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Contradições não resolvidas do socialismo de mercado 

A maioria dos trabalhos modernos no campo da teoria econômica do socialismo 
consiste na elaboração de versões alternativas do socialismo de mercado. No entanto, 
a coerência do projeto socialista de mercado tem sido questionada, tanto por aqueles 
que acreditam que o capitalismo é intrinsecamente mais eficiente quanto por aqueles 
que acreditam que o socialismo envolve necessariamente planejamento econômico. O 
objetivo dos socialistas de mercado é combinar igualdade com eficiência, levando em 
consideração as considerações sociais mais amplas acima mencionadas. No entanto, 
existem tensões não resolvidas, de fato não resolvíveis, dentro do projeto socialista de 
mercado. 

A fim de alcançar um grau maior de igualdade em relação àquele que se imagina 
possível sob o capitalismo, a propriedade privada é substituída nos modelos socialistas 
de mercado por várias formas de propriedade não privada. Para evitar as ineficiências 
associadas ao planejamento central e ao comando administrativo, ou às intervenções 
políticas do Estado, é requerido que as empresas se tornem mais ou menos autônomas. 
Assim, as decisões das empresas não privadas que compõem a economia são 
coordenadas, em diferentes graus, em diferentes modelos socialistas de mercado, pelas 
forças do mercado. No entanto, para que as propriedades de eficiência supostamente 
associadas às forças do mercado sejam plenamente realizadas é preciso que as 
empresas sejam mais do que autônomas.  

Em consequência, a lógica do socialismo de mercado caminha inexoravelmente 
na direção do socialismo de mercado austríaco, isto é, do “socialismo de mercado 
propriamente dito” de Brus e Laski. Porém, como se sabe, o mecanismo de incentivo 
inerente às forças de mercado, atinentes ao sucesso ou ao fracasso competitivo, gera 
desigualdade. Esse problema, adicionado às considerações sociais mais amplas que os 
socialistas de mercado tendem a considerar importantes, cria pressões para limitar a 
autonomia das empresas e, portanto, o escopo do funcionamento das forças de 
mercado. As limitações à autonomia empresarial, por sua vez, recriam as próprias 
ineficiências que o projeto socialista de mercado se propõe a superar.1 

Além dessas tensões – ou mesmo contradições – dentro do projeto socialista de 
mercado, há outras considerações que levam alguns socialistas a rejeitar o próprio 
conceito de socialismo de mercado. Em primeiro lugar, há o ponto de Dobb segundo o 
qual a tomada de decisão atomizada, feita por empresas autônomas por meio das forças 

 
1 Kornai chama a atenção para essencialmente o mesmo argumento em suas reflexões sobre o 
funcionamento do novo mecanismo econômico húngaro; veja-se J. Kornai, The Dilemmas of a Socialist 
Economy: The Hungarian Experience, Cambridge Journal of Economics, 1980. 
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de mercado, cria necessariamente imperfeições de conhecimento que resultam na 
“anarquia da produção”. Essa dificuldade, argumenta-se, pode ser superada pela 
coordenação ex-ante, planejada, das principais decisões interdependentes, mas não 
pelo planejamento indicativo defendido tanto por Estrin e Winter como por Elson, 
embora este último não tenha chegado a apontá-la.2 Visto que, no final das contas, as 
empresas envolvidas no planejamento indicativo permanecem autônomas e agem 
atomisticamente, o próprio planejamento indicativo não pode superar a anarquia da 
produção inerente ao funcionamento das forças de mercado.  

Em segundo lugar, muitos socialistas rejeitam a suposição comportamental 
admitida explicitamente nas propostas do socialismo de mercado, ou seja, de que as 
pessoas necessariamente agem de maneira egoísta, estreitamente com base em seu 
auto-interesse e de modo oportunista, argumentando que o comportamento é moldado 
pelas instituições sociais e que os arranjos econômicos socialistas devem encorajar o 
comportamento cooperativo ao invés de promover as relações sociais competitivas. 
Finalmente, permanece forte – e por boas razões – a crença de que as forças de mercado 
criam alienação, assim como uma sensação de desamparo, porque as pessoas ficam 
sujeitas a forças que estão além de seu próprio controle. Sustenta-se, então, que é 
adequado pensar em um sistema que promova a participação em um processo de 
autodeterminação individual e coletivo. 

