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Este livro apresenta uma discussao critica sobre a divisao 

internacional do trabalho e o metodo da economia. Ainda 

assim, o leitor deve saber que essa discussao faz parte de urn 

programa intelectual maior, que se rebela contra as tendencias 

hoje predominantes nas ciencias sociais e humanidades. Busca 

alternativas aos padr6es e suposis;6es das sociedades contemporaneas. 

Tenta dar novo significado as ideias revolucionarias de liberas;ao e 

poder humanos que, nos ultimos seculos, agitaram todo 0 mundo. 

Vira o pensamento contra o destino. 

Necessidades folsas (Boitempo, 2005), Social theory: its situation 

and its task (Verso, 2004) e Plasticity into power (Verso, 2004) levam 

a frente esse programa como teoria social. 0 direito e 0 futuro da 

democracia (Boitempo, 2004) promove-o na disciplina que, junto 

com a economia politica, oferece os instrumentos mais promissores 

para reimaginar a organizas;ao da vida social. Democracia realizada: 

a alternativa progressista (Boitempo, 1999) e What should the left 

propose? (Verso, 2005) desenvolvem-no como proposta institucional. 

Paixao: um ensaio sobre personalidade (Boitempo, 1998) e The self 

awakened: pragmatism unbound (Harvard University Press, 2007) 

aprofundam-no e generalizam-no como conceito filos6fico. 

Outros textos desse programa intelectual estao disponiveis em 

<www.robertounger.net>. 
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Temas e ambito deste livro 

ideia de livre-comercio combina interesse te6rico e significado 

pritico. Leva-nos ao coras:ao da teoria economica e ao meio dos 

debates sobre a economia mundial. Tornou-se, multo mais que 

um slogan a invocar, uma promessa ou amea<;:a, uma verdade quase evidente 

por si mesma ou motivo de perplexidade, o orgulho da mais dura das duras 

ciencias sociais e o bicho-papao dos que resistem as suas condus6es. 

Se os paises se especializam no que produzem, todo o mundo pode colher 

os beneficios. E uma simples mensagem de enorme for<;:a, e promete maiores 

riquezas e mais liberdade. 

Como tema de interesse te6rico, o livre-comerdo leva ao santuario interno 

da teorizas:ao economica. A cren<;:a nos ganhos a serem obtidos com o livre

comercio, na base de vantagem comparativa inicial ou construida, ha muito 

foi reconhecida como uma das ideias mais contraintuitivas e caracterfsticas da 

economia. Trata-se de um conceito que incorpora o mais difundido tema na 

analise economica: a ideia da troca, por um beneficia redproco, entre produ

tores especializados, numa divisao de trabalho e do mercado como forma de 

coopera<;:ao entre estranhos, nem amigos nem inimigos, que precisam apenas 

do frio cilculo do interesse para estabelecer uma liga<;:ao comum pritica. 0 

mais profunda motivo de apelo do livre-comercio resulta da convic<;:ao de 

que nao e uma ferramenta, mas antes, como afirmou Alfred Marshall: "a 

ausencia de qualquer ferramenta". 



10 A reinven~ao do livre-comercio 

Como uma questao de significado pdtico, o livre-comercio destaca-se no 

meio dos debates contemporaneos sobre a globalizac;:ao: 0 sistema de comer

do do mundo e tao parte central do atual regime de globalizac;:ao quanto a 

doutrina do livre-comercio e a mais simples e penetrante expressao da analise 

economica posta em uso pratico. Se podemos mudar o que significa e como 

se organiza o livre-comercio, podemos fazer o mesmo, em termos mais ge

rais, com a globalizac;:ao. E se podemos ter a globalizac;:ao em nossos termos, 

e nao nos das forc;:as supostamente irresisdveis que se alega representarem, 

cancelam-se todas as apostas: somos mais livres do que supomos para tornar 

a pensar e reconstruir. 

A doutrina do livre-comercio, como foi entendida, no fundo tern defeitos. 

Nao se pode remediar as falhas com uma serie de adjetivac;:6es localizadas 

de analise e politica. A alternativa nao e aceitar uma teoria que justifique 

o protecionismo, mas rejeitar e revisar os termos em que ha muito se faz o 

debate entre livre-comercio e protecionismo. Essa revisao tern implicac;:6es 

para 0 metodo da economia. 

A questao de maior significado teo rico que surge de minha argumentac;ao 

e que Uffi sistema de livre-comercio sera 0 mais vantajoso para OS que nele se 

empenham (sejam paises soberanos ou nao) se lhes permitir a maior liberdade 

experimental possivel para mudar de praticas e instituic;:6es de produc;ao. 

Essa liberdade de revisao, porem, talvez conflite com o que se entende ser e 

exigir, por tradic;:ao, o livre-comercio. 

A questao de maior importincia pratica, em intima relac;:ao com esse con

ceito te6rico, e que nao faz sentido organizar 0 sistema de comercio mundial 

em torno da meta de maximizac;:ao do livre-comercio, no sentido em que nos 

acostumamos a defini-lo. A obstinada insistencia na maximizac;:ao do livre

comercio da muito pouco peso a urn imperativo que se revela de vital, na 

verdade crescente, significado: a necessidade de cada pais, mais rico ou mais 

pobre, evitar o confinamento duradouro num lugar espedfico na divis:io inter

nacional do trabalho e em estilos de produc;::io, estrategias de desenvolvimento 

e conjuntos de instituic;:6es que podem contribuir para esse confinamento. 

Se o t6pico imediato deste livro e o debate sobre livre-comercio e a forma 

de economia internacional aberta, OS temas ultimos sao a divis:io mundial 
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do trabalho e o metodo da economia. Nao podemos fugir dos limites da 

discussao sobre livre-comercio e prote<;:ao e fazer justi<;:a as possibilidades de 

globaliza<;:ao sem mudar algumas de nossas suposi<;:6es mais basicas sobre 

economias de mercado e divisao do trabalho. Que o futuro do crescimento 

econ6mico esta na inova<;:ao permanente e nao na coercitiva extra<;:ao de urn 

excedente social, que a liberdade de combinar experimentalmente pessoas, 

ideias e coisas deve portanto ser desimpedida de todas as limita<;:6es insti

tucionais e dogmas desnecessarios, que a melhor economia de mercado e 

aquela que da maior oportunidade a maioria das pessoas das mais variadas 

maneiras, que urn sistema economico livre deve basear-se no livre trabalho, 

e que a capacidade de usar o poder do governo para ampliar oportunidades 

s6 pode ser exercida na medida em que o Estado deixa de estar no bolso de 

interesses privilegiados e endinheirados - todas essas sao platitudes do dis

curso contemporaneo, aceito com o maior entusiasmo pelos que colaboram 

com a ditadura da falta de alternativas sob a qual o mundo agora se curva. 

0 lugar das palavras dessa litania, porem, e na boca dos revolucionarios. 

Pensa-las ate o fim e revisar nossas ideias sabre o que mais importa nas 

economias de mercado e na divisao de trabalho na oficina, na economia 

nacional ou em todo o mundo. Tornar essas palavras reais e rebelar-se contra 

as institui<;:6es nas quais as economias de mercado e a divisao de trabalho 

continuam corporificadas. 

Trata-se de uma tarefa intelectual para a qual OS atuais metodos de eco

nomia nao servem. Seria tentador adotar uma estrategia de cautela, insistir 

em que a economia, purgada de aplica<;:6es abusivas e devolvida a pureza 

analitica, oferece ajuda e nao imp6e obstaculos a tal campanha. Neste livro 

eu rejeito tal ideia: sua aparente modestia nao esconde sua falsidade. A pratica 

da analise economica inaugurada em fins do seculo XIX por Walras, Jevons 

e Menger, que veio a ser rotulada de "marginalismo" e orientou a corrente 

principal da posterior teoria econ6mica e culminou na teoria do equilibria 

geral, nao apenas nao basta para a execu<;:ao da tarefa, mas tambem, em 

certos aspectos decisivos, e incompativel com ela. 

Se a economia continua a osdlar entre a pureza da analise, renunciando 

a ideias e receitas explicativas polemicas, e os abusos em sua aplicas:ao, igua-
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lando sem justifica<_;:ao conceitos abstratos, como a ideia de uma economia 

de mercado, com arranjos economicos espedficos e ocasionais, nao abrid. 

o caminho. Atrapalhara. Ha muitas variedades passadas e presentes de 

analise economica, desde a velha economia institudonal a nova economia 

comportamental, que sugerem diferentes metodos e dire<_;:oes. Contudo, nao 

se desenvolveram - e nem talvez possam desenvolver-se - de forma a lidar 

com os problemas centrais da argumenta<_;:ao deste Hvro. A sua incapacidade 

intrinseca de imaginar as formas possfveis da vida economica restringe a sua 

visao das formas atuais.1 Por esses motivos, a tentativa aqui desenvolvida de 

revisar os termos da controversia tradicional sobre livre-comercio e prote<_;:ao 

e reconsiderar a natureza e perspectivas da divisao de trabalho no mundo 

tambem leva a uma discussao dos metodos da economia. 

0 capitulo 1 explica por que ha problemas tanto te6ricos quanta praticos 

com a doutrina do livre-comercio. Ele come<_;:a enumerando uma serie de 

enigmas sabre a natureza e os beneficios do livre-comercio, que o desen

volvimento das ideias economicas tern mais aprofundado do que resolvido. 

Prossegue com a discussao sobre o fracasso da hist6ria em confirmar a 

doutrina: nunca urn programa pratico gozou de tanto presdgio com tao 

pouca justifica<_;:ao na experiencia hist6rica. Termina discutindo por que 

uma doutrina com pes de barro tern sido capaz de talhar uma figura tao 

imponente nos debates do mundo moderno. 

0 capitulo 2 trata do nucleo intelectual da argumenta<_;:ao em favor do 

comerdo: a doutrina da vantagem comparativa. Essa doutrina revela-se in

completa numa serie de modos interligados. Para interpretar corretamente 

1 A "nova economia institucional" de fins do seculo XX, ao contririo da economia institucional 

alema ou americana, do final do seculo XIX e come~o do seculo XX, respectivamente, nao e urn 

exemplo de ruptura com o pensamento dominante. Comprometida com as ideias de convergencia 

institucional e determinismo funcional, explica o arcabou~o institucional da atividade econ6mica, 

incluindo as institui<;6es das economias de mercado existentes, de urn modo que faz estes arranjos 

parecerem naturais ou configura<;ao necessaria das economias avan<;adas. Como resultado, desperdi<;a 

a oportunidade intelectual apresentada pelo estudo de institui<;6es e vern para representar uma 

economia anti-institucional. Hi poucos exemplos mais chocantes de hegelianismo direitista- o 

real e racional- presentes nas ciencias sociais hoje. 
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o que diz, temos de combina-la com muita coisa que falha em dizer. 0 

significado da parte que temos, porem, depende da parte que falta. A cri

tica da teoria da vantagem comparativa leva diretamente a critica do estilo 

dominante de analise economica; as afirmas;6es modernas daquela teoria 

estao entre as express6es mais dpicas deste estilo. 

0 capitulo 3 explica a incompletude da doutrina da vantagem compara

tiva. E o faz apresentando ideias - sobre comercio internacional e, mais em 

geral, sobre a economia de mercado e a divisao de trabalho - que podem 

conciliar os enigmas e os fatos explorados nos primeiros dois capitulos. Em 

particular, essas ideias oferecem pes;as para montar uma nova visao do livre

comercio. Nao podemos criar uma melhor visao- capaz de transcender 

as condis;6es convencionais do debate entre adeptos do livre-comercio e 

protecionistas - sem questionar e revisar as premissas das quais depende a 

doutrina tradicional. 

Tais suposis;6es referem-se a algumas das ideias mais basicas na economia: 

a natureza da economia de mercado e das formas institucionais alternativas 

que pode tomar; os motivos pelos quais alguns dos problemas centrais de uma 

economia devem ser resolvidos fora dela, na politica, e como a organizas;ao 

da politica e entao decisiva no tipo de vida economica; as caracteristicas da 

divisao do trabalho - no local de trabalho, num pais ou no mundo inteiro 

- mais importantes para a inovas;ao e o crescimento; e o modo como deve

mos pensar na divisao de trabalho livrando-nos da tirania das ideias as quais 

a fabrica de alfinete de Adam Smith e a linha de montagem de Henry Ford 

tiveram de se ajustar. Descobre-se que repensar o livre-comercio depende de 

muito mais que ideias sobre comercio. 

Essas opini6es formam o pano de fundo para o desenvolvimento e a de

fesa das tn~s teses sobre livre-comercio apresentadas no capitulo 4: primeiro, 

as circunstancias economicas em que e provavel 0 livre-comercio ser mais 

benefico ou mais perigoso; segundo, as circunsd.ncias politicas em que e 

provavel as restris;6es ao comercio servirem a interesses maiores ou mais mes

quinhos; e terceiro, a paradoxa! e mal-entendida relas;ao entre os diferentes 

modos em que o livre-comercio - ou, de um modo mais geral, uma livre 

economia- pode ser livre. Reunidas, essas teses formam os elementos de um 
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modo de pensar sabre o livre-comercio. Tambem oferecem os rudimentos de 

uma visao da constrU<;:ao de uma economia mundial aberta. E urn modo de 

pensar que nem reafirma nem repudia o compromisso tradicional do livre

comercio como parte indispensavel da estrada para o progresso global. 0 

que tern a dizer talvez nao seja adequadamente captado dentro das condi<;:oes 

das conhecidas disputas entre adeptos do livre-comercio e protecionistas. 

0 capitulo 5 explora as programaticas implica<;:oes da analise, suas con

sequencias para a reforma do sistema de comercio mundial, e tambem para 

a reorienta<;:ao de estrategias de desenvolvimento nacional. 0 livre-comercio 

forma o nudeo da teoria e pd.tica da globaliza<;:ao. N6s nos acostumamos 

a ideia de que tudo que podemos fazer com a globaliza<;:ao e te-la mais ou 

menos, ou te-la mais devagar ou mais depressa. A argumenta<;:ao deste livro 

leva a conclusao de que podemos e devemos ter livre-comercio e globaliza<;:ao 

em condi<;:6es diferentes daquelas em que agora os encontramos. E preciso 

nao apenas dosa-los ou dar-lhes ritmo; mas repensa-los e refaze-los. As ideias 

sozinhas nao podem produzir tal reorientas;ao. Mas nao podemos geri-la 

sem as ideias. 



Capitulo 1 
Problemas: os enigmas do livre-comercio 

Problemas conheddos, solu~oes inquiet:antes 

Comes;o enumerando alguns problemas conhecidos na doutrina do livre

comercio feito com base nas linhas especializadas de produs;ao dentro da 

divisao internacional de trabalho, em particular quando tais especializas;6es 

nadonais sao motivadas pela vantagem comparativa.2 Esses problemas

e as solus;6es propostas - nao foram pensados para desacreditar a visao 

central da doutrina ou sua consequencia programatica, a vantagem do livre-

2 Diz-se que urn pais desfruta de vantagem absoluta sobre outro na prodw;:ao de urn bern se pode 

produzi-lo de forma mais eficaz, isto e, a urn custo mais baixo que esse outro. Diz-se que ele des

fruta vantagem comparativa em rela<;:ao a outro na produ<;:ao de urn bern se pode produzi-lo a urn 

custo de oportunidade mais baixo que o outro, ou seja, com relativamente menos oportunidade 

para destinar os recursos que dedica a produ<;:ao daquele bern a urn uso mais eficiente. 0 pais 

que nao goza de vantagem absoluta na produ<;:ao de urn bern pode ainda assim ter uma vantagem 

comparativa. Essa vantagem comparativa expande muito a base para a especializa<;:ao internacio

nal da produ<;:ao. Por essa razao, e por ser contraintuitivo em seu significado e profunda em suas 

consequencias, tern sido, desde a formula<;:ao por David Ricardo quase 200 anos atras, a base do 

pensamento sobre o comercio internacional. 0 proximo capitulo trata de forma extensa da doutrina 

da vantagem comparativa. A distin<;:ao entre vantagem absoluta e comparativa e em grande parte 

irrelevante para as quest6es intrigantes relacionadas logo abaixo, embora a vantagem comparativa, 

e nao a absoluta, possa ser naturalmente encarada como o campo principal de sua aplica<;:ao. Deste 

modo, uso na lista seguinte o simples termo "vantagem". 
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comercio. Na verdade, nao o fazem. Ainda assim, impoem urn desafio que 

0 pensamento contemporaneo sobre comercio e livre-comercio ainda nao 

enfrentou de forma adequada. Como, por que e com que resultado se con

tinuou a fugir da fors;a desse desafio, e urn assunto que exige mais reflexao. 

Pensem numa breve e nao exaustiva lista dessas objes;oes e complicas;oes hi 

muito reconhecidas. 

1. A suposis;ao de uma alocas;ao umca e eficiente de especializas;oes 

produtivas entre paises numa divisao internacional de trabalho: quem vai 

produzir o que. Mesmo que suponhamos a vantagem comparativa como 

definida e nao como algo que pode ser construfdo (veja a proxima proposis;ao 

nesta lista), seria mais realista supor que existem conjuntos alternativos de 

alocas;oes eficientes de vantagem entre as economias, da mesma forma que 

modos multiplos em que qualquer economia pode estar em equillbrio, cada 

urn com consequencias diferentes para o bem-estar e o crescimento nacio

nal. Quanto menos a vantagem for determinada pela natureza, maior sera, 

provavelmente, a importancia da existencia de multiplas solus;oes eficientes 

para a distribuis;ao de papeis nacionais especializados em comercio mundial. 

