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Planejamento na era da Internet 

Parte II 
 

Alan Freeman1 

 

O planejamento destrói a liberdade? 

O poder mesquinho da burocracia também existe nas sociedades baseadas em 
economia de mercado. Mais ainda aí porque as oportunidades de usar o poder para 
ganhar algum dinheiro são maiores. As agências de planejamento nos países ricos são 
centros notórios de escândalos e de corrupção. Mas não por causa do planejamento, 
pela simples razão de que o poder pode ser transformado em ganhos pecuniários ilícitos.  

Ora, esse último exemplo lança luz sobre em que o planejamento realmente 
consiste. Ora, a sua natureza está muito distante do mito hayekiano de que se trata de 
um sistema em que toda transação individual está sujeita à mediação de algum indivíduo 
mesquinho e corrupto.  O planejamento não implica numa mediação que passa pelo 
bolso de alguém capaz de decidir quem comerá as laranjas e as maças. De fato, o 
planejamento consiste em um conjunto de regras impessoais que decide quem recebe 
as laranjas e quem recebe maçãs, assim como as quantidades. Dado isso, os problemas 
reais passam, então, a ser os seguintes: 

(a) Quem escolhe as regras? 

(b) Quem implementa essas regras? 

(c) Quem controla o modo segundo o qual as regras são implementadas? 

Em um sistema democrático emancipatório, devem ser os cidadãos que decidem 
quais são as regras e como elas são implementadas. A pergunta "quem implementa as 
regras?" deve ser respondida de forma a garantir que o processo seja democrático. O 
conceito de "controle democrático sobre os meios de administração" será apresentado 
em sequência para explicar essa ideia. 

Quando se coloca as coisas dessa maneira e nessa perspectiva, toma-se 
consciência da grande diversidade dos possíveis sistemas de planejamento à disposição. 
Torna-se possível, então, evitar as discussões sem sentido (e ideológicas) sobre se o 
"planejamento" é melhor ou pior que o "mercado".  É preciso investigar simplesmente 
qual é a melhor forma de planejar dados certos objetivos. Ninguém em sã consciência 
proporia que poderia ser mais eficiente criar um mercado de viagens do que 
simplesmente publicar um horário e empregar profissionais com competência 
profissional para garantir que os trens e os ônibus circulem a tempo. A questão é como 
garantir que isso aconteça. 

Um exemplo pode ilustrar como responder à principal pergunta sobre "quem 
implementa o plano?". Vamos considerar a pergunta inócua "quem decide o lado da 
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estrada em que os carros trafegam?" Esta é uma regra de planejamento: em alguns 
países o tráfego vai pela esquerda e em outros pela mão direita. Mas, uma vez 
estabelecido, todo mundo dirige do mesmo lado da estrada. Quem aplica essa regra? 

Na verdade, ninguém está encarregado de fazer cumprir essa regra. Um 
motorista ocasional pode cometer um erro e, nesse caso, uma penalidade pode lhe ser 
socialmente imposta: se ele dirige no lado errado da estrada, é provável que cause um 
acidente sério. De qualquer modo, é possível que muitas pessoas irritadas liguem para 
a polícia reclamando do modo como ele se comporta na estrada. O policiamento nunca 
exige um exército de burocratas. É claro que alguns policiais de trânsito são necessários. 
Quando uma infração pode ser cometida, tal como deixar de ligar a luz no entardecer, 
recomenda-se que haja algum tipo de penalidade. É possível que o condutor possa 
perder a sua licença se cometer a mesma infração grave persistentemente; no entanto, 
isto não implica que ele precisa obter uma permissão explícita toda vez que quiser virar 
à direita. 

Nenhum partidário de Hayek ou Mises, que eu saiba, jamais propôs que o 
mercado deve escolher de qual lado da estrada o motorista deve dirigir. Ele 
simplesmente tem de seguir as regras. Nenhum deles denunciou a regra de que todos 
as pessoas devem dirigir do mesmo lado da estrada, sob o argumento que se trata de 
uma violação fundamental da liberdade humana. Trata-se uma regra simples de 
sobrevivência. O ponto é o seguinte: regras de planejamento são necessárias e elas 
devem ser adotadas e aplicadas pela sociedade como um todo. De modo geral, não é 
preciso que existam indivíduos com poderes burocráticos para fazer com que todos 
cumpram as regras se estas os beneficiam em geral. 

A questão é a seguinte: pode-se estender esse mesmo princípio – ou seja, que a 
própria sociedade seja a executora das regras de planejamento – para outros domínios 
e, eventualmente, para a administração da própria sociedade? Ou essa opção deveria 
ser simplesmente considerada como um “caminho para a servidão”? 

