
Oobjeto de estudo do doutor
Bakan são os psicopatas, mas
ele não é médico psiquiatra
nem psicólogo. Nem seus

"pacientes" são de carne e osso. São
pessoas de natureza diferente, as pessoas
jurídicas. O advogado Joel Bakan ganhou
fama mundial estudando uma institui-
ção com graves problemas na cabeça: as
corporações. A partir da 14a emenda da
Constituição americana, feita para prote-
ger os direitos dos recém-libertos escravos
e argumento legal usado para transfor-
mar empresas em pessoas jurídicas, ele
traça o perfil psicológico dessa forma de
organização empresarial que entende ter
sido criada para agir como um psicopa-
ta. O seu diagnóstico é A corporação:

A busca patológica por lucro e poder, livro agora lançado no
Brasil, que deu origem ao premiado documentário de mes-
mo nome, já exibido nos cinemas daqui. No livro, e no filme,
Joel analisa as práticas que considera nocivas de corporações
mundiais como General Motors, Enron, Nike, Shell,Wal Mart.
Empresas que, pela própria natureza e com autorização do Esta-
do, só podem se preocupar em gerar riqueza para seus acionis-
tas, sem se importar com as conseqüências para o restante das
pessoas. E que cada vez mais mandam no mundo, conseqüência
da globalização neoliberalista, cujos efeitos fazem eco em países
periféricos como o Brasil - constantemente explorados na sua
força de trabalho e seus recursos naturais. O resultado é um
perfil detalhado da atual ordem econômica mundial, apoiado
por entrevistas de executivos das empresas e estudiosos como
Noam Chomsky, Naomi Klein e Milton Friedman. Da sua sala,
na Universidade de British Columbia, no Canadá, o advogado
com graduação em Oxford e mestrado em Harvard, explicou
por telefone para a CULT a patologia de seu "paciente".



Estado para garantir que o interesse público esteja protegido do caráter explo-

ratório do capitalismo. A dificuldade é que cada vez mais o Estado facilita essas

dinâmicas de exploração. Essa é uma das mensagens centrais do meu livro.

Dessa maneira, vão criar um sistema capitalista que é baseado no interesse

próprio, na produção e acúmulo de riqueza. Se o Estado vai apoiar isso, ele

também tem a responsabilidade fundamental de proteger o interesse público

de ser destruído por essa dinâmica.

CULT - Mas, com as corporações financiando campanhas políticas, é

possível confiar no governo para proteger o interesse público e contro-

lar as companhias?

J.B. - Essa é o problema fundamental que enfrentamos hoje. O Estado foi cap-

turado pelo interesse das corporações não apenas por meio do financiamento

das campanhas políticas e do lobby, mas também pela ameaça de uma coisa

chamada greve do capital: se o governo impuser normas e regulações sobre

a corporação, ela simplesmente vai embora fazer sua sede em outro estado

ou país onde essas restrições não existam. Através de mecanismos diferen-

tes, as corporações exercem influência no Estado, tornando muito difícil para

o governo em exercício proteger o interesse público. É muito difícil dizer para

confiarmos no Estado como ele existe agora. Meu argumento é que, em vez de

abandonar o projeto de ter controle estatal da economia e contarmos apenas

com a sociedade civil e o ativismo nas ruas, o que precisamos fazer é redemo-

cratizar o Estado. Pegar o ideal que fundamenta o estado democrático e fazer

dele uma realidade.

CULT - Você acha que o sistema econômico vi-

gente está nos levando à nossa própria ruína?

Joel Bakan - Até um certo ponto, está sim. O siste-

ma econômico atual funciona melhor quando uma

série de medidas é tomada para que a dinâmica da

ganância não saia de controle. Tanto no nível inter-

nacional como em termos de sistemas regulatórios

locais, temos afrouxado as rédeas e permitido que

decisões orientadas por ganância sejam tomadas

livremente. E isso é perigoso e destrutivo.

CULT - Como evitar isso?

J.B. - Existem muitas maneiras de dominar os

aspectos destrutivos e egoístas do capitalismo

corporativo. O ativismo é muito importante, seja da

sociedade civil, seja de organizações não-gover-

namentais, mas acho que um aspecto necessário

para controlar essas forças é o envolvimento do

CULT - Algum dos candidatos à presidência dos Estados Unidos pode

mudar essa situação?