Cada uma dessas alocas;oes ted. resultados distintos para o bem-estar e o 

crescimento. 

2. A suposis;ao de que a vantagem e mais preestabelecida que construfda 

torna-se menos sustentivel quando nos afastamos da hip6tese de vantagem 

natural. 0 exemplo mais tangivel de vantagem construida e a crias;ao das 

economias de escala e escopo, e tambem de concentras;oes de habilidade, 

numa linha de comercio em que urn pais pode nao ter tido qualquer vantagem 

natural. Porem, uma vez admitido o prindpio segundo o qual a iniciativa 

governamental e a as;ao coletiva podem criar uma vantagem, ele serve para 

explicar casos de sucesso ou fracasso de urn pafs, incluindo instituis;oes e 

pd.ticas, sociais e politicas, e tambem econ6micas. A teoria do comercio teve 

dificuldade para chegar a termos sobre como ocorre a construs;ao da vanta

gem, pela mesma razao que levava a economia em geral a ter dificuldade para 

tratar de como se estabelecem e modificam as suposis;oes institucionais e psi

col6gicas de maximizas;ao do comportamento numa economia de mercado. 
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3. A suposi<;:ao de que podem ser descartadas as duas obje<;:6es anteriores 

afirmando que qualquer vantagem, quando nao dada por natureza, sed. 

gerada pela propria atividade de mercado ou produzida por interven<;:ao go

vernamental, com todos os riscos consequentes (escolher os favoritos, montar 

em pangares). De fato, a vantagem sempre foi formada por uma combina<;:ao 

de empreendimento privado e a<;:ao publica. Tao logo reconhecemos esse 

fato, porem, percebemos que nao ha qualquer conjunto fechado de formas 

institucionais possiveis de tal combina<;:ao. Na verdade, nao existe qualquer 

realiza<;:ao institucional unica de livre-comercio mundial. 

0 conceito de economia de mercado e, em termos institucionais, in

determinado. Quer dizer, pode-se realiza-lo em diferentes dire<;:6es legais 

e institucionais, cada uma com consequencias dramaticas para todos os 

aspectos da vida social, incluindo a estrutura de classe da sociedade e a 

distribui<;:ao de riqueza e poder. A ideia de urn regime universal de livre

comercio e indeterminada, em termos institucionais, no mesmo sentido e 

pelos mesmos motivos. Saber qual das realiza<;:6es institucionais prevalece 

tern enorme importancia para o futuro da humanidade. Esses debates nao 

podem ser tratados utilizando-se as mesmas categorias de controversias ha 

muito existentes sobre livre-comercio e prote<;:ao. 

4. A suposi<;:ao de que, corrigindo as imperfei<;:6es de mercado (de acordo 

com a formula: primeiro conserte-as; se nao funcionar, compense com uma 

iniciativa interna; so como ultimo recurso imponha restri<;:ao ao comercio), 

podemos passar da eficiencia estcitica do livre-comercio a intertemporal, e des

ta ao seu efeito benefico sobre o crescimento economico. De fato, o primeiro 

vinculo logico so e valido se a eficiencia intertemporal for definida de modo 

tao estreito que a prive de interesse teorico ou pd.tico, eo segundo (como as 

observa<;:6es anteriores sobre a experiencia historica confirmam) nao existe. 

Alem disso, o argumento de imperfei<;:6es de mercado, aplicado a "indus

tria infante" e ao "poder de monopolio no comercio" em defesa da prote<;:ao, 

banaliza o ponto central: nao como restabelecer o mercado ou o que fazer 

quando ele falha, mas que tipo de mercado - com base em quais institui

<;:6es e praticas- estabelecer em primeiro lugar. Nao podemos alcan<;:ar esse 

ponto concentrando-nos apenas na vantagem, preestabelecida ou construida; 
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pelo contrario, a analise da vantagem pressup6e que ja resolvemos o assunto 

a contento. Nao resolvemos. 

5. A suposis;ao de que a politica do comercio de urn pais nao deve ser 

influenciada pela vontade de seus parceiros comerciais de abolir ou dimi

nuir as restris;6es ao comercio. A visao tradicional (contra a qual a teoria de 

comercio estrategico ensaiou uma limitada revolta) tern sido de que, embora 

os desmentidos no mundo real a essa suposis;ao possam justificar o recurso 

circunstancial a reciprocidade e a retalias;ao, nao comprometem a validade 

de urn regime de comercio tao universal e livre quanta possivel. 

6. Se, porem, todo o sistema de comercio mundial e todas as instituis;6es 

e prciticas que o caracterizam em qualquer drcunsd.ncia hist6rica sao par

ticulares e contingentes, se nao puderem ser deduzidos pela analise pura da 

ideia de livre-comerdo, se forem produtos do deslocamento de conflitos de 

interesse e de mudans;as de visao no cenario mundial, se portanto trazem as 

profundas marcas digitais de estrategias de todo mundo, e se for provavel que 

as estrategias de algumas potencias economicas preponderantes se revelem 

decisivas na determinas;ao do seu conteudo, entao a suposis;ao de que a poli

tica de comercio de urn pais deve ser independente das concess6es comerciais 

que obtem dos paises com os quais negocia faz pouco sentido. teoria do 

comercio estrategico nao foi longe o suficiente para resistir a essa suposis;ao. 

Uma duvida ocorre a qualquer leitor deste livro que tenha estudado a his

t6ria dos debates sobre livre-comercio e protes;ao. Tudo e bern conhecido nesta 

breve lista de ambiguidades e falhas na doutrina tradicional de livre-comercio 

baseada na vantagem comparativa ou absoluta. 0 interesse da lista esta na 

combinas;ao das ideias que a constituem, em aprofunda-las e generaliza-las, e 

em compreender as implicas;6es nao reconhecidas. 0 estudioso da polemica 

sobre livre-comercio, porem, objetarci que a hist6ria do debate se preocupou 

em grande parte com crens;as de ordem bern diferente. Com essas crens;as, 

as propostas da pequena lista nao tern qualquer rela«;:ao evidente. 

Pode-se por em grande parte as objes;6es ao livre-comercio tradicional 

em duas categorias. Em uma, ficam os argumentos sabre os casos espedais 

em que se justificam as restris;6es ao comercio, devido a nao solus;ao do que 
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hoje descreveriamos como urn problema de ac;:ao coletiva na criac;:ao de urn 

regime de livre-comercio universal. Se OS mercados nao sao universalmente 

abertos, talvez nao seja, em certas condic;:6es, do interesse de todas as partes 

envolvidas no comercio de agir como se fossem; isto e, pode nao interessar

lhes oferecer aos parceiros comerciais uma total eliminac;:ao de restric;:6es ao 

comercio de modo unilateral e sem reciprocidade. Essa afirmac;:ao constituia 

0 nucleo da argumentac;:ao de Robert Torrent sobre OS "termos de comercio". 

Trata-se de uma argumentac;:ao que sempre provocou uma resposta dupla 

dos defensores do livre-comercio como o entendemos convencionalmente. 

Uma enfatiza como sao especiais as condic;:6es sob as quais a restric;:ao pode 

ser mais vantajosa que a protec;:ao sem reciprocidade. A outra insiste na pro

babilidade de que a pdtica real da protec;:ao desperdice os pr6prios beneficios 

te6ricos pondo-se a servic;:o de interesses poderosos e de dogmas de ocasiao. 

Numa segunda categoria, encaixam-se os argumentos que tratam dos efei

tos distributivos perversos decorrentes do livre-comercio numa determinada 

situac;:ao, tanto entre setores da economia quanta entre as classes sociais. Nessa 

segunda categoria se enquadra o "argumento dos rendimentos crescentes" 

defendido por Frank (segundo o qual se a manufatura tern rendimentos 

crescentes de escala e a agricultura tern rendimentos decrescentes, quando 

urn pais importa hens manufaturados e se especializa em agricultura, pode 

ter razao de impor uma tarifa sabre produtos manufaturados importados 

a fim de encorajar uma mudanc;:a para a produc;:ao industrial de mais alta 

produtividade, com seus rendimentos de escala crescentes), o "argumento 

do diferencial de salirio" de Mihail Manoi:lescu (segundo o qual os paises 

em desenvolvimento tern justificativas para impor restric;:6es ao comercio 

para encorajar a migrac;:ao do trabalho do setor agricola de baixo salirio e 

baixa produtividade para o industrial de alto salirio e alta produtividade), o 

chamado argumento australiano de James Bristock Bridgen (de acordo com 

o qual poderiam ser justificadas restric;:6es ao comercio por parte de paises 

com tal dotac;:ao de recursos naturais que, embora enfrentando rendimen

tos decrescentes na agricultura, continuam a especializar-se na economia 

mundial como exportadores agricolas), e o teorema de Stolper-Samuelson 

(de acordo com o qual a tarifa de importac;:ao pode elevar a renda real do 
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trabalho e reduzir a do capital quando o setor de substitui<;:ao de irnporta<;:6es 

produz urn bern de trabalho intensivo). 

0 elemento cornum nos argurnentos da segunda categoria e a afirma<;:ao 

de que, nas condi<;:6es espedais estipuladas por cada urn deles, o livre-corner

do pode produzir uma redistribuis;ao de ganhos entre setores de produ<;:ao 

ou entre classes sodais, que, em termos econ6micos, nao convenha nem seja 

socialmente desejavel, porque impede a economia nacional de subir mais 

depressa a escada da produtividade. 

Os dois conjuntos de argumentos referem-se a circunstancias nas quais, 

pot motivos particulates, a defesa do livre-comercio talvez nao conven<;:a. 

Nao oferecem uma base para resistir a ideia de livre-comercio alem dessas 

circunstincias nem para promover a revisao dos seus beneficios. Refor<;:am 

assim a afirma<;:ao de John Stuart Mill, de que "a doutrina protecionista 

encontra apoio em determinados casos" - e s6 neles. 

0 resultado foi provocar nos defensores da doutrina do livre-comerdo 

uma resposta que conseguiu roubar dessas objes;6es as vantagens competitivas 

ou aos efeitos distributivos do comerdo mais livre rnuito da for<;:a te6rica e 

pratica. A resposta vern em duas partes. A primeira interpreta cada urn dos 

argumentos como a descri<;:ao de uma armadilha de baixa produtividade. A 

sa1da da armadilha, dizem os devotos do livre-comercio, nao e restringir a 

abertura no mercado global; mas, sim, radicalizar a abertura no mercado in

terno por meio de competitividade, flexibilidade, educas;ao para a qualifica<;:ao, 

treinamento e estabelecimento de padr6es de qualidade. A segunda sugere que, 

enquanto persistir o fracasso do mercado, o anddoto, no curta prazo, para 

as perversas consequencias distributivas deve ser urna transferencia corretiva 

ou cornpensadora de recursos. A restri<;:ao ao comerdo deve ser urn ultimo 

recurso; na certa a solu<;:ao rnais cara, e corn provaveis custos rnaiores devido 

a posis;ao segura que oferece as devasta<;:6es do favoritismo e do dogmatisrno. 

Entao, OS dais conhecidos conjuntos de obje<;:6es a doutrina do livre

comercio feitos com base na vantagem comparativa podern ser circunscritos 

logo e corn eficacia. A doutrina e geral; as objes;6es, particulates. Par serem 

particulates, pedern respostas particulates, que deixam intatos os aspectos 

essenciais da doutrina. 
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Agora voltem a anterior lista resumida de enigmas anallticos. Nao sao 

particulates, mas gerais. Revelam dificuldades ou ambiguidades na propria 

conceps;ao, nao so na aplicas;ao a circunstindas espedficas. Sugerem que o 

livre-comerdo - a divisao internacional de trabalho, 0 regime de comercio 

global- poderia ter significados diferentes e ser organizado de modos di

ferentes, com diferentes consequencias. Implicam que, em vez de escolher o 

comercio mais ou menos livre, podemos pensar no livre-comercio de forma 

diferente e organiza-lo de acordo. 

Os problemas na pequena lista, assim, tern uma prioridade conceitual em 

relas;ao as duas familias de argumentos praticos sobre a as;ao coletiva e a dis

tribuis;ao - que tanto ocuparam a controversia hist6rica sabre livre-comercio 

e protes;ao. Enquanto nao resolvermos esses problemas, nao poderemos saber 

ao certo o que fazer com esses famosos argumentos. Haveri urn modo de 

conceber, desenvolver e organizar uma economia mundial aberta que impes;a 

os paises de cair nas armadilhas da baixa produtividade como as descritas 

por Graham, Manoi:lescu e Bridgen? Pode o problema da as;ao coletiva na 

construs;ao de uma economia mundial assim aberta ser resolvido de modo 

a ativar os pa!ses para divergirem, ate em escala crescente, nas formas de 

organizas;ao econ6mica e tambem nas linhas de neg6cios? 

Urn tema central percorre a discussao anterior dos enigmas ocultos na 

conceps;ao de livre-comercio e nas quest6es nao resolvidas pelos debates his

toricos sabre o protecionismo. 0 tema e a necessidade de competis;ao entre 

modos de pensar e de organizar o livre-comercio mundial. A importancia 

dos enigmas consiste em sugerir que existe espas;o para repensar o livre

comercio internacional e tambem reorganiza-lo. 0 significado da historia 

dos debates e que, sem determinarmos nossas alternativas intelectuais na

quela luta maior, nao podemos esgotar os debates, ou mesmo atribuir-lhes 

urn significado definitivo. 

Nao ha qualquer materializas;ao da ideia de urn regime universal de livre

comercio que possa ser considerada {mica e nao polemica. Para tamar urn 

exemplo simples, sera livre o comercio de bens com ou sem mobilidade de 

trabalho? Tao logo existam diferentes futuros possiveis, inclusive o do proprio 
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livre-comerdo, existirao estrategias diferentes entre os participantes, com

prometidos por interesse e visao com urn desses futuros contra outros. Mas 

nao compete as estrategias assumir o lugar do livre-comercio. Urn regime de 

livre-comercio nao e uma maquina de movimento perpetuo que, uma vez esta

belecida, nos absolve de outras escolhas institucionais e conflitos estrategicos. 

0 efeito comum e combinado desses problemas e exigir a qualifica<_;:ao 

e expansao da doutrina do livre-comercio tradicional. 0 movimento para 

salva-la das obje<_;:oes nao sera persuasivo e bem-sucedido se nao seguir uma 

determinada dire<_;:a~. Essa dire<_;:ao enfatiza a multiplicidade de alocas:oes 

possfveis e bem-sucedidas de especializa<_;:oes produtivas entre paises. Tam

bern sublinha o papel dos governos e empresas na cria<_;:ao de nova vantagem 

comparativa. Multiplicidade em lugar de singularidade de oportunidade e 

resposta; a vantagem e capacidade alcan<_;:adas em lugar de dadas, funcio

nando como metas em vez de roteiros - eis os temas caracteristicos das 

respostas plausiveis aquelas obje<_;:oes. 

0 que resulta de tais respostas e urn modo de responder aos cinco pro

blemas enumerados que os elimina, fazendo o exato oposto do que tern sido 

a principal tendencia da teoria econ6mica nos ultimos 120 anos. A resposta 

s6 os elimina com o solapamento da ideia de mercado (neste caso o mercado 

mundial realizado pelo comercio universal) como maquina de movimento 

perpetuo que pode definir suas pr6prias pressuposi<_;:oes e escolher exdusivas 

e eficientes solu<_;:oes para os problemas de aloca<_;:ao de recursos. 56 os elimina 

debilitando o contraste entre o esfor<_;:o para achar a solu<_;:ao mais eficiente (ou 

ate melhorando a maneira de Pareto, quer dizer, melhor para todo mundo) 

dentro da estrutura existente e o que e preciso para reinventi-la. E, assim, s6 

os elimina vinculando economia e politica, em vez de mante-las cuidadosa 

e ansiosamente separadas. 

Pensem, por exemplo, na substitui<_;:ao da ideia de vantagem comparativa 

previamente estabelecida pela de vantagem comparativa construida. Tao logo 

reconhecemos que a vantagem comparativa pode ser, e sempre foi, forma

cia por iniciativa governamental e a<_;:ao coletiva, alem do empreendimento 

privado, temos de perguntar que caracteristicas de urn sistema de comercio 

podem encorajar ou inibir essas inquietas oscila<_;:oes da balan<_;:a. Tao logo 
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combinamos a ideia da vantagem comparativa construida com a de respostas 

mUltiplas a pergunta sobre quem seria o mais eficiente produtor do que na 

economia mundial, comes;amos a derrubar a parede entre o debate sobre 

como entender e organizar o livre-comercio universal e a luta pelo conteudo 

das estrategias de desenvolvimento que os diferentes paises devem adotar. 

E tao logo admitimos que a indeterminas;ao institucional do conceito de 

mercado - nossa incapacidade de deduzir uma determinada organiza<_;:ao 

legal e institudonal do mercado da ideia abstrata de mercado - se agrava 

com a indetermina<_;:ao institucional da ideia de livre-comercio global - a 

possibilidade de interpretar as implicas;6es legais e institucionais dessa ideia 

em nitidos modos divergentes -, passamos a nos perguntar o que abras;amos 

quando nos comprometemos com o livre-comercio. 

Assim, cada uma das famosas obje<_;:oes que relacionei produz respostas 

quase igualmente conhecidas. 0 efeito cumulativo dessas respostas, porem, 

e fazer OS significados teorico e pratico da doutrina do livre-comercio de

penderem de ideias sobre muitas outras coisas. Minha argumentas;ao busca 

ampliar a polemica empirica e normativa em vez de bater em retirada. Nesse 

sentido, desvaloriza a autonomia da analise econ6mica, em vez de promove

la. Segue na dires;ao oposta a tomada no todo pela teoria econ6mica. Usa 

dificuldade para criar, por meio de mais dificuldade, novas vis6es. 

