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fracasso das promessas de um futu-
ro melhor para a América Latina cos-
tuma ser atribuído à democracia. A
democracia, no entanto, desperta

um estado de crescimento constante e é capaz de ser
adaptar aos desafios do mundo de hoje. Atualmen-
te, políticos persuasivos dizem que a democracia
tem abandonado os pobres. Isso também não é ver-
dade. A democracia nunca se omitiu do cuidado do
trabalho ou da comida de alguém. A democracia é
simplesmente uma forma de governo eleito pelo
povo, que, assim, exerce a sua soberania.

Caridade é uma obrigação para com os pobres.
Caridade, que sempre começa em casa, em nossa
vizinhança e em nossas comunidades, é cinica-
mente negligenciada por toda a América Latina.
Na América do Norte, a ajuda humanitária, como
um hábito de vida, está enraizada quase desde o
nascimento, como parte integrante do que faz
nossas sociedades funcionarem. Na América do
Norte, como na Europa, governos nacionais ofe-
recem várias redes de segurança de âmbito fede-
ral para ajudar no que é considerado essencial-
mente um papel não governamental. Várias na-
ções européias têm incrementado programas fe-
derais quase socialistas, mas que são ineficientes
e, pior, dispendiosos e, às vezes, inoperantes. En-
tretanto, a assistência manifestada livremente aos
desfavorecidos é tida na mais alta consideração
na América do Norte, enquanto é mantida embai-
xa na América Latina. As nações latino-america-
nas têm reduzida transparência nas suas chama-
das "instituições de caridade".

Cada grande cidade na América do Sul tem
uma enorme e multiplicadora parcela da sua for-
ça de trabalho empregada em ONGs e entidades
sem fins lucrativos. Deduções de impostos para
instituições de auxílio aos desprotegidos, basea-
das em seu desempenho, praticamente não exis-
tem. Nenhum dos países da América Latina exige
auditorias, relatórios ou classificações baseadas
no desempenho. Essa exigência é uma ferramenta
muito usada nos Estados Unidos para medir a
ajuda pela porcentagem dos recursos financeiros
verdadeiramente gastos em causas beneficentes
diretas. Isso faz uma enorme diferença. Afinal, a
luz do sol é sempre o melhor desinfetante.

Todas as instituições de ajuda nos Estados Uni-
dos devem apresentar ao governo relatórios
anuais, com orçamentos e descrição de suas ativi-
dades. Esses relatórios são totalmente acessíveis
ao publico. Isso removeu o apelo à fraude e ao en-
riquecimento à custa de esquema fiscais e mani-
pulações que podem freqüentemente desgastar a
generosidade.

A instituição de prestação de serviços humani-
tários, sem vinculação política, combina com edu-
cação séria para tirar o pobre da miséria. Qual-
quer nação com índice de pobreza acima de 25% -
que é o caso de toda nação ao sul do Rio Grande -
deixa claro sinais de negligência com seu próprio
povo. Com uma aversão histórica ao desenvolvi-
mento da coletividade, obstinadamente ainda
instalados na era colonial, gerações e gerações de
sul-americanos demonstram nenhum interesse
em dar assistência a quem vive sem proteção nas
comunidades locais e regionais de cada país. As
elites educadas e abastadas da América Latina,
que muitos chamam de oligarquia, têm dado as
costas para suas próprias comunidades, constan-
temente preferindo transferir a culpa para os ou-
tros. Essas elites têm um terrível histórico de não
retornar para os menos favorecidos da sociedade
os benefícios que elas próprias conseguiram ao
surgir, a partir dos anos 90, como os novos ricos. E,
nesse caso, seria bom qualquer esforço caridoso
para reparar e construir relacionamentos econô-
micos, que é a espinha dorsal de qualquer lugar
próspero ou em crescimento.

Seria errado continuar culpando a Igreja Cató-
lica por vários problemas ao longo do tempo. A
igreja de Roma hoje é uma grande entusiasta dos
esforços de ajuda sustentados e de promoção da
educação. E isso é motivo de admiração. Nenhu-
máigreja pode prover todos os pobres da América
Latina. Claramente, autoridades governamen-
tais também não têm colaborado muito. Inflexí-
veis taxas de pobreza, acima de 40% da popula-
ção, é uma desgraça nacional e reflete que não
apenas a igreja ou o governo, mas a sociedade, co-
mo um todo, falhou na proteção a seus cidadãos.
Isso não é falha da democracia.

Democracia, assim como a diplomacia, não li-
da muito bem com a corrupção maciça. A ação
egoísta também leva à perda da dignidade. Um
grande líder em Washington recentemente co-
mentou que certos líderes na América Latina são
agora conhecidos como desonestos, embora elei-
tos democraticamente. Para isso, ele adicionou
um comentário "venenoso": agora, existem al-
guns lideres eleitos que não são somente desones-
tos. São também desonrados. A democracia sozi-
nha pode somente oferecer um sistema de vota-
ção. Este pode ser livre, justo, regular e honesto.
Mas nenhum voto é sempre livre e honesto quan-
do a propaganda e a mídia marrom interferem.