No entanto, apesar dessa crítica ao socialismo de mercado, na aparente ausência 
do que seria visto como uma alternativa convincente, a maioria dos socialistas, embora 
com relutância, voltaram-se para ele como a única maneira de sustentar qualquer 
projeto socialista global. Há, no entanto, duas outras abordagens contemporâneas 
dentro da teoria econômica do socialismo que agora serão discutidas: a alternativa da 
alocação direta e a do planejamento participativo. 

 

Contendores contemporâneos: cálculo direto dos valores trabalho 

Embora OskarLange, em seu célebre modelo de 1938, tenha empregado um falso 
mercado, na forma de um computador descentralizado, para resolver o problema de 
alocar bens de capital, em 1967, publicou uma contribuição ao Festschrift de Dobb, na 
qual argumentou que o computador eletrônico moderno poderia ser um substituto 
melhor do mercado.3 Lange afirma, então, que o seu seminal modelo de socialismo de 
mercado havia sido superado por desenvolvimentos teóricos e técnicos subsequentes. 
Os dois modelos modernos mais proeminentes de cálculo direto são os de Cockshott e 
Cottrill e de Albert e Hahnel. 

Cockshott e Cottrill levaram ao limite as possibilidades oferecidas pela tecnologia 
da informática para resolver o problema clássico da alocação direta dos recursos 
produtivos da sociedade de acordo com um conjunto democraticamente determinado 

 
2 Elson concordou em conversa privada que, no final, as empresas em seu modelo são 
totalmente autônomas e tomam suas próprias decisões. Assim, o complexo conjunto de 
instituições destinadas a facilitar a troca de informações pode ser pensado como uma forma 
desenvolvida de planejamento indicativo. Para uma discussão detalhada do modelo de Elson veja-se 
Devine, Market Socialism or Participatory Planning? 
3 O. Lange, ‘The Computer and the Market’, in C. Feinstein, ed., Socialism, Capitalism and Economic 
Growth, Cambridge 1967. 
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de objetivos e de prioridades. Eles contrariaram o argumento aparentemente conclusivo 
de Alec Nove segundo o qual o cálculo envolvido na solução de um sistema matemático 
de entradas e saídas para uma economia moderna complexa seria impossível.4 Segundo 
os cálculos feitos, numa economia que consiste em um milhão de produtos distintos, 
um computador capaz de executar aproximadamente 200 milhões de operações por 
segundo, usando o método padrão de resolução de equações simultâneas, levariam 
16.000 anos para calcular os valores trabalho de cada produto. Entretanto, como se sabe 
agora, usando um método de aproximação sucessiva, um computador da época 
forneceria uma solução correta, com quatro dígitos decimais de aproximação, em 
poucos minutos – ora, os computadores modernos operam ainda mais rapidamente.5 

Cockshott e Cottrill desenvolveram, então, um algoritmo descentralizado para 
calcular e revisar o conteúdo em trabalho (direto e indireto) relativo a cada produto da 
economia. Eles defenderam a ideia de que um quase-mercado que opera com a 
diferença entre o conteúdo calculado em trabalho de cada produto e os cupons em 
trabalho que as pessoas estão dispostas a trocar pelos produtos fornece aos 
planejadores centrais informações com base nas quais eles podem ajustar as instruções 
de produção que devem ser emitidas aos produtores. No entanto, as informações que 
os planejadores centrais precisariam ter para fazer o sistema funcionar incluem “listas 
dos produtos que estão sendo produzidos... atualizações regulares sobre a tecnologia 
usada em cada processo de produção... os estoques disponíveis de cada tipo de matéria-
prima e cada modelo de máquina”; além disso, “com base em uma avaliação central das 
diferentes tecnologias de produção, o sistema de planejamento teria de escolher a 
intensidade mediante a qual cada tecnologia teria de ser usada”.6  

É assim que o modelo de Cockshott e Cottrill efetivamente descarta o argumento 
de que o cálculo direto é praticamente impossível. E, note-se, é disto que depende a 
plausibilidade da defesa feita por Nove do socialismo de mercado como a única forma 
“factível” de socialismo. Entretanto, tal raciocínio é feito com base no pressuposto 
epistemológico da teoria neoclássica; ademais, em nenhum lugar, são abordadas as 
questões da descoberta e do empreendedorismo. 

