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Os paises escandinavos nao apenas avan~aram de uma economia de mer
cado para uma economia mista, mas tern passado par impartantes tendencias 
que podem ser interpretadas como a transforma~ao subseqiiente de uma eco
nomia mista para uma economia negociada. 1 0 conceito de economia nego
ciada e, sem duvida, pouco conhecido fora da Escandinavia, embora autores 
de outros paises tenham express ado conceitos similares. 2 Discuss6es teoricas 
tern sido mantidas e esfor~os tern sido feitos para aplicar esse conceito a estu
dos empiricos nos quatro paises escandinavos.3 Neste trabalho, apresentarei 
algumas considera~6es teoricas gerais relacionadas a todos os paises escandi
navos (Dinamarca, Noruega, Suecia e Finlandia), mas utilizando referencias 
empiricas de apenas urn deles - a Dinamarca. 

Em termos economicos os paises escandinavos sao freqiientemente ca
racterizados como economias mistas, em termos politicos, provavelmente, 
sao mais bern descritos como exemplos de paises com estruturas institucio
nais alta mente diferenciadas e muito complexas em term os funcionais. Com
parados com outros paises (exceto alguns paises muito pequenos no centro 

• Tradu~ao: Eduardo Cesar Marques. 
1 Cf. Nielsen & Pedersen (1991). 
2 Cf., por exemplo, Devine (1988); e Moore & Booth (1989). 
3 Cf. Andersen (1996). 
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da Europa), a hist6ria politica escandinava se caracteriza por urn certo nume
ro de tra<;os distintivos: economias pequenas e abertas, sistemas politicos es
taveis, alta propor<;ao de popula<;ao assalariada organizada, uma cuItura po
iftica marcada por parcerias sociais e uma longa tradi<;ao de coopera<;ao de 
classe. 

Por causa dessa hist6ria poiftica, a estrutura institucional em todos os 
quatro paises escandinavos e "impura". 1sso contradiz a maioria dos princf
pios de como uma economia liberal orientada para 0 mercado deveria ser 
institucionalizada. As 1nstitui<;oes de uma economia de mercado funcionam 
mescladas com institui<;oes tanto de economias mistas como de negociadas. 
o poder oriundo do mercado e a autoridade estatal sao misturados em enti
dades de representa<;ao de inter esses, em 6rgaos estatais descentralizados e 
em institui<;oes privadas e semipublicas. A autoridade publica e delegada a 
urn grande numero de institui<;oes privadas e semipublicas, e as decisoes sao 
tomadas em negocia<;oes entre parceiros organizados coletiva e mutuamente 
autonomos. 

NEGOCIA<;OES 

Nos paises escandinavos as negocia<;oes sao amplamente usadas como 
instrumentos para a tom ada de decisao em rela<;ao tanto a aloca<;ao de recur
sos quanta a sua (re)distribui<;ao. 0 exemplo classico e 0 mercado de traba
lho. Os salarios, as jornadas e as demais condi<;oes de trabalho sao geralmen
te determinados por meio de negocia<;oes institucionalizadas entre as 
organiza<;oes coletivas dos agentes sociais em vez de serem deixados aos agentes 
individuais no mercado ou a legisla<;ao. As negocia<;oes, tanto as institucio
nalizadas como as informais, precedem a tomada de decisao em varias partes 
diferentes da economia. 

Minha tese e de que os paises escandinavos estao assumindo crescente
mente 0 carater de economias negociadas. Uma parte essencial e mesmo cres
cente da aloca<;ao de recursos produtivos, assim como a (re)distribui<;ao do 
produto, nao e determinada nem pelo mercado nem por processos de decisao 
autonomos das autoridades publicas. As decis6es sao alcanpdas tipicamente 
por meio de imperativos discursivos, polfticos e morais, em vez de incentivos 
ou amea<;as de san<;ao economica. Dito isso, importantes diferen<;as tern sur
gido entre os quatro paises pelas diversas respostas a crise economica imple
mentadas por eles desde a metade dos anos 70. Por exemplo, os arranjos 
institucionais neocorporativistas na Suecia foram desmantelados ou recons
truidos, enquanto na Dinamarca arranjos cooperativos novos e mais extensos 
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e profundos foram criados. Isso, entretanto, nao afeta a conclusao geral: uma 
parte crescente da aloca~ao de recursos nessas sociedades e conduzida por meio 
de negocia~6es institucionalizadas envolvendo urn numero ainda maior de in
teresses organizados nos mercados de trabalho privado e publico, e entre 0 