A historia do livre-comerdo e protec;ao: lic;oes subversivas 

Jamais houve urn mais surpreendente contraste entre o prestigio intelec

tual de uma doutrina social ou econ6mica e a debilidade de sua justifica<_;:ao 

pela experiencia hist6rica que a influencia desfrutada pela ideia das vantagens 

do livre-comercio universal diante de fatos que parecem contradize-la. 

Qualquer leitura justa do registro hist6rico mostra que naa existe qual

quer indicia de rela<_;:ao cansistente ou geral positiva entre livre-camercio e 

crescimenta econ6mico; existem mais que alguns indicias para supar que 

muitas vezes tern sida relacionados de forma negativa. Nao tomo esse indicia 

para justificar urn desvio sistematico em dires;ao a prote<_;:ao ao comercio; na 

verdade, uma dautrina central do argumenta deste ensaio e que as candi<_;:6es 

do debate tradicianal sabre livre-comercio e prote~ao sao e continuam a ser 
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mal concebidas. Nao se pode alcanc;:ar dareza intelectual quando se teima em 

insistir nos erros de leitura do registro hist6rico. Os fatos em questao nao sao 

obscuros; nao dependem de pesquisa em arquivos ainda nao visitados nem 

de enroladas interpretac;:6es de textos hermeticos. Sao tao simples e diretos 

quanta algum dia poderiamos esperar que fosse um conjunro de eventos 

hist6ricos complexos, num extenso periodo de tempo. 

Durante grande parte dos seculos XIX e XX - ate come<_;:ar a serio o 

atual episodio de globalizac;:ao, nas decadas finais do ultimo - OS pafses 

ricos do mundo no Atlantica Norte eram urn baluarte de protecionismo. A 

excec;:ao mais nodvel foi a potencia industrial pioneira, a Gra-Bretanha. Em 

contraste, o livre-comercio, baseado na vantagem comparativa estabelecida, 

prevaleceu, grac;:as a uma combinac;:ao de imposi<_;:ao politica e submissao 

ideol6gica, em grande parte do resto mais pobre do mundo. 

Na Europa continental, a tendencia protecionista predominou na maior 

parte do seculo XIX. Tornou-se mais forte no periodo de 1892 a 1914. Foi 

o auge do epis6dio anterior de globalizac;:ao - que veio antes do impulso 

globalizante de fins do seculo XX e prindpios do XXI. 0 movimento mais 

notivel em direc;:ao ao livre-comercio ocorreu nos anos seguintes ao tratado 

de comercio anglo-frances de 1861. E impressionante que essa virada para o 

livre-comercio tenha persistido no periodo da Grande Depressao europeia 

dos anos 1870, uma queda econ6mica em alguns aspectos mais severa que 

a depressao da decada de 1930. 

N enhum pais ocidental professou mais longa e radical dedicac;:ao ao pro

tecionismo que aquele destinado a tornar-se a principal potencia econ6mica 

no mundo, os Estados Unidos. A {mica oposi<_;:ao consistente a isso veio do 

sul escravagista. A formulac;:ao doutrinal da tendencia protecionista no "Sis

tema Americana" de Henry Carey antedatou a das ideias de Friedrich List. 

Os periodos de moderac;:ao do protecionismo - os anos depois que 

o Partido Democrata chegou ao poder, em 1844, e ap6s a Tarifa de 

Underwood, de 1913 - duraram pouco e tiveram limitado alcance. E 
sobretudo interessante observar que o impulso protecionista se fortaleceu 

em vez de minguar quando os Estados Unidos ja haviam alcanc;:ado o sta

tus de principal economia industrial em fins do seculo XIX. A enfase da 
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argumenta<;:ao passou das industrias incipientes para a prote<;:ao ao saLirio 

e agressiva estrategia nacional. 

Alguns talvez conjeturem que os Estados Unidos e a Europa continental 

teriam feito muito melhor se tivessem adotado o caminho proposto pelos 

defensores ingleses do livre-comercio e da vantagem comparativa e por seus 

disdpulos liberais no estrangeiro. Tal conjetura contraria aos fatos, porem, 

equivaleria a pura fantasia dogmatica; transcende o alcance da prova ou 

falsifica<;:ao. 

Na maior parte do que mais tarde se descreveu como Terceiro Mundo, 

em especial os paises sob o controle direto ou a influencia econ6mica e po

litica das potencias do Atlantica Norte, o livre-comercio, justificado pelo 

simplificado discurso liberal e ricardiano, reinou supremo. Dois exemplos 

multo claros de aplica<;:ao encontram-se em alguns paises importantes da 

America Latina (em particular o Brasil) e o Imperio Otomano. Em geral, e 

na maior parte do tempo, essas mesmas regi6es do mundo cresceram muito 

devagar sob o longo dominio da doutrina do livre-comercio. 

Nao ha base alguma para deduzir desses fatos, em que intervieram tan

tas outras circunstincias, uma rela<;:ao inversa simples entre livre-comercio 

e crescimento econ6mico. Apesar disso, eles lan<;:am duvida sobre a tese da 

rela<;:ao positiva entre crescimento economico e livre-comercio. Nao s6 nao 

se pode estabelecer qualquer rela<;:ao negativa entre crescimento e restri<;:6es 

economicas ao comercio, como para grande parte da hist6ria moderna e dificil 

ate demonstrar uma rela<;:ao negativa entre prote<;:ao e aumento nos fluxos 

de comercio. Muitos paises expandiram a parte do comercio mundial que 

detinham, e a importancia de seus pr6prios fluxos de comercio em rela<;::io 

ao PIB, nos tempos em que aumentaram a prote<;::io ao comercio. 

Vamos recuar por urn momenta da polemica mais estreita sobre comercio 

e livre protes;ao e pensar nas li<;:6es da equivoca experiencia hist6rica. Essas 

lis;6es ajudarao a informar uma visao abrangente das condis;6es do debate. 

Uma primeira li<;:ao e que a redus;ao de barreiras ao comercio em geral 

seguiu, e nao precedeu, a realizas;ao de urn alto e sustentado crescimento. De 

urn modo tipico, os pafses ascendentes juntaram-se ao sistema de comercio e 

depois baixaram as defesas, passo a passo e em condis;6es compativeis com 
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uma estrategia e visao particulares. Praticaram, avant la lettre, urn compro

misso ativo, nao passivo, com a economia mundial. 

Uma segunda lic,:ao e que muito antes de alcanc,:arem urn alto e sustentado 

cresdmento, os paises mais decididos e bem-sucedidos na prcitica de urn livre

comercio mais ou menos irrestrito muitas vezes tern sido pequenos entrepostos 

comerciais. Tiraram o sangue vital econ6mico das relac,:6es privilegiadas com 

uma economia muito maior- e com muito mais protec,:ao ao comercio. Urn 

exemplo contempod.neo e Hong Kong. As cidades livres hanseiticas oferecem 

outro exemplo hist6rico. A vantagem comparativa estabelecida desses lugares 

era a geografia, combinada com acordos institucionais criados e predisposic;6es 

culturais que os ajudaram a fazer melhor uso da configurac,:ao geografica. 

Uma terceira lic,:ao e que muitos paises bem-sucedidos num nicho- uma 

linha de produc;ao especializada dentro da economia mundial- depois nao 

conseguiram reinventar-se, quando as circunsdncias exigiram que o fizes

sem. As instituic;6es, praticas e crenc;as que alimentavam essa capacidade de 

continua reinvenc;ao revelaram-se mais importantes que qualquer sucesso 

ou nicho particulares. Uma dialetica particular e enganosa entre protec;ao e 

livre-comercio desempenhou importante papel na sustentac;ao das condic,:6es 

da capacidade coletiva de reinventar-se. 

Uma quarta lic;ao e que OS pafses, regi6es e redes de empresas mais bem

sucedidos em geral tern sido aqueles que podem saquear o mundo em busca 

de recursos, tecnologias e ideias, enquanto mantem centros independentes de 

decisao. Tais economias conseguiram promover e salvaguardar a capacidade 

de fazer coisas a seu modo. 0 nivel particular de livre-comercio e protec,:ao 

que muitas vezes praticaram pode ter sido bern menos importante que a 

forma como cada urn entendeu e implementou o livre-comercio e protec;ao, 

a exemplo do oferecimento de protec;ao mas com volumoso uso de capital 

estrangeiro para desenvolver a infra-estrutura nacional (a exemplo dos Esta

dos Unidos em meados do seculoXIX) ou do incremento do livre-comercio 

mas com anulac;ao da predominancia estrangeira de empreendimentos im

portantes (Japao, Coreia e Taiwan, em meados do seculo XX). 

A divisao do mundo em Estados-nac,:ao soberanos revelou-se uma maneira 

de criar uma base para essa fertil divergencia. Se existia uma economia de 
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fato global, com urn comercio sem fronteiras, teriamos razao para achar urn 

substituto funcional do tipo daquele que os Estados soberanos, desdobrando 

o livre-comercio e protet;:ao seletivos, alcan<_;:aram. 

A experiencia contemporinea sugere urn importante acrescimo a essas 

inferencias hist6ricas. Se hi uma li<_;:ao a tirar do registro de sucesso e fracasso 

no desenvolvimento nacional no seculo XX, e uma conclusao que talvez a 

prindpio paret;:a paradoxa!. 0 aparente paradoxa vern em duas partes. 

A virada para o mercado - para a economia de mercado nacional e o 

rnercado rnundial - na verdade deu certo. Mas funcionou melhor quando 

os paises e seus governos e pensadores foram ousados na organizat;:ao de 

uma economia de mercado e no esfon;:o de integra<_;:ao nacional na economia 

mundial em seus pr6prios termos, muitas vezes introduzindo instituit;:6es ou 

combina<_;:6es novas em arranjos conhecidos. 

0 que contou para a virada rumo ao mercado nacional e mundial jamais 

foi a aceita<_;:ao de urna formula institucional dogmatica para a forma adequa

da de uma economia de mercado. Nunca foi a adesao as promessas singelas 

da doutrina do livre-comercio baseadas em vantagem comparativa predeter

minada. Houve certo sucesso na tentativa de reconciliar dois compromissos. 

Urn deles foi descentralizar poder e oportunidade economicos, e expandir a 

escala e a abrangencia dos mercados. 0 outro tern sido remodelar ativamente 

a vantagem comparativa preestabelecida, mediante inidativa governamental e 

a<_;:ao coletiva, e tambem pelo empreendimento privado, preservando com isso 

a capacidade vital de desafio e divergencia nacionais. Assim e, por exemplo, 

que a China avaw;:ou, ate em meio ao despotismo e crescente desigualdade, 

enquanto a America Latina, a mais obediente de todas as regi6es contem

porineas do mundo a pseudo-ortodoxia da virada do mercado, sofreu urn 

dedinio catastr6fico de posi<_;:ao com rela<_;:ao a economia globaL 

A autoridade da doutrina do livre-comerdo: razoes que 
equivalem a objec,;oes 

De que modo pode uma concep<_;:ao como a doutrina tradicional do livre

comercio, comprometida por tao serias e numerosas falicias, e refutada por 

tantas experiencias hist6ricas, desfrutar de tao assustadora autoridade intelec-
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tual? As respostas a esta pergunta tern mais que interesse hist6rico-intelectual. 

Permitem-nos entender o que esti em jogo no debate sabre livre-comerdo 

e vantagem comparativa e escapar dos limites da discussao tradicional. Eis 

quatro motivos pelos quais essa doutrina imp6s tanta autoridade com tao 

pequena base. 

Uma primeira origem da atra<_;:ao da doutrina e a intima mas equivoca 

rela<_;:ao com a ideia de eficiente aloca<_;:ao de recursos dentro de urn mercado. 

A ideia de Pareto, de melhorar o carater da divisao internacional de trabalho 

(isto e, uma divisao que cria mais ganhos para todos OS parceiros de comercio 

do que faria uma atribui<_;:ao de tarefa preexistente de especializa<_;:6es produ

tivas entre paises), organizada segundo determinada vantagem comparativa 

e realizada pelo livre-comercio, pode parecer a principia incontroversa. E 
como se apenas descobrisse, no comercio internacional, a ideia geral de troca 

orientada pelo mercado. Contudo, de urn ponto de partida tao nao polemico 

na aparencia, gera resultados ja descritos como entre os mais inesperados na 

ciencia social. Combina o compromisso com urn postulado extensamente 

aceito, e ate veneravel, e o poder de contrabalan<_;:ar o preconceito e causar 

surpresa. Essa combina<_;:ao empresta a doutrina do livre-comercio uma aura 

sedutora que lembra os encantos da descoberta matematica. 

A transcri<_;:ao da ideia geral de aloca<_;:ao baseada no mercado em doutrina 

do livre-comercio ancorado em vantagem comparativa preestabelecida ou 

construida revela uma caractedstica geral do estilo de teoriza<_;:ao econ6mica 

que passou a prevalecer desde o surgimento do marginalismo. A ideia do mer

cado como uma maquina de movimento perpetuo, capaz de alocar recursos 

para uso mais eficiente, s6 permanece imune a ataque empirico ou normativo 

quando tambem permanece vazia de explica<_;:ao ou consequencia prescritiva. 

Quanta maior a pureza analitica, mais fraco o poder de explicar ou orientar. 

Ganha for<_;:a pela mistura com ideias causais e suposi<_;:6es normativas que 

deve tomar emprestadas a outros corpos de pensamento. 

Os mecanismos da doutrina do livre-comercio ilustram esse dilema de 

pureza e esterilidade. A ideia de aloca<_;:ao de mercado pela divisao internacio

nal de trabalho adquire significado e for<_;:a definidos contando apenas com 

suposi<_;:6es controvertidas crucialmente incompletas. Quanto mais passamos 
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a ver a vantagem comparativa como feita, e nao dada - feita por iniciativa 

politica e ac;:ao coletiva fora do mercado e tambem pelas formas padrao de 

comportamento do mercado -, menos a doutrina, na forma tacanha e 

convencional, faz sentido. Se a vantagem comparativa se torna o padrao pelo 

qual avaliar OS meritos de qualquer tarefa determinada de especializac;:oes 

produtivas entre paises, nao podemos saber com certeza com quais tarefas 

alternativas devemos comparar a tarefa existente. 

Outro exemplo e a visao das formas institucionais alternativas que 

uma economia de mercado pode tamar. As suposic;:6es sabre propriedade 

e contrato, ou a mobilidade estrangeira em relac;:ao a diferentes fatores de 

produc;:ao, ou os modos como a iniciativa governamental e empreendimentos 

privados podem interagir, nao sao detalhes secundarios; vao ao corac;:ao do 

programa de livre-comercio. Nao podemos deduzir respostas as perguntas 

que colocam a partir dos conceitos abstratos de mercado ou livre-comercio. 

Devemos basear essas respostas em vis6es causais ou normativas polemicas. 

Uma segunda origem do prestigio do ensino do livre-comercio tern aver 

com a rela<;ao no meio intelectual, politica de poder e experiencia hist6rica. 

Os periodos em que a teoria de livre-comercio gozou maior influencia fa

ram aqueles em que intelectuais nos principais poderes da epoca sentiram 

maior confian<;a na ordem mundial que esses poderes patrocinavam. 0 

livre-comercio e apenas urn aspecto, embora importante, desses projetos 

cosmopolitas. Prometeu dar apoio e importancia ao cosmopolitismo do 

momenta nas diflceis e tangfveis realidades do comercio. 

Ao contrario, os tempos em que o dominio da doutrina do livre-comercio 

enfraqueceu foram aqueles em que os intelectuais nas principais potencias 

perderam a confian<;a na capacidade delas para formar a ordem mundial. 

Numa situac;:ao dessas, Keynes, nos anos 1920, viu-se considerado urn ap6s

tata da doutrina liberal e ricardiana de comercio. No curso da hist6ria mo

derna, os momentos de perda de fe no poder da hegemonia para consumar 

o casamento com o cosmopolitismo foi extraordinario. 

Uma resistencia diferente e mais persistente, mas menos audfvel e menos 

prestigiosa, surgiu de dois outros setores. Veio de economistas e rela<;6es

publicas praticos em potencias perifericas emergentes, mas ainda perifericas 
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na ordem imperial, como, por exemplo, Henry Carey nos Estados Unidos, 

em meados do seculo XIX, e Friedrich List, na mesma epoca na Alema

nha. E tambem dos pensadores de paises atrasados ainda mais distantes da 

perspectiva de alcan<_;:ar status de na<_;:ao rica e de potencia mundial, como 

os te6ricos da dependencia das decadas de 1960 e 1970 na America Latina. 

Esses focos de resistencia, porem, nao eram pareo para as doutrinas de 

respeitadas autoridades intelectuais nos centros imperiais do mundo. 0 
primeiro grupo de resistentes em potencial dedicava-se a adquirir parte do 

manto imperial. 0 segundo viu-se relegado por tempo indefinido aos drculos 

externos de urn purgat6rio intelectual e politico. 

Uma terceira origem da influencia das ideias de livre-comercio e a conhe

cida associa<_;:ao entre seletividade em politica de comercio, ou na verdade em 

qualquer ramo da politica, e a tomada do poder governamental por interesses 

privados. Ensinaram-nos repetidas vezes que, embora os governos possam 

escolher os vencedores, os perdedores podem escolher os governos. 

Os defensores das ideias de livre-comercio podem afirmar que o compor

tamento dos que buscam rendas banqueteia-se no protecionismo. 

