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Fenômenos do mundo contemporâneo, como a globalização de mercados e o
desenvolvimento tecnológico avançado, ao lado da crise fiscal, têm levado os gestores
públicos a um dilema entre priorizar a eficácia administrativa ou buscar a justiça social

E
m uma primeira aproxi-
mação, pode-se dizer
que o processo de ges-
tão pública se realiza
pela utilização de recur-

sos e meios distintos para que se
possa alcançar um fim coletivo. Tra-
ta dos mecanismos de decisão para
a captação e a distribuição de recur-
sos públicos. Do ponto de vista da
economia, as organizações públicas
devem se comportar �eficientemen-
te�, buscando maximizar a diferen-
ça entre benefícios e custos. Contu-
do, não é possível analisar adequa-
damente a atividade pública sem
vinculá-la às relações de poder que
se estabelecem e aos grupos sociais
que atuam de distintas formas nas
instituições.

Alguns fenômenos atuais, como
tendência à globalização de merca-
dos, desenvolvimento tecnológico
avançado e crise fiscal crônica do
Estado, têm levado os gestores pú-
blicos a vivenciar um embaraçoso
dilema: priorizar eficácia administra-
tiva ou buscar justiça social? O pen-
samento dominante na atualidade
recomenda, como forma de

minimizar os níveis de pobreza e de
desigualdade, a introdução de polí-
ticas voltadas para o aumento da
produtividade. Assim, não haveria
mais espaço para polít icas
redistributivas, na medida em que a
ação governamental se orientaria
basicamente por modelos
institucionais que estivessem firme-
mente voltados para a eficiência eco-
nômico-financeira. Além disso, a
única maneira de se poder compen-
sar as externalidades negativas no
campo social � externalidades
advindas da opção pela eficácia ad-
ministrativa � seria por meio de po-
líticas econômicas que tornassem o
país e suas cidades mais competiti-
vos.

Como forma de delinear o perfil
que caracterizaria um �Estado efici-
ente�, foi introduzido, no debate in-
ternacional, o termo governance. A
idéia de eficiência estaria vinculada
a uma visão mais ampla de gestão
pública, não se limitando apenas ao
campo econômico e procurando in-
corporar aspectos políticos e sociais
da ação estatal. Capacidade
governativa estaria, então, relaciona-
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da com a forma pela qual o governo
exerce o seu poder, não sendo
aferida somente com base nos re-
sultados obtidos por meio de políti-
cas governamentais (Diniz, 1997).
Nesse sentido, algumas agências in-
ternacionais têm empregado a ex-
pressão good governance para ex-
pressar o bom desempenho de de-
terminado governo na gestão de
questões como direitos humanos,
igualdade e justiça.

É inegável que a escassez de re-
cursos para o financiamento de po-
líticas públicas tem representado,
desde a última década, um conside-
rável limitador da ação governamen-
tal. Diante dessa realidade, um vigo-
roso movimento de ataque à ação
do governo vem sendo desferido
pela denominada onda neoliberal,
segundo a qual o mercado represen-
taria o mais eficiente mecanismo de
alocação de recursos, sendo o go-
verno exatamente a sua antítese. A
marcha forçada de redesenho
institucional, cujo panorama propos-
to é de encolhimento do setor pú-
blico, vem se apresentando como
marco referencial para a discussão
das políticas públicas.

Portanto, as dificuldades encon-
tradas pelos gestores públicos na
busca de eficácia administrativa vêm
impedindo que os governos sejam
efetivamente �bons governos� em
termos de produção de políticas
públicas voltadas para uma redução
real dos níveis de pobreza e de ex-
clusão social. Na prática, um bom
governo é aquele que também é ca-
paz de tomar decisões e gerenciar
conflitos, ao mesmo tempo em que
procura conservar o poder em suas
próprias mãos.