J.B. - Acho que o sistema político americano é muito enraizado no interesse

corporativo. É um desafio substancial para as pessoas dentro desse siste-

ma, e cidadãos em geral, tentar quebrar as amarras que as corporações têm

no processo político americano. Não acho que seja impossível, mas não acho

que possa ser feito apenas por um presidente. Seja ele Barack Obama, Hillary

Clinton ou qualquer outro. Acho que tem de haver uma ampla atividade dos

cidadãos para convencê-los de que eles têm o poder, o direito e, de fato, a

responsabilidade de tomar o controle do Estado. É assim numa democracia.

Observando os candidatos desta eleição presidencial americana, provavelmen-

te o que tem mais probabilidade de criar esse tipo de sentimento nos cidadãos

é Obama. Não por quem ele é, mas pelo que ele parece estar inspirando entre

os cidadãos: ajudar as pessoas a resgatar seu senso de cidadania.

CULT - Com as corporações sendo transnacionais e atuando em diver-

sos continentes, como os governos podem controlá-las com eficácia?

J.B. - Tornou-se cada vez mais difícil para governos nacionais regular as cor-

porações, mas não acho que seja impossível. O que precisa acontecer é haver

algum tipo de coordenação entre as políticas Iocais e as normas internacio-

nais. O que temos agora são normas internacionais frouxas, em termos de

condições de trabalho e proteção ambiental. E normas internacionais rígidas,

para proteger os interesses das corporações, como a Organização Mundial

do Comércio, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e outras or-

ganizações como essas. Temos que encontrar formas, no nível internacional,
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de os governos se organizarem e criarem normas

que não permitam às corporações evitar as regu-

lações locais. Não acho que o tratado de Kyoto

seja perfeito, nem que a Organização Internacional

do Trabalho seja muito eficiente, mas são tipos de

instituição em que temos de pensar para governar

essas questões em nível internacional.

CULT - Mas mudanças como essas ocorrem

motivadas pelo lucro, certo?

J.B. - Acho que essa é uma teoria de como a his-

tória funciona. Diria que as mudanças nas con-

dições do trabalho, pós-revolução industrial, de-

veram-se ao sangue derramado nas ruas pelos

sindicatos. Os esforços deles de se organizar e ter

suas reivindicações aceitas pelos governos. Existe

pouca coisa que o capital possa ou vá fazer para

proteger o interesse social apenas por protegê-lo.

Se contarmos com essa teoria de que a busca pelo

lucro irá, de alguma maneira, incidentemente, pro-

teger o interesse social e meio-ambiental, acho que

teremos problemas.

CULT - Os presidentes das empresas perce-

bem que os danos que eles causam ao meio

ambiente estão levando o planeta a um colap-

so que pode acabar com o próprio mercado

consumidor?

J.B. - É uma questão interessante, porque Marx,

no Capital, fala da necessidade de a agricultura fa-

zer um rodízio no plantio, sob pena de o solo exau-

rir. De uma certa maneira, ele estava falando da

mesma questão que você levanta. Se você destruir

o meio ambiente e sua força de trabalho comple-

tamente, então não será mais possível explorá-los.

Basicamente, destrói-se a possibilidade de gerar

riqueza. Isso ocorre porque o capitalismo é ineren-

temente autodestrutivo e a corporação é um reflexo

institucional disso. Não existem limitações, no próprio sistema econômico, para

o grau de exploração com o fim de gerar riqueza. A grande dificuldade com

as corporações e os mercados é que eles não têm a capacidade de medir as

coisas a longo prazo. Para os executivos, isso é um ou dois anos à frente, não

10 ou 20 anos ou uma geração. Então, a compulsão para gerar riqueza em

curto prazo é fundamentalmente destrutiva. Para frear esse processo e salvar

o capitalismo, o Estado necessariamente precisa se intrometer. Mas isso tem

acontecido cada vez menos.

CULT - Sendo a responsabilidade social considerada ilegal, como diz

seu livro, se ela atrapalha o objetivo primordial da empresa de gerar lu-

cros para os acionistas, é possível vermos corporações mais responsá-

veis ou é apenas utopia?