Já Michael Albert e Robin Hahnel defendem o seu modelo de “economia 
participativa” partindo da seguinte pergunta: 

Por que os trabalhadores de diferentes empresas e indústrias, assim 
como os consumidores de diferentes bairros e regiões, não podem coordenar os 
seus próprios esforços conjuntos de modo consciente, democraticamente e de 
maneira eficiente? (...) O que seria impossível em um procedimento de 
planejamento social, iterativo, em que trabalhadores e consumidores propõem 
e revisam as suas próprias atividades e decisões à luz de informações precisas 
sobre o que é eficiente e o que é justo?7 

A abordagem desses dois autores baseia-se em um procedimento de 
planejamento descentralizado e iterativo, por meio do qual conselhos de trabalhadores 
e conselhos de consumidores buscam alcançar o equilíbrio. Os conselhos de 

 
4 Nove, The Economics of Feasible Socialism. 
5 W. Cockshott and A. Cottrill, Towards a New Socialism, Nottingham, 1993. 
6 Ibid., pp. 127, 131. 
7 M. Albert and R. Hahnel, The Political Economy of Participatory Economics, Princeton, 1991, p. 8. 
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trabalhadores tomam decisões por meio de procedimentos de votação democrática; são 
organizados com base em “complexos balanceados de empregos”, os quais determinam 
que as pessoas devem realizar, rotativamente, uma sequência de tarefas durante certos 
períodos que sejam considerados razoáveis. Visa-se, assim, combinar os diferentes tipos 
de trabalho nas proporções em que é requerido serem eles realizados nas empresas e 
na sociedade como um todo. Eles são solicitados a maximizar as funções de utilidade de 
seus membros, levando em conta as condições objetivas de suas atividades e sujeitos à 
restrição de que sua contribuição para a produção deve exceder os custos sociais em 
que incorrem ao produzi-la. Da mesma forma, os conselhos de consumidores, nos quais 
as pessoas indicam seus pedidos de consumo de bens pessoais e públicos, são 
solicitados a elaborar as suas propostas de consumo para maximizar as funções de 
utilidade de seus membros, sujeito a uma restrição orçamentária. 

O processo de alocação é feito por meio de conselhos de consumidores e de 
trabalhadores, os quais propõem e revisam as suas próprias atividades.  Antes de iniciar 
essas atividades, os preços são ajustados de forma automatizada de acordo com os 
excessos de oferta e de demanda observados; o sistema funciona, pois, com base em 
um mecanismo que atualiza os sinais de preços. Assim, o modelo replica o procedimento 
iterativo de Lange – em sua versão ex-ante ao invés de ex-post – com duas novas 
dimensões: procura garantir um processo participativo de tomada de decisões ao 
propor que os conselhos de trabalhadores e consumidores determinam as suas próprias 
atividades; busca consolidar relações de produção não hierárquicas que promovam a 
equidade e a participação por meio instituição dos “complexos balanceados de 
empregos”. 

Albert e Hahnel concentram-se no uso da capacidade existente, levando em 
conta tanto a questão “eficiência” quanto as considerações sociais mais amplas; não 
discutem, porém, a questão do investimento.8 O modelo de Cockshott e Cottrill trata 
formalmente o investimento, mas apenas sob o pressuposto neoclássico de que existe 
um conhecimento completo de todas as funções de produção. Nenhum modelo 
inspirado na teoria neoclássica aborda explicitamente as questões da descoberta e do 
empreendedorismo. Além disso, em adendos de cunho político, ambos rejeitam a 
democracia representativa, optando por vários procedimentos de pesquisa direta e de 
referendos, sem contemplar a interação e a negociação social frente a frente. 