Estado, as autoridades locais e as organiza~6es industriais. Alem disso, mesmo 
a moderniza~ao do Estado na Dinamarca, na Suecia e na Noruega nos ultimos 
cinco anos, tanto no nivel central como no local, tern sido acompanhada de 
arranjos de intensa colabora~ao entre as chefias do servi~o publico e organi
za~6es representando os empregados do setor publico.4 

A economia negociada tern se formado de uma maneira organica pela 
contribui~ao de varios atores diferentes com motiva~6es diversas e frequente
mente de curto prazo. Nao existe uma estrutura ideal tipica ou uma linha 
geral que possa ser identificada. Ao contrario, se olharmos para a estrutura 
economica como urn todo, podemos observar uma mistura de caracterfsticas 
de economia de mercado, de economia mista e de economia negociada. En
tretanto, e possive! tambem distinguir uma tendencia de longo prazo na dire
~ao de uma ordem negociada em importantes setores da economia - especial
mente na gestao da forma~ao dos salarios pela mobiliza~ao de consensos nos 
mercados de trabalho; na gestao da moderniza~ao do Estado pelo sistema 
polftico por meio de negocia~6es corporativas; na gestao da integra~ao ao 
Mercado Unico Europeu por intensas rela~6es formais e informais entre 0 

Estado e os interesses organizados; e, finalmente, na adapta~ao das estruturas 
industriais nacionais a crescente competitividade internacional e global me
diante a constitui~ao de arranjos de colabora~ao entre 0 Estado, as autorida
des locais e os interesses organizados. 

A economia negociada, no entanto, e muito mais do que urn instrumento 
para a tom ada de decisao e para as negocia~6es reais que se desenrolam em 
torno de uma mesa de negocia~6es. Esses elementos sao partes de uma estru
tura ideal tipica da economia negociada que tambem envolve arcabou~os, 
discursos e quadros institucionais. 

A estrutura geral e 0 processo mais amplo da economia negociada sao 
esbo~ados no Quadro 1. 

Do lado esquerdo estao os arranjos institucionais e, do lado direito, sao 
apresentadas ilustra~6es dos processos sociais nos quais eventos do tipo "ne
gocia~6es em torno da mesa" se constituem apenas urn exemplo. As cinco 
institui~6es listadas a esquerda cob rem as diferentes fun~6es presentes no 
interior de uma economia negociada. Elas sustentam a aplica~ao das negocia
~6es como urn instrumento, e todas se complementam entre si. 

4 La:greid & Pedersen (1996). 
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Quadro 1 

Estrutura Processo 

Institui~6es de polftica publica Jogos de linguagem 
Institui~6es de convencimento 
Institui~6es discursivas 

Institui<;6es de Negocia<;ao Jogos de Negocia<;ao 
Institui<;6es de Arbitragem e San~ao Negocia~6es de Mesa-Redonda 

Algumas das institui<;6es objetivam a determina<;flO de problemas socio
economicos e a identifica<;ao das medidas polfticas necessarias para solucio
na-Ios. Elas sao normalmente criadas pelo governo ou pelo Parlamento (insti
tui<;6es de polftica publica). Outras objetivam descrever problemas sociais 
reais em termos socioeconomicos, enquanto os transformam concomitante
mente em conceitos capazes de obter aceita<;ao ampla em todo 0 sistema 
politico e por toda a popula<;ao. Sao normalmente estabelecidas pelo governo 
e pelos interesses organizados, assim como pelas institui<;6es financeiras (ins
titui<;6es de convencimento). Outras tern por meta transformar as percep<;6es 
dominantes dos problemas socioeconomicos em c6digos de linguagem estru
turados sistematicamente, justificados analiticamente, coerentes internamen
te e verificaveis externamente. Essas sao usualmente estabelecidas pelas uni
versidades, pelos ministerios e pelo Banco Central (institui<;6es discursivas). 

