 
empresários ao definir - e decidir se cumprir - qualquer acordo antiinflacionário. Reto
mando a análise de Smith apud Roxborough (1992) sobre os casos argentino e brasileiro, 
Roxborough destaca as divisões tanto no campo do trabalho quanto no do capital, a ausência 
de confiança entre atores e as tentativas generalizadas de "pegar caronas", que fazem com 
que, nessas sociedades em que estão ausentes as instituições que configuram o neocorpo¬ 
rativismo, qualquer pacto se torne muito mais difícil. 

Além das incertezas oriundas das tensões ocasionadas no seio da sociedade civil por 
estas reformas econômicas estruturais, Acunã & Smith destacam a geração de uma série 
de tensões adicionais, localizadas no âmbito do aparelho de Estado. Dado que os altos 
custos socioeconômicos dos programas de ajuste se dão a curto prazo e os benefícios por 
eles propugnados só são esperáveis a médio ou longo prazo, essas reformas suscitam um 
tal nível de tensões que requerem um forte grau de concentração de poder no Executivo e 
de exclusão dos setores populares na formulação e implementação de políticas. Por sua 
vez, esta situação acaba gerando tensões entre o Executivo e os poderes Legislativo e 
Judiciário, de forma tal que, nas palavras desses autores, "maior ortodoxia econômica 
requer, não menos, mas mais autonomia" e "coordenação mais efetiva" através da 
concentração do poder. 

É nesse contexto que - ainda que com matizes diferenciados - é apontada 
unanimemente, por autores das mais diversas posições ideológicas, a necessidade de que 
o poder Executivo seja suficientemente forte e insular para poder fazer frente às tensões 
provenientes da reforma: assim como são defendidas a embedded autonomy estatal por 
Evans (1992) e a tática do coalition management por Waterbury (1989), são enfatizadas 
por Callaghy (1989) duas state capabilities essenciais - isto é, a "capacidade tecnoburo¬ 
crática" e a "capacidade política"-requeridas pelo Estado nesses processos. 

Deve-se notar, entretanto, que o que tem prevalecido dessa discussão, na prática, é, 
como afirmam Pereira, Maravall & Przeworski (1993), o "estilo político autocrático", que 
"tende a minar as instituições representativas, a personalizar a política e a gerar um clima 
no qual a política se vê [...] à procura de redenção. Mesmo que os pacotes de reforma 
neoliberal façam boa economia, é provável que gerem política de voodoo"? É no terreno 

2 Tradução livre. 



dessa discussão, envolvendo questões tais como demandas dos diversos agentes político-
econômicos, estratégias e natureza dos diversos atores sociais, características do Estado, 
do regime e do sistema político e de suas instituições, que se situam os conceitos de 
governabilidade e governança (governability e governance), como tentaremos demonstrar 
a seguir. 

No mundo contemporâneo, a problemática da governabilidade ganha destaque com 
o advento da crise dos anos 70 e de sua manifestação através do fenômeno da estagnação, 
quando assume um lugar central a questão de: como gerir os Estados de Bem-Estar em 
contextos de estagnação econômica e aceleração das taxas de inflação? Como se eviden
ciará a seguir, o eixo condutor dessa discussão - a questão da ordem ante à proliferação 
de demandas - confere-lhe um caráter particularmente conservador. 

Como aponta Mello (1994), é a partir de "três idéias-força: a de explosão de 
demandas, a de saturação da agenda pública (agenda overload) e a de proliferação de 
coalizões distributivas" que autores como Huntington (1968) e Olson (1982) destacam a 
erosão crescente da capacidade governativa dos sistemas políticos dos países avançados. 
São, ainda, esses mesmos os argumentos utilizados por Goldthorpe (1984), ao assinalar a 
superestimação, por parte dos liberais, da viabilidade política do capitalismo moderno. 