Assim, os modelos baseados no cálculo direto são capazes de lidar com o 
problema da determinação dos valores, mas não com o problema real da descoberta 
que aparece de fato nas economias reais. Eles operam dentro do paradigma 
epistemológico neoclássico em que o conhecimento é assumido como dado, objetiva e 
prontamente codificado para ser transmitido. Apesar de serem capazes, em princípio, 
de lidar com as imperfeições do conhecimento decorrentes da tomada de decisão 
atomizada, são incapazes de lidar com as imperfeições apontadas pelo paradigma 
epistemológico austríaco, no qual o conhecimento é tácito e tem que ser descoberto 
por meio do próprio processo por meio do qual a própria sociedade se move.  

 
8 Isto é certamente verdade com relação ao modelo formal deles, o qual se encontra no artigo The Political 
Economy of Participatory Economics. Há algumas indicações que as decisões de investimento  aproxima-
se daquela encontra na versão popular, mas ela está aí resumida; veja-se M. Albert and R. Hahnel, Looking 
Forward, Boston, 1991. 
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Contendentes contemporâneos: planejamento participativo 

Os modelos de socialismo de mercado e os modelos baseados no cálculo direto, 
mesmo se são internamente coerentes, são construídos, essencialmente, dentro do 
paradigma neoclássico. Os modelos austríacos de socialismo de mercado, como já foi 
visto, são incoerentes ou acabam reproduzindo efetivamente um sistema baseado na 
propriedade privada capitalista. Além disso, a escola austríaca rejeita, em princípio, a 
possibilidade de lidar com as imperfeições do conhecimento que surgem da tomada de 
decisão atomizada. 

Os autores deste texto defendem um sistema de planejamento participativo e, 
assim, propõem, para discussão, uma terceira alternativa contemporânea no interior da 
teoria econômica do socialismo.  Argumenta-se nessa perspectiva que é necessário fazer 
uma mudança de paradigma no modo como as interações econômicas são conceituadas 
a fim de superar as duas fontes de imperfeição do conhecimento identificadas na 
avaliação anterior do debate do cálculo econômico socialista.  

O sistema de planejamento participativo preconizado é aquele em que os valores 
sociais mantidos pelos indivíduos e pelos coletivos interagem e se moldam mutuamente 
por meio de um processo de cooperação e de negociação. Tal processo, afirma-se, 
permitiria que o conhecimento tácito fosse articulado e a vida econômica fosse 
conscientemente controlada e coordenada em um contexto que dispensa a coerção, 
seja aquela feita pelo Estado seja aquela posta pelas forças do mercado. Assim, o dilema 
apresentado por Alec Nove – como se sabe, ele afirmou que existem apenas duas 
dimensões nos arranjos sociais: “ou existem ligações horizontais (de mercado) ou 
existem ligações verticais (de hierarquia). Que outra dimensão existe? ”9 – pode ser 
transcendido. 

As premissas da mudança de paradigma subjacente ao modelo de planejamento 
participativo precisam de atenção cuidadosa. A alegação austríaca é de que apenas os 
empresários que tomam decisões sobre o uso do capital privado têm acesso ao 
conhecimento tácito e, assim, ao incentivo, necessários à ação que leva à sua 
descoberta. A abordagem de planejamento participativo afirma que as pessoas em geral 
têm acesso ao conhecimento tácito e que elas podem descobrir e articular esse 
conhecimento, desde que estejam equipadas com a capacidade de analisar e avaliar as 
consequências de suas decisões. Assim, a participação generalizada na tomada de 
decisões permitiria a mobilização social do conhecimento tácito das pessoas em geral, 
em vez de confinar o processo de descoberta ao pequeno subconjunto de pessoas que 
têm acesso ao capital privado em uma economia capitalista. 