É, pois, nesse contexto que se
coloca a discussão atual sobre
governabilidade. Quando se fala da
necessidade de se implantar políti-
cas de resultado, está se falando,
entre outras coisas, de reforma dos
aparatos de gestão pública, de
descentralização dos processos

decisórios, bem como de aumento
da capacidade gerencial da burocra-
cia especializada. Quando se fala em
desenhos institucionais alternativos
que possam viabilizar a produção de
resultados positivos, está se falando

estabilidade se confundem, já que
um governo que governa de fato é
um governo estável. No entanto, a
recíproca não é verdadeira, ou seja,
um governo pode ser estável e não
ser um bom governo, pois a estabi-
lidade pode ser conseguida fora dos
procedimentos democráticos.

Parece haver consenso entre os
autores que vêm trabalhando
conceitualmente com o tema da
governabilidade em caracterizá-la
como um processo de interação, um
ajuste entre as necessidades da soci-
edade civil e a capacidade efetiva do
governo de atendê-las. Segundo
Kooiman (1994), trata-se de um �pro-
cesso constante de fazer frente às
tensões entre necessidades crescen-
tes (situações problemáticas ou apro-
veitamento de oportunidades), de
um lado, e a capacidade de gover-
nar (criar tipos de solução ou de-
senvolver estratégias), de outro�.
Nesse sentido, governar não consis-
te apenas em realizar os chamados
atos de governo, mas, sobretudo, em
gerenciar com sabedoria a interação
entre atores sociais, grupos e for-
ças políticas, organizações e insti-
tuições públicas e organismos
paragovernamentais. Para Andrade
(1998), governar é, antes de mais
nada, formar consensos e instituir
maiorias.

Apesar de não ser uma tarefa fá-
cil, alguns elementos podem ser uti-
lizados para se distinguir um gover-
no de outro, segundo o ponto de
vista de ser ou não um bom gover-
no. Bouckaert, no seu ensaio
Governance between Legitimacy and

Efficiency (Kooiman, 1994), defen-
de que o bom governo deve cum-
prir três objetivos: eficiência,
efetividade e legitimidade. Eficiên-
cia e efetividade são qualidades que
podem ser verificadas com um certo
grau de precisão. Bastaria avaliar as
propostas concretas elaboradas e as
decisões tomadas por um determi-
nado governo e atestar até que pon-
to seu cumprimento foi eficiente e

também de mudanças no sistema po-
lítico, as quais devem proporcionar
mecanismos capazes, por exemplo, de
impedir a continuidade das práticas
de cunho essencialmente clientelista,
tradicionalmente descompromissadas
com a eficiência.

A questão da governabilidade �
Governabilidade é, antes de tudo,
capacidade de governar. Numa pers-
pectiva simplificada, governabilidade
pode ser entendida como capacida-
de de controlar, de algum modo, as
demais forças políticas e de satisfa-
zer minimamente os setores sociais
mais combativos. De certa forma, os
conceitos de governabilidade e de
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efetivo. Já a questão da legitimidade é
um pouco mais complicada, devido a
um certo nível de subjetividade que
sua análise apresenta. Para Bouckaert,
a legitimidade é simplesmente o grau
de aceitação de uma autoridade por
parte daqueles que têm de aceitar essa
autoridade. Na prática, contudo, isso
pode não ser tão simples assim. Mui-
tas vezes é difícil determinar, por exem-
plo, o grau de aceitação de uma dada
política.

No caso dos governos democrá-
ticos, existe uma resposta muito sim-
ples para a questão da legitimidade:
os governos adquirem legitimidade
nas urnas. Mas isso, no fundo, é uma
meia verdade, já que a legitimidade
eleitoral é fundamentalmente
procedimental. O sufrágio (teorica-
mente universal) é um procedimen-
to pelo qual os regimes democráti-
cos elegem os seus governantes. No
entanto, um governo eleito pela
maioria não quer dizer necessaria-
mente governo mais justo ou melhor.
A história tem demonstrado que as
maiorias também se equivocam. No
jogo democrático, as urnas não in-
dicam o melhor ou o pior, indicam
quem o povo escolheu, indicam uma
decisão que, gostando ou não, deve
ser aceita por todos.