A raiz da instabilidade dos sistemas capitalistas que sustentam os Welfare States 
reside, segundo este último autor, no constante incremento do poder político da classe 
trabalhadora, dado que 3 " a combinação de mudança estrutural com a constância das 
oportunidades de mobilidade [intraclasse] relativa, em vez de levar à decomposição das 
classes trabalhadoras das nações ocidentais, tende, de fato, a aumentar sua homogeneidade 
interna" e, assim, seu poder de mobilização e reivindicação. Ademais, destaca Goldthorpe 
que "os grupos de interesse, quando operam na esfera econômica, procuram fundamental
mente fortalecer a posição de seus membros no mercado através de ações que operam, em 
certo sentido, contra as forças de mercado" e que, ainda, "esses grupos de interesses lidam 
comumente com problemas distributivos de tipo 'soma zero', nos quais os interesses de 
seus membros só podem ser protegidos ou atendidos enquanto os de outros grupos forem 
lesados". Assim, o capitalismo desenvolvido tende, segundo esse autor, a tornar-se 
paulatinamente inviável, na medida em que são progressivamente afetados os mecanismos 
do mercado e crescem de forma desmesurada os conflitos distributivos. 

Na mesma direção aponta Olson, em The Rise and Decline of Nations, ao destacar o 
caráter predatório das coalizões distributivas desses sistemas. Estabelecendo enquanto questão 
central: "por que algumas sociedades modernas são ingovernáveis?", o autor apresenta como 
teoria explicativa a Lógica da Ação Coletiva, dado que, segundo essa teoria: 

• os grupos (menores) de interesses específicos têm maior predisposição à ação 
coletiva do que os grupos mais abrangentes; 

• esses grupos de interesses específicos defendem exclusivamente seus próprios 

3 As citações que seguem, nesta seção, resultam de tradução livre. 



interesses, independentemente dos da sociedade, reduzindo, portanto, a eficiência 
e a renda agregada do sistema e fazendo " a vida política mais divisível"; 

• por outro lado, os grupos mais abrangentes (as encompassing organizations) 
defendem seus interesses até o limite em que surjam perdas para a sociedade como 
um todo; entretanto, essas organizações tendem a tomar decisões de forma mais 
lenta que as demais (pois devem estabelecer o consensual bargaining) e, portanto, 
têm uma tendência a manter o status quo. 

A ingovernabilidade, é assim, tratada por Olson enquanto fruto da ação predatória 
das organizações de representação de interesses, visto que, segundo esse autor, umas 
tendem a atuar exclusivamente guiadas por seus próprios interesses e outras, embora tentem 
preservar o interesse da sociedade, acabam por reduzir o ritmo de crescimento econômico, 
dada a sua resistência a mudanças de caráter tecnológico e alocativo. 

Deve-se assinalar, entretanto, que este tratamento conferido à questão da governabilida
de, focalizada a partir do prisma da ordem, não se restringe à análise dos países centrais e de 
seus arranjos neocorporativos. Em seu famoso Political Order in Changing Societies, Hunting
ton analisa o problema da governabilidade nos países em desenvolvimento, a partir do qual se 
extraem recomendações particularmente questionáveis. 

Afirma o autor que, contrariamente aos países desenvolvidos, a modernização 
econômica de países da Ásia, África e América Latina trouxe, 

em vez de uma tendência à competitividade e democracia, uma 'erosão da democracia' e uma 

tendência a regimes militares autocráticos e unipartidários. Em vez de estabilidade, houve 

repetidos golpes e revoltas. Em vez de um nacionalismo unificador e construtor da nação, houve 

inúmeros conflitos étnicos e guerras civis. Em vez da racionalização e diferenciação institucional, 

houve freqüentemente a decadência das organizações administrativas herdadas da era colonial e 

um enfraquecimento e disrupção das organizações políticas [...]. (Huntington, 1968) 

O cerne do problema levantado por Huntington reside nos efeitos disruptivos da 
modernização econômica sobre a modernização política, a partir dos quais é apresentada 
a "hipótese do gap": há, segundo esse autor, um descompasso nefasto entre o nível de 
institucionalização política e o nível de participação política crescente a partir dos processos 
de industrialização e urbanização nesses países, de tal forma que: 

" O s sistemas políticos com baixo nível de institucionalização e altos níveis de 
participação são sistemas nos quais as forças sociais usam seus próprios métodos para atuar 
diretamente na esfera política", situação que configura os sistemas pretorianos do mundo 
subdesenvolvido. Dessa forma, a solução que se depreende desse diagnóstico, através do 
qual a questão central é o resgate da ordem deteriorada por um crescimento econômico 
não acompanhado de desenvolvimento institucional, é naturalmente, a desaceleração do 
crescimento dos países periféricos. 