J.B. - Não acho que seja utopia. Pelo mundo todo, observamos companhias

que são mais socialmente responsáveis que outras. Algumas perceberam que

existem vantagens estratégicas em ser assim. Se tratarem bem seus empre-

gados, podem conseguir melhores funcionários - Henry Ford sabia disso há

algumas décadas. Se forem socialmente responsáveis e preocupadas com o

meio ambiente, terão mais consumidores e os governos as deixarão em paz.

Existem benefícios que elas podem conseguir agindo dessa maneira, e as

companhias mais espertas descobriram formas de se aproveitar disso. Por

isso, dois problemas persistem: essa responsabilidade sempre será limitada,

e há o risco de as companhias pedirem para os governos pararem de regular,

sob a promessa de que serão responsáveis. Essa é uma equação muito peri-

gosa. Assim mudamos para um modelo em que as corporações decidem. E é

um sistema muito mais frágil e menos confiável, além de ser não-democrático.

CULT - É muito pessimismo imaginar um futuro em que os governos

não existam ou sejam controlados por corporações?

J.B. - Já vivemos num mundo em que as corporações impõem autoridade e

influência substancial sobre os governos. Também estamos num mundo em

que a idéia da democracia está sendo deixada de lado por uma paixão consu-

mista maior das pessoas. Não é nem um pouco improvável, muito menos pes-

simista, imaginar que no futuro a própria noção de democracia e de governos

democráticos deixe de existir nas instituições e na mente das pessoas. Ao lon-

go da história mundial, as pessoas viveram sob diferentes regimes tiranos. Não

é improvável que nosso atual momento democrático passe a ser apenas um

suspiro no curso da história, uma pequena exceção em meio a um passado de
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autoritarismo. Espero que não, mas é um desafio

evitarmos isso. Existem muitas forças nos empur-

rando nessa direção.

CULT - De onde veio a idéia de comparar

as corporações com o perfil psicológico de

um psicopata?

J.B. - Estudei psicologia durante minha graduação

e lembro a definição de psicopata: uma pessoa que

só pensa em seus próprios interesses, é incapaz

de se preocupar com outras pessoas, não tem ne-

nhuma obrigação moral de obedecer à lei e ex-

plora os outros para o próprio benefício. Quando

aprendi sobre as corporações, durante a faculdade

de Direito, descobri dois princípios fundamentais

da lei corporativa: a corporação é uma pessoa, e

ela tem de agir sempre no seu próprio interesse.

Isso é muito curioso porque nós, enquanto socie-

dade, basicamente criamos uma pessoa e lhe de-

mos personalidade psicopata.

CULT - No entanto, você aponta no seu

livro que esse perfil não se aplica aos executi-

vos das empresas. Como eles convivem com

essa dualidade?

J.B. - A melhor analogia que posso fazer é com o

hóquei no gelo, um esporte muito violento. Quando

você é um jogador e entra no campo, faz coisas

muito mesquinhas e más com os outros jogadores.

Você machuca as pessoas e no máximo recebe

uma punição de dois minutos fora do jogo. É um

pouco parecido com ser um executivo de uma

corporação. Você é uma ótima pessoa na sua vida

normal, mas, quando vai para o trabalho, é como

um jogador de hóquei entrando no campo. É um

mundo em que se espera de você fazer coisas

más, machucar as pessoas, o que for necessá-

rio para marcar um gol. Você joga de acordo com

as regras. E essas podem ser bem brutais. Quando

você sai do campo, volta a ser uma pessoa normal.

Provavelmente, você pode fazer a mesma analo-

gia com futebol, embora seja um esporte menos

violento. É assim que os executivos se dividem em

duas personalidades diferentes. Obviamente, isso

varia de indivíduo para indivíduo. Tenho certeza que

existem pessoas cuja maldade como executivos

se reflete na sua maldade na vida normal. Mas o

que tento dizer no livro é que não se pode colocar

a culpa de toda a maldade das corporações nas

pessoas que as comandam. Isso é muito simplista

e não leva em conta as dinâmicas das instituições e

como os executivos se envolvem nelas.

CULT - Mas a corporação joga no mundo real...

