AGENDA 2020

A necessidade
de restauração
do Estado
Em entrevista exclusiva, Francis Fukuyama afirma que o Estado
nacional se tornou mais importante do que nunca depois dos
episódios de 11 de setembro, inclusive na América Latina. Agora,
no entanto, não importa seu tamanho, e sim sua força, baseada
na qualidade das instituições
cenário do mundo atual não é o mesmo de dez anos atrás, quando o sr. falou do
“fim da história”. Como o sr. vê as perspectivas para os próximos anos?
Isso depende principalmente do horizonte temporal que se escolha para analisar:
longo prazo, ou seja, uma ou duas gerações, ou curto prazo, entre cinco e dez anos.
Se pensarmos no curto prazo, é possível esperar tempos de turbulência e instabilidade:
Estados enfraquecidos, destruídos ou fracassados, democracias que tropeçam em vários
lugares do mundo, grande número de protagonistas não-estatais, Europa e Estados Unidos
enfrentados pelos outros países.
No longo prazo, sempre e quando consigamos sair bem desse complicado período de
incerteza, o mundo necessitará de Estados nacionais fortes e estáveis na hora de executar suas
funções intransferíveis.
De uma perspectiva regional, as constantes oscilações de posição na Europa devem
tornar-se cada vez mais evidentes, pelo simples fato de não existir mais uma União Soviética

O

Sinopse
É, no mínimo, audacioso que um jovem e desconhecido
pesquisador anuncie “o fim da história” sem esperar
algum sarcasmo. E ingênuo se, além disso, o anúncio se
der em plena ascensão da democracia “liberal” e do
capitalismo globalizado. Do mesmo modo, é audacioso e
ingênuo que esse pesquisador tente restaurar a noção
de “Estado”.
Pois a ressurreição do Estado é exatamente o tema do
último livro e desta entrevista exclusiva que o historiador
Francis Fukuyama concedeu a HSM Management. Fukuyama
fala que, insultado por anos, o Estado ressuscita, na
concepção do estudioso, como elemento transformador do
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futuro do mundo, extremamente necessário depois do
episódio dos atentados de 11 de setembro de 2001.
Por mais de uma geração, a tendência foi apequenar
o Estado e transferir, nem sempre bem, suas atividades
ao setor privado. De acordo com ele, esse foco no
tamanho é míope porque não inclui a segunda dimensão
fundamental do Estado: sua força. O fator determinante
do potencial de desenvolvimento econômico de um país,
explica, é a força do Estado, que depende da qualidade
das instituições. Fukuyama analisa particularmente a
situação da América Latina. A entrevista é de Graciela
González Biondo.
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para “ancorar” as relações, como ocorria durante a Guerra Fria. Os países europeus se
tornarão mais hostis aos Estados Unidos e a qualquer coisa que venha a representar seu
ideário. Hoje mesmo já se posicionam como oposição a tudo aquilo que entendam como
“norte-americano”: o conceito de livre mercado, a unilateralidade, a idéia de soberania e o
uso do poder militar pós-guerra do Iraque.
E quanto à América Latina?
Na América Latina, as desilusões foram muitas, a começar pela Argentina. Durante os
anos 90, o país parecia ter enfrentado uma série de reformas econômicas muito promissoras,
que supostamente levariam a um desenvolvimento muito mais rápido e que aquele vivido
pelo Chile em décadas anteriores. As expectativas não se efetivaram devido a um conjunto de
conflitos e complicadas razões, intimamente ligadas a seu próprio sistema político e a sua
relação com o exterior.
O Brasil conseguiu evitar alguns dos erros que a Argentina cometeu. Não se manteve
preso a um tipo de mudança. Tomou medidas importantes para enfrentar a descentralização
fiscal, um problema inerente aos dois países. Na Argentina, a incapacidade do governo
central de controlar os gastos das províncias foi uma das causas da crise mais recente.
No México, o sistema político é mais fraco do que muitos querem admitir, porque a
oposição pode bloquear no Congresso qualquer iniciativa de reforma crítica. O Congresso e
o presidente Fox são de partidos políticos diferentes –outro sinal de alerta.
Mais problemáticos ainda são o presente e o futuro dos países andinos. Houve uma
espécie de revolução democrática: os indígenas se uniram pela primeira vez politicamente e
sua participação é ativa. Bolívia, Equador, Colômbia e Peru são alguns exemplos. O grande
desafio é consolidar esse processo de modo pacífico.