Portanto, entender a legitimida-
de de uma forma tão limitada signi-
ficaria acatar plenamente a concep-
ção schumpeteriana de democracia,
segundo a qual os cidadãos têm uma
única missão: eleger os seus repre-
sentantes (e, então, despreocuparem-
se dos problemas de governo). Do
ponto de vista de Schumpeter (e tam-
bém de outros autores), as demo-
cracias modernas são demasiada-
mente complexas para que possa
haver uma interação contínua entre
governantes e governados. Segundo
essa concepção, um governo será
bom caso consiga simplesmente go-
vernar ao longo do período para o
qual foi eleito.

Já que não parece ser suficiente
entender legitimidade apenas como

adquirida por meio das urnas, é ne-
cessário que se estabeleça um outro
nível de legitimidade, perceptível
cada vez mais fortemente nas demo-
cracias contemporâneas. Esse outro
nível poderia ser denominado como

cione. Em português, a tradução
desse termo está diretamente rela-
cionada com a noção de responsa-
bilidade.

Responsabilidade política � A
idéia de responsabilidade política
não é lá muito nova. Ainda no sécu-
lo XIX, em função talvez do fascínio
produzido pelo progresso da ciên-
cia, consolidou-se a idéia de que os
seres humanos são protagonistas da
história, em contraposição à visão do
homem totalmente sujeito ao
determinismo natural ou sobrenatu-
ral. A constatação dessa realidade
proporcionou o surgimento de algu-
mas teorias sobre �sociedade respon-
sável� que, em geral, defendiam a
necessidade de superação do fata-
lismo e da alienação em nome de
uma maior consciência de que as
condições em que vivem os indiví-
duos são fundamentalmente resul-
tantes de suas próprias decisões. Tais
concepções foram formuladas a par-
tir não somente dos hábitos e inte-
resses dos indivíduos, mas também
nos valores que decidem abraçar ao
longo de suas vidas. Parece razoá-
vel afirmar que a instauração dos
ordenamentos políticos democráticos
significou a incorporação
institucional daquelas idéias. Nesse
contexto, os cidadãos, sobretudo os
governantes, passaram a ser também
responsáveis, em função de suas
condutas e de suas escolhas políti-
cas, pela felicidade pública.

Começou, então, a se configurar
uma concepção de Estado e de co-
munidade política como ambiência
da responsabilidade e não apenas
como arena na qual cada indivíduo
ou grupo podia cultivar seus pró-
prios interesses sem nenhuma preo-
cupação com as necessidades dos
demais. Assim, uma vida digna para
todos somente poderia realizar-se
numa democracia que efetivamente
proporcionasse aos indivíduos con-
dições reais de alcançá-la. Democra-
cia passou, pois, a significar também
comunidade solidária de cidadãos.

legitimidade substantiva. Nesse senti-
do, um bom governo é aquele que,
por suas ações, adquire legitimidade
a cada dia diante da opinião pública,
do Parlamento e de seu próprio parti-
do ou grupo político. Um bom gover-
no é, portanto, aquele que sabe man-
ter continuamente a legitimidade que
recebeu de seus eleitores.

O idioma inglês oferece uma pa-
lavra � accountability � que expres-
sa muito bem essa dialética que se
deve verificar entre governantes e
governados ou entre a capacidade
de absorção das demandas por par-
te de uns e as necessidades
explicitadas por parte dos outros,
para que o governo realmente fun-