J.B. - Sim, isso é o mais perigoso. O problema com

o jogo corporativo é que - enquanto penso que a

mesma dinâmica psicológica se aplica, executivos

pensam que estão num jogo - isso acontece no

mundo real e tem efeitos. O meio ambiente está sen-

do destruído, trabalhadores estão sendo prejudica-

dos, e por aí vai. O que quero entender é como es-

sas pessoas - que são boas, têm filhos, vão para a

igreja, contribuem com sua comunidade - podem se

envolver com empresas que fazem coisas horríveis.

CULT - É uma boa idéia colocar serviços

públicos na mão de empresas que pensam

e agem dessa maneira? Você é a favor de

privatizações?

J.B. - Não, não sou a favor. Pelas razões que dis-

cutimos em relação à natureza das corporações.

Para mim existe uma contradição em oferecer um

serviço público fundamental, do qual as pessoas

realmente precisam, através de uma instituição que

só se preocupa com os próprios interesses. Não

sou a favor disso.
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CULT - Num país historicamente mal adminis-

trado como o Brasil, tivemos muitas privatiza-

ções na última década e os serviços, a curto

prazo, parecem ter melhorado...

J.B. - É pouco recomendado ser fundamentalista

sobre como você vai oferecer um serviço. Existem

ocasiões em que as privatizações podem ser uma

ferramenta útil da política pública, se o governo

mantiver um controle significativo para regular o

que é feito pela companhia dentro do mercado. O

problema é que, pelo menos na América do Norte,

a privatização tende a ser guiada por motivações

filosóficas e ideológicas. Uma vez que você priva-

tiza algo, isso passa a operar de acordo com os

princípios do mercado. Temos alguns exemplos no

meu livro de desastres completos. A desregulação

do serviço de energia elétrica na Califórnia foi tão

completa que o governo perdeu todo o controle

que tinha sobre os provedores de energia, o que

permitiu que a Enron pudesse manipular o mercado

- criando faltas de energia artificiais que levavam a

blecautes. Quando as regulações foram restituídas,

iniciaram-se os eventos que levaram à falência da

Enron. Então, tanto o sucesso quanto a queda da

Enron, bem como os blecautes e os danos sofri-

dos pelos consumidores pela falta de energia, tudo

foi resultado da desregulação. Uma falha massi-

va, porque o governo perdeu total controle sobre

aquele serviço. Não estou dizendo que em alguns

lugares não possa haver um papel para compa-

nhias privadas que tenham missão muito definida

e que sejam controladas de perto por agências

reguladoras governamentais. Além disso, não diria

que os serviços públicos sejam bem fornecidos

pelos governos. A história mostra que, normalmen-

te, existe corrupção e ineficiência. O que quero

argumentar é que, por princípio, serviços públicos

essenciais devem ser fornecidos com vigilância

substancial, potencialmente por agências que se-

jam parte da esfera pública.

CULT - O que você acha desses novos go-

vernos de esquerda da América Latina?

Como Hugo Chávez, na Venezuela, e Evo

Morales, na Bolívia.

J.B. - É difícil colocar esses governos num bloco

só. Cada um deles é diferente dos outros e tem

problemas diferentes. No entanto, o que eles têm

em comum é a sensibilidade de que o Estado

tem papel importante para garantir a proteção dos

interesses públicos e coletivos; e que, conquanto o mercado e as corporações

também tenham papel importante, eles não são sagrados - são maneiras de

alcançar objetivos públicos, em vez de um fim.

CULT - Você é a favor de programas de distribuição de renda como os

que Lula está fazendo no Brasil?

J.B. - Tentativas sérias de promover uma distribuição mais igual de renda são

cruciais e parabenizo o governo brasileiro por reconhecer esse fato. Mais im-

portante: embora a redistribuição de renda seja particularmente urgente em

países mais pobres, é também um problema crítico em países como Canadá e

Estados Unidos.

CULT - O exemplo da Bolívia, que você mostra em seu livro, da popu-

lação retomando o controle dos recursos hídricos que haviam sido

privatizados, é uma maneira de lutar contra o poder corporativo? Você

percebe movimentos como esse acontecendo em outros países?