A discussão da governabilidade, à luz da disruptiva estabilidade/aceleração das 
demandas, está - ainda que de forma menos direta - presente no conceito de populismo 
macroeconômico, introduzido por Dornbusch & Edwards (1991). Questionando a capaci¬ 



dade dos governos latino-americanos em lidar com as pressões redistributivas, os autores 
destacam que " a extrema vulnerabilidade que torna a desestabilização possível é [...] o 
resultado de políticas insustentáveis", pertencentes à categoria do "populismo macroe
conômico", isto é, "uma abordagem da economia que enfatiza o crescimento e a redistri¬ 
buição da renda, não enfatizando os riscos da inflação e do financiamento do déficit, os 
constrangimentos externos e a reação dos agentes econômicos a políticas nonmarket 
agressivas". 

Evidente que as teses de todos estes autores convergem na necessidade de conferir 
governabilidade aos sistemas político-econômicos mediante a contenção das demandas 
sociais, seja através do desmantelamento dos suportes dos Estados de Bem-Estar, seja 
através da contenção do crescimento econômico das changing societies, seja através de 
políticas que despriorizem o crescimento e a redistribuição de renda, em prol do controle 
da inflação e do manejo do déficit público. 

Outra linha de discussão do problema da governabilidade é a levantada pela Escola 
do Public Choice, mencionada antes. Desta vez, a ingovernabilidade localizada no espaço 
de intervenção estatal é fruto dos processos de rent-seeking verificados no próprio 
aparelho do Estado, por parte dos gestores da política pública. Dado que se trata de uma 
"teoria da falha político-governamental", propõe a necessidade de reduzir ao máximo o 
espaço de decisão do governo, isto é, a esfera pública. 

A governabilidade, portanto, segundo esta linha de pensamento, está intimamente 
associada à contenção dos espaços regulatórios do Estado, contaminados pelas práticas 
do Public Choice. 

Sem dúvida, a vertente mais interessante da discussão sobre governabilidade é a que 
a analisa à luz dos processos de intermediação de interesses, entendendo-a enquanto 
state-capacity, isto é, a capacidade do Estado em formular e implementar políticas públicas. 
Esta análise, empreendida por autores como Skocpol (1985), Crouch (1986), Atkinsons & 
Coleman (1989) e Doner (1992), dentre outros, destaca, por um lado, as peculiaridades 
inerentes ao Estado que lhe fornecem a referida state-capacity e, por outro, as características 
das instituições e dos processos de intermediação dos interesses dos grupos sociais, que 
dão base às macroconcertações operadas no âmbito do neocorporativismo. 

Dessa forma, ainda que não trabalhando diretamente com o conceito de governabili
dade, essa fértil linha de produção acadêmica o faz presente, entendendo-o enquanto as 
formas específicas de incorporação política e das relações entre atores estratégicos e o 
Estado, que possibilitam levar a cabo um determinado projeto de governo. 

Deve-se notar que a discussão sobre os conceitos de governability e governance e 
seus pré-requisitos ressurge com particular vigor nos anos 90, não sendo a academia, desta 
vez, o seu principal locus de reflexão, mas os formuladores de política - e, mais especifi
camente, os organismos multilaterais de crédito. Por outro lado, tendo em vista o contexto 
em que renasce essa discussão - isto é, em meio à implementação das políticas de ajuste 
estrutural - , esses conceitos dizem respeito às condições sistêmicas e ao modo de uso da 
autoridade que possibilitem e assegurem um determinado governo: o governo da imple
mentação da reforma neoliberal, como veremos a seguir. 



Para justificar essa afirmação, é necessário analisar a forma em que a questão da 
governabilidade tem sido tratada, quando incorporada, mais recentemente, no discurso 
oficial dos organismos multilaterais de crédito (e, dentre estes, principalmente no Banco 
Mundial e no Banco Internacional de Desenvolvimento - BID), no adjustment lending)4 

É nos documentos do Banco Mundial que este tema tem sido explorado de forma 
mais sistemática, a partir de 1991. A concepção mais abrangente da governabilidade é 
apresentada por Jarquín (1992), ao afirmar que ela contempla três aspectos básicos: 

• a natureza do regime político: "assumir responsabilidade no campo da governabi
lidade implica apoiar processos orientados à consolidação de um Estado de Direito 
- sem o qual uma economia de mercado não pode funcionar eficientemente"; 

• " a forma e os processos através dos quais a autoridade é exercida" e 

• a capacidade do governo em formular e implementar políticas. 