Autores que

trabalham

conceitualmente o

tema da

governabilidade

caracterizam-na

como um

processo de

interação entre as

necessidades da

sociedade civil e a

capacidade efetiva

do governo para

atendê-las

POLÍTICAS PÚBLICAS, GOVERNABILIDADE E GLOBALIZAÇÃO



62 REVISTA DO LEGISLATIVO jan-mar/99

Essa concepção corresponde ao
início de um período histórico, na
qual as escolhas políticas passaram
a ser avaliadas à luz de suas conse-
qüências positivas ou negativas para
o bem-estar e a prosperidade,
idealmente de todos os indivíduos.
Numa fase inicial, essas noções
utilitaristas de política proporciona-
ram poucas questões de cunho �fi-
losófico� para os políticos, na medi-
da em que, diante da miséria e da
extrema pobreza, não cabiam dúvi-
das sobre o que significaria bem-es-
tar. Implícita ou explicitamente, foi
se consolidando a noção de interes-
se comum. E realizar o interesse co-
mum, conforme bem assinala
Andrade (1998), é, em última instân-
cia, o objetivo da política.

Essa percepção �nova� de mun-
do social, diretamente relacionada
com a idéia de progresso, podia ser
constatada tanto entre os liberais
quanto entre os socialistas. Desde
seus primórdios, contudo, o concei-
to de sociedade responsável � mui-
to próximo, apesar de distinto, de
sociedade aberta � tem estado fir-
memente unido a um determinado
sistema político, à democracia libe-
ral. Isso quer dizer que, até certo
ponto, as virtudes e os defeitos que
normalmente se atribui a esse siste-
ma político podem ser também es-
tendidos à idéia de sociedade res-
ponsável.

As pressões a que estão sendo
submetidas as instituições públicas
neste final de século XX colocou, no
primeiro plano dos debates teóricos,
as questões referentes às insuficiên-
cias da democracia liberal e do Esta-
do assistencial. São inúmeras as vo-
zes, tanto na direita quanto na es-
querda, que vêm defendendo algum
tipo de reforma do Estado, de mu-
danças institucionais, no sentido de
proporcionar níveis mais amplos de
participação dos cidadãos nos pro-
cessos de administração pública. O
que diferencia as propostas entre si
é, basicamente, o grau de participa-

ção e de responsabilidade das agên-
cias governamentais, do mercado e
dos movimentos de solidariedade da
sociedade civil nos processos de for-
mulação de políticas e de tomada de
decisão. No entanto, pode-se obser-

entre a intensa participação de pou-
cos e a apatia e abstenção da maio-
ria. Contudo, percebe-se que mui-
tos indivíduos, apesar de
freqüentemente se mostrarem apáti-
cos nos processos políticos, absten-
do-se de votar ou de se filiar a parti-
dos ou sindicatos, vêm se envolven-
do cada vez mais em atividades �pri-
vadas� na esfera pública � ativida-
des que objetivam proporcionar
bem-estar, dignidade ou mesmo so-
brevivência de pessoas ou grupos
menos favorecidos. Caso democra-
cia seja entendida não apenas como
ordenamento de representação nos
governos, mas também como
ordenamento da participação no pú-
blico, na vida cotidiana e no interesse
comum, tais atividades, por estarem
essencialmente voltadas para �o bem
comum�, contribuem para aumentar
a qualidade da democracia.

Em princípio, levando-se em con-
sideração a percepção tradicional de
democracia pluralista, os movimen-
tos de solidariedade da sociedade
civil não podem integrar-se à esfera
oficial, já que operam justamente
como instrumentos de participação
política indireta para exercer pres-
são sobre as autoridades públicas.
Apesar das falhas e dos limites des-
ses movimentos, eles têm contribuí-
do para ampliar os níveis de partici-
pação dos indivíduos nos assuntos
de interesse público, a partir de
meios distintos dos eleitorais.

Parece, todavia, um pouco
simplista pensar que os problemas
atuais da democracia e da desigual-
dade social possam ser solucionados
com base na formulação de equa-
ções complexas que combinem pro-
porções supostamente adequadas de
participação dos setores público e
privado. A realidade tem mostrado
que, de certa forma, tanto o setor
público como o privado têm sido
incapazes de extinguir a miséria e a
fome e que, no fundo, o
equacionamento das questões soci-
ais parece depender muito mais de

var, como ponto comum entre essas
propostas alternativas de desenho
institucional, a necessidade de que
sejam buscados, de algum modo,
níveis mais amplos de co-responsa-
bilidade social entre Estado e socie-
dade civil na prestação de serviços
públicos. Assim, o aperfeiçoamento
da democracia dependeria, funda-
mentalmente, de uma maior respon-
sabilidade dos cidadãos nos proces-
sos de elaboração e de gestão das
políticas.