A afirmac.;ao nao e infundada. Qualquer forma de seletividade no projeto 

de lei e politica, induindo lei de comercio e politica, oferece oportunida

des para a extra<_;:ao de favores do Estado que envolve o interesse publico. 

Ao faze-lo, pode limitar o crescimento economico e redistribuir qualquer 

crescimento que ocorra aos que tern exito na busca de rendas. Este fato in

discudvel, porem, nao e o fim de uma hist6ria; s6 o inicio de outra, como 

buscam estabelecer partes posteriores deste ensaio. 

Ate onde o poder governamental e suscedvel de ser tornado por interesses 

privados - ou pela sedu<_;:ao por dogmas nao testados e infundados - nao 

constitui uma constante, uma lei eterna das rela<_;:6es entre governo e eco

nomia. E uma variavel, formada pela organiza<_;:ao da politica. Uma variavel 

no mesmo sentido em que o e a distor<_;:ao de mercados par assimetrias de 

poder e informac.;6es; a anterior e pelo menos tao flexivel quanta a poste

rior ao projeto institucional consciente e a experiencia politica, ou apenas 

as varia<_;:6es da experiencia hist6rica. Se pudessemos ter urn Estado menos 

vulneravel a manipula<_;:ao por interesses especiais poderosos e uma formula-
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<_;:ao e pdtica menos propensas a suprimir experiencias descentralizadas em 

nome de esquemas impastos, poderiamos ter mais seletividade na politica de 

comercio, com menos perigo. A natureza e transforma<_;:ao da politica ajudam 

a determinar os limites do possivel na economia. 

Uma quarta origem do magnetismo da doutrina do livre-comercio eo 

poder das esperan<_;:as politicas ocultas dentro do esquema prosaico. Lembrem

se da enfase politica na dedara<_;:ao canonica da teoria de livre-comercio e 

vantagem comparativa de David Ricardo: "Num sistema de comercio perfei

tamente livre, e natural que cada pais dedique capital e trabalho a empregos 

mais beneficos a cada urn deles. Pelo estimulo a industria, pela recompensa 

a engenhosidade, e gra<_;:as ao uso eficaz dos poderes peculiares dados pela 

natureza, distribui o trabalho de maneira mais eficiente e economica; en

quanta, com o aumento geral da produ<_;:ao, difunde beneffcios e une, por 

meio do interesse comum e das trocas, a sociedade universal das na<_;:6es em 

todo o mundo civilizado" (Dos prindpios de economia politica e taxa<_;:ao, 

Capitulo VII, "Do comercio estrangeiro"). 

0 tema do comercio como unificador de interesses capaz de sufocar ou 

diluir as paix6es por gloria e poder nacional era uma ideia conhecida durante 

pelo menos varias gera<_;:6es antes da obra de Ricardo. A concep<_;:ao ricar

diana de comercio aberto com base na vantagem comparativa acrescentou 

urn efeito vital: bom-senso e interesse material, embora pouco suscedveis a 

controversia, emprestariam apoio a urn projeto de trocas comerciais irrestritas 

entre as na<_;:6es fortemente polemico. Tao logo as implica<_;:6es controversas 

do livre-comercio adquirissem a autoridade e a solidez de premissas muito 

menos controversas, todos achariamos urn modo de comprar e vender, em 

vez de fazer guerra ou atear incendios ideol6gicos. 

0 liberalismo do livre-comercio nao so parecia menos perigoso que o 

mercantilismo pre-liberal, mas tambem oferecia a perspectiva de superar a 

competi<_;:ao selvagem e incondusiva das rivalidades nacionais, ja desperta

das e envenenadas por guerras de religiao e ideologia. 0 interesse comercial 

faria mais que alimentar 0 crescimento economico, serviria a civiliza<;:ao. 

Ajudaria a estabelecer interdmbio e paz em base mais salida que a filosofia, 

o medo e a simpatia. 0 livre-comercio entre as na<;:6es seria uma forma de 
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concordat em discordar. E impassive! contemplar as express6es ret6ricas 

contemporaneas e usos politicos da doutrina que estudo aqui sem conduit 

que essa visao continua viva. 

Na verdade, porem, a organizac;:ao de uma economia mundial aberta nao 

e urn modo de ir alem das controversias da politica moderna. E s6 mais urn 

teatro onde expressa-las e desenvolve-las. A tentativa de reivindicar para urn 

determinado sistema de livre-comercio uma neutralidade nao merecida nao 

contribui para a paz e a reconciliac;:ao mundiais. Pelo contrario, disfarc;:ar urn 

projeto global polemico como simples bam-sensa e pedir encrenca. 



Capitulo 2 
Problemas: a incompletude da vantagem 

comparativa 

A doutrina da vantagem comparativa 

Devemos penetrar mais no nucleo das crens;as que informaram e guia

ram a doutrina do livre-comercio se queremos achar urn ponto de partida 

para uma abordagem mais confiavel. Esta tarefa oferece uma oportunidade 

de reconsiderar, gras;as a analise dessa doutrina, tanto nossas ideias sobre a 

divisao mundial de trabalho quanta nossas suposi<_;:oes sobre o metodo eco

nomico. Radicalizar a anarquia organizada e o inquieto experimentalismo 

que tiveram papel tao importante no ideal da economia de mercado, tornado 

mundial pelo livre-comercio- a custa da destrui<_;:ao dos obsticulos institu

cionais e conceituais que continuam a circunscreve-los - e 0 impulso que 

anima meu argumento. 

A ideia de vantagem comparativa de David Ricardo - aperfei<_;:oada, 

ampliada e restringida pelo pensamento posterior - permanece no centro 

dos mercados que respeitam as crens;as. Reavalia-la e as suas sequelas te6ri

cas deve fazer parte do esfor<_;:o para lan<_;:ar a base de urn modo diferente de 

pensar. A ideia de vantagem comparativa foi corretarnente apresentada como 

urn notivel exernplo das realiza<_;:6es da analise economica; e revelou-se ao 

rnesmo tern o fertil e contraintuitiva. 
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A reavalia<_;:ao que proponho nao nega a for<_;:a do conceito de vantagem 

comparativa e da tradi<_;:ao da teoria que o desenvolveu. Apesar disso, sugere 

uma mudan<_;:a de seu lugar na teoria e politica. 0 nudeo do problema reside 

no fato de que em geral permanece alem do alcance da analise economica 

estabelecida. 0 problema tambem estci nos espantosos resultados a que so

mas levados quando tentamos combinar a verdade por ela revelada com a 

inexplorada verdade de igual impord.ncia. A incompletude da doutrina se 

revelarci urn obstciculo mais formidavel a compreensao do que com frequenda 

se sup6e, e a tentativa de corrigi-la nos exigira o confronto e revisao de muito 

mais coisas nas ideias que herdamos. 

"Se urn pais estrangeiro pode fornecer-nos urn artigo mais barato do 

que nos mesmos fariamos, melhor comprar deles com parte do produto 

de nossa propria industria, empregada de urn modo que nos de alguma 

vantagem." Assim escreveu Adam Smith (A riqueza das naroes, livro IV, 

se<_;:ao II, 12), declarando o suave e mais ou menos incontesdvel conceito 

de vantagem absoluta. A perturbadora inovas;ao de Ricardo foi mostrar 

que a l6gica da especializa<_;:ao nacional da prodw;_;:ao se aplicava muito alem 

do terreno deste simples contraste. A vantagem comparativa, afirmou, ja 

basta para justificar a especializa<_;:ao na produ<_;:ao. Em nosso vocabulario 

atual, dizemos que urn pais goza de vantagem comparativa na produ<_;:ao 

de urn bern se for capaz de produzi-lo a urn custo de oportunidade mais 

baixo que outro. 

Suponham, no exemplo can6nico do Ricardo, a presen<_;:a de apenas 

dois paises, Inglaterra e Portugal, e apenas dois bens, vinho e tecido, com o 

trabalho como unico aporte na produ<_;:ao de cada urn. Imaginem ainda que 

Portugal possa produzir tanto tecido quanta vinho de modo mais eficiente 

- a urn custo mais baixo em termos de aporte de trabalho - que a Ingla

terra, mas pode ser ainda mais eficiente na produs;ao de vinho do que na 

produ<_;:ao de tecido - tambem a custo mais baixo, em termos de aporte de 

trabalho, em rela<_;:ao a Inglaterra. A primeira vista, com base nos prindpios 

de vantagem absoluta, talvez pare<_;:a que Portugal nao deva negociar com a 

Inglaterra nem vinho nem pano. 
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Ricardo mostrou, contra a tendencia de nossas intui<;:6es, que sob as 

suposi<;:6es muitissimo restritivas, mas apesar disso esclarecedoras de sua 

argumenta<;:ao, os neg6cios em vinho e tecido, com base na produ<;:ao es

pecializada na Inglaterra e Portugal, seriam beneficos aos dais. Para cada 

pais obter o maior ganho possivel do comercio, Portugal devia produzir 

apenas o que pudesse fabricar comparativamente com mais eficiencia, vi

nho, e a Inglaterra aquilo em que fosse, tambem comparativamente, menos 

ineficiente, tecido. Produzindo so pano, a Inglaterra devia comprar todo 

seu vinho de Portugal. Os dais acabariam em melhor situa<;:ao do que de 

outro modo. 

0 custo de oportunidade no exemplo de Ricardo e a quantidade de vinho 

que se deve deixar de produzir para fabricar mais uma unidade de pano. Se 

a Inglaterra deve renunciar a uma menor quantidade de vinho para produzir 

uma unidade de pano do que a quantidade de pano que Portugal deve deixar 

de produzir para fabricar uma unidade de vinho, entao a Inglaterra ted. van

tagem comparativa na produ<;:ao de pano. Que a Inglaterra produza apenas 

pano, como Portugal produz apenas vinho. Pela alquimia do livre-comercio, 

os dais acabariam com o potencial para consumir mais pano e mais vinho 

do que de outro modo, implementando uma "melhoria 6tima de Pareto", o 

que os deixa em melhor situa<;:ao do que, caso contrario, estariam. Os dois 

parceiros comerciais melhorariam a situa<;:ao que enfrentariam se qualquer 

deles rejeitasse ou restringisse esse rumo de especializa<;:ao. 

Generalizada e real<;:ada pelos aprimoramentos e debates de teoriza<;:6es 

posteriores, a ideia de vantagem comparativa fornece 0 nudeo da justifica<;:ao 

do livre-comercio universal com base na especializa<;:ao produtiva. Claro, 

pode-se admitir que essa justifica;;;ao e incompleta: sua for;;;a depende, como 

sempre na analise economica pratica, das limitadoras suposi;;;oes em que se 

apoia. E tambem nas formas como preferimos compensar, no conceito e na 

pratica, o fato de qualquer ou todas essas suposi;;;6es se manterem de fato. No 

entanto, todo pensamento e incompleto; llOSSa tarefa, insistirao OS amigos 

da doutrina, sera combater as implica;;;6es da incompletude sem trair a visao 

central nem o caminho para o enriquecimento da humanidade que ela abre. 

E uma justifica;;;ao que permanece plausivel ate come;;;armos a olhar mais a 
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fundo as consequencias de qualquer tentativa de combinar o que a doutrina 

de vantagem comparativa diz com o que deixa por dizer. 

E verdade que a teoria da vantagem comparativa e toda forma padrao de 

analise economica a que pertence nao sao consideradas, em termos estreitos, 

incompativeis com quaisquer das ideias sobre comercio desenvolvidas neste 

ensaio. Nem conflitam como projeto maior de explica<_;:ao, critica e proposta 

que essas ideias exemplificam. Contudo, a conclusao de que nao hi conflito 

depende da interpreta<_;:ao da doutrina de vantagem comparativa com suficien

te pureza e severidade analitica. Quando se interpreta a doutrina no maior 

e mais flexivel sentido que geralmente se lhe confere (e do qual depende seu 

valor universal), surge urn conflito. Esse conflito, assentado neste terreno 

mais amplo, muito tern a dizer-nos sobre o carater e limita<_;:6es da economia 

p6s-marginalista como urn todo, e tambem sobre as vis6es e ilus6es da pre

ga<_;:ao da doutrina do livre-comercio em particular. Viu-se muitas vezes essa 

doutrina como a joia da coroa da economia e o exemplo mais convincente 

de sua capacidade de aplica<_;:ao pritica. 

lru:ompletude: a indeterminac;ao decorrente 
da impossibilidade de se definir uma aloca~ao (mica 
para a vantagem comp;:uativa 3 

A doutrina da vantagem comparativa e incompleta em tres formas dis

tintas, mas ligadas. Podemos contar com as implica<_;:6es intelectuais desta 

incompletude sem mudar nossa forma de pensar no comercio internacional, 

e em ultima instancia na troca baseada no mercado e na divisao do trabalho 

- preocupa<_;:6es basicas da analise economica. 

A primeira especie de incompletude resulta do fato de nao se chegar a uma 

solu<_;:ao {mica de equilibria de mercado para o problema de como organizar 

a especializa<_;:ao produtiva entre determinados parceiros comerciais. Tao logo 

vamos alem das simples estipula<_;:6es do famoso exemplo de Ricardo, com 

duas mercadorias e dois paises, com tecnologia e trabalho homogeneos, ou 

alem das suposi<_;:6es da forma classica do mais recente modelo de Heckscher-

3 Agradeco a San jay Redd as criticas e su est6es que ossibilitaram melhorar esta se ao do livro. 
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Ohlin, com duas mercadorias, dois paises, dois aportes a prodU<;:ao (como 

capital e trabalho) e livre circula<_;:ao do conhecimento em todo o mundo, 

muitas vezes descobrimos que existem solu<_;:6es multiplas, ou infinitas, ou 

solu<_;:ao alguma para a atribui<_;:ao de vantagem comparativa, isto e, a distribui

<_;:ao entre paises de especializa<_;:6es em produ<_;:ao que maximizam os ganhos 

de cada urn no comercio. (0 argumento original de Ricardo, diferente de 

grande parte da teoria posterior, depende crucialmente das diferen<_;:as nas 

tecnologias de produ<_;:ao disponiveis a diferentes paises e, em consequencia, 

da produtividade dos trabalhadores.) Alem disso, mesmo quando houver 

uma solu<_;:ao unica, muitas vezes nao sed. possivel caracteriza-la de urn modo 

direto; talvez indique, por exemplo, que a cesta de exporta<_;:6es de urn pais 

contem urn certo conteudo media de insumos de produ<_;:ao, mas pouco fala 

sobre como alcan<_;:ar esse conteudo medio. 

Saber se existe uma solu<_;:ao unica, e como atingi-la, vai depender da 

maneira de relaxarmos as suposis;6es restritivas do caso de Ricardo em 

reconhecimento das complica<_;:6es da realidade. 0 fato de os modelos de 

comercio internacional jamais implicarem solus;6es unicas e informativas 

de equilibria do mercado limita seu poder de explica<_;:ao. Alem disso, exis

tam ou nao solu<_;:6es de equilibria de mercado, talvez sejamos incapazes 

de garantir que OS resultados do comercio internacional pertencem a uma 

classe especial de tais solu<_;:6es, tais como as descritas como melhorias de 

Pareto, porque fazem com que todos os parceiros comerciais envolvidos 

acabem numa melhor situa<_;:ao. Em alguns casos, pode haver multiplas 

(ou infinitas) solu<_;:oes, mas todo o "conjunto de solu<_;:oes" talvez consista 

em possiveis distribui<_;:oes de produ<_;:ao internacional que geram ganhos 

de comercio para todos os grupos, embora variem, para cada solu<_;:ao, a 

extensao e a distribuis;ao dos ganhos entre eles. Em outros casos, mais 

em especial quando existirem rendimentos crescentes de escala, algumas 

possiveis aloca<_;:6es de produ<_;:ao entre paises podem exigir perdas de co

mercia, nao s6 para empresas particulares, mas tambem para economias 

inteiras. 

Esse problema (de instabilidade potencial dos resultados centrals da 

teoria, em face de modos diferentes de compreender tais suposi<_;:6es) nao 
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constitui novidade; como lidar com ele tern sido o feijao com arroz da 

teoria do comercio, na tradis;ao de pensamento mais OU meno:S Canonico 

sabre vantagem comparativa, hi quase 100 anos. Embora a teoria popular 

se haja acostumado sobretudo a maravilhar-se com a suposta robustez das 

doutrinas de urn ou outro modelo de pensar sobre a vantagem comparativa 

em circunsd.ncias mais complexas que as enfrentadas pelos modelos padrao, 

as objes;6es informais tern origens no seculo XIX. 

0 problema comes;a logo com os primeiros sinais de complicas;ao. Hi 

muito se reconhece que, tao logo existem mais de dais pa1ses ou dais hens, 

como, clara, sempre existirao, pode haver solus;6es multiplas (mediante 

outras suposis;6es sabre os fatos), ou infinitas (considerando ainda outras 

suposis;6es), ou nenhuma (em ainda outras). Quando ha solus;6es mUltiplas 

ou infinitas, nem sempre sera possivel classifica-las em rela<;:ao umas as 

outras com base em criterios fornecidos pelo mundo das ideias dentro do 

qual se move a doutrina da vantagem comparativa. De qualquer modo, esses 

criterios sao inadequados. 

A vantagem comparativa usa a moeda da eficiencia esd.tica. N ada 

nos diz sabre o possivel adjacente na hist6ria da inovas;ao tecnol6gica e 

organizacional ou do crescimento econ6mico - os pr6ximos passos que 

podemos dar, num determinado tempo e lugar, com 0 material a mao. 