Todas essas institui<;6es tentam mobilizar a compreensao mutua de uma 
situa<;ao socioeconomica que funciona como urn quadro discursivo para as 
negocia<;6es. Esse quadro (normativo) e chamado de discurso socioeconomi
co. Entre 40 e 50 an os foi 0 tempo necessario para se desenvolver 0 discurso 
que se tornou aceito mutuamente pelas partes envolvidas como urn quadro 
normativo para a compreensao e a analise dos problemas sociais. 

No interior dessa vi sao geral comum, as autoridades governamentais e 
locais tern se engajado, em colabora<;ao com os interesses organizados e as 
institui<;6es financeiras, na institucionaliza<;ao dos jogos de negocia<;ao que 
permitem 0 desenvolvimento de compromissos sobre temas e procedimentos 
para negocia<;6es. Em institui<;6es de negocia<;ao, as negocia<;6es de mesa
redonda ocorrem na base do entendimento de comum acordo com a situa<;ao 
socioeconomica e de procedimentos de negocia<;ao tambem estabelecidos de 
comum acordo. As institui<;6es de negocia<;ao medeiam demandas gerais e 
especfficas e assinalam acordos. As institui<;6es de arbitragem e san<;ao conci
liam e sancionam viola<;6es de acordos. Em sua maioria, sua natureza e semi-
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publica criada par lei, mas essas sao governadas por estruturas de represen
tantes bi ou tripartites. 

Esse esbo<;o e, obviamente, urn modelo ideal tfpico, e nao a descri<;ao de 
uma estrutura real. Em algumas partes da economia, uma estrutura institucional 
com todas as caracterfsticas aparentadas tern sido desenvolvida mediante urn 
longo processo hist6rico. Em outras areas, apenas uma parte da estrutura 
existe. A estrutura como urn todo e muito mais do que urn instrumento para 
a tom ada de decisao ou para a coordena<;ao de interesses coletivos multiplos 
organizados em urn conjunto de institui<;oes policentricas. A estrutura e urn 
pre-requisito institucional para uma ordem negociada caracterizada pela luta 
constante e pelo conflito em todos os nfveis (forma<;ao de polfticas publicas, 
de convencimento, desenvolvimento de dis curs os, jogos de negocia<;ao, ne
gocia<;oes de mesa-redonda e de concilia<;ao e san<;ao), enquanto a compreen
sao mutua e mobilizada simultaneamente e se estabelecem concessoes entre 
as partes em conflito. A economia negociada e urn caminho para os conflitos 
civilizados, nao para a sua elimina<;ao da esfera social. 

A reforma da sociedade e do Estado 

Nos anos 60, a Dinamarca, assim como os outros pafses escandinavos, 
experimentou uma fase relativamente curta mas muito febril de prosperida
de, com reestrutura<;ao economica abrangente e reorganiza<;ao das institui
<;oes polfticas e economicas. A partir dos anos 50, deu-se a organiza<;ao do 
Estado de Bem-Estar, com 0 desenvolvimento de seus servi<;os mediante con
cessoes pragmaticas entre os partidos social-democratas e social-liberais e 
mesmo conservadores. Ao menos na Noruega e na Dinamarca, 0 Estado de 
Bem-Estar nunca se desenvolveu a partir de urn plano abrangente preestabe
lecido. 0 seu desenvolvimento ocorreu por meio de processos de negocia<;ao 
pragmaticos e processuais e concessoes entre partidos polfticos e interesses 
organizados. 

No infcio dos anos 70, as conseqiiencias nao intencionadas desse desen
volvimento nao planejado e nao controlado de servi<;os do Estado de Bem
Estar se tornaram evidentes. Em 1960,0 gasto publico dinamarques era mais 
baixo em rela<;ao ao PIB que 0 nfvel medio dos pafses da OCDE - Organiza<;ao 
para Coopera<;ao Economica e Desenvolvimento (24,60/0 contra 26,0%). Em 
1982,0 quadro havia mudado, com 0 gasto na Dinamarca alcan<;ando 60,2% 
e 0 da OCDE, 48,5%. Novamente, apenas na metade da decada de 1970, a 
necessidade de cor tar os custos intern os e a demanda extern a foram transfor
mados em uma polftica para os gastos publicos; e apenas a partir de 1982 essa 
polftica alcan<;ou resultados consideraveis. Em 1982, a Dinamarca tinha urn 
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enorme deficit financeiro publico (10% do PIB). Em urn periodo de quatro 
anos, entretanto, este havia se transformado em supenivit, para ser novamente 
transformado em deficit de 1988 a 1996, e em urn pequeno supenivit em 1997. 