Pode-se dizer que essa nova si-
tuação tem se mostrado, comparati-
vamente, mais favorável à democra-
cia. Tradicionalmente, a democracia
tem se movido de forma pendular
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vontade política, com toda a subjeti-
vidade que por ela perpassa, do que
propriamente de estrutura
organizativa.

Comentando sobre a existência
de um certo grau de subjetividade
que permeia os processos de formu-
lação de políticas públicas e critican-
do os teóricos que tentam ajustar
esses processos a uma visão científi-
ca, Lindblom (1980) argumenta que,
em lugar de alcançar soluções que
possam ser consideradas como mo-
delos de racionalidade, as políticas
públicas são, na prática, formuladas
à luz de acordos, reconciliações, ajus-
tes e consensos que, muitas vezes,
precisam do auxílio de indicadores
estranhos à visão científica para a sua
avaliação, como bondade,
aceitabilidade, abertura à
reconsideração e resposta a interes-
ses distintos. Reconhece, todavia,
que as dificuldades em se poder ava-
liar os processos de formulação de
políticas não impedem que se pos-
sam tirar conclusões específicas de
cada política, em termos de etapas e
resultados.

No tocante às reformas
institucionais, alguns autores, como
Gourevitch (1986), chegam a
relativizar a necessidade de que se-
jam efetivamente realizadas.
Gourevitch argumenta que as mes-
mas instituições, dependendo da
capacidade de mobilização política
e dos objetivos daqueles que ocu-
pam os cargos mais elevados, po-
dem ser utilizadas para diferentes
propósitos. Para o autor, a presença
ou ausência da maquinaria
institucional pode desempenhar, em
qualquer momento do processo de
tomada de decisão, algum papel na
luta política. Entretanto, se já existe
um aparato institucional, não é pre-
ciso criar outro. No seu ponto de
vista, o comportamento das institui-
ções públicas é conduzido pela vi-
são dos que as dirigem. Reconhece,
porém, que a atuação das institui-
ções públicas reflete diretamente nos

processos políticos, mas de formas
distintas, de acordo com a maneira
de como o Estado interage com os
diversos atores sociais.

March & Olsen (1984) também
relativizam a importância dos pro-

decisão, de um modo geral, têm re-
conhecido que as políticas públicas
proporcionam algum nível de redu-
ção das tensões sociais, bem como
contribuem para que o Estado man-
tenha um patamar adequado de
credibilidade com a sociedade.

Contudo, sem negar a importân-
cia dos processos políticos de to-
mada de decisão, é necessário
enfatizar a conveniência de que tais
decisões devem estar respaldadas
em uma sólida base técnica, na
medida em que a execução de
políticas públicas envolve, quase
sempre, a alocação de quantidades
significativas de recursos econômi-
cos. Não se trata de uma defesa
intransigente da tecnocracia, nem
de uma tentativa de despolitizar os
processos de formulação e
implementação de políticas públi-
cas. Existe um ponto a partir do
qual, inegavelmente, as decisões
são estritamente políticas (se bem
que, muitas vezes, é difícil saber, a
priori, qual é esse ponto).