Ora, uma segunda pergunta surge imediatamente: pode-se ter regras impostas 
por um processo automático – não por seres humanos? Obviamente que sim: por 
exemplo, a maioria dos principais cruzamentos de trânsito é controlada por semáforos, 
não por policiais. Além disso, cada vez mais, os trabalhos que costumavam ser realizados 
por burocratas são agora executados por sistemas automáticos. Por exemplo, o sistema 
de tráfego da cidade de Londres foi implementado por meio da criação de um programa 
de inteligência artificial. Este sistema reconhece as placas de todos os veículos que 
entram e saem da zona com circulação restrita; aqueles motoristas que violam as regras 
recebem automaticamente uma cobrança relativa à sua infração.  

Agora, muitas pessoas se opõem a essas multas que lhes são cobradas por 
violarem a restrição de circulação de veículos – e elas são muito ativas nessa oposição. 
Mas o que elas objetam vem a ser a própria lei de planejamento e não a maneira como 
essa lei é aplicada. Ora, a lei pode mudar por meios democráticos; basta votar em 
candidatos ao cargo de deputados do governo da Grande Londres que defendem 
mudanças nessa lei de planejamento. Ora, não é simplesmente possível que um policial 
corrupto e mesquinho aceite subornos por "olhar para o outro lado". O processo é 
simplesmente automático. A questão a ser resolvida não é se o sistema de tráfego deve 
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ser ou não planejado, mas como se pode controlar democraticamente as regras que são 
inscritas nos programas de computador que observam e controlam o trânsito.  

Em resumo, a automação – e não o mercado – fornece uma maneira de reduzir 
a burocracia de tal modo que a liberdade seja preservada, desde que se tenha controle 
adequado das regras e das máquinas que executam essas regras. É de se concluir, 
portanto, que uma das principais tarefas de uma teoria moderna do planejamento é 
encontrar a relação correta entre os humanos com as suas necessidades e as máquinas 
computacionais que fazem parte importante do serviço de atendê-las 
automaticamente. Um princípio é crucial: é preciso que haja um controle democrático 
dos meios de administração. 

 

Um conceito diferente de planejamento 
 

O que se disse acima demonstra que é estéril e desatualizado o conceito padrão 
de planejamento centralizado que foi criticado por von Mises e Hayek, assim como pelas 
doutrinas neoclássicas em geral. Planejar um sistema de transporte, por exemplo, não 
significa tentar controlar todos os ônibus fabricados, todas as viagens realizadas e todas 
as casas construídas num determinado espaço geográfico. Significa, isto sim, estabelecer 
em primeiro lugar uma série de metas muito claras para o transporte, o emprego, a 
moradia etc.  

Sob esse prisma, pode-se ver a real amplitude das críticas de von Mises e de 
Hayek. Há duas suposições bem erradas nessas críticas. A primeira é a suposição de que 
a agência que implementa o plano consiste numa burocracia. Assumem basicamente 
que os planejadores controlarão o movimento exato de tudo o que está envolvido no 
planejamento. Mas, de fato, a agência que implementa o plano pode ser formada de 
modo muito diverso. Um plano nada mais é do que um acordo consciente para alcançar 
determinados objetivos, para executar determinadas ações. Em certo sentido, toda ação 
humana coordenada é um plano; portanto, quando uma família se arruma para fazer 
uma viagem para uma cidade que fica à beira-mar, isso constitui um plano de pequeno 
porte. 

O requisito adicional para um sistema de regras seja adequado surge quando a 
complexidade da coordenação atinge um ponto elevado. E essa complexidade está 
associada, em certo sentido, ao número de pessoas envolvidas e ao número de variáveis 
que entram no acordo a ser estabelecido. O núcleo racional da crítica de von Mises ao 
planejamento central se encontra aqui: ele supõe que essa complexidade aumentaria, 
em função do número de pessoas e do número de bens, a uma taxa maior que esses 
dois números de tal modo que rapidamente se tornaria muito grande. 

Mas isso vale apenas porque, essencialmente, ele assume – e essa é a segunda 
suposição falha – que todas as interações humanas, assim como toda decisão sobre as 
variáveis influentes no resultado, dependeriam das decisões de um planejador central. 
Assim, confunde a criação das regras com a implementação das regras. 

A diferença aparece de modo mais óbvio se essa agência central é um cidadão 
individual. Suponha-se que alguém procura criar e implementar um modelo de direção 
de carro segundo suposição de von Mises (ou seja, que toda interação com outros 
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motoristas é mediada por um planejador central). Não é difícil concluir que esse modelo 
não vai funcionar; a coordenação procurada se mostraria uma impossibilidade. Mas, no 
mundo real tal como agora existe, os motoristas fazem o que querem, dentro das 
restrições postas por regras óbvias e acordadas, por exemplo, a regra que manda dirigir 
no lado correto da estrada. 