J.B. - Sim, especialmente em torno de privatização da água mesmo. As pes-

soas tendem a ser mais cientes de realidades econômicas para as quais os

economistas parecem ser cegos - ou seja, existem certos tipos de bens coleti-

vos e serviços que não podem ser oferecidos pelo mercado. Água não é como

uma camiseta ou uma televisão. É um bem necessário para a sobrevivência

das sociedades e dos indivíduos, sendo essencial para a produção de alimen-

tos. Precisa ser distribuído por instituições cujo objetivo principal é garantir for-

necimento igual, adequado, justo e eficiente. Dentro de uma corporação, esses

objetivos são sempre incidentais ao objetivo principal de gerar lucro. O interes-

se da corporação, não o das pessoas, é o que importa. As pessoas entendem

isso, mesmo que os economistas não entendam.

CULT - O senhor investe no mercado de ações?

J.B. - Tento não investir, prefiro comprar títulos públicos. Porém, meu fundo de

pensão do trabalho investe no mercado de ações. Não tenho controle sobre isso.

CULT - É possível as pessoas tomarem atitudes contra as companhias

através do mercado de ações?

J.B. - Acho que existem diversos lugares no mercado através dos quais pode-

mos controlar as corporações. Como consumidores, podemos escolher não
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"O capitalismo é inerentemente autodestrutivo e
a corporação é um reflexo institucional disso. Não

existem limitações, no próprio sistema econômico, para
o grau de exploração com o fim de gerar riqueza"

comprar produtos de uma companhia que está

acabando com o meio ambiente. Como acionista,

você pode vender suas ações de companhias más

e comprar de outras melhores. A dificuldade é que,

geralmente, quando as pessoas estão operando

no mercado, elas não se vêem como atores polí-

ticos. A maioria só tenta achar o melhor produto

pelo preço mais barato ou a ação que traga o me-

lhor retorno para seu investimento. Embora apoie

pessoas que tentam ser consumidores e investi-

dores responsáveis, não acho que isso seja um

substituto para uma regulação democraticamente

criada. Controlar corporações é um problema mul-

tifacetado, não existe uma solução mágica para

resolver tudo. Inevitavelmente, somos participan-

tes do sistema capitalista corporativo: trabalhamos

para as corporações, compramos seus produtos,

investimos em suas ações. Somos vítimas e benefi-

ciários do que elas fazem. É como a igreja medie-

val. É um sistema totalitário. Não podemos fugir

dele de uma maneira realista. O que podemos fazer

é descobrir os pontos de pressão dentro desse sis-

tema e tentarmos controlá-los, exercendo pressão

nesses pontos. O fundamental é forçar o Estado

a se envolver novamente, para equilibrar a criação

de riqueza e a proteção de outros interesses. O

Estado cria a corporação e o sistema do mercado,

então é ele que pode efetivamente conter seus im-

pulsos destrutivos.

CULT - Por que filmes como o seu têm tanto

apelo junto ao público?

J.B. - Esses filmes fazem efeito porque as notícias

que recebemos na televisão e nos jornais tornaram-

se empobrecidas e pouco críticas. Acho que existe

uma forte percepção, entre as pessoas, de que

estamos indo numa direção destrutiva e não-sustentável. Quando elas lêem os

jornais e assistem ao noticiário, a não ser que estejam lendo revistas como a

sua [risos] - revistas mais inteligentes -, percebem que a mídia de massa não

faz um bom trabalho ao lidar com assuntos que as pessoas sabem que são

importantes. Os documentários ocupam esse vazio. Por isso são tão popula-

res. De uma certa maneira, é um substituto do que o jornalismo investigativo

costumava fazer.

CULT - Você acha que esse livro poderia ter sido feito nos Estados Unidos?

J.B. - Numa palavra, não. Nem o filme. No Canadá, fazemos um bom trabalho

em criticar os Estados Unidos [risos], porque nossa tradição política tende a ser

diferente, mais socialista. E também porque vivemos ao lado dos EUA e somos

muito afetados pelo que acontece lá, mas não fazemos parte daquilo. Isso nos

dá uma distância e uma habilidade de ver as coisas de um jeito diferente. Além

do que, não tenho certeza se conseguiríamos o financiamento necessário para

fazer o filme nos Estados Unidos. Porque ele foi pago, em sua maior parte, pelo

governo canadense. Nos EUA, não existem muitas oportunidades de conseguir

financiamento público para fazer filmes. B

Text Box
Fonte: Cult, ano 11, n. 124, p. 8-13, maio . 2008.