O economista Pérsio Arida pare-
ce exagerar um pouco quando reco-
menda que deve-se estender ao má-
ximo o limite da esfera técnica no
processo de decisão. Defende que
os níveis de atuação da racionalidade
técnica (que a Escola de Frankfurt
denomina de racionalidade instru-
mental) deveriam ser claramente
definidos, de forma a deixar muito
bem delimitados os níveis de deci-
são política. Já Diniz (1997), por
outro lado, acredita que o enfoque
exclusivamente técnico na avaliação
das condições de sucesso de políti-
cas públicas não é adequado para o
encaminhamento das ações gover-
namentais num contexto democráti-
co, na medida em que não propor-
ciona uma visão clara do que seja
eficácia operacional, distinta de con-
centração do poder decisório em
agências-chave. Na sua opinião, �tal
distorção, longe de garantir eficiên-
cia, levou, freqüentemente, à perda
de accountability�.

cessos de mudança. Argumentam
que, no fundo, as reformas não têm
tanta força assim a ponto de poder
alterar demasiadamente as estrutu-
ras existentes, em termos de um efe-
tivo aumento de eficiência.

O papel dos técnicos � Para que
os processos de formulação e
implementação de políticas públicas
superem o nível das boas intenções,
ou seja, que efetivamente produzam
resultados positivos, é necessária
uma combinação de vontade políti-
ca e de conhecimento técnico. Ape-
sar de que, em muitas ocasiões, pa-
rece não existir o primeiro elemen-
to, percebe-se que os tomadores de
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Partidos políticos � Outro aspecto
importante que deve ser abordado,
quando se fala da relação entre pro-
dução de polít icas públicas e
governabilidade ou de mudanças
institucionais, diz respeito ao papel
dos partidos políticos. Alguns auto-
res consideram que os partidos po-
líticos estão em crise na medida em
que vêm perdendo a capacidade de
atrair pessoas politicamente motiva-
das e, desse modo, estariam sendo
lentamente substituídos por outras
organizações no cumprimento de
suas funções. Em época recente,
muita gente chegou a acreditar que
os movimentos sociais seriam veícu-
los capazes de ameaçar, envolver e
talvez mesmo substituir os partidos
políticos. Percebe-se que hoje já não
existe mais tanta confiança na capa-
cidade dos movimentos sociais em
vir a exercer esse papel de substitui-
ção dos partidos políticos, da mes-
ma forma que não se verifica muita
convicção na capacidade dos parti-
dos em revitalizarem-se ou reforma-
rem-se eficazmente.

Existem diferentes avaliações re-
lativas ao papel dos partidos políti-
cos no processo de formulação de
políticas, desde as que declaram sim-
plesmente que os partidos políticos
são irrelevantes nesse processo até
as que afirmam que os partidos con-
tinuam sendo, no contexto da maio-
ria das questões abordadas na arena
política, o fator decisivo na produ-
ção de políticas. Parece haver con-
senso, no entanto, de que os parti-
dos, diante das muitas formas alter-
nativas de participação política, dei-
xaram de ser os principais
referenciais de orientação nos cená-
rios eleitorais. Para os indivíduos, de
um modo geral, os partidos não se
apresentam mais como o principal
espaço de interlocução entre o Esta-
do e a sociedade civil.

Contudo, o que pode ser dito a
respeito dos partidos e dos sistemas
de partidos em um determinado
momento, durante, por exemplo, um

processo de transição democrática,
pode deixar de ter valor num perío-
do posterior, quando, por exemplo,
alguns partidos tenham desapareci-
do e o sistema de partidos esteja mais
consolidado. Trata-se de questões

perspectiva está fundamentada na
confiança de que sistemas mais con-
solidados de partidos produzem,
com maior probabilidade, políticas
mais coerentes e previsíveis.

Assim, quando se fala em crise
de governabilidade, o que se mos-
tra mais relevante não é verificar se
os partidos apresentam mais ou me-
nos coesão e poder organizativo, mas
sim avaliar a capacidade dos parti-
dos e dos sistemas de partidos em
continuar exercendo algum nível de
controle sobre os processos gerais
de produção de políticas. Nesse sen-
tido, Baquero (1998) alerta que a
indiferença dos partidos quanto ao
seu declínio em importância poderá
comprometer, em médio prazo, as
bases já precárias de institu-
cionalidade democrática, agravando
a crise de legitimidade e gover-
nabilidade. Na opinião do autor, o
episódio do fechamento do Congres-
so peruano pelo presidente Fujimori,
com o apoio maciço da população,
deve servir de alerta para todos os
partidos que se preocupam com a
consolidação democrática na Amé-
rica Latina.