 

Trocas de mercado e forças de mercado 

Embora as formas participativas de organização econômica tenham uma longa 
história, a modelagem de uma possível economia socialista com base em planejamento 
participativo é relativamente nova.10 Um dos autores deste escrito, Pat Devine, 

 
9 Nove, The Economics of Feasible Socialism, p. 226. 
10 Esta afirmação não deve ser interpretada, no entanto, como se dissesse que até recentemente esforços 
para modelar economias participativas estavam totalmente ausentes. O movimento sindicalista do tipo 
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desenvolveu um modelo em que a base da organização econômica é um processo de 
“coordenação negociada”. Esta última ocorre entre os representantes dos afetados 
pelas decisões envolvidas e é informada pela discussão participativa dos múltiplos 
interesses afetados.11 No modelo de Devine, a distinção entre “mercado de troca” e 
“forças de mercado” é de crucial importância: 

A troca de mercado envolve transações entre compradores e 
vendedores; ora, aquilo que é trocado consiste em estoques (inventários) ou 
bens e serviços produzidos por empresas que empregam a sua capacidade de 
produção já existente. As forças de mercado referem-se ao processo pelo qual 
as mudanças são realizadas na alocação de recursos. Elas atuam para decidir o 
tamanho relativo das diferentes indústrias e a distribuição geográfica da 
atividade econômica. Operam por meio da interação das decisões sobre 
investimento e desinvestimento que são tomadas independentemente uma da 
outra, de tal modo que a coordenação ocorre ex-post.12 

O processo de coordenação negociada é aquele em que a informação gerada 
pelas trocas de mercado sobre a rentabilidade das diferentes atividades não é rejeitada, 
mas usada de forma cooperativa e coordenada, em conjunto com outras informações 
quantitativas e qualitativas, para decidir o padrão de investimento. Assim, a troca de 
mercado coordena o uso da capacidade produtiva existente, mas as mudanças na 
estrutura da capacidade produtiva são negociadas e coordenadas ex-ante pelos 
afetados por elas. Consequentemente: 

O modelo combina o planejamento com a descentralização, sem 
depender das forças do mercado. A alocação global de recursos é planejada no 
nível da sociedade como um todo. O grande investimento é coordenado 
centralmente, mas implementado de forma descentralizada. As unidades de 
produção sabem o que produzir com a capacidade existente para atender à 
demanda coletiva e individualmente determinada da sociedade. Mudanças na 
capacidade das unidades de produção são decididas nos órgãos de coordenação 
negociados pelos afetados por elas. O interesse social é definido em cada caso 
pelos interesses gerais e específicos envolvidos. As unidades de produção estão 
sob escrutínio público, o que as encoraja a operar eficientemente. Como as 
pessoas participam em todos os níveis das decisões econômicas que as afetam, 
elas provavelmente estarão comprometidas com a implementação efetiva 
dessas decisões.13 

Para Devine propriedade social é aquela que é detida por aqueles afetados pelo 
uso dos ativos em questão. Assim, em seu modelo, as empresas são de propriedade de 
seus trabalhadores, clientes, fornecedores, comunidades e regiões nas quais estão 

 
socialista das décadas de 1920 e 1930, que defendia o autogoverno não apenas no local de trabalho – e, 
ademais,  organizado com base em associações –, mas se estendendo para toda a sociedade, pode 
certamente ser categorizado como uma importante tentativa pioneira; veja-se G.D.H. Cole, Guild 
Socialism Restated, London 1920. Uma linha similar de raciocínio foi desenvolvida por Karl Polanyi; para 
tomar ciência de uma discussão sobre esse tema, veja-se P. Rosner, Karl Polanyi on Socialist Accounting, 
in K. Polanyi-Levitt, ed., The Life and Work of Karl Polanyi, Montreal 1990.  
11 Devine, Democracy and Economic Planning. 
12 Devine, Market Socialism or Participatory Planning?, pp. 79–80. 
13 Devine, Democracy and Economic Planning, p. 197. 
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localizadas. Os interesses mais gerais são representados pela comissão de planejamento 
regional, nacional ou global, dependendo do alcance geográfico de suas operações, 
assim como de certos grupos com interesses especiais, tais como aqueles preocupados 
com o meio ambiente ou com a igualdade de oportunidades.14 Os preços seriam iguais 
aos custos médios de longo prazo, os quais dependeriam dos custos de mão-de-obra, 
dos insumos comprados, de uma taxa de depreciação, assim como um taxa de retorno 
do capital, sendo esta última determinada centralmente. As empresas competiriam por 
clientes, engajando-se em troca de mercado e gerando informações sobre a eficácia com 
que estão usando seus ativos: 