Apesar da aplica<;ao bem-sucedida de medidas de austeridade, problemas 
macroeconomicos graves permaneceram. 0 crescimento do setor industrial 
competitivo nunca foi suficiente para compensar as importa<;oes financeiras e 
o crescimento das des pes as de bem-estar. As medidas de austeridade criaram 
urn nfvel de desemprego alto e estavel, alcan<;ando 7,0% em 1980; 10,5% em 
1983; 7,9% em 1986; 9,5% em 1989; 11,3% em 1992; e 10,4% em 1995. 
Novas e crescentes pressoes sobre os servi<;os de bem-estar foram produzidas 
e a produtividade continuou a cairo Conseqiientemente, novas medidas eram 
necessarias se 0 governo quisesse resolver os desequilfbrios macroeconomi
cos. A urgencia dessas medidas aumentou ainda mais pela crescente sensa<;ao 
de que os dias de urn ajustamento fino das polfticas de estabiliza<;ao estavam 
superados, e que os mecanismos para os ajustamentos graduais nas rela<;oes 
industriais enos gastos public os ja haviam sido levados aos seus limites. De 
forma gradual, tornou-se de conhecimento publico que os elementos mais 
decisivos da crise economica tinham origem nas dimensoes internacional e 
global da crise. A integra<;ao economica acelerada da Comunidade Econo
mica Europeia (CEE) e a lenta mas crescente desregulamenta<;ao do GATT e 
da Uniao Europeia nos setores industrial e agricola pressionaram a estrutura 
industrial dinamarquesa. A importancia relativa das polfticas estruturais de 
longo prazo e das medidas orientadas para 0 lado da oferta na economia 
aumentou, e ficou clara a necessidade de uma mudan<;a no conjunto dos ins
trumentos macroeconomicos disponfveis. 

Essa mudan<;a no conjunto de instrumentos foi realizada entre 1976 e 
1986. Foram criadas medidas para uma polftica estrutural;1 de urn lado, por 
meio do desenvolvimento de uma polftica industrial ativa e uma moderniza
<;ao do setor publico, e, de outro, a partir da reformula<;ao da compreensao 
sobre os problemas macroeconomic os e sobre os proprios objetivos para 
o pafs. 

Por volta do final da decada de 1970, urn novo conjunto de problemas e 
instrumentos macroeconomicos foi iniciado com uma guinada na com preen
sao da competitividade internacional. Novos objetivos socioeconomicos fo
ram destacados e a necessidade de novos instrumentos foi compreendida. 
Uma polftica estrutural foi formulada enfatizando medidas do lado da oferta 
na economia, como, por exemplo, a renova<;ao tecnologica, a reestrutura<;ao 
industrial, a privatiza<;ao, a desregulamenta<;ao e a terceiriza<;ao. 

5 Nielsen & Pedersen (1989). 
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Essas mudanc;as nas visoes coletivas da competitividade industrial revela
ram uma capacidade para formular macroestrategias para a pr6pria economia 
nacional. Essa capacidade estrategica foi gerada por meio de uma complexa 
transformac;ao institucional e discursiva envolvendo todo 0 conjunto de insti
tuic;oes bi, tri e ate mesmo quadripartites da estrutura ideal tfpica da economia 
negociada. Por volta de 1980, as varias instituic;oes e organizac;oes iniciaram 
urn debate de longa durac;ao sobre 0 conteudo do conceito de competitividade 
internacional. A reformulac;ao desse conceito se tornou urn t6pico em torno do 
qual urn novo consenso polftico foi construfdo gradualmente, levando a uma 
mudanc;a na orientac;ao coletiva e ao estabelecimento de novas instituic;oes. 

Em busca de uma estratt~gia nacional 

Nas decadas de 1960 e 1970, a competitividade internacional era geral
mente percebida como equivalente aos custos relativos do fator trabalho en
tre os pafses. As percep~oes dominantes davam enfase a importancia exclusi
va dos pre~os relativos. A competitividade internacional era entendida como 
competitividade salarial gerida por polfticas que atuavam pelo lado da de
manda (isto e, salarios, renda e polfticas de gasto publico). Ja no infcio dos 
anos 80, uma versao revista dessa formula~ao come~ou a ser aplicada. A COm
petitividade passou a ser medida como urn fndice composto incluindo os cus
tos relativos do trabalho, os custos do capital, a produtividade e 0 perfil de 
varia~ao das taxas de cambio. 