Novos desenhos � É inegável que
a intervenção do Estado continua
sendo necessária para garantir a
redistribuição dos recursos públicos
e, com essa ação, garantir a prote-
ção dos direitos sociais de todos os
cidadãos, tanto dos que podem va-
ler-se por si mesmos mediante o pro-
duto de seu trabalho quanto daque-
les que não têm renda ou cujos ren-
dimentos são insuficientes para a sua
sobrevivência. A intervenção do Es-
tado é necessária, também, para ga-
rantir os critérios de universalidade,
igualdade e eqüidade com relação
aos direitos sociais, já que a
regulação e a provisão de bens e
serviços implicam interferências di-
retas e explícitas no mecanismo com-
petitivo do mercado.

Entretanto, não parece imprescin-
dível que a aplicação das políticas

empíricas que requerem respostas
comparativas cuidadosas. O que,
entretanto, pode-se afirmar é que,
nos dias atuais, os processos de pro-
dução de políticas não podem mais
ser considerados exclusivamente a
partir da perspectiva dos partidos
políticos.

Parece razoável dizer também
que, apesar dos muitos problemas,
os sistemas de partidos continuam
sendo bastante úteis para a estabili-
dade dos governos democráticos.
Normalmente, nos sistemas políticos
mais estáveis, a maioria dos setores
socioeconômicos adota uma pers-
pectiva de médio e longo prazos para
as suas ações e investimentos. Essa

A realidade tem

mostrado que

tanto o setor

público como o

privado têm sido

incapazes de

extinguir a miséria

e a fome e que o

equacionamento

do problema

depende mais da

vontade política do

que da estrutura

organizativa

POLÍTICAS PÚBLICAS, GOVERNABILIDADE E GLOBALIZAÇÃO



65REVISTA DO LEGISLATIVOjan-mar/99

públicas tenha que ser feita, neces-
sariamente, pela maquinaria burocrá-
tica do Estado. A princípio, as orga-
nizações privadas poderiam assumir
a aplicação de determinadas políti-
cas com os recursos que o Estado,
direta ou indiretamente, ponha a sua
disposição para tanto. Contudo, a
construção de um arcabouço
institucional desse tipo não é uma
tarefa muito fácil.

De acordo com as propostas
corporativas, o Estado poderia reco-
nhecer e habilitar um certo padrão
de organização para realizar deter-
minadas atividades. Poderia, ainda,
formalizar com tais entidades proce-
dimentos no sentido de incorporá-
las, de algum modo, aos processos
de tomada de decisão relacionados
com a organização e gestão de polí-
ticas públicas. Para tanto, deveria
estabelecer procedimentos de super-
visão e controle para garantir que a
gestão privada seja executada de
acordo com o interesse público.

Vários são os problemas que um
desenho institucional desse tipo
pode produzir: as características das
organizações podem, por exemplo,
levar o sistema a se comportar como
um mero mecanismo de transferên-
cia encoberta à lógica do mercado,
ou o sistema de supervisão e con-
trole pode não ser capaz de evitar
distorções, dispersões ou desigual-
dades nos processos de alocação dos
recursos públicos. Este, porém, não
é o momento para se discutir aspec-
tos muito específicos relacionados
com as questões anteriores. Sobre-
tudo, porque o debate está aberto e
deve se desenvolver a partir da ba-
gagem de conhecimentos que hoje
já existe sobre a teoria das organiza-
ções, corporativismo e outras formas
de engenharia social, úteis para a
inovação de desenhos institucionais.