Que novos produtos e modos de produzi-los sao poss{veis? Quais possi

bilidades de especializas;ao sugeridas pelas solus;6es multiplas sao mais 

ferteis na abertura dos pr6ximos passos no crescimento e inovas;ao? 0 que 

encoraja a forma<;:ao de liga<;:6es ou analogias entre conjuntos inteiros de 

linhas de prodw;:ao ou as tecnologias e praticas que empregam? Quais, 

com demandas a economia nacional mais adiante, mas nao muito lange, 

no horizonte de capacidades presentes, desestabilizam e incitam sem frus

trar? Qual desloca de modo mais decisivo o enfoque de tempo, energia e 

aten<;:ao longe das atividades produtivas que ja sabemos repetir, e com isso 

tambem encarnar em formulas e maquinas, em dire<;:ao as que ainda nao 

somas capazes de repetir? 

Enquanto nao enriquecermos em muito a linha de radodnio na qual 

desdobramos a ideia de vantagem comparativa, nao teremos qualquer base 
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para escolher entre as mUltiplas solus;6es dos problemas de especializas;ao 

produtiva. Ver-nos-emos diante da tarefa nao apenas de saber mais, mas 

saber algo de ordem diferente. 

Talvez desconfiemos que novas informas;6es e vis6es, embora adequadas 

para escolher entre as solus;6es sugeridas pela analise nao enriquecida da 

vantagem comparativa, poderiam facilmente levar-nos a identificar as van

tagens disponiveis ou acess!veis das quais nao sabiamos. A distinc;:ao entre 

escolher entre varias solus;6es identificadas para a alocas;ao de especializas;ao 

produtiva para distintas economias e identificar novas soluc;:6es para esse 

problema comes;aria entao a desmoronar. 

Tambem conhecida, mas muitas vezes menos observada e ainda mais 

desconcertante, e a indeterminas;ao que pode resultar de qualquer desloca

mento nos custos relativos dos aportes necessarios a produs;ao de urn bern 

ou servis;o candidato a gozar vantagem comparativa, ou na relas;ao entre o 

valor dos aportes e o da saida. 0 trabalho - fator exdusivo de produc;:ao 

no exemplo de Ricardo - sera combinado com outros fatores de produ

c;:ao para fabricar coisas- chamem-nas de insumos- depois usadas na 

produs;ao de outras - chamem-nas de produtos. Pequenas mudanc;:as nos 

valores desses insumos, na relac;:ao de uns com os outros, ou em relac;:ao aos 

valores dos produtos podem ter efeitos radicais na vantagem comparativa. 

Tais efeitos com frequencia parecerao desproporcionais as causas, como as 

pequenas falhas de urn her6i numa tragedia grega levam implacavelmente 

a catastrofe. Talvez sejam dificeis de avaliar e canter. A consequencia pode 

ser alguma coisa entre multiplicidade e caos (em termos matematicos) na 

analise da vantagem comparativa. A multiplicac;:ao de solus;6es possiveis para 

o problema de identificas;ao da vantagem comparativa entao se repetira com 

toda fors;a, e mais uma vez sera provavel que 0 conhecimento necessaria para 

escolher entre essas solus;6es modifique nossa compreensao de quais sao as 

escolhas, como tambem seus meritos relativos. 

Pensem agora numa serie de objes;6es a esta critica sabre a incompletude 

da doutrina da vantagem comparativa por indeterminac;:ao. Cada objec;:ao 

exige uma relativizac;:ao da doutrina que tambem a aprofunda. 0 resultado 

e nao retirar a critica, mas leva-la ainda mais lange. 
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Uma objec;:ao preliminar e que a critica deixa de fazer uma correta 

distinc;:ao entre a indeterminac;:ao externa e interna da teoria da vantagem 

comparativa. A externa e o embarac;:oso excesso de modelos diferentes para 

a analise da vantagem comparativa, cada urn fazendo suposic;:6es muito dife

rentes e ate incompadveis (por exemplo, sobre a disponibilidade mundial das 

mesmas tecnologias de produc;:ao) e, no entanto, todos "enfileirados" a fim 

de justificar a mesma meta pritica- o avanc;:o do livre-comercio. A interna 

e a existencia, dentro de cada urn destes modelos, de soluc;:6es multiplas para 

a atribuic;:ao da vantagem comparativa entre paises. 

Q enfoque imediato da critica e a indeterminac;:ao interna em todos OS 

modelos mais influentes de comercio internacional. As indeterminac;:6es 

interna e externa, porem, se ligam. Mais adiante neste capitulo trato da pe

culiar e esterilizada relac;:ao entre analise formal e conjetura causal, que veio 

a caracterizar a economia desde o tempo do marginalismo e ja se previa na 

experiencia de pensamento de Ricardo sabre a vantagem comparativa como 

a origem proxima da indeterminac;:ao externa: mantem-se os fatos distantes 

e s6 seletivamente abordados. Essa relac;:ao tambem e a origem ultima da 

indeterminac;:ao interna. 

Inumeros modelos fazem estipulac;:6es contradit6rias, na esperanc;:a de 

justificar, por diferentes rotas, o mesmo programa de livre-comercio execu

tado com base na vantagem comparativa. Ao mesmo tempo, e pelas mesmas 

raz6es de existirem tantos e tais modelos contradit6rios, cada urn deles gera 

muitas respostas de alternativa a pergunta: na produc;:ao do que deve urn 

determinado pais especializar-se? Ou entao estreita as respostas apenas tor

nando efetivas estipulac;:6es sempre mais simplistas e irreais, e as implicac;:6es 

analiticas cada vez menos reveladoras. 

Uma segunda objec;:ao, vinda mais dos que restringiriam a aplicac;:ao 

da doutrina da vantagem comparativa que dos que a ampliariam, e que, 

em certas suposic;:6es muito plausiveis, a vantagem comparativa cede lugar 

a vantagem absoluta. Se urn fator de produc;:ao (por exemplo, o capital) e 

m6vel, as taxas de retorno ao fator m6vel serao igualadas entre os paises. A 

vantagem absoluta, no velho sentido de Adam Smith, passa para o pais de 

mais baixos custos dos fatores im6veis ( or exem lo, o trabalho) incorridos 
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pela unidade de prodw;:ao, determinados pelos custos dos fatores im6veis 

em combinas;ao com a produtividade.4 

Os defensores do livre-comercio pouco conforto encontrarao neste co

lapso; uma prescris;ao generalizada ao livre-comercio que deixou de apoiar-se 

na fundas;ao da vantagem comparativa pode com certeza ser reconstruida 

com base na vantagem absoluta. E verdade que, em caso de vantagem e 

desvantagem absolutas por mim descritas, de capital m6vel e trabalho 

im6vel, o maior comercio pode ainda assim expandir as possibilidades 

de consumo de cada pais comerciante. Fara isso, porem, acompanhado 

de consequencias importantes na distribuis;ao e carregadas de conflito. 

Por exemplo, quando o capital deixa urn pais (para colher as recompensas 

da mobilidade), a renda do trabalho cai (por emprego ou ajuste salarial), 

e a do capital aumenta. (Trata-se de urn resultado descrito na literatura 

tecnica como efeito Stolper-Samuelson, dentro da estrutura do modelo 

de Heckscher-Ohlin, que discuto mais adiante. Mas aqui esse resultado 

e produzido par urn motivo de todo diferente.) E provavel que o conflito 

pelas consequencias distributivas de tal situas;ao obscurep os ganhos do 

comercio. No limite, o pais que tern desvantagem absoluta pode sofrer uma 

perda calamitosa de atividade e capacidade produtiva, enquanto lucra a 

classe que vive de renda. 

A terceira objes;ao e que uma vasta literatura sobre o comercio "em mais 

altas dimens6es", ou seja, com mais de dois paises, mercadorias e fatores, 

mostra que os resultados da doutrina da vantagem comparativa- em par

ticular os que seguem ou se relacionam ao modelo Heckscher-Ohlin- per-

4 Alguns aiirmam que, dadas certas suposi-;:6es, a vantagem absoluta nao ex:iste, mesmo considerando

se as suposi-;:6es do modelo de Heckscher-Ohlin, que tern sido a versao mais influente da doutrina 

de vantagem comparativa (e que e discutido na nota no fim deste capitulo). Eles tern razao, mas 

nao no sentido que querem dizer. Sua conclusao soa como o decimo terceiro carrilhao de urn 

rel6gio, lan-;:ando duvida nao apenas em si mesmo, mas tambem nos 12 carrilh6es anteriores e no 

proprio rel6gio. A vantagem absoluta pode ser impassive! em certas teorias, mas e realizada de fato. 

Em muitas circunstancias - sobretudo na descrita acima, caracteristica e reveladora da presente 

globaliza-;:ao -, a vantagem absoluta pode dominar a comparativa em impord.ncia. Tem-se dito 

que urn economista e alguem que, ao ver que alguma coisa funciona na pratica, tenta descobrir se 

tambem funciona em teoria. k vezes, a economia falha em ascender a esse nivel. 
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manecem em grande parte s6lidos mesmo quando aplicados as complicadas 

circunst:lncias dessas mais altas dimens6es. Podemos ainda, por exemplo, 

prever de forma unica 0 conteudo de fatores de prodw;:ao do comercio de 

urn pais mesmo quando nao podemos prever sua composic;:ao de produtos. 0 

argumento da indeterminac;:ao, de acordo com esta objec;:ao, nao faria justic;:a 

ao suposto sucesso da teoria estabelecida ao superar esse teste. 

N a verdade, e impressionante como OS te6ricos do comercio "em mais 

altas dimens6es" permanecem fixados na composic;:ao de fatores do produto 

e das exportac;:6es. (A declarac;:ao original da doutrina de Ricardo, embora 

menos complexa, era mais profunda e mais abrangente, nao menos porque 

fora alem da analise das efidencias estiticas comparativas e chegara a uma 

teoria do crescimento relacionando-o com o conflito distributivo.) 0 assunto 

central no argum:ento da indeterminac;:ao e a possibilidade de determinar 

alocac;:6es de vantagem comparativa mediante determinadas premissas. A 

analise das consequencias para a composic;:ao media da produc;:ao e dos pro

dutos comercializados resultantes da relativa escassez de fatores diferentes de 

produc;:ao e apenas um aspecto deste problema. 0 que precisamos adquirir 

- e 0 pensamento que herdamos nao oferece - e uma visao adequada da 

relac;:ao entre esse aspecto do problema e os outros. 

De urn lado, a relativa escassez dos fatores. Do outro, as distintas capad

dades tecnol6gicas e organizacionais dos parceiros comerciais. (A importincia 

das diferenc;:as nacionais na posse dessas capacidades foi fundamental a ana

lise por Ricardo da vantagem comparativa. Mas desconsiderada por grande 

parte da teoria de comercio internacional posterior, inclusive 0 influente 

modelo Heckscher-Ohlin, que supos acesso universal ao mesmo conjunto 

de tecnologias de produc;:ao.) 

A questao decisiva, e tratada pelo argumento da indeterminac;:ao, nao 

e tanto como a relativa escassez dos fatores atua em diferentes produtos 

e exporta perfis quanta parece supor a discussao contempodnea; e 0 que 

acontece quando juntamos as relativas escassezes dos fatores com as distintas 

capacidades tecnol6gicas e organizacionais dos parceiros de comercio, em 

especial se admitirmos, como devemos, que essas capacidades se abrem a 

melhoria e diversificac;:ao. 
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Quando fazemos esse exerdcio indispensavel, a dificuldade de obter 

soluc;:6es {micas ou mesmo determinadas para a identificac;ao ou atribuic;ao 

de vantagem comparativa como urn guia de especializac;ao dentro da econo

mia mundial aumenta muito. Em vez do esclarecimento sobre o que e mais 

importante, a literatura referente ao comercio "em mais altas dimens6es" 

nos deixa com ideias sobre o que menos tern impord.ncia. Deixa-nos com 

previs6es do provavel conteudo em fatores de produc;ao de uma cesta media de 

exportac;6es ou produtos de urn pais, uma bateria de suposic;6es e estipulac;6es. 

Deixa-nos tambem com diretivas, em vista de tais estipulac;6es e suposic;6es, 

de como o conteudo medio de fatores de produc;ao nas relac;6es entre paises 

parceiros de comercio precisaria ser para haver uma eficiente distribuic;ao 

global de recursos. Permanecemos desinformados de que maneira a aquisic;ao 

de novas capacidades e tecnologias por alguns paises, e a nao aquisic;ao delas 

por outros, modificaria essas conclus6es. Em consequencia, nao nos oferece 

pelo menos metade da base em que prever ou propor que uma determinada 

economia erie especializac;6es diferentes dentro da economia mundial. Sem 

a metade que falta, nao podemos saber com certeza o que fazer daquela que 

nos deram. Deste modo, foge-se da indeterminac;ao pela trivialidade, e esta 

acaba escondida pela evasao. 

A quarta objec;ao e que o argumento da indeterminac;ao nao faz justic;a 

a comprovada capacidade da teoria do comercio internacional para explicar 

muitos dos fatos da composic;ao dos fluxos de comercio. Ocorre, porem, 

o oposto. A teoria estabelecida nao conseguiu explicar o conteudo real da 

divisao mundial de trabalho. Mesmo quando pensamos no que se deve 

encarar como o ponto forte - explicar e prever a composic;ao de fatores de 

produc;ao nas exportac;6es dos diferentes paises -, o registro da tradic;ao 

de ideias desenvolvidas a partir da doutrina da vantagem comparativa de 

Ricardo e notcivel, sobretudo pelos reveladores defeitos. 

0 paradoxo de Leontief oferece uma cunha util na interpretac;ao desses 

defeitos. Ele descobriu que, ao contrario das previs6es da teoria, as expor

tac;6es dos Estados Unidos pesavam para o lado dos produtos de trabalho 

intensivo, embora a economia americana fosse relativamente escassa em mao 

de obra e abundante em capital. Ao elucidar esse aparente paradoxo, muitos 
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observaram que seu significado confirma a tese de que a maior vantagem 

comparativa de qualquer economia avans;ada reside nas ideias e capacidades 

materializadas nos bens e servis;os produzidos. Essa fonte de riqueza supera 

em importincia os efeitos da relativa escassez. 

E impossivel compreender os fatos do comercio internadonal sem dar 

urn papel importante as capacidades e tecnologias prenhes de ideia. Con

tudo, como sugeria a resposta a objes;ao anterior, a tentativa de induir, 

obedecendo as indicas;6es de Ricardo, as diferens;as de capacidade em nosso 

pensamento sobre vantagem comparativa em muito agrava a dificuldade de 

chegar a respostas unicas, ou ate multiplas, mas determinantes, a pergunta: 

quais especializas;6es dentro da economia mundial urn determinado pais 

deve criar ou manter? As dificuldades de ajustar-se aos fatos e de pensar de 

forma conclusiva em teoria tern a mesma raiz. 

Ao tratar desta primeira especie de incompletude da doutrina da van

tagem comparativa, vemo-nos obrigados a olhar, para alem do mundo 

imaginario e atemporal de eficiencia estitica, o mundo real e encharcado de 

tempo da oportunidade transformadora. A analise esd.tica das eficiendas, 

com solus;6es multiplas, infinitas ou ausentes, ensina-nos alguma coisa. 

Mas como devemos entender mesmo o significado pratico dessa doutrina, 

quando a transportamos de seu firmamento conceitual para nossa existencia 

sublunar e hist6rica, e coisa que permanece obscura. 0 senso da verdade que 

conhecemos depende do significado de verdades que nos faltam. 

lncompletude: confusao resultante de incerteza sobre 
os limites de nosso poder coletivo para dar forma 
a vantagem comparativa 

Pode-se criar e descobrir a vantagem comparativa; e uma proposta quase 

tao antiga quanto o proprio conceito. Essa doutrina foi reforc;:ada por alguns 

dos fatos intelectuais discutidos na nota no fim deste capitulo, induindo 

OS que investigam as implicas;oes para 0 comercio da ideia de que talvez OS 

rendimentos de escala na prodw;ao sejam crescentes em vez de constantes. 

Quando, porem, tentamos entender as formas e limites do poder de 

v na-
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rativas, logo nos deparamos com problemas: aqueles com os quais os modos 

herdados de pensar sabre a atividade economica sao incapazes de lidar de 

maneira adequada. Essa dificuldade combina dentro de si um enigma teo

rico e uma tarefa programatica. 0 primeiro e como dissociar a ideia de que 

se pode criar vantagem comparativa da ideia de que isso deve ser feito de 

um projeto, de cima para baixo. 0 enigma programatico e como imaginar 

as institui<;:6es e praticas pelas quais uma sociedade pode criar vantagem 

comparativa. 

Comecemos com uma explica<;:ao terminol6gica. Muitas vezes se contrasta 

a vantagem comparativa natural com a vantagem comparativa adquirida. A 

distin<;:ao mais fundamental e util, porem, esti entre vantagem comparativa 

ja estabelecida, proporcionada ou nao par circunstancia natural, e vantagem 

comparativa construfda. Essa segunda distin<;:ao mais basica contrasta a acei

ta<;:ao das vantagens comparativas atuais como dadas com o desenvolvimento 

de novas vantagens comparativas: o destino com a vontade. 

Pensem na forma mais geral do problema apresentado pela constru<;:ao 

da vantagem comparativa: quem deve e pode servir como agente dessa 

constru<;:ao? Existem dais candidatos principais, o mercado e o governo. 