Durante os an os entre 1984 e 1986, urn consenso polftico amplo se est a
beleceu - incluindo os partidos social-liberal, conservador e social-democrata, 
as principais organiza~oes do mercado de trabalho e as institui~oes financei
ras - em torno de uma versao ampliada dessa formula~ao. A percep~ao domi
nante enfatizava a importancia de uma estrutura produtiva da economia na
cional, 0 seu conteudo tecnol6gico e a capacidade de mercado de seus produtos, 
o grau de flexibilidade de seus mercados de trabalho, a sua organiza~ao in
dustrial e a produtividade e eficiencia do setor publico. A modernizac;ao do 
Estado era vista como uma condi~ao para uma reestrutura~ao do mercado de 
trabalho, assim como a estrutura industrial. A competitividade internacional 
veio a ser entendida como a competitividade estrutural e 0 conteudo do dis
curso socioeconomico mudou. Polfticas ativas industriais e do mercado de 
trabalho se tornaram dominantes em urn discurso socioeconomico orientado 
pelo lado da oferta. 

As institui~oes que objetivavam tomar parte da reformula~ao e propaga
~ao desse discurso socioeconomico alterado foram estabelecidas em urn lon
go perfodo de tempo. Sua estrutura consistia em organiza~oes economico-
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executivas incluindo sindicatos de trabalhadores, organiza~6es de empresa
rios, autoridades e govern os locais, e ate mesmo os maiores ban cos e empre
sas de seguros. Entretanto, em vez de discutir exemplos desse tipo de institui
~iio (de polftica publica, discursivas e de convencimento), e mais importante 
destacar a existencia de certas formas de a~iio comunicativa (urn tipo de jogo 
de linguagem) entre capital, trabalho e autoridades e governos locais possibi
litadas pelas fun~6es ocupadas por esses tipos de institui~6es. 

Apontar para a a~iio comunicativa (jogos de linguagem) como urn tipo de 
par ceria social ou coordena~iio e, sem duvida, incomum. Na defesa da minha 
tese, quero enfatizar os tres fatos a seguir: 

1 Todos os parceiros mencionados real mente formulavam (e continuam 
formulando) os problemas sociais e economic os em term os de discursos so
cioeconomicos - eles estiio "falando" atraves do mesmo discurso, embora 
este tenha sido reformulado, tornando possfveis pontos de vista comuns a 
respeito de urn novo conjunto de problemas e objetivos macroeconomicos. 

2 As institui~6es mencionadas participavam (e ainda participam) de a~6es 
comunicativas nas quais elas comentam e criticam os modelos, as informa
~6es, os problemas formulados e as solu~6es propostas pel os outros partici
pantes - eles "falam" entre si em urn debate dinamico, criando conhecimento 
comum e fazendo surgir entendimentos mutuos dos problemas e de suas pos
sfveis solu~6es. 

3 As institui~6es tern se mostrado capazes de comunicar esse debate aos 
parceiros sociais e ao publico em geral - elas tern mobilizado a maioria da 
popula~iio dinamarquesa para formar opini6es sobre essas posi~6es, criando 
urn consenso popular em torno dos problemas nacionais e de suas solu~6es 
possfveis. 

Dessa forma, os parceiros sociais na Dinamarca provaram ser capazes de 
verbalizar experiencias e construir percep~6es mediante a liga~iio entre situ a
~6es e condi~6es macroeconomic as. Alem disso, eles tern provado ser capazes 
de formular uma estrategia nacional para a mudan~a estrutural, para a reno
va~iio tecnologica, para a moderniza~iio do Estado e para atingir uma aceita
~iio ampla entre os mais importantes interesses presentes no sistema polftico 
e no mercado de trabalho. 