A agência pode ser uma entidade corporativa: um volume muito grande de ações 
de coordenação entre grandes empresas de engenharia foram necessárias na 
construção do Parque Olímpico de Londres. A agência, igualmente, pode ser uma 
entidade cooperativa na qual as decisões são tomadas em comum por seus membros. 

E, significativamente, pode ser um sistema automático, como nos semáforos ou, 
em uma escala mais ambiciosa, um sistema para gerenciar os congestionamentos. E é aí 
que a tecnologia moderna entra em cena – eis que se torna cada vez mais possível que 
as funções anteriormente desempenhadas por burocratas ou funcionários passem a 
serem executadas por máquinas.  

Agora, é preciso redefinir em que consiste o planejamento: é um método para 
traduzir objetivos sociais e econômicos gerais em regras que governam a conduta social. 
Uma teoria moderna do planejamento estabeleceria como se pode traduzir objetivos 
sociais em regras e como garantir que as regras fosse implementadas e obedecidas. Um 
sistema de planejamento emancipatório faria isso de tal maneira que os objetivos, as 
regras e a implementação estivessem sob o controle dos cidadãos.  

Com isso em mente, passamos à pergunta: o que, na sociedade moderna, 
realmente precisa ser planejado? O que deve fazer parte do corpo de objetivos sociais 
e econômicos que os governos precisam estabelecer, a fim de promover o bem-estar? 
O que deve estar sujeito à regulamentação social e o que deve ser deixado à livre escolha 
do indivíduo? 

 
 

Falha sistêmica de mercado e a necessidade de investimento planejado 
 

Pode-se argumentar, em resposta ao exposto, que o planejamento é muito bom 
ao nível de uma cidade ou que serve apenas para sistemas limitados, tal como o tráfego 
urbano. No entanto, uma vez eliminados os elementos doutrinários da crítica dos neo-
austriacos e neoclássicos, descobre-se que a verdadeira questão em discussão não é 
“planejar ou não planejar”, mas o que planejar. Acima de tudo, essas duas teorias 
pensam a "liberdade" fundamental como liberdade de comprar e vender, como 
liberdade de mercado.  

Finalmente, a questão central precisa ser respondida tendo por referência ao 
dogma principal dessas visões economicistas: a suposição de que o mercado funciona. 
Essa suposição é agora severamente desafiada por muitos eventos recentes, como a 
crise financeira de 2008, o crescimento da desigualdade, a persistência da pobreza 
maciça em todo o mundo, a crescente ameaça de guerra provocada pela ganância 
corporativa por recursos (por exemplo, petróleo) e, não menos importante, o perigo de 
mudanças irreversíveis no clima que ameaçam a própria existência da vida no planeta. 
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A afirmação extrema de que o "mercado sempre funciona" está claramente 
errada e isso foi sugerido pelo caso do planejamento urbano de Londres. Além disso, no 
que diz respeito às economias industriais modernas, a grande crise de 2008 trouxe de 
novo, na opinião de muitos economistas (ver, por exemplo, Colander, 2009), o espectro 
do fracasso sistêmico. 

Mas o que exatamente é mesmo uma falha sistêmica? Significa – julga-se aqui – 
duas coisas. Primeiro, a falha não é local. Em 2008, o mercado não apenas faliu em um 
setor, ou em uma cidade, ou mesmo em um país, mas em todo no sistema financeiro 
global, atingindo também o setor industrial em sentido amplo. Segundo, a causa da falha 
foi endógena, ou seja, veio do próprio sistema. Dito de outro modo, não adveio de uma 
causa externa, como políticas errôneas, desastres naturais, terrorismo etc. 

Uma vez que se admite que um sistema de mercado é capaz de produzir falhas 
sistêmicas enormes, especialmente na escala observada em 2008, é preciso abandonar 
qualquer compromisso doutrinário. Trata-se simplesmente de perguntar: “o que está 
funcionando e o que não está?”. Então, tem-se que planejar, ou seja, lidar com o que 
não está funcionando. Não por uma questão doutrinária, mas simplesmente de um 
ponto de vista pragmático e prático. Certamente é necessário pensar no longo prazo, 
questionando, por exemplo, onde e quando o mercado começa a ameaçar a vida 
humana. Se este é o caso, então, é preciso planejar. Não grande dúvida que se está 
diante de uma ameaça ecológica que pode trazer danos irreversíveis para a vida no 
planeta. É certo que investidores e empresas privadas têm causado danos à vida e ao 
bem-estar humano ao visarem obter lucro imprudentemente.  