Tern sido convencional tratar sua capacidade de atuar como inversamente 

relacionada: sup6e-se que mais poder a um significa menos a outro. Uma 

dificuldade analoga surge no usa do mercado ou do governo como agente 

na cria<;:ao de nova vantagem comparativa. 0 problema e a incapacidade 

das atuais formas de vida economica e politica de cumprir a tarefa de criar 

vantagem comparativa. :E necessaria experimentar, e depois avans:ar, a luz 

da intui<;:ao adquirida com a experimenta<;:ao, em vez de faze-lo par meio de 

um projeto. Mas nem a economia de mercado nem a politica democritica 

como agora organizada oferece um vefculo adequado para a experimenta<;:ao 

necessaria. 

0 mundo, talvez voces pensem, esta sempre organizado para reproduzir

se, nao revisar-se produzindo intui<;:ao para informar mudan<;:a. Se pensam 

assim, porem, se enganam: o mundo, ou qualquer parte dele, pode ser orga

nizado a ponto de ter uma maior ou menor tendencia a perpetuar acordos e 

especializa<;:6es produtivas estabelecidas na base. 
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Toda economia de mercado real se organiza para distribuir de forma 

desigual o acesso aos recursos e oportunidades de produ<;:ao. Mas algumas 

economias de mercado, segundo o cad.ter dos acordos economicos, sociais 

e politicos, os distribuem de forma muito mais desigual que outras. Toda 

tentativa de expandir o acesso a tais recursos e oportunidades (por exem

plo, a democratiza<;:ao da agricultura e das finans;as nos Estados Unidos do 

seculo XIX) resulta na reconstru<;:ao de algumas das instituis;6es e pd.ticas 

que definem a economia de mercado. Essa observa<;:ao ocasiona uma pro

posi<;:ao empfrica que liga a organizas;ao interna e externa de economias e 

pode justificar-se com base no exemplo hist6rico e no estudo comparativo: 

quanta menos oportunidade uma economia de mercado oferece (quanto 

mais pessoas exdui ou inclui em completas condi<;:6es de acesso desigual), 

mais defeituoso se torna o dispositivo de experimenta<;:ao com acordos que 

mantem nova vantagem comparativa e justificam, baseados em tais acordos, 

novas especializa<;:6es produtivas dentro da economia mundial. 

Toda ordem espedfica de mercado organiza-se de urn modo espedfico. 

Hi uma distincia de incerto comprimento entre a ideia abstrata de economia 

de mercado e sua realizas:ao em institui<;:6es e pianos de a<;:ao particulares. 

T oda expansao decisiva de oportunidade para e por uma economia de merca

do exige inova<;:ao nas formas institucionais. Algumas express6es institucio

nalizadas do mercado serao mais socialmente inclusivas que outras. E mais 

provivel que concedam a mais pessoas e empresas acesso aos recursos-chave 

do trabalho e da produs:ao. 

Neste ponto da argumenta<;:ao, chegamos a urn assunto de grande sig

nificado potencial. Nao apenas as economias de mercado podem diferir no 

poder de expandir oportunidades, mas tambem em ate onde estabelecer no 

pais uma versao unica de si mesmas: urn regime {mico de contrato e pro

priedade, urn conjunto unico de produs:ao de regras e troca administrativas, 

poupan<;:a e investimento. 

Concede-se tao pouca for<;:a a ideia de que o mercado pode assumir 

formas institucionais alternativas, embora reconhecidas em principia na 

especulas:ao te6rica ou polltica pritica, que raras vezes notamos urn de seus 

corolirios: se existem variantes de alternativa institucionais de uma econo-
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mia de mercado, nao ha razao alguma para que algumas dessas alternativas 

nao devam ter permissao de coexistir dentro da propria economia nacional. 

Em vez de urn regime de propriedade {mica, por exemplo, podem existir 

regimes alternativos de propriedade privada ou social. Estes regimes alter

nativos poderiam ser atribuidos a diferentes setores ou escalas de prodw;:ao, 

ou, ate certo ponto, ser uma questao de escolha entre os agentes economicos 

que deles participariam. 

Tal avans:o em dires:ao a pluralidade institucional nao e so compativel 

com a ideia de uma economia de mercado, mas tambem fiel ao impulso 

que a anima. Por que devemos valorizar a maior liberdade possivel para 

combinar fatores de produ<_;:ao enquanto negamos a nos mesmos 0 poder de 

experimentar, nao s6 em momentos de crise, mas o tempo todo e em peque

nos passos, com os elementos que comp6em a configura<_;:ao institucional de 

produs:ao e troca? Talvez haja obsticulos a coexistencia, dentro da propria 

ordem economica, de vers6es alternativas da economia de mercado. Mas e 

provavel que tais problemas priticos tenham solu<_;:6es pdticas e influenciem 

o ritmo e a forma, e nao a dire<_;:ao e a meta da mudan<_;:a. 0 avan<_;:o em di

re<_;:ao a pluralidade institucional talvez se justifique em parte com base em 

seu papel na promo<_;:ao do potencial produtivo, manifestado no comercio 

internacional como vantagem comparativa construida. 

Assim como nao podemos deduzir da ideia abstrata de economia de mer

cado como sera inclusiva na pritica, tampouco podemos deduzir dessa ideia 

as institui<_;:oes e praticas particulares que definem seu conteudo. A analise 

do equilibria geral que era produto consumado da tradi<_;:ao marginalista na 

economia obscureceu essa verdade. Uma economia pode estar "em equilibria" 

com acesso e oportunidade reais maiores ou menores. Pode estar "em equi

libria" sob urn ou outro conjunto de acordos institucionais e regras legais. 

As restri<_;:oes a oportunidade economica podem aparecer na forma de 

"rigidezes" que imp6em obsd.culos ao comportamento que equilibra os 

mercados e permite a certos grupos favorecidos extrair rendas de outros, 

desfavorecidos. Mas tambem podem (e com muita frequencia tambem) ser 

invisiveis, escondidas em pressuposi<_;:oes para as quais ninguem imaginou 

uma alternativa. Para retornar ao exemplo americana do seculo XIX, a for-
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rna como o caminho "ingles" de concentrac,:ao agd.ria negou oportunidade 

a fazendeiros de familia, capazes de lucrar com a competic,:ao cooperativa 

uns com os outros, e tambem com a cooperac,:ao estrategica com o governo 

nacional e local, so se tornou evidente quando se desenvolveu essa alternativa 

americana (ou as contrapartes na Europa continental). Da mesma forma, a 

maneira como urn sistema de concentrac,:ao financeira sob controle de bancos 

nacionais, deslumbrados com as perspectivas de lucros faceis da divida pu

blica, negou oportunidade financeira a produtores e consumidores, so p6de 

ser reconhecida as daras quando se criou urn sistema de credito muito mais 

descentralizado. A descoberta da oportunidade negada e mais retrospectiva 

que antecedente: depende, de modo dpico, da descoberta de outros modos 

de organizar a atividade economica e dos severos conflitos entre interesses 

reais em que, e inevid.vel, se envolve. 

A economia de mercado mais capaz de explorar oportunidades para a 

criac,:ao de vantagem comparativa sera- uma aposta democritica, com base 

na experiencia hist6rica e no julgamento empirico - aquela que pode mais 

depressa se corrigir nos dais modos relacionados que descrevi: dando mais 

acesso a mais agentes economicos em mais formas e livrando-se tanto quanto 

possivel de qualquer expressao unica e dogmatica de si mesma. A ampliac,:ao 

de acesso exigira inovac,:ao nos arranjos institucionais de produc,:ao e troca. 

Que inovac,:oes serao essas, porem, nao e algo que se possa estabelecer com 

uma formula geral e anterior. Nao existe qualquer plano detalhado. 

A revisao da estrutura institucional da atividade economica para ampliar 

acesso e oportunidade pode acontecer, como no caso da agricultura e finan

c,:as americanas do seculo XIX, mesmo quando a supersticiosa confusio da 

ideia de economia de mercado, com urn determinado conjunto contingente 

de planos de ac,:ao economicos, continua a reinar. Contudo, as perspectivas 

de tal revisao serao logo fortalecidas assim que se subverte a superstic,:ao na 

pratica e tambem em pensamento. 

Derruba-la em pensamento significa reconhecer que uma economia de 

mercado pode adotar formas institucionais radicais divergentes, inclusive 

diferentes regimes de propriedade e contrato e diferentes modos de o go

verna se relacionar com produtores privados. As formas ja estabelecidas nas 
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principais economias representam o fragmento de urn campo maior e em 

aberto de possibilidades. 

Derruba-la na pratica significa organizar uma economia de mercado 

de forma que ja contenha diferentes vers6es de si mesma dentro da propria 

ordem economica, cada uma dessas vers6es sendo urn ponto de partida para 

outros experimentos institucionais. Essas vers6es diferentes induirao dife

rentes regimes de propriedade privada ou social e diferentes combinas;6es 

de inidativas privadas, sodais e governamentais. Os diferentes regimes e 

combinas;6es podem coexistir experimentalmente dentro da mesma economia 

de mercado nacional ou regional, sejam eles atribuidos a diferentes setores e 

escalas de produs;ao ou escolhidos pelos agentes economicos. 

Uma economia de mercado pode criar suas pr6prias pressuposis;6es 

institucionais que vern de fora, da polltica. 0 mundo social existente, 

com uma estrutura de interesses mais fortes e mais fracas, trabalhara 

para reproduzir-se. Achara urn aliado em superstis;6es prestigiosas, como 

a crens;a em que a ordem do mercado tern uma forma institucional {mica 

natural e necessaria, ou que os diferentes paises do mundo convergem, por 

decantas;ao evolucionaria, para urn conjunto {mico de melhores praticas 

e pianos de as;ao. Essa luta por reprodus;ao propria limitara as chances de 

inovas;ao experimental no desenvolvimento de nova organizas;ao de mercado 

e nova vantagem comparativa. 0 presente, agindo pela 16gica de interesses 

estabelecidos e usando as ferramentas do poder a sua disposis;ao, impedira 

o resgate do futuro. 

No fim, s6 ha duas dires;oes em que se pode debilitar essa dependencia do 

futuro no presente - o caminho dependente da experiencia social, caso se 

deseje criar urn poder duro que busque erguer-se acima dos interesses parti

culates da sociedade. 0 outro e radicalizar 0 experimentalismo democratico 

na cultura e na politica. A primeira dires;ao enfrenta limites intrataveis. Nao 

se pode sustentar tal poder rigido que deixa de ter vinculos reais com os reais 

interesses da sociedade ou que se esquece de subordinar suas experiencias 

em polltica a defesa da autopreservas;ao. 

segunda dires;ao nao tern limite, em prindpio. Contudo, tampouco 

dispoe de conteudo institudonal patente nem de eleitorado social preorde-
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nado. Como o conceito de economia de mercado, falta a ideia de democracia 

qualquer forma institucional natural e necessaria. Alem disso, a radicalizas;ao 

da democracia so e possivel se mostrar que oferece a uma combinas;ao de 

interesses poderosos um caminho para alcans;ar o que a ordem estabelecida 

lhes nega. 0 conteudo tern de ser fornecido por uma imaginas;ao politica 

que trabalhe com OS materiais institucionais a mao. 0 eleitorado precisa ser 

produzido junto com o programa. 

Pensem no argumento em retrospecto. Nenhum conjunto de medidas 

dentro da analise economica como a entendemos num sentido restrito pode 

desfazer a confusio sobre a natureza e limites da capacidade de produzir e 

remodelar vantagem comparativa. Vemo-nos obrigados a cruzar outra fron

teira para alem do pensamento sobre a eficiencia estatica no qual se formaram 

as vis6es herdadas de vantagem comparativa: a falsa crens;a de que a ideia de 

uma economia de mercado so tern uma expressao, a natural. A melhor ex

pressao institucional da ideia, que oferece 0 modelo mais promissor a crias;ao 

da vantagem comparativa, sera a que abre mais acesso a agentes economicos 

em mais condis;6es e a que menos entrincheira qualquer especie particular 

de si mesma, ou ao longo da economia ou para sempre. Nenhuma formula 

institucional garante esse resultado. 0 problema sera como organizar tudo 

para sacrificar as formas a meta. 

Eis outro modo de declarar a mesma ideia. 0 mercado e o melhor 

mecanismo para atribuir e criar vantagem comparativa, mas nao todos os 

mercados reais, so a ideia do mercado. Qualquer economia de mercado real e 

uma expressao mais ou menos incerta da ideia. E incerta tanto por restringir 

a oportunidade quanto por fortalecer uma versao limitada e limitadora da 

ideia de economia de mercado. A existente nunca sera de todo autocorreti

va, embora algumas vers6es da economia de mercado vao ter maior poder 

corretivo proprio que outras. Sao as vers6es mais prodigas na amplias;ao de 

oportunidade. Tambem serao as mais pluralistas no provimento, dentro da 

mesma ordem economica, de diferentes variantes da ordem de mercado, 

incluindo os regimes alternativos de propriedade e contrato. 

E provavel que esses dois atributos, de abrangencia e pluralismo, este

jam associados. Um avans;o decisivo na abrangencia de uma economia de 
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mercado - na capacidade de oferecer acesso a mais agentes economicos 

em maior numero de condis;6es - exige, tipicamente, inovas;ao na forma 

institucional, ilustrada pelos exemplos da hist6ria americana do seculo 

XIX. Mas a barreira sera menos restritiva, e os recursos para inovar mais 

ricos e menos dependentes de crise e conflito, se os acordos estabelecidos 

ja incorporarem interpreta<;:6es de alternativas institucionais da economia 

de mercado. 

Como nenhuma economia de mercado cria suas pr6prias pressuposis;6es 

institucionais ou pode corrigir todos os seus pr6prios defeitos de abrangencia 

e pluralismo, e necessaria sair do mercado para a politica. Podemos entia 

sucumbir a busca de urn plano geral. A versao mais agressiva desse plano 

sera algum tipo de orienta<;:ao governamental da economia. 0 plano, porem, 

tambem pode tamar a forma de uma determinada estrategia sabre quais 

vantagens comparativas criar, entregue, de cima para baixo, pelo governo e 

o aparato burocratico. Ou ate adotar a forma de uma conceps;ao nova, mas 

ainda assim dogmatica, de como se deve organizar a economia de mercado. 

Todo o problema consiste no seguinte: questionar, na pratica e no pensa

mento, as credenciais do mercado real para representar a ideia de mercado 

- em particular, as que servem como cenario de construs;ao e utilizas;ao da 

vantagem comparativa -, mas faze-lo sem adotar urn plano. 

Nao se trata apenas de urn quebra-cabes;a te6rico. E tambem urn problema 

de como reimaginar e refazer as formas institucionais das economias de mer

cado e da democracia. Vincula o debate sabre vantagem comparativa, e sabre 

os limites a sua construs;ao, ao programa de experimentalismo democratico. 

Assim, ao tratarmos desse segundo aspecto da incompletude da vantagem 

comparativa, precisamos ir alem de urn mundo de eficiencia estatica, no qual 

os mercados sao perfeitos e, portanto, confiaveis descobridores e criadores 

de vantagem comparativa, ou imperfeitos e, em consequencia, necessitados 

de corres;ao regulat6ria localizada, para outro mundo, no qual e discutivel o 

conteudo institucional das economias de mercado e das politicas democra

ticas. Neste novo mundo, constatamos que nao temos direito a confiar na 

economia de mercado nem na politica democratica, como agora organizadas, 

para revelar e produzir vantagem comparativa. 



52 A reinvent;ao do livre-comercio 

lncompletude: o constrangimento resultante da suposic;ao 
de que o mundo se divide em Estados soberanos 

A terceira especie de incompletude da doutrina de vantagem comparativa 

e a menos comentada. Trata-se, porem, da mais 6bvia e com mais implica<_;:oes 

subversivas para a forma a qual nos habituamos a pensar em livre-comercio. 

0 que distingue o caso especial de comercio do caso geral de troca baseada 

no mercado e apenas a divisao politica da humanidade, e tudo que associamos 

a essa divisao. Imaginamos o mundo dividido em paises soberanos ou em 

outras entidades supranadonais ou subnacionais com alguns dos atributos de 

soberania. Qual a rela<_;:ao dessa divisao com nossa ideia da natureza e vanta

gens do livre-comercio? E a divisao urn obsd.culo ou oportunidade a realiza<_;:ao 

dessas vantagens? E qual a rela<_;:ao entre os interesses e ideais que a inspiram 

e os ideais e interesses que deviam impulsionar a defesa do livre-comercio? 

Talvez voces pensem que estas perguntas deviam induir-se entre as primeiras 

tratadas em qualquer discussao do livre-comercio. Ao contrario, seguem quase 

nao mencionadas, suas esmagadoras consequencias na verdade propordonais 

a ausenda quase completa de elabora<_;:ao te6rica da vantagem comparativa. 0 

cenario de divisao politica que serve de base ao comercio aparece como um fato 

fortuito, o que em dencia natural nos habituamos a rotular de condi<_;:ao limite. 

Nao e um fato natural; e uma constru<_;:ao de nossas vontades e imagi

na<_;:oes. Seu futuro esta dentro do poder coletivo da humanidade de rnudar. 

Jamais compreenderemos 0 que e ou poderia tornar-se 0 livre-comercio ate 

entendermos melhor do que hoje a rela<_;:ao entre a divisao do mundo em Esta

dos ou entidades tipo Estado e as formas de troca econ6mica que transp6em 

os limites estabelecidos por essa divisao. Jamais teremos a compreensao certa 

da ideia de vantagem comparativa se nao desenredarmos essa ideia do que 

a ela adere em virtude de aceita<_;:ao irracional e inconfessa do facticio pano 

de fundo politico no qual ocorre o comercio, livre ou nao. 