EM BUSCA DE NOVOS INSTRUMENTOS 

Durante a decada de 1980, quatro areas de polftica publica se tornaram 0 

centro de negocia~6es contfnuas, ajustamentos e altera~6es de polfticas: 
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1 Politica salarial. Medidas de politica salarial e de renda foram, durante 
anos, urn dos instrumentos macroeconomicos favoritos, coerentemente com 
a orienta~ao do discurso socioeconomico vigente ate os an os 80, que priori
zava politicas que agiam no lado da demanda. A partir de 1985, urn arranjo 
institucional peculiar no mercado de trabalho tornou possivel para 0 governo 
e para as organiza~oes de interesses de nfvel federal gerenciar a forma~ao de 
salarios por mobiliza~ao de consenso, por negocia~oes bi e tripartites, e por 
controle entre organiza~oes, assim como no interior de cada uma delas. Em 
vez da interven~ao discricionaria do governo, a orienta~ao indireta e 0 con
trole sobre a forma~ao dos salarios foram crescentemente usados para ajustar 
os salarios nominais as condi~oes macroeconomicas sempre novas. A flexibi
Ii dade adquirida por essa falta de qualquer linha divisoria nitida entre a inter
ven~ao estatal e a auto-regula~ao se baseou na vontade das organiza~oes de 
implementar Ii mites para os salarios sem a interven~ao do governo. Negocia
~oes desse tipo a respeito da forma~ao de salarios se tornaram pr6ximas a 
questoes como 0 aumento do custo de vida, a introdu~ao de novas tecnolo
gias, a existencia de redutores da jornada de trabalho, a descentraliza~ao e a 
individualiza~ao de acordos de pagamento e seguran~a do emprego. 

2 Politicas publicas estruturais. Durante os an os 80, novas formas de 
investimentos foram institucionalizadas por meio de fundos de pensao e capi
tal de assalariados. Uma condi~ao decisiva para esse desenvolvimento foi 0 

estabelecimento de urn conjunto de ajustamentos legais introduzidos em 1983, 
que permitiu maior participa~ao dos fundos de assalariados e dos fundos de 
pensao no mercado de capitais dinamarques. Os fundos de assalariados dina
marqueses receberam uma aloca~ao compaeavel aos controversos (e agora 
extintos) fundos de assalariados suecos dos an os 70. Mesmo se essa forma de 
investimento de capital continua se constituindo uma questao controversa e 
aberta ao debate, e, de qualquer forma, notavel que a introdu~ao dos fundos 
tenha ocorrido de uma forma consensual. A emergencia de institui~oes bi e 
tripartites esta por teas desse processo. Polfticas de ajustamento e mudan~as 
na estrutura industrial foram implantadas mediante acordos que envolveram 
institui~oes com representantes do governo, das autoridade locais, das orga
niza~oes do mercado de trabalho e de institui~oes financeiras. Como resulta
do, nos dias de hoje, 0 maior proprietario de capital na Dinamarca sao os 
fundos de assalariados, e mediante compromissos assumidos em institui~oes 
bi e tripartites, urn conjunto importante de iniciativas foi implantado: foram 
criadas novas empresas privadas e independentes, evitadas incorpora~oes es
trangeiras de importantes firmas dinamarquesas, realizadas algumas das maio
res fusoes de empresas e, em certa medida, alterada a estrutura industrial. 

3 Politica do mercado de trabalho. Programas de emprego de vulto fo
ram implementados a partir de 1976, motivados pela eleva~ao das taxas de 
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desemprego a urn nfvel estavel de 80/0 a 9% da for~a de trabalho. As taxas 
continuaram nesse patamar relativamente alto ate 1982-1990, enquanto, 
em 1982, os programas de emprego passaram a sofrer pesados ataques. Entre 
1982 e 1989, uma nova polftica para 0 mercado de trabalho foi adotada. A 
inten~ao era reestruturar a composi~ao da for~a de trabalho e flexibiliza-Ia 
por meio de programas de treinamento, tanto para os engajados no mercado 
de trabalho como para os desempregados. Nos dias de hoje, a educa~ao e a 
re-educa~ao sao consideradas a cura primaria para ajustar a for~a de trabalho 
as mudan~as da estrutura industrial da economia internacional. Essa visao -
ace ita por todos os parceiros sociais -Ievou a uma reorganiza~ao abrangente 
do Departamento do Trabalho nos an os 80 e a cria~ao de novas institui~6es 
tripartites para gerir programas de educa~ao e re-educa~ao em coordena~ao 
com institui~6es que lidavam com a forma~ao de salarios e com medidas 
estruturais de polftica publica. 