Nesses termos, "não se trata de influenciar na conformação da natureza do regime 
político dos prestatarios, mas, por outro lado, tampouco propõe-se uma visão de governa
bilidade restrita a reformas administrativas, fortalecimento de instituições e reformas legais 
específicas". 5 

Assim, esta concepção abarca, por um lado, a discussão associada ao "processo social 
de construção de consensos internos que sustentem as reformas" (Jarquín, op. cit.), situada no 
âmbito da viabilidade política e, portanto, da relação Estado/sociedade. Por outro, ela diz 
respeito à "maneira através da qual o poder é exercido na gestão dos recursos econômicos e 
sociais para o desenvolvimento de um país", à state-capacity (Boeninger, 1991) e, portanto, 
à problemática mais freqüentemente associada ao conceito de governance. 

De qualquer forma, tanto a governance como a governability são discutidas com 
vistas à obtenção de consensos sociais que garantam a estabilidade, isto é, a manutenção 
da coalizão governamental para a preservação das "regras do jogo" estabelecidas. 

É na estabilidade - e, portanto, na previsibilidade - que reside a questão central, aos 
olhos do Banco Mundial. Como destaca esse organismo em outro documento (Governance 
and Development, 1991): para encorajar o crescimento através do mercado, é necessário 
reduzir aos investidores a incerteza sobre a ação governamental futura, isto é : "construir 
a capacidade de o governo encorajar a formação de regras e instituições que instituam um 
marco transparente e previsível para a condução dos negócios públicos e privados" e, 
enfim, criar um enabling environment para o crescimento. 

4 Empréstimos gerenciados pelo Fundo Monetário Internacional, condicionados ao cumprimento das políti
cas de ajuste definidas pelo Banco Mundial. 

5 Tradução livre. 



A problemática da estabilidade (da preservação das "regras do jogo") e da criação 
do referido enabling environment para os investidores é alvo de desdobramentos diferen
ciados, nos documentos do mesmo Banco. 

Por um lado, elas remetem ao objeto da Economia Institucionalista, isto é, às 
instituições definidoras das "regras do j o g o " na economia que incentivam a operação dos 
mecanismos de mercado e reforçam os direitos de propriedade, num sentido abrangente. 
Neste campo se situam as reformas no aparelho jurídico, no sistema tributário e no aparelho 
estatal, visando seu "enxugamento" e descentralização. 

Por outro, a estabilidade diz respeito à manutenção da coalizão governamental, isto 
é , um enabling environment "que assegure a iniciativa privada, reduzindo a incerteza que 
resulta de mudanças de direção, por exemplo, depois das eleições", como prescreve 
Boeninger, em documento do Banco Mundial de 1991. Este desdobramento da busca de 
estabilidade aponta para um empreendimento muito mais audacioso, que diz respeito à 
mudança do próprio sistema político, dado que sugere que: "Há uma relação direta entre 
eleições e estabilidade. Eleições freqüentes em intervalos curtos [...] exacerbam as sensi
bilidades políticas e estimulam a instabilidade"... 

Para "evitar ações disruptivas que levem à instabilidade política e enfraqueçam a 
autoridade" (Boeninger, op. cit.) são, portanto, necessárias modificações nada banais. É 
nesse contexto que as reformas constitucionais empreendidas por diversos países em 
processo de ajuste estrutural incluem: por um lado, mudanças no sistema jurídico que 
reafirmam e garantem a manutenção da propriedade privada e regem a realização de 
contratos; por outro, reformas tributárias "desoneradoras da produção" e mudanças nos 
direitos sociais que, juntas, alteram os pactos redistributivos anteriormente vigentes e, 
ainda, modificações no sistema político, tais como a introdução da possibilidade de 
reeleição presidencial, mudanças no processo eleitoral e na constituição de partidos 
políticos, que alteram drasticamente as "regras do j o g o " político. 

Como se sabe, em que pese sua dramaticidade, estas reformas vêm sendo efetuadas 
- por métodos democráticos ou não - em países do nosso continente, tais como Argentina, 
México e Peru e já constam, nas suas três referidas vertentes, na agenda do novo Presidente 
brasileiro desde a primeira semana de governo. 