Ainda que falte muito a resolver na região, não se pode negar, entretanto, que os
avanços institucionais também foram consideráveis. Os erros de política econômica
cometidos durante a crise da dívida dos anos 80 não se repetiram. Parece que a hiperinflação e
as políticas fiscal e monetária irresponsáveis dificilmente voltarão a instalar-se. Essas
mudanças iniciaram um processo prolongado, complexo e doloroso, mas cujas múltiplas
vantagens, sem dúvida, se acumularão com o tempo.
O sr. divide o Estado em duas dimensões: tamanho e força. No entanto, na última década,
o discurso político-econômico se concentrou na questão “tamanho”. Em qual das duas
dimensões, em sua opinião, a América Latina errou mais?
Creio que o principal problema dos maiores países latino-americanos –México, Brasil,
Argentina– é um Estado de tamanho exagerado, porém relativamente enfraquecido na hora
de implementar as políticas indicadas em cada esfera. Por exemplo: a Argentina, durante o
governo peronista, adotou o modelo de Estado europeu, do bem-estar social, para instaurálo em um país muito mais pobre do que a maioria das democracias da Europa. Elaborou
também regras mais inflexíveis e onerosas. Era a pior das imagens: um Estado com amplo
alcance e pouco poder –o poder arbitrário– para fazer cumprir a lei.
Os antecedentes do Brasil e do México não são muito diferentes. O Chile, no entanto,
evitou essa combinação contraproducente de Estado “grande” e expansivo, mas
enfraquecido, porque reduziu substancialmente seu tamanho no início dos anos 80 por meio
de uma administração forte, que sempre manteve.
Essa tendência de copiar modelos não demonstra certa fraqueza dos políticos? Eles não
deveriam ter uma agenda menos ideológica, associada ao que realmente é necessário e
convém ao país e a sua gente? Freqüentemente os governantes parecem comportar-se
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Países latinoamericanos
têm um Estado
de tamanho
exagerado,
porém
relativamente
enfraquecido
na hora de
implementar
políticas

como donos do poder e não como representantes do povo…
Creio que isso está mudando. Uma das conseqüências da globalização é a
disponibilidade de mais informações sobre o que ocorre no mundo e, portanto, um feedback
quase imediato do que o mundo pensa do que acontece dentro das fronteiras de cada país.
O sr. fala em ciclos de feedback “corretivo”. Eles são uma característica de todos os sistemas
de governo ou apenas dos mais desenvolvidos?
Uma das vantagens da democracia é que, nesse sistema, os líderes são responsáveis pelo
que acontece. Isso significa que, diante de uma falha de discernimento nas decisões ou nas
políticas aplicadas, as pessoas sempre dispõem de ferramentas, quer as usem ou não, para
forçar uma correção de rumo ou removê-las. Nos países autoritários não ocorre o mesmo.
Cuba, por exemplo, está estagnada em um nível de desenvolvimento que seguramente se
manterá sem mudanças até que Fidel Castro morra. A possibilidade de aprender e corrigir
encontra-se neutralizada ou anulada.
Por serem suscetíveis de formalização, o desenho e a gestão das organizações são mais
fáceis de transferir entre culturas e sociedades do que entre outras instituições?
Isso nunca é fácil quando as fronteiras nacionais são transpostas. Precisamos investigar
quais instituições são mais suave e serenamente transferíveis. A organização de um banco
central, por exemplo, exige conhecimento técnico e um número de pessoas relativamente
reduzido. A transferência não é complexa. No extremo oposto a esse tipo de organização
concreta estão a vigência e a aplicação efetiva das leis: qualquer modelo é muito difícil de
transferir de um Estado para outro, porque é um sistema de funcionamento complexo e
disperso, que está intimamente ligado a interesses políticos e que demanda algo mais do que
um especialista “técnico”. A transferibilidade de modelos e instituições nunca está
assegurada. Depende, principalmente, do tipo de “agência” pública de que se trate e, quase
sempre, exige boa dose de conteúdo local para evitar o “ricochete”.
Como deve ser o processo de construção, ou reconstrução, do Estado? Na Argentina, por
exemplo, foram feitas grandes mudanças institu cionais sem o respaldo de uma mudança
cultural…
Em primeiro lugar, temos de caracterizar o ponto de partida: um Estado fracassado ou
um Estado frágil. Grande parte dos problemas mais graves do que os da América Latina está
associada a Estados que fracassaram, como o Afeganistão, a Somália, o Iraque e o Haiti.
Nesses casos, é preciso reconstruí-los a partir da base –o exército, a polícia, as instituições
financeiras, a educação, a saúde.