Não haveria nenhuma tentativa de coordenar as transações ex-ante entre 
produtores e consumidores. O nível da capacidade de produção e a relação entre 
o nível dos pedidos e os estoques existentes em um setor da indústria como um 
todo indicariam se essa capacidade agregada precisa de expansão ou de 
contratação. Assim, a necessidade de mudanças na capacidade de produção de 
uma empresa específica surgiria como resultado de seu desempenho em relação 
ao das outras do seu setor e/ou como resultado de um desequilíbrio entre a 
oferta e a demanda agregada setorial.15 

As mudanças na capacidade de produção seriam decididas por órgãos de 
coordenação que trabalhariam com base em negociação; eles seriam compostos por 
representantes dos proprietários sociais do ramo industrial em consideração, ou seja,  
das empresas do setor, das indústrias fornecedoras e dos clientes, assim como de  
membros da comissão de planejamento regional, nacional ou global relevantes; outros 
grupos com interesse legítimos no conjunto de decisões em questão poderiam também 
fazer parte de tais órgãos. Os organismos de coordenação por meio de negociação 

teriam à sua disposição três tipos de informações quantitativas: primeiro, 
os dados contábeis sobre o desempenho de cada empresa, gerados pelo uso de 
sua capacidade existente (ou seja, por meio das trocas de mercado); segundo, as 
estimativas de mudanças esperadas na demanda ou nos custos em relação às 
atividades existentes; terceiro, as estimativas da demanda e os custos esperados 
em relação a inovações potenciais de produto ou processo. Eles também teriam 
acesso a dois tipos de informações qualitativas, fornecidas pelos representantes 
dos diferentes interesses que participam do processo de negociação: primeiro, 
os julgamentos sobre as razões subjacentes a qualquer desempenho 
diferenciado das empresas; segundo, os pontos de vista das pessoas afetadas 
sobre a situação econômica e social que prevalece nas comunidades e regiões 
nas quais o investimento ou o desinvestimento pode ocorrer, as prioridades de 
distribuição regional acordadas por meio do processo político democrático e as 
preocupações de outros interesses representados.16 

O modelo de planejamento participativo de Devine incorpora a troca de 
mercado, mas não as forças de mercado. Eis que as decisões de investimento 
interdependentes são tomadas por representantes de todas as pessoas afetadas por 

 
14 A produção local em pequena escala, empreendida com base no trabalho autônomo, requer, 
obviamente, arranjos diferentes; veja ibid., pp. 229-30. 
15 Adaman and Devine, ‘The Economic Calculation Debate’. 
16 Ibid. 
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elas. Uma vez que a utilização da capacidade existente é decidida por empresas que 
realizam intercâmbios no mercado de forma descentralizada, o perigo de sobrecarga 
administrativa é minimizado.17 Assim, as decisões com alcance global, como aquelas 
relacionadas à redistribuição internacional da riqueza efetiva, ao padrão global da 
atividade econômica ou das atividades que têm consequências ecológicas globais, 
seriam negociadas em nível global.  