4 Reformas do Estado. Gastos publicos descontrolados e cargas fiscais 
pesadas representaram por anos os maiores problemas macroeconomicos. Os 
gastos for am controlados por meio de medidas estritas de austeridade desen
cadeadas pelo governo na decada de 1980. Novos modelos para gestao e 
controle do setor publico foram introduzidos pelo governo em oposi~ao aberta 
a posi~ao das organiza~6es representativas dos servidores publicos e profissio
nais. Durante os an os 90, as organiza~6es foram gradualmente for~adas a 
aceitar as medidas de austeridade e moderniza~ao. Urn novo conjunto de 
institui~6es bipartite foi criado, 0 que deu condi~6es ao governo, em colabo
ra~ao com as organiza~6es, de desenvolver novas medidas para reorganizar 0 

Estado por meio de programas de privatiza~ao (alguns exemplos), desregula
~ao (varios exemplos), terceiriza~ao (varios exemplos), novas medidas de ad
ministra~ao publica (muitos exemplos) e descentraliza~ao da forma~ao 
dos salarios para institui~6es e acordos de pagamento individuais (diversos 
exemplos). 

Os quatro processos de polftica publica foram desenvolvidos em diferen
tes nfveis institucionais, seguindo diferentes prazos e envolvendo diferentes 
atores, mas freqiientemente superpostos. 

CONCLusAo 

Sustento que uma estrategia nacional foi construfda mediante a reformu
la~ao do discurso socioeconomico e profundas mudan~as nas atitudes. Tam
bern acredito que novos instrumentos de polftica e institui~6es foram criados. 
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Nao se deve considerar, entre tanto, que essas conquistas tenham sido alcan
<;adas sem problemas e ambigiiidades. 0 surgimento de uma polftica de mu
dan<;a estrutural e urn fenomeno ate certo ponto novo, e diversas questoes 
serias sobre a sua implementa<;ao persistem. Apenas urn conjunto de polftica 
do tipo "colcha de retalhos" foi implementado ate 0 momento. 

A complexidade impressionante da economia negociada e uma das varias 
razoes para que a nova estrategia nacional ainda seja vaga. Outra razao e 0 

fato de a economia dinamarquesa ser pequena e aberta. Durante momentos 
de mudan<;a internacional e global profunda, economias pequenas e abertas 
sao for<;adas a entrar em perfodos de adapta<;ao processual. A for<;a de atra
<;ao muito pequena de sua industria e a falta de for<;a muscular polftica obri
gam-nas a se adaptar a mudan<;as, principal mente por meio de tecnologias 
pesquisadas e desenvolvidas por terceiros e no interior de uma agenda polfti
ca controlada e formulada principal mente por outros. Conseqiientemente, 
nao apenas existe urn lapso de tempo entre a concorrencia das mudan<;as e 0 

momenta em que se pode esperar pela adapta<;ao, como tambem existe urn 
problema na eficiencia da adapta<;ao. 

Essas duas razoes conjuntamente podem explicar por que os resultados 
economicos da cultura polftica altamente cooperativa da Dinamarca aparece
ram tao vagarosamente, mas tambem foram tao impressionantes quando to
maram impulso nos an os 90. Enquanto a taxa de infla<;ao caiu do alto pata
mar de 12% em 1979, para apenas 2,4% em 1997, 0 desemprego primeiro 
variou entre 0 alto nfvel de 6,1% em 1979, e 12,4% em 1993, para cair para 
8,9% em 1996, e ainda mais em 1997. Ao mesmo tempo, os deficits em conta 
corrente na balan<;a de pagamentos melhoraram de 4,6% em 1979, e 1,2% 
em 1989, para 0,8% em 1995. 

o fator mais decisivo que explica como a Dinamarca (e os tres outros 
pafses escandinavos), durante os ultimos 15 a 20 an os, conseguiu fazer frente 
aos problemas da adapta<;ao e da transforma<;ao e responder a pergunta: Como 
parceiros sociais conseguiram governar as transforma<;oes nacionais por meio 
da elabora<;ao con junta de polfticas publicas em urn mundo de atores multi
plos e arranjos institucionais policentricos? 