De todos OS tra<_;:os que em geral associamos a atual existencia de Estados 

como o cenario natural do comerdo, nenhum se mantem em maior tensao visivel 

com os impulsos que devem justificar a troca baseada no mercado em geral e o 

livre-comerdo em particular, nenhum exerce uma influencia mais decisiva nas 

circunstincias da humanidade hoje, que a limita<_;:ao do direito da mao de obra 
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a transpor fronteiras nacionais. Nenhum grau espedfico de restri<_;:ao a mobili

dade da mao de obra internacional e uma caracteristica inerente da existencia 

de Estados, pois estes, contingentes artefatos humanos, nao podem ter atributos 

essenciais. Mas a restri<_;:ao ao movimento de pessoas alem dos limites de Estado 

e com tanta frequencia associada aos tipos de Estados existentes hoje, e exerce 

tais efeitos de longo alcance em cada aspecto da vida social, que a concessao de 

urn direito universal de viver e trabalhar no exterior alteraria de forma radical o 

significado das divis6es politicas na humanidade e o que elas fazem acontecer. 

Do ponto de vista das preocupa<_;:6es de eficiencia que se acham no cen

tro de nossas cren<_;:as convencionais sobre comercio na base da vantagem 

comparativa dada ou construida, como tern sido estreita e tradicionalmente 

interpretadas, seria melhor que nao existissem tais divis6es politicas na huma

nidade. Sem elas, a principal base para restri<_;:6es ao comercio desapareceria. 

A categoria especial de comercio perderia a identidade, submersa na categoria 

geral de troca baseada no mercado, conduzida no terreno da especializa<_;:ao 

produtiva ou na divisao de trabalho. 

Da perspectiva dessas mesmas preocupa<_;:6es com eficiencia, definidas 

de urn modo geral para incluir a maior liberdade possivel de distribuir e 

recombinar fatores de produ<_;:ao, todos OS limites a mobilidade da mao de 

obra representam urn mal. Na medida em que tais restri<_;:6es resultam da 

resistencia de Estados soberanos, o defensor da eficiencia como convencio

nalmente e conhecida teria motivo para deplorar a existencia de tais Estados. 

Se, no entanto, os Estados soberanos podem reconciliar-se com uma ampla 

liberdade de movimento para a mao de obra, a existencia deles sofrera menos 

obje<_;:6es, pelo menos segundo a visao tradicional de ganhos de eficiencia, 

conseguidos pelo intercambio de mercado e produ<_;:ao especializada. 

Dizer isso nao e negar as formidaveis dificuldades e vastos perigos que 

acompanhariam qualquer tentativa de introduzir, mesmo aos poucos, o direito 

universal da mao de obra a cruzar fronteiras nacionais. E, no entanto, mostrar 

a dire<_;:ao de qualquer politica que permane<_;:a fiel ao professado evangelho da 

eficiencia com uma maior liberdade ao comercio e combina<_;:ao dos fatores de 

produ<_;:ao. Deve importar mais a dire<_;:ao que a extensao de qualquer medida 

tomada em particular ao trilhar o caminho que essa politica indica. 
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Assim que comec;:amos a recuperar-nos da surpresa com a qual os que 

tern motivos para se opor a isso aceitam o pano de fundo politico da divisao 

do Estado e da mao de obra im6vel, notamos a falta de alguma coisa: urn 

interesse de fundamental importincia econ6mica nessa explicac;:ao econ6mica 

da divisao politica. Pode-se intituli-lo como uma (mica palavra: diversida

de. A divisao polltica da humanidade oferece urn equivalente parcial da 

existencia de aspectos distintos como protagonistas da evoluc;:ao natural. 

As divis6es poHticas dentro da humanidade, dentro da qual a existen

cia de Estados soberanos constitui urn caso especial, expande muidssimo 

as incitac;:6es a diversidade de experiencia, visao, organizac;:ao e ac;:ao. Nos 

ultimos dois seculos, OS Estados em grande parte se tornaram a organizas:ao 

politica das nac;:6es, ou criaram nac;:6es ap6s o fato. A mais atraente justifi

cac;:ao dessa existencia separada e que eles podem representar uma forma de 

especializac;:ao moral dentro da humanidade, incorporando e criando formas 

distintas de vida e consciencia. A humanidade e constituida de tal modo, 

pela transcendencia sabre todas as estruturas particulares da sociedade e 

da cultura que constr6i e habita, que s6 pode desenvolver poderes pr6prios 

como desenvolvimento deles em diferentes direc;:6es. As formas distintas de 

consciencia continuarao evanescentes e inseguras enquanto nao se expres

sarem nos arranjos da sociedade, incluindo os economicos. Privadas dessa 

expressao, correm o risco de ser reduzidas ao papel de folclore ou escapismo. 

A existencia de Estados separados - ou das outras divis6es politicas 

dentro da humanidade que tomam 0 lugar - e uma permanente indus:ao 

a diversidade dos arranjos economicos e de outras instituic;:6es e priticas. A 

separac;:ao politica suporta substanciais diferenc;:as: nas formas de organizar 

o trabalho e economias inteiras, e tambem no alcance e natureza do que 

se produz. A pergunta: diversidade do que?, a resposta portanto e: diversi

dade de todo aspecto da vida economica, desde a mais basica e invisivel a 
mais particular e tangivel. A diversidade encorajada pela divisao politica 

do mundo em Estados separados pode incluir, no nivel mais fundamental, 

maior oportunidade para criar novas e originais arranjos, entre eles os re

gimes de propriedade e contrato e a relac;:ao entre poder governamental e 

empresa privada que da forma caracteristica a economia de mercado. Pode 
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relacionar-se com formas de organizar o trabalho, criar e dividir habilidades 

e combinar pessoas, ideias e maquinas. Pode, portanto, afetar tambem o 

projeto e aplica<;:ao das tecnologias de produ<;:ao. Na superflcie da atividade 

economica, pode aplicar-se a gama de bens e servi<;:os e a composi<;:ao dos 

desejos de consumo. Cada uma dessas caracteristicas de uma economia pode 

dar uma volta original em consequencia do lugar que ocupa dentro da vida 

de urn povo que, em virtude da existenda separada como Estado separado, 

talvez erie de uma forma facil experiencias tipicas e adote arranjos tipicos. 

Esse incentivo a diversidade parece 6bvio demais para ser mencionado. 

Surpreendentemente, porem, a importantissima relas:ao da diversidade com 

a eficiencia (entendida em termos tacanhos) nao desempenha papel algum 

na concep<;:ao classica da vantagem comparativa. 

Ao pensar no comercio, nao basta buscar OS usos mais eficientes da van

tagem comparativa preestabelecida ou construida, entre eles aqueles (rotu

lados como melhorias de Pareto) dos quais se diz que melhoram a situa<;:ao 

de todos os parceiros comerciais. E vital fazer isso dentro de urn esquema 

de instru<;:6es e suposi<;:6es que ofere<;:a, em grande e crescente medida, a 

preciosa materia-prima da diversidade. E provavel que nossa compreensao da 

diversidade seja transformada, na teoria e na pratica, pela sua combinas:ao 

com esse objetivo espedfico. 

A divisao do mundo em Estados separados ou como entidades (mesmo 

que nao passem de membros de uma uniao federal) e- como ja observei 

- a premissa definidora da teoria do comercio internacionaL Sem isso, o 

comercio desmoronaria num mercado baseado na troca, e a teoria aplicivel 

a este ultimo poderia ser aplicada ao primeiro.5 

5 0 fato de tal colapso ocorrer torna-se explicito na ideia de "equilibrio mundial integrado", ou 

IWE na sigla em ingles, associada a Paul Samuelson e depois a Avinash Dixit eVictor Norman. 

Urn IWE e o equiHbrio que resultaria se o mundo fosse urn unico pais, com livre mobilidade dos 

fatores de produs:ao. Segundo as suposi<;:6es que dao origem a equaliza<;:ao do pre<;:o dos fatores no 

modelo de vantagem comparativa de Heckscher-Ohlin discutido na nota ao fim deste capitulo, as 

remuneras:6es equalizadas dos fatores sao as mesmas num mundo dividido em Estados separados 

e no IWE. Claro, onde os bens e servi<;:os serao produzidos e aos cidadaos de qual pais irao as 

remuneras:6es de fator, vai depender de exatamente qual e a divisao politica e a quem se atribui a 

propriedade dos fatores, ou seja, as "dota<;:6es de fatores". 
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Contudo, paradoxalmente, na perspectiva de uma visao satisfeita com 

as nos;6es tradicionais de eficiencia e vantagem comparativa, a existencia 

de Estados soberanos e, dentro deles, de poderosas restris;6es a mobilidade 

internacional da mao de obra, deve ser vista como urn obstciculo. Pode se 

tratar de urn obstaculo ao qual temos que nos resignar, mas, ainda assim, 

urn obstaculo. 

0 valor economico da divisao politica dentro da humanidade reside em 

sua contribuis;ao a todos os interesses que, em contraste com o criterio de 

eficiencia estatica, podemos intitular de diversidade. 0 fato de essa divisao 

ser encarada pela economia padrao e a teoria do comercio como uma con

dis;ao limite casual e mesmo urn fardo arbitrario e dispendioso (embora sem 

ela cessasse toda distins;ao entre comercio e troca com base no comercio) 

confirma uma impressionante enfermidade dessa teoria: nao dar 0 que se 

deve a diversidade e classifid-la como meta economica de estatura igual 

a da eficiencia, ambas vistas como condis;6es necessarias e insuficientes 

para alcans;ar nossos objetivos superiores. Neste aspecto, oferece uma con

trapartida aos pontos mais influentes da filosofia liberal contemporanea 

(anglo-americana), que insiste em tratar a diversidade como o que desejamos 

dominar, e nao como afirmavam Mill, Tocqueville, Herzen e Humboldt, o 

que desejamos produzir. 

Que aparencia teria uma teoria economica que tratasse 0 aprofundamento 

da diversidade, incluindo a dos acordos internacionais que definem uma 

economia de mercado, como uma meta intermediaria igual em importancia 

ao alcance de uma alocas;ao de recursos eficiente com base em arranjos ins

titucionais estabelecidos? Tal teoria poderia desviar-se em metodo, carater 

e dires;ao de muitos prindpios estabelecidos de economia. Nao ha melhor 

forma de prever seu impacto do que repensar a doutrina do livre-comercio, 

baseada em vantagem preestabelecida ou construida. 

A existencia dos Estados separados ou entidades semelhantes em geral 

veio acompanhada pela imposis;ao de restris;6es obrigat6rias ao movimen

to de mao de obra em fronteiras nacionais. Contudo, a associas;ao entre a 

divisao politica do globo e o aprisionamento dos trabalhadores dentro dos 

territ6rios separados de urn continente e contingente e revisavel. Na verdade, 
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pode-se reconciliar muito mais movimento do que hoje existe, e no epis6dio 

de globaliza<;:ao do inicio do seculo XIX o foi de fato, com a realidade e o 

prindpio da divisao, 

A simples l6gica da liberdade maxima para combinar fatores de produ<;:ao 

sugere a maior liberdade possivel, realizada com prudencia por etapas, de 

trabalhar a vontade em qualquer parte do mundo, A restri<;:ao principal e que 

0 fluxo de pessoas nao deve ser tao enorme, tao subito e tao sem 0 equilibria 

de iniciativas compensat6rias, que ameace provocar rea<;:6es populares e po

liticas perigosas para a diversidade dos Estados e as distintas formas de vida, 

consciencia e organiza<;:ao que florescem dentro de suas fronteiras, 

Pelo mesmo motivo, e menos provavel as divis6es polfticas apoiarem 

experiencias e experimentos se diminuirem o poder das entidades separadas 

do mundo de se desviarem e rebelarem, Esse poder talvez seja comprometido, 

de forma indireta, por regimes politicos internacionais, como o padrao-ouro 

do seculo XIX ou o equivalente contemporaneo (a estrategia de aceitar bai

xos niveis de poupan<;:a interna e fracas liga<;:6es entre poupan<;:a e produ<;:ao, 

assim como a dependencia de capital estrangeiro e deixar que ele entre e 

saia livremente) que amarram as maos dos governos nacionais e dao aos 

mercados financeiros o poder de vetar suas potenciais heresias e aventuras, 

Talvez seja enfraquecido de forma direta pela sujei<;:ao politica e economica 

de urn Estado a outro, 

Quando David Ricardo propos o famoso exemplo do tecido e vinho 

para a Inglaterra e Portugal, este pouco mais era que urn protetorado da 

Gra-Bretanha, 0 comercio de vinho portugues passava cada vez mais para 

a propriedade dos ingleses; seu poder de atuar como patamar intermediario 

de outras linhas de produ<;:ao e comercio era limitado pelo lugar que lhe 

atribuiam nos projetos economicos dos estrangeiros, Mas nao havia espa<;:o 

na truncada doutrina da vantagem comparativa para tal observa<;:ao porque 

tampouco havia oportunidade, no modo de pensamento do qual essa dou

trina fazia parte, para levar em conta a exigencia de eficiencia e diversidade 

em rela<;:ao uns aos outros, 

Se a humanidade nao fosse tao dividida, se houvesse urn Estado mun

dial que nao admitisse quaisquer divis6es politicas substandais internas, 
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nem mesmo as tipicas de uma uniao confederada, e o conceito de comercio 

portanto deixasse de ter qualquer significado distinto do de interd.mbio de 

mercado entre produtores especializados, o fardo da crias;ao de diversidade 

nao mais cairia, como tern caido com tanto peso, nos Estados - separados e 

soberanos- do mundo. Teria de ser sustentado pela mesma ordem universal, 

pelo impulso interno para aprofundar a diferens;a, sobretudo a diferens;a de 

regime legal e organizas;ao econ6mica, dentro de si mesmo. 

Haveria tanto mais motivos para favorecer uma ordem econ6mica que 

permite as diferentes realizas;oes de uma economia de mercado, induindo 

diferentes regimes de contrato e propriedade privada e social, coexistirem em 

cadter experimental - par exemplo, em diferentes setores da economia ou 

diferentes escalas de produs;ao. A diversificas;ao, par haver sido delegada a 

entidades pollticas distintas, teria de ser tornada interna, como de fato deve 

ser para conquistarmos nossa emancipa<;ao e enriquecimento, desde que os 

Estados separados continuem a existir. 

Ao tratar dessa terceira espede de incompletude da doutrina da vantagem 

comparativa, vamos alem da eficiencia esd.tica e lidamos com a crias;ao e 

diversificas;ao das condis;oes nas quais ela pode fazer o seu trabalho seleti

vo. Se temos, na forma da doutrina da vantagem comparativa, a teoria do 

trabalho seletivo sem a teoria da diversificas;ao das condis;oes, temos apenas 

metade da teoria de que precisamos. Mais uma vez, constatamos que nao 

podemos tratar do problema da alocas;ao de produs;6es entre economias sem 

enfrentar o problema da multiplicas;ao de possibilidades dentro delas. Nao 

nos atrevemos a confiar em que conhecemos o significado da parte que nos 

falta. Por urn nodvel paradoxo, a divisao politica da humanidade e tanto a 

premissa da teoria do comercio quanta urn fato cuja importancia, transmu

tas;ao e possfveis equivalentes funcionais - do ponto de vista do interesse 

na diversidade de contextos - essa teoria sempre foi incapaz de ver. 

Alem da incompletude: a falsa semelhanc;a entre a economia 
p6s-marginalista e a fisica 

A teoria da vantagem comparativa, ainda pes;a central do pensamento 

estabelecido sabre o livre-comercio, e e continua a ser incompleta em cada 
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uma das tres formas que descrevi. A questao nao e apenas a falta de algo 

vital que se revela indispensavel a formulas:ao de poHticas e a compreensao 

do tema. E que s6 conhecemos o valor te6rico e pratico da parte que temos 

quando a .combinamos com a que nao temos. A pratica estabelecida de analise 

economica nao apenas falha em oferecer a parte que falta, mas tambem e 

incapaz de compreender a natureza e as implica<_;:6es da incompletude. 

Urn modo de avans:ar na compreensao das implica<_;:6es dessa situa<_;:ao e 

comparar a economia a medida que toma forma na tradi<_;:ao iniciada pelo 

marginalismo do seculo XIX com a fisica, e sobretudo a rela<_;:ao entre ex

plica<_;:ao causal e representa<_;:ao matematica em cada uma delas. A rela<_;:ao e 

fundamentalmente diferente, e a diferen<;:a lans;a luz sobre a incompletude 

da doutrina da vantagem comparativa (e das ideias econ6micas estabelecidas 

em geral) e sobre a forma de superci-la. 

Como a mais dificil ciencia social, e aquela que estabeleceu a mais intima 

liga<_;:ao com a matematica, a economia parece seguir nas pegadas da fisica. 

E assim tern sido vista por muitos dos principals praticantes. Schumpeter 

observou que se poderia comparar a revoluc;:ao marginalista a revoluc;:ao 

newtoniana apenas no sentido de que a revoluc;:ao haitiana poderia ser com

parada a francesa. Contudo, ao ostentar o preconceito europeu, ele aceitava 

a afirmac;:ao da semelhans;a da economia com a fisica e depreciava ao mesmo 

tempo a magnitude das inovac;:6es intelectuais produzidas pelo marginalismo. 

Newton intuira a substincia das leis do movimento antes de descobrir 

o cilculo que ele proprio (e Leibniz) inventou, o grande instrumento mate

matico no qual expressa-las, com seu poder caractedstico de gerar equac;:6es 

dinamicas adequadas a representac;:ao da mudanc;:a dentro do tempo. A par

ceria da intuic;:ao fisica com a expressao matematica revelou-se exemplar e 

seminal na hist6ria da alianc;:a entre dencia e matematica. Tambem chamou 

a aten<_;:ao para urn enigma que continua a perseguir essa alianc;:a. 