Em geral, no entanto, o princípio de subsidiariedade seria aplicado para 
assegurar que as decisões fossem negociadas no nível mais local, de tal modo que 
venham a ser consistentes com a participação de representantes de todos os principais 
interesses afetados. Como o processo de negociação seria contínuo, os envolvidos 
descobririam o conhecimento tácito necessário, ou seja, descobririam o que é possível 
e o que não é possível fazer e, portanto, seriam capazes de avaliar suas decisões 
passadas e de aprender com elas. Consequentemente 

enquanto decisões interdependentes seriam coordenadas de modo ex-
ante sempre que possível, por meio de um processo de negociação que permite 
a descoberta e o aprendizado antes que os recursos fossem comprometidos, a 
implementação resultaria em novas descobertas e aprendizados ex-post que 
possibilitariam correção subsequente na próxima rodada de tomada de decisão. 
No entanto, esses processos integrados de tomada de decisão ex-ante e ex-post 
seriam baseados em negociação cooperativa, em vez de coerção ou 
competição.18 

Em resumo, o modelo de Devine dá grande importância à negociação e à 
interação, enfatizando o aspecto transformativo da participação. Procura promover a 
cooperação e o reconhecimento do interesse comum interdependente. Reconhece, ao 
mesmo tempo, que as pessoas têm interesses distintos e que estes precisam poder se 
manifestar no debate público; as pessoas, por sua vez, têm de poder articular e 
argumentar num contexto social que também incentiva o reconhecimento e o respeito 
pelos interesses dos outros. 

 

Conclusões 

A experiência histórica e teórica do século XX no tange às tentativas de construir 
ou de modelar sistemas econômicos socialistas têm sido variadas e ricas, mas prima 
facie desanimadoras. Tentamos tirar aqui algumas conclusões dessa experiência para 
informar a discussão contemporânea no campo da teoria econômica do socialismo. 
Modelos de uma economia socialista precisam ser capazes de lidar com os problemas 
do cálculo, da motivação e da descoberta; eles precisam abordar as imperfeições do 
conhecimento associadas tanto à natureza tácita do conhecimento quanto à tomada de 
decisão atomizada provindas das forças do mercado. Os três candidatos 

 
17 Foi o fracasso em apreciar a distinção entre troca de mercado e forças de mercado que levaram 
Blackburn em Fin de Siècle: Socialism After the Crash a desenvolver uma crítica ao modelo proposto 
baseada nesse equívoco fundamental. Para uma resposta detalhada à crítica de Blackburn, veja-se Devine, 
Market Socialism or Participatory Planning? 
18 Adaman and Devine, The Economic Calculation Debate. 
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contemporâneos são o socialismo de mercado, aquele que propõe o cálculo direto dos 
valores de troca e aquele baseado no planejamento participativo. 

Os modelos socialistas de mercado são de dois tipos: neoclássico e austríaco. Os 
modelos neoclássicos são basicamente estáticos e estão preocupados com as questões 
de incentivos e monitoramento. Eles são capazes de lidar com os problemas do cálculo 
e da motivação, mas não com os problemas da descoberta e do empreendedorismo. Os 
poucos modelos que discutem a questão do investimento assumem certeza ou o 
equivalente à certeza (risco). Os modelos neoclássicos não reconhecem a natureza tácita 
do conhecimento e são incapazes de lidar com a incerteza real. Tal como o paradigma 
neoclássico como um todo, eles não têm nada a nos dizer sobre as maneiras pelas quais 
as economias de mercado capitalistas realmente funcionam ou as economias de 
mercado socialistas podem funcionar. 

Os modelos austríacos de socialismo de mercado procuram abordar os 
problemas de descoberta e empreendedorismo, bem como os do cálculo e dos 
incentivos. No entanto, eles são incoerentes já que imitam fortemente o capitalismo; 
eis que se baseiam, de fato, na propriedade privada. Além disso, embora possam ser 
capazes de lidar com o problema da mobilização do conhecimento tácito, eles são, por 
definição, incapazes de lidar com as imperfeições do conhecimento associadas à tomada 
de decisão atomizada. Assim, não incorporam o planejamento econômico, no sentido 
de uma coordenação ex-ante dos investimentos interdependentes mais importantes. 

Os modelos de cálculo direto são capazes de resolver o problema formal do 
cálculo. Eis que os computadores modernos abriram espaço para os argumentos 
tecnocráticos que julgam poder dar conta da coleta e do processamento das 
informações econômicas. No entanto, esses modelos são incapazes de lidar com as 
questões do conhecimento tácito, da descoberta e do empreendedorismo. Para lidar 
com o investimento, eles têm que assumir que o conhecimento é certo ou pode ser 
reduzido ao probabilístico, de tal modo que a estrutura analítica desses modelos é 
essencialmente a mesma que a do paradigma neoclássico. 