NOTAS FINAIS: AJUSTE, GOVERNABILIDADE E DEMOCRACIA 

Pelo que foi exposto até aqui, parece evidente que o receituário do ajuste estrutural 
respeita, nos seus pressupostos e prescrições, o ideário neoliberal. É assim que: 

• as duas instituições máximas a serem religiosamente resguardadas são o mercado 
e a propriedade privada; 

• considerando que o espaço público é visto enquanto o palco de comportamentos 
individuais orientados pelo rent-seeking, que contaminam as escolhas dos gover
nantes (isto é, a public choice), a ação estatal primordial, nesse modelo, é a 
instituição e vigilância do cumprimento de leis gerais que dêem suporte a essas 
duas instituições fundamentais; e 



• a subordinação da política à economia, do qual decorrem tanto a pretensa 
despolitização da agenda pública como os dois últimos "teoremas" apontados por 
Beetham (1993), quais sejam: 

- o da "superioridade", isto é, a democracia enquanto "forma inferior à do mercado"; 

- o da "incapacidade" (disability) da democracia, visto que ela produz, à luz deste 
ideário, irracionalidades e ineficiências na democracia. 

É sobre este último postulado que repousam as considerações que seguem. 

A questão da governabilidade, nos contextos do ajuste neoliberal, lida com a resolu
ção simultânea de duas contradições fundamentais: 

A primeira contradição reside na coexistência das duas seguintes realidades: 

• dada a implementação, sine die, de medidas de elevado custo social (que engen
dram tensões não só sobre diversos segmentos da força de trabalho como sobre 
distintos setores do empresariado), é esperável que esses custos, por sua vez, 
acelerem a geração de demandas no sentido de resgatar a "dívida social" provo
cada pelos programas de ajuste; enquanto 

• a adoção dessas políticas neoliberais se dá sob a égide da contenção das demandas 
(Huntington) e da eliminação do "populismo macroeconômico" (Dornbusch & 
Edwards), definido, como vimos, enquanto "um enfoque da economia que enfa
tiza o crescimento e a redistribuição de renda e 'desenfatiza' os riscos da inflação 
e do financiamento do déficit [...]"; 

A segunda contradição reúne a defesa, a todo custo, da estabilidade numa conjuntura, 
por definição, crítica - e, portanto, inestável: trata-se de imprimir estabilidade - e criar 
enabling environments - a processos de rupturas radicais, como o requerido pela incorpo
ração da ordem neoliberal. 

Evidente é que para conter demandas justamente através do próprio processo que as 
gera e, por outro lado, criar ambientes de estabilidade em momentos de transformações 
estruturais (que requerem, como vimos, a alteração de pactos redistributivos socialmente 
construídos), é necessário um nível de concentração do poder pouco provável em condições 
plenamente democráticas. Não é fortuito, portanto, que pululem ultimamente trabalhos 
concernentes à definição de tipos de democracia (includente/excludente, restrita/irrestrita, 
fragmentada/homogênea...) que tentam captar os novos matizes distintamente adquiridos 
por sistemas formalmente identificados com democracia liberal. 

Ademais, se as transformações que configuram o mundo pós-moderno se constituem 
em terreno fértil para a adoção da proposta neoliberal de sociedade, com seus ideais de 
desigualdade e individualismo, por outro lado - e por isso mesmo - , uma vez aceito que 
a densidade organizacional da sociedade é precondição da democracia,6 o que esperar 

6 Dado que ela "cria condições favoráveis para as classes previamente excluídas da arena política se 
organizarem no sentido da ação coletiva" (RUESCHMEYER, STEPHENS & STEPHENS, 1 9 9 2 ) . 



desta nova sociedade fragmentada, composta, como afirma Reich (1992), de três segmentos 
da força de trabalho absolutamente desarticulados e na qual o estamento superior (os 
symbolic analysts) encontram seus pares e suas referências no mundo globalizado - e não 
mais na sua própria sociedade? 

Finalmente, vale introduzir um elemento adicional a essa discussão: como destaca 
Held (1991), vista a disjunção entre a teoria do Estado nacional, soberano, e o atual sistema 
globalizado, as decisões hoje tomadas por representantes de algumas nações afetam os 
cidadãos de outras, sem que eles sejam consultados... 
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