Globalização e mercado �
Gourevitche (1986) afirma que todos
os governos buscam estabelecer al-
gum patamar de prosperidade e que

todos têm de preocupar-se pela sua
confiança no mercado. Os governos,
por conseguinte, aceitam a austeri-
dade provocada pelo mercado, mas
o efeito do sistema sobre os gover-
nos deve passar através da política.

políticos, nacionais e internacionais,
como empresas, investidores e
especuladores, estão cada vez mais
exercendo, direta ou indiretamente,
ingerência nos processos de produ-
ção de políticas? Apesar de o Estado
ainda permanecer como instância
central de legitimação do poder e,
portanto, como destinatário mais
importante das demandas da popu-
lação, parece que tudo aquilo que
tradicionalmente tem sido denomi-
nado como política está se tornan-
do, cada vez menos, política dos
Estados nacionais e, cada vez mais,
ação das grandes corporações
transnacionais.

De um modo geral, as propostas
apresentadas no sentido de buscar
soluções para a crise � que, sinteti-
camente, pode ser entendida como
produto do contínuo desequilíbrio
verificado entre a quantidade de
demandas oriundas da sociedade e
a capacidade efetiva do Estado em,
por meio das políticas públicas,
atendê-las minimamente � parecem
querer conter, de alguma forma, a
expansão da democracia. Segundo
essa linha de pensamento, a
governabilidade dependeria, para a
sua viabilização, de um contexto
mais restritivo e, para isso, confor-
me assinala Diniz (1997),
�igualização de direitos, livre mani-
festação das minorias, proliferação
de organizações, multiplicidade de
demandas deveriam ser combatidas
por novos freios institucionais ou
simplesmente mais autoridade�.

A autora condena a tendência
que se verifica nos dias de hoje de
se contrapor às virtudes do mercado
os vícios do Estado. Para ela, essa
posição minimalista que se vê
enrijecida por uma visão de jogo
soma zero é incapaz de perceber a
importância do aperfeiçoamento dos
mecanismos de intervenção gover-
namental, para que o mercado pos-
sa funcionar de maneira eficiente e
em benefício de um projeto coleti-
vo. Afirma, ainda, que é necessário

Afirma, também, que o peso que a
economia internacional exerce sobre
os países pode ser avaliado pelo efei-
to produzido sobre os atores domés-
ticos. São esses atores domésticos,
afetados pelas mudanças ocorridas
nas condições do mercado interna-
cional, que lutam por mudanças da
política nacional. Portanto, é pela
análise da política doméstica que se
pode compreender como as nações
respondem às mudanças que ocor-
rem na economia internacional.

Diante disso, uma questão bas-
tante complicada que se coloca na
atualidade é como fica a
governabilidade no contexto da
globalização, quando agentes não
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que sejam superados os entraves li-
gados à dicotomia Estado�mercado
como forma de se buscar um novo
padrão de gestão pública, cuja ca-
pacidade de execução de uma es-
tratégia de reformas esteja em con-
sonância com a dinâmica dos inte-
resses sociais.

Tanto políticos quanto intelectu-
ais estão preocupados, em diferen-
tes graus de consciência, quanto a
globalização vir a comprometer de-
masiadamente a governabilidade e
os processos de formulação de polí-
ticas públicas. Até há poucos anos,
o jogo da política se jogava, de um
modo geral, dentro das fronteiras
nacionais. Os novos marcos de aná-
lise revelam que �os vírus� da
ingovernabilidade são mundiais. As-
sim, a crise da governabilidade não
é tanto crise da democracia, mas,
fundamentalmente, crise da própria
política. Muita gente já disse que,
sempre que a política deixa de ocu-
par uma posição relativamente do-
minante, percebe-se que agentes não
políticos e, em geral, não democrá-
ticos, ocupam o seu lugar. Alguns
autores pensam, talvez de forma um
tanto pessimista, que essa evolução
é tão inevitável como ameaçadora.
Para eles, a crise da política se trans-
formará perigosamente numa crise
da democracia e a ingovernabilidade
se converterá não apenas em uma
ameaça para os governos democrá-
ticos, mas também para os regimes
democráticos.
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