Estimativas indicam que além de 60% de toda
mídia latino-americana trabalha atrelada finan-
ceiramente ou sob o domínio direto do Estado.
Por isso, a mídia latino-americana é hoje tenden-
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ciosa e se torna cada vez mais uma ferramenta da
máquina de propaganda do Estado. Isso deveria
preocupar todo e qualquer cidadão. Democracia
não assegura o capitalismo e o capitalismo não as-
segura adesão ou a prática de apoio aos necessi-
tados ou a garantia de emprego e benefícios para
sempre. O capitalismo promete que qualquer um
com uma boa idéia ou um bom produto pode
transformar suas mercadorias e serviços em lu-
cro, um lucro com o qual ele possa prover suas ne-
cessidades de vida. Isso descortina um novo es-
pectro de liberdade - liberdade para crescer e com-
petir. Sem isso, definha a liberdade financeira. So-
cialismo não tem nada a ver com a gerência de
novas oportunidades, mas na verdade é o regime
que sabe como lidar com os vários aspectos da so-
brevivência às custas do Estado.

Os latino-americanos precisam expulsar livre-
mente dos gabinetes qualquer um que não preser-
ve as leis de seus países ou tenham pouco respeito
pelos princípios da democracia. Expulsem os va-
gabundos, conforme diz o ditado, e trabalhem de-
cididamente para encontrar representantes mais
instruídos e com maior preocupação com a ecolo-
gia. Esse trabalho, é claro, nunca termina. O Esta-
do de Direito, colocando em prática as boas leis,
deveria ser uma coisa nata. Com poucas ou quase
nenhuma escola de Direito na América do Sul, en-
sina corretamente os direitos do cidadão, não é de
se admirar que os sul-americanos sejam deficien-
tes nas premissas básicas de um dos aspectos-cha-
ve da democracia?

Hoje, dizem repetidamente que o Estado de Di-
reito é demasiadamente duro. É muito duro, en-
tão nós, estes críticos nos advertem, temos que re-
solver esses problemas politicamente. Isso quer
dizer - fora de quaisquer regras normativas, fora
do Estado de Direito. E quase como trilhar um ca-
minho com um mapa que está repleto de informa-
ções incorretas, mentiras e desvios - ruas sem saí-
da, e caminhos que levam ao abismo, por mais po-
liticamente corretos que possa ser apresentado. O
resultado final é certamente a morte ou, na melhor
das hipóteses, uma estrada cheia de buracos que
não leva a lugar algum. Assim é como a vida é para
muitos latino-americanos, sem mapa e sem ne-
nhuma direção. A ausência do Estado de Direito
significa o caos. Hoje em dia, certos especuladores
internacionais tiram proveito do caos e se enri-
quecem ao apostar contra a estabilidade social ou
contra economias sustentáveis. Alguns políticos
tiram votos de situações caóticas. Muitos seres
humanos simplesmente querem um negócio ho-
nesto na vida, educação, trabalho e uma chance de
futuro. Com o Estado de Direito - um guia geren-

ciável, um mapa sustentável para o progresso po-
de estar a caminho.

Alguns na América Latina riem da expressão
"negócios e não esmola". Brasileiros e chilenos e
muitos executivos irão testemunhar que isso não
é caso de riso. Ajuda, quer de doações estrangei-
ras ou socialismo estatal, não é nunca tão recom-
pensadora como sociedades vibrantes e multifa-
cetadas. Comércio, o negócio dos negócios é uma
chave para as comunidades sustentáveis. Quan-
do as nações se isolam e suspendem o comércio li-
vre e honesto, elas estão sentenciando suas comu-
nidades por todas as gerações. O procedimento
não deveria ser esse. Apenas os políticos não po-
dem sustentar o apoio nacional ao livre comércio.
Os cidadãos podem e devem sustentar promessas
de comércio aberto e praticas de negócios éticos.

Vocês ouviram o antigo ministro das Relações
Exteriores do Equador e ex-embaixador equatoria-
no em Washington, Edgar Terán. Ele é um orador
poderoso. Quando Edgar e eu criamos duas orga-
nizações irmãs para promover o Estado de Direito
há mais de seis anos, nunca imaginaríamos que o
império da lei enfrentaria o desprezo político que
experimenta hoje. A atual moda populista, politi-
camente bem apoiada, é varrer o Estado de Direito
ao invés de conter as manipulações políticas - um
desvio quase nunca conhecido,mas poderoso na
sua sedução ao estilo dos tablóides sensacionalis-
tas. O Estado de Direito é especialmente atraente
como uma ferramenta para nos ajudar a alcançar o
que almejamos. O inverso é a rota não mapeada da
instabilidade política e do populismo "mobocra-
cy". Nós sabemos que essa estrada leva ao enrique-
cimento dos próprios políticos que prometem aju-
da para os oprimidos mas, no lugar disso, papari-
cam os banqueiros suíços.

Todas as nações deveriam pleitear total trans-
parência e auditorias do patrimônio estatal. Sem
isso, a Democracia não sabe o que ela representa.
Sem o Estado de Direito, os cidadãos estão sob
uma bolha amorfa e ilícita. Nosso trabalho está
longe de terminar. Crime e medo de represálias
motivadas politicamente tem aumentado muito
na América Latina. Podemos providenciar até
mesmo justiça para nossas comunidades com di-
minuição da corrupção e melhora na educação.
Podemos rejeitar a mobocracy. Para parafrasear
uma boa citação, "Segurança e estabilidade po-
dem não ser tudo, mas sem elas, tudo é nada." Po-
demos nos beneficiar ao estabilizar e por em pra-
tica regras não explícitas justas. Com o apoio à De-
mocracia e ao Estado de Direito, todas os países
ganham estabilidade e os temores são reduzidos.
Eu desejo isso a todos os nossos vizinhos. 

Text Box
Fonte: Digesto Econômico, ano 61, n.439, p.26-28, set./out. 2006.