Um bom exemplo da necessidade de planejamento e de regulamentação são, na 
verdade, os casos de incêndios nas florestas. Não se trata aqui de criar impedimentos 
burocráticos e irracionais ao mercado, mas de substituir conscientemente o mercado 
porque isto é necessário para melhorar o funcionamento da sociedade. Uma ilustração 
humorística vem do início da história dos Estados Unidos, quando, em várias cidades, os 
bombeiros eram serviços privados que competiam entre si. Quando duas brigadas de 
incêndio rivais eram chamadas para o local do incêndio, elas passavam a brigar uma com 
a outra em vez de apagar o fogo. Esses serviços começaram incêndios com a finalidade 
de criar demanda para os seus serviços. Isso demonstra, de maneira cômica e trágica, 
porque existem casos muito importantes em que o planejamento e a regulamentação 
são absolutamente necessários e o mercado claramente “não funciona”. 

Mas por que se concentrar apenas na gestão de calamidades? A crise de 2008 
consistiu num desastre sistêmico global. O fracasso do investimento em realizar o 
potencial de crescimento (4,8%) da economia russa – tem conseguido chegar a um nível 
bem mais baixo (1,8%) – deve ser considerado como um desastre sistêmico ao nível 
nacional. Diante dessa falha, o estado russo deve, portanto, intervir e fazer o que for 
necessário para defender os cidadãos russos contra os fracassos do mercado; deve 
direcionar os recursos planejadamente de forma a corrigir essa falha. Acima de tudo, 
deve se encarregar firmemente dos investimentos, definindo as prioridades nacionais 
da economia e agindo para garantir que sejam cumpridas. E isto deve ser feito por meio 
de um processo democrática em que os cidadãos russos tenham oportunidade de se 
manifestarem.  
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Elementos de uma economia democrática 
 

A questão final com a qual é preciso lidar repousa no mito de Mises, Hayek e 
seguidores de que o planejamento interfere na liberdade. Na verdade, o próprio 
mercado está em conflito fundamental com o princípio básico da liberdade já que os 
resultados do mercado se mantêm ocultos, inacessíveis às vontades das pessoas 
comuns. Em consequência, não é verdade que o mercado “entrega o que as pessoas 
querem”.  

As pessoas que vão às compras querem um lugar em que possam morar, a um 
custo que possam pagar. O que recebem é uma escassez de moradias porque o mercado 
cobra preços inacessíveis para elas. Cria bolhas imobiliárias descontroladas, em vez de 
induzir os construtores a construir mais casas. O que as pessoas querem quando 
investem em um fundo de pensão é garantir a velhice a um nível de vida decente. O que 
eles recebem é uma quebra no mercado de ações que acaba com as suas economias, as 
quais foram juntadas durante toda uma vida.  

De maneira alguma se pode chamar esse sistema que faz belas fogueiras com as 
esperanças das pessoas de “sistema livre”. Um requisito certamente básico de um 
sistema livre é que as pessoas não sejam enganadas: como se pode falar em liberdade, 
quando as pessoas agem de modo razoável para obter o que desejam, mas acabam 
obtendo de fato algo muito diferente do que desejaram? Ora, é precisamente isto o que 
o mercado faz. 

Uma segunda questão básica e muito importante é que tanto o mercado quanto 
o planejamento precisam lidar com o fato de que a sociedade contém conflitos. Hayek 
e associados nunca falam da resolução de tais conflitos; eles falam e atuam como se 
esses conflitos não existissem. Mas o fato ineludível é que as necessidades de um 
oligarca ou de um rico barão corporativo dos EUA não são apenas muito diferentes das 
de uma pessoa pobre, mas também conflitam com elas. A verdadeira razão pela qual 
existem tantas pessoas pobres é que as pessoas ricas não deixam que elas tenham um 
padrão de vida decente.  

Há um enorme potencial para atender uma ampla gama de pessoas, permitindo 
que tenham uma vida decente; não há, ademais, justificativa real para os programas de 
austeridade que são impostos às populações de vários países atualmente. O sistema de 
mercado oferece liberdade para poucos às custas da repressão de muitos. Ele nunca 
forneceu liberdade universal e é de fato incapaz dela precisamente porque opera para 
concentrar a riqueza nas mãos de um pequeno número de pessoas. Não pode garantir 
que essa riqueza seja empregada sabiamente ou de maneira socialmente responsável. 

Portanto, é necessário planejar precisamente para garantir que todos os 
cidadãos desfrutem de liberdades iguais – incluindo-se aí os direitos humanos básicos, 
como alimentação, moradia, educação, saúde, um ambiente sustentável e agradável, e 
o constante aprimoramento do espírito humano. 

Mas tudo isso diz que há sistemas de planejamento bons ao lado de sistemas 
ruins. Assim se retorna ao ponto de partida. É requerida atualmente uma teoria do 
planejamento para que se possa produzir um bom planejamento, ou seja, um sistema 
de planejamento que seja verdadeiramente democrático, o que significa em última 
análise que se trata de planejar a vida e de planejar a liberdade. 
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