Para compreender como foi possfvel coordenar urn grande numero de 
atores com interesses contrastantes mediante 0 estabelecimento e a imple
menta<;ao de compromissos e mobiliza<;ao de consensos, tern os que entender 
a forma pela qual essas institui<;oes foram arranjadas para formar urn sistema 
contingente e processual para a cria<;ao de coopera<;iio polftica generalizada." 
Se, de urn lado, urn sistema para coopera<;ao polftica generalizada e urn pre-

6 Cf. Marin (1985). 
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requisito institucional e discursivo para uma economia negociada; por outro, 
o proprio sistema so pode ser identificado encontrando mecanismos capazes 
de estabelecer intera~6es entre interesses que, de outra forma, seriam con
trastantes e antagonicosJ Quatro desses mecanismos foram, ate 0 momento, 
identificados: 8 

1 As institui~6es se tornaram parte de urn campo geral de a~6es comuni
cativas. Elas sao inovadoras dos discursos socioeconomicos e participantes 
em suas orienta~6es comuns. Como participantes, elas sao fadadas a aceitar a 
logica da argumenta~ao. Essa logica forneceu 0 primeiro mecanismo ligan do, 
por meio de urn processo continuo de reformula~ao e propaga~ao do discurso, 
interesses que seriam contrastantes em outras situa~6es. 

2 As Institui~6es foram equipadas com estruturas discursivas intern as 
representando 0 proprio discurso socioeconomico. A constru~ao de uma se
rie de subcampos discursivos (estrutura salarial, estrutura do mercado de tra
balho e polfticas de reforma do Estado) e a integra~ao gradual destes em uma 
estrategia nacional geral forneceram urn segundo mecanismo que une os sub
campos com a estrategia nacional. 

3 Os processos de elabora~ao das polfticas publicas e de decisao foram 
obtidos pela sincroniza~ao dos eventos. Essa coordena~ao de negocia~6es ins
titucionalizadas pelo governo forneceu 0 terceiro mecanismo para compati
bilizar os processos de produ~ao de decis6es. 

4 As liga~6es diretas entre institui~6es foram asseguradas por meio de 
agentes intermediarios unicos (tanto pessoas como organiza~6es) com papeis 
em diversas institui~6es. Essa superposi~ao de agentes representou 0 quarto 
mecanismo para a realiza~ao de ponte entre subsistemas antes fechados para 
negocia~6es. 

Esses e outros mecanismos podem ser ainda mais discutidos. A sua iden
tifica~ao completa, entretanto, deve levar em considera~ao a forma pela qual 
esses quatro mecanismos foram institucionalizados em urn conjunto especial 
de institui~6es que trabalhavam diferentes tipos de processo. Na teoria de 
uma economia negociada, cinco desses arranjos suplementares foram descri
tos como institui~6es de polftica publica, de convencimento, de discurso e de 
arbitragem, e tres desses processos foram identificados como jogos de lingua
gem, jogos de negocia~ao e negocia~6es de mesa-redonda. 

o sistema para a coopera~ao generalizada e muito mais do que urn ins
trumento para a tomada de decisao e coordena~ao de urn conjunto policen
trico de institui~6es com multiplos nfveis. 0 sistema inteiro pode ser visto 

7 Cf. Jessop (1987). 
8 Cf. Pedersen (1993). 
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como urn pre-requisito institucional para uma economia negociada. Uma eco
nomia negociada, portanto, pode ser definida como significando uma estru
tura<;:ao da sociedade, na qual uma parcela significativa da aloca<;:ao de recur
sos e conduzida por meio de urn sistema generalizado para a coopera<;:ao 
polftica entre centros de tomada de decisao independentes no Estado, em 
organiza<;:oes e nas institui<;:oes financeiras. 9 

Ao contrario de decisoes tomadas pelas autoridades publicas, as decisoes 
economicas baseadas em negocia<;:6es sao alcan<;:adas mediante intera<;:ao en
tre os agentes, sendo as autoridades publicas relevantes apenas urn dos diver
sos participantes. Ao contrario das decisoes de mercado, que sao tomadas 
pelos agentes individuais, cada qual agindo separadamente, tomando como 
base as suas preferencias e recursos, as decisoes economicas baseadas em ne
gocia<;:oes sao tomadas por meio de urn processo caracterizado pela elabora
<;:ao deliberada de preferencias. 
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