Se esta avaliação estiver correta, o planejamento participativo oferece a direção 
mais promissora para um trabalho futuro que faça progredir a teoria econômica do 
socialismo. É capaz de lidar com o problema de cálculo usando as informações 
quantitativas geradas por troca real de mercado e as informações qualitativas fornecidas 
por pessoas mais próximas e mais afetadas pelas decisões econômicas. Como o grande 
investimento não é realizado com base em decisões atomizadas, ele pode ser 
coordenado ex-ante.  

Ao mesmo tempo, a natureza tácita do conhecimento é reconhecida. Um 
processo social de descoberta e mobilização por meio da participação generalizada e da 
coordenação negociada está no cerne do planejamento participativo. Assim, as 
imperfeições do conhecimento que surgem do conhecimento tácito e da tomada de 
decisão atomizada podem ser devidamente tratadas. O planejamento participativo é o 
único dos três modelos, candidatos contemporâneos à proeminência enquanto modelos 
de socialismo, que é capaz de resolver essa última questão.  

Por que, então, o socialismo de mercado é tão predominante nas discussões 
contemporâneas da economia do socialismo? Uma explicação vem do fracasso da 
experiência do planejamento central no estilo soviético. Outro é o fascínio exercido pelo 
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paradigma neoclássico – e um certo capital intelectual nele investido – que caracteriza 
a maioria dos economistas e até mesmo dos economistas socialistas.  

No entanto, há uma terceira razão e ela talvez seja, em última análise, a mais 
reveladora. Modelos de cálculo direto e de planejamento participativo baseiam-se no 
pressuposto socialista tradicional de que as pessoas têm capacidade de reconhecer os 
seus próprios interesses, assim como os das outras, porque, em geral, eles são 
interdependentes.  As pessoas, por isso, não estão preocupados apenas com os seus 
próprios, mas também com o bem geral. Os socialistas de mercado perderam a fé nessa 
suposição. De fato, muitos a considerariam perigosa, interpretando-a como uma crença 
na perfectibilidade dos seres humanos, com o corolário de que ela poderia ser usada 
para justificar a engenharia social. Com essa crença, os socialistas de mercado projetam 
seus modelos para lidar com os problemas de incentivo e monitoramento que surgem 
no contexto do comportamento oportunista, voltado para o interesse próprio 
característico do “gerente egoísta, do planejador e do diretor de qualquer banco 
público".19 

Nossa defesa do planejamento participativo, em contraste, baseia-se na 
insistência de que o socialismo deve ter uma dinâmica transformadora. Afinal de contas, 
Marx poderia estar certo quando esperava que o socialismo fosse criado com base no 
mais alto nível de desenvolvimento alcançado pelo capitalismo. Podemos hoje 
acrescentar que isso não significa apenas um alto nível de produtividade do trabalho, 
mas também um grau elevado de envolvimento na auto-organização, nas instituições 
da sociedade civil, nos processos democráticos participativos.  

É por isso que a evolução em direção à política e à economia participativa deve 
envolver a abolição da divisão social do trabalho e a transformação da sociedade  
baseada na dominação de uma classe dominante, fundada esteja na propriedade 
privada ou na posição institucional na burocracia estatal, em outra que seja uma 
sociedade autogovernada, em que as pessoas, no decorrer de suas vidas, assumem sua 
parte justa no negócio de administrar as coisas, seja no nível micro, no nível macro ou 
em ambos.20 Não surpreende, pois, que a teoria econômica do socialismo esteja 
inseparavelmente ligada à teoria política do socialismo. 

 
19 Bardhan and Roemer, Market Socialism, p. 8. 
20Veja-se P. Devine, Democracy and Economic Planning; and P. Devine, Socialism as Social Transformation, 
em M. Cagnani and A. Salsano, eds, Essays in Societal Alternatives: The Milano Papers, Montreal. 