Na maioria dos outros países, em que o problema é a fragilidade, a agenda é de
reforma: vigência e cumprimento da lei, transparência, responsabilidade das instituições
públicas e privadas, legitimidade. Na América Latina, não creio que seja a democracia, como
sistema de governo, que vai atentar contra seu desenvolvimento, mas sim a “incerteza” da
aplicação da lei ou a falta de consistência –duas questões que um grupo de “especialistas” não
soluciona.
Por exemplo: se o direito de propriedade não for garantido e protegido, não haverá
investimento individual ou corporativo. E, sem credibilidade em um direito tão básico como
esse, não ocorrerá desenvolvimento no longo prazo.
Qual é o papel das instituições multinacionais políticas e financeiras no desenvolvimento?
Elas têm muito a fazer. A forma pela qual se comportaram nestas últimas décadas não
foi eficaz. Em algumas crises específicas –Afeganistão, Bálcãs–, as conseqüências de sua
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intervenção foram nefastas. Sua contribuição também não foi positiva na América Latina
diante de problemas menos sérios.
O tipo e a qualidade do assessoramento do Fundo Monetário Internacional ou do
Banco Mundial continuam duvidosos. Essas instituições necessitam de ampla reforma,
devem repensar suas diretrizes estratégicas, sua missão, sua organização e seu funcionamento.
Existe alguma relação entre essa necessidade de reforma com a atual descrença no
Consenso de Washington e com a emergência de uma nova ordem –ou desordem –
mundial?
Penso que o Consenso de Washington era uma plataforma sensata que nasceu
basicamente em resposta à crise da dívida dos anos 90 nos países latino-americanos, cujas
causas eram o gasto público descontrolado e a emissão monetária usada como recurso para
cobrir o déficit –problemas críticos que tinham de ser resolvidos.
Creio que hoje muitas pessoas em Washington estão mais conscientes de que aquela
era apenas uma solução parcial, porque, sem a mudança das instituições políticas e sociais
subjacentes, as correções de política econômica não podem ter mais que um impacto
limitado ou causar distorções. Não é a mesma coisa assinar um tratado de comércio e
fortalecer como instituição uma empresa de telecomunicações privatizada.
Como é que se pode fomentar essa mudança institucional? Qual é a contribuição que pode
ser dada pelos indivíduos, pelas organizações informais, pelas ONGs e pelos partidos
políticos?
Acho que não há uma receita única. Em última instância, depende de quão intenso e
vigoroso seja o debate no seio de cada sociedade. De fato, se uma colocação firmemente
contrária ao FMI no discurso político afetar a negociação da dívida em detrimento dos
possuidores de títulos, estes terão de unir-se em uma ONG para defender seus interesses. As
organizações não-governamentais converteram-se em símbolo de uma época, que se
incorpora às discussões políticas.
A mensagem que pretendo transmitir em State-Building é que não existe uma fórmula
mágica, porque a maioria das questões analisadas é política e cada país tem suas próprias
urgências. O âmago dessa reforma não está em selecionar o desenho ou o modelo mais
apropriado de instituição, mas em identificar as restrições ou limitações políticas que
impedem sua implementação e encontrar a forma de escolhê-las para resolver os problemas
reais e fortalecer o Estado em suas
duas dimensões: tamanho e força.
Saiba mais sobre Francis Fukuyama
Caso contrário, e mesmo que pareça
desalentador, o nível inadequado de
Neto do fundador do departamento de
Seu primeiro livro, O Fim da História e
desenvolvimento institucional
economia da Kyoto University e filho de
o Último Homem (ed. Rocco),
continuará bloqueando as
um sociólogo, Francis Fukuyama hoje é
consagrado como best seller
possibilidades de desenvolvimento
professor de economia política
mundial, alcançou recordes de
internacional da Johns Hopkins
vendas, assim como críticas
econômico.
University, sediada em Baltimore,
sarcásticas de políticos e
É importante essa
Maryland, nos EUA. Depois de cursar
especialistas. Intelectual polêmico,
constatação para que se evitem os
literatura comparada em Yale, foi para
publicou depois Confiança, A Grande
Paris estudar com Roland Barthes e
Ruptura e Nosso Futuro Pós-Humano
equívocos, pois, tanto para as
(todos, ed. Rocco). Seu último livro é
Jacques Derrida. Um ano de
sociedades individuais como para a
State-Building – Governance and
desconstrução na Europa foi o
comunidade global, o
World Order in the 21st Century (ed.
suficiente. Voltou aos EUA e completou
enfraquecimento do Estado não é o
Cornell University), ainda sem
seu doutorado em ciências políticas em
tradução para o português.
Harvard.
prelúdio da utopia, mas sim do
desastre.
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