Em nenhum lugar e mais desconcertante a "efid.cia irracional da mate

matica" para a fisica que na liga<_;:ao implicita entre uma coisa fora do tempo 

e outra dentro. A rela<_;:ao entre causa e efeito ocorre no tempo; a causa an

tecede o efeito. Se o tempo fosse irreal, a causa<_;:ao tambem seria ilus6ria. A 

rela<_;:ao entre uma premissa 16gica ou matematica e a conclusao, porem, fica 
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fora do tempo, embora seja no tempo e por processos de radodnio presos ao 

tempo que refletimos sobre essa rela<;ao, tratando-a como urn acontecimento 

mental. 0 carater atemporal das proposi<;oes matematicas ou 16gicas - a 

falta de sentido em aprisiona-las ao tempo - se mantem mesmo quando a 

matematica descreve, como faz 0 calculo, mudan<;as que podem estar en

charcadas de tempo se quiserem ser reais. 

0 uso da matematica nessa tradi<;ao cientifica olha de dentro das opera

<;6es internas de pensamento os enigmas da natureza. As ideias matematicas 

podem ser inventadas ap6s o fato para expor e desenvolver uma intui<;ao Hsica 

sobre o funcionamento da natureza (como no exemplo das leis do movimento 

de Newton) ou ajudar-nos a sugerir uma intui<;ao fisica ainda nao formada 

(como no caso da teoria da serie). Em cada uma dessas situa<;6es, porem, o 

tema permanece como parte do mundo natural: capaz de desafiar nossas 

conjeturas causais e ir alem dos instrumentos matematicos com os quais 

podemos formula-las e desenvolve-las. 

Newton forneceu a den cia o supremo modelo de fisica determinista, urn 

sistema de proposi<;oes causais interligadas que determina a exaustao todos 

os acontecimentos sob seu dominio e plenamente expressos na equa<;ao na 

qual foram declaradas. Mas deve-se pensar no que aconteceu quando Poin

care teve de enfrentar, na decada de 1890, 0 enigma na mecanica celeste 

de Newton que veio a ser conhecido como problema dos tres corpos. Urn 

planeta grande e urn pequeno gravitam em torno de uma estrela. 0 grande 

0 e 0 suficiente para permanecer insensivel a for<;:a gravitacional do pequeno. 

Segundo as leis estabelecidas por Kepler e Newton, o maior se movimentara 

em torno da estrela numa 6rbita elfptica previsfvel. Contudo, sob esse grau 

de compHca<;:ao de aparencia modesta, nao podemos, com a ajuda das leis 

do movimento de Newton, prever o movimento do planeta menor. 

A principia, o problema talvez pare<;a analogo as dificuldades resultantes 

da teoria da vantagem comparativa quando complicamos o exemplo do vinho 

e do tecido, Portugal e Inglaterra, dado por Ricardo, para levar em conta 

mais de dois produtos e mais de dois pa!ses. A depender de nossas estipu

la<;6es sobre essas circunstincias mais complicadas, e julgamentos sobre o 

que constitui uma solu<;ao, pode haver multiplas solu<;6es para a distribui<;ao 
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de vantagem comparativa, infinitas solus;6es, ou solus;ao alguma. A hist6ria 

posterior do problema dos tres corpos, porem, mostra bern como vai fundo a 

diferens;a entre as priticas explanat6rias dominantes na fisica e na economia. 

A descoberta por Mittag-Leffler de urn erro na prova apresentada por 

Poincare de uma suposta solus;ao para o problema dos tres corpos dentro 

dos limites da fisica newtoniana acabou por levar Poincare a criar as ideias 

publicadas, entre 1892 e 1899, em "Novas metodos de mecanica celeste". 

Ele teve de entender a situa<;:aa mais complicada como urn "sistema nao 

integrcivel", para cuja analise as equas;6es diferenciais de Newton se reve

laram inadequadas. Para compreender o comportamento a longo prazo de 

tal sistema, preferiu concentrar-se nos seus poucas movimentos peri6dicos, 

tomando-os como a "tmica abertura" pela qual entrar na "ate entao inaces

sivel fortaleza" dos nao peri6dicos. No fim, teve de inaugurar todo urn novo 

ramo da matematica, a teoria do caos, adequada a representa<;:ao e analise 

matematicas de sistemas hipersensiveis mesmo a modestas mudans;as nas 

condis;6es inidais. As ideias resultantes nao negavam a possibilidade de cal

cular os movimentos do terceiro corpo no problema dos tres, desde que se 

contasse com bastante poder computacional para atravessar as consequencias 

das diferentes candis;6es iniciais. Contuda, elas exemplificavam uma forma 

de determina<;:ao estatistica ou prababilistica estranha tanto a Hsica quanta 

a materna tic a de Newton. 

Pode-se mostrar que esse acontecimento foi mais dpico que atipico na 

hist6ria da Hsica moderna pelas semelhans;as com a descoberta por Mikhail 

Gramov, quase 100 anos depais, em 1980, de urn resultado ou prindpio de 

incerteza na mecanica classica que tern a ver com a dificuldade, dentra dos 

sistemas estudados por ele, de ou criar ou transferir informas;aa. Mais uma 

vez, foi a misteriosa natureza quem bateu na porta. Mais uma vez, teve-se 

de criar com inovas;6es matematicas uma intuis;ao sabre o funcionamento 

da natureza (relacionada, neste caso, a geometria das "hipersuperficies"). 

A hist6ria da teorizas;ao sabre a vantagem comparativa naa oferece - e, 

dentro das limites da tradis;ao analitica da qual mais tarde se tornou parte, 

nao pode oferecer - verdadeiro paralelo a essa noravel dialetica de estudo 

empirico, conjetura causal e descoberta matematica. A expressao matemati-
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ca contrastante fornece uma pista para a origem do problema. As equas:oes 

da vantagem comparativa para a qual esperamos encontrar solus:ao servem 

a uma analise comparativa estatica; nao contem verdadeira dinamica. As 

conclus6es iniciais de Ricardo seguiram a l6gica inexoravel das premissas 

de seu exemplo, embora o seu encanto resida em chegar por esses meios a 

condus6es sentidas como contraintuitivas. As grosseiras simplificas:6es ex

traidas de sua experiencia mental tinham cadter analogo as simplificas:oes 

de teorias posteriores, embora conteudo diferente. (Dessas teorias, a mais 

influente, o modelo Heckscher-Ohlin, e discutida numa nota no fim deste 

capitulo.) A trajet6ria posterior da economia, do marginalismo a analise do 

equilibria geral, confirmou essa pratica analitica, fixando-lhe a personalidade 

e dando-lhe urn programa. 

A imagem criada por Newton do fundonamento da natureza olhava do 

lado de fora o mundo real de tempo e causalidade, e propunha uma visao 

que nenhum triunfo da l6gica poderia extrair de urn conjunto de premissas. 

A experiencia de pensamento de Ricardo olhava para dentro, e usava a l6gica 

pura para revelar as surpreendentes implicas;6es de alguns fatos estipulados. 

A experiencia foi motivada pela esperans;a, desde entao alimentada pelos 

economistas, de que o mundo imaginario das estipulas;6es nos ajudasse a 

compreender melhor o mundo real dos processos causais. As leis do movi

mento de Newton exigiam uma matematica capaz de descrever o movimento 

de sistemas dinamicos inteiros no tempo. A ideia ricardiana de vantagem 

comparativa nao precisava mais que de urn formalismo adequado a descobrir 

implicas:oes l6gicas, para melhor servir a uma analise comparativa esdtica. 

(Hi motivo, porem, para pensar que Ricardo, ao contrario dos te6ricos da 

vantagem comparativa que vieram a apoiar-se nele, usasse a experiencia de 

pensamento sobre Inglaterra e Portugal, como ele fizera com a campanha 

contra as Corn Laws, para servir mais a uma teoria de crescimento que a 

uma analise de eficiencias esdticas. A teoria do crescimento implkita nesse 

raciodnio foi vista, no espirito de Sraffa, como invocando os efeitos do 

livre-comercio no equilibria de renda entre poupadores, por exemplo, do

nos de indtlstria, agentes putativos do crescimento, e nao poupadores, por 

exemplo, donos de terra e trabalhadores, vitimas sacrificiais das exigencias 
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impessoais do desenvolvimento economico. Para OS candidatos a cientistas 

no terreno do comercio "em dimens6es superiores", nenhuma justificativa 

poderia ser mais vexat6ria.) A orienta<;:ao para fora de Newton tornou-se 

inevidvel tao logo se descobriu serem sua fisica e matematica incapazes de 

acomodar o problema dos tres corpos. 0 resultado foram as "novas leis de 

mecanica celeste" e a teoria matematica do caos de Poincare, e a substitui<;:ao 

de um tipo de deterrnina<;:ao causal por outro. A experiencia de pensamento 

de Ricardo desde o prindpio pretendia ser incompleta, fazendo violentas 

suposi<;:6es simplificadas destinadas a lan<;:ar luz indireta sobre um mundo 

desarrumado de forma inexplicavel. Nenhuma descoberta particular de in

completude (como as formas discutidas nas paginas anteriores) perturbaria 

suas condus6es, pois continuaria a nao ser clara se a incompletude era urn 

problema ou urn prop6sito. Nao haveria Poincare para tal Newton. 

Em vez disso, com a ascensao da economia marginalista, a distin<;:ao 

entre essas duas orienta<;:6es intelectuais tornou-se mais autoconsciente e 

mais radical. Tendo sido urn dispositivo ocasional, a estrategia de Ricardo 

come<;:ou a aparecer como o proprio destino da economia: o modo pelo qual 

a economia poderia melhor se tornar uma ciencia mais seria. Retrospecti

vamente, a doutrina da vantagem comparativa acabou se tornando o ensino 

mais caracteristico da economia, tanto em metoda quanta em substancia. 

Pelo menos tornou-se clara a maior baliza intelectual nesse contraste de 

formas de explica<;:ao causal relativa para a analise matematica. 

Condenado a eterna infilmda: implica~oes do metoda 

inaugurado pelo marginalismo 

Rotulou-se de marginalismo, por conven<;:ao, a tradi<;:ao de analise econo

mica de que foram pioneiros no seculo XIX Walras, Jevons e Menger, contem

poraneos, e seus alunos. 0 supremo feito intelectual ao qual mais tarde deu 

origem foi a teoria do equilibria geral. Concentro-me agora em um aspecto 

dessa reorienta<;:ao limitada mas faddica, que e crucial para a compreensao 

do carater da economia dela surgida. E pois tambem de vital importancia 

para quem busca compreender e superar a incompletude caractedstica das 

explica<;:6es que esse estilo de economia oferece, como exemplificado pelas 
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tre:s especies de incompletude da doutrina da vantagem comparativa. Urn 

tema continuo deste livro e a impossibilidade de atingir uma intui<_;:ao mais 

profunda dos problemas do comercio e da divis:io global da mao de obra, 

e desfazer as supersti<_;:oes que sobrecarregam a doutrina do livre-comercio, 

dentro dos limites dessa tradi<_;::io de ideias econ6micas. 

Os economistas classicos ingleses, de Adam Smith a Thomas Malthus, 

haviam criado formas de pensar sobre a vida econ6mica que combinavam 

analise 16gica, explica<_;:oes causais e argumento normativo. Apesar do ca

riter restritivo da analise da vantagem comparativa e das experiencias de 

pensamento que formulou, o proprio David Ricardo contribuira para essa 

tradi<_;::io. Era uma pratica intelectual rica em afirma<_;:oes sobre as causas e 

efeitos dos diferentes fen6menos econ6micos que n:io tomava essas afirma

s;6es emprestadas de qualquer outra disciplina; apresentava-as de moto e com 

risco pr6prios. Do mesmo modo, n:io hesitou, na obra de Smith, em associar 

sua ciencia causal com uma visao de possibilidade coletiva nao realizada, 

baseada numa visao da natureza humana e seu desenvolvimento na hist6ria. 

Karl Marx e outros atacaram essa tradi<_;::io. A nota-chave no ataque mar

xista era a tese de que os economistas ingleses apresentavam, como universals 

e atemporais, leis da vida econ6mica que na verdade n:io passavam de uma 

deter min ada ordem econ6mica pres a ao tempo, o "capitalismo". 6 Esse 1mpeto 

de falsa universaliza<_;::io do particular e transit6rio resultou n:io apenas em 

falta de imaginas;:io sobre as possibilidades alternativas e oportunidades de 

6 Uso os termos "capitalismo" e "economia capitalista", neste livro, como uma referencia facil e 

convencional a forma particular de economia de mercado que se apoderou dos paises do Atlantica 

Norte nos ultimos seculos e desde entao se tornou a forma exemplar dessa economia aos olhos de 

grande parte do mundo. Os defensores dessas instituic;6es econ6micas muitas vezes concordaram 

com Karl Marx e seguidores ao apresenta-las como urn sistema mais ou menos indivisivel, com urn 

conteudo predeterminado e exigencias detalhadas. Os que professam descrenc;a na suposic;ao de tal 

opiniao continuam a usar o termo de forma que sugere nao compreensao da propria descrenc;a. Em 

consequencia, a ideia de capitalismo caiu num grau de confusio do qual nao mais parece valer a 

pena ou mesmo ser possivel resgati-lo. Vera discussao, sob o titulo Social theory: its situation and 

its task (Verso, 2004, p. 101-109). Aqui, emprego a palavra para referir-me a uma forma predomi

nante mas contingente de organizar a troca com base no mercado. E a forma mesma de organizar 

essa troca que o regime de comercio que emerge no mundo ameac;a ajudar a impor a humanidade 

como pano de fundo universal de uma economia mundial aberta. 

-I 
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transformas;ao, mas tambem apresentou mal o funcionamento da ordem 

capitalista. 

Marx resumiu muitas das ideias da economia classica, incluindo a teo

ria de valor da mao de obra de Ricardo, numa narrativa hist6rica maior, 

destinada a explorar o capitalismo e revelar o mecanismo pelo qual ele esti 

fadado a ser mudado e substituido. Uma das muitas formas em que Marx 

se assemelhava aos economistas que criticava foi o ousado compromisso de 

oferecer explicas;oes causais. As interpretas;oes da experiencia hist6rica que 

informam essas afirmas;oes causais e as pr6prias afirmas;6es residem no co

ras;:io do argumento no Capital. 

0 sistema marxista de proposis;6es causais concentrava-se numa profun

da estrutura de arranjos e suposis;6es formativos que dao forma a rotineiras 

praticas de troca e produs;ao, de trabalho e vida que ocorriam na base por 

elas oferecida. Essa distins;:io entre a estrutura formativa oculta e as rotinas 

formadas visiveis era urn conceito que ele partilhava com muitos outros 

influentes te6ricos da Europa no seculo XIX. Para ele, como para eles, urn 

sistema de explicas;:io causal originado da distins;:io entre a profundeza e a 

superficie vinha acompanhado de uma serie de suposis;6es deterministas 

interligadas. 

A primeira dessas suposis;oes, a da indivisibilidade, era que cada siste

ma econ6mico e social - o modo de produs;ao de Marx - constituia um 

todo indivisivel: todas as partes ficavam de pe ou cafam juntas. A segunda, 

de fechamento, era que a humanidade se limitava a uma curta lista de al

ternativas institucionais indivisiveis, percorrendo-a segundo uma sucessao 

evolucionaria preordenada. A terceira suposis;:io, de progresso igual a lei, 

era que as fors;as semelhantes a leis dominavam esse avans;o. A tentativa de 

resgatar a intuis;ao central na descontinuidade de contextos institucionais e 

ideol6gicos formativos, por baixo das rotinas de conflito, produs;ao e crens;a, 

da bagagem necessaria dessas suposis;oes, ate hoje n:io se realizou de todo no 

trabalho das ciencias sociais e humanidades. 

A critica e a construs;:io de Marx faziam parte de uma luta de longo 

alcance no pensamento do seculo XIX. Nessa luta, ele ofereceu abundan

tes explicas;oes causais, bern como propostas prescritivas explicitas. Que 
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necessidade havia de urn programa, quando a hist6ria ja guarda urn para a 

humanidade? Outros preferiram atacar a tradis:ao estabelecida de economia 

politica em bases normativas confessas. 

A resposta da tradis:ao analitica iniciada por Walras, Menger e Jevons 

para esse conflito foi notavel. Nao tern paralelo na hist6ria do pensamento 

moderno (a nao ser na "teoria pura do direito juridico" de Hans Kelsen e 

outras rigorosas formas de positivismo do seculo XIX), embora os temores e 

ambis:6es que ajudam a explica-la tenham deixado uma marca em incontiveis 

epis6dios na hist6ria das ideias. 

Em vez de juntarem-se como partidarios na briga causal e normativa, 

e continuarem, neste aspecto, a tradis:ao dos economistas politicos ingleses 

classicos, os marginalistas deram urn jeito de estabelecer uma pratica ana

litica que iria purificar-se tanto quanto possivel de toda polemica causal 

e afirmas:6es normativas. Seria pura analise. Voaria alto acima do campo 

de batalha, trazendo luz sem calor. Seus usos explicativos se baseariam na 

combinas:ao de medidas analiticas com estipulas:6es descritivas e conjeturas 

causais, fornecidas de fora do aparato analitico, por outras disciplinas e me

todos. Os usos politicos e descritivos dependeriam de quest6es normativas 

de partida, fornecidas de fora pela razao, ideologia ou fe. Tudo polemico, 

seja explicas:ao causal ou compromisso normativo, seria tratado como ex6-

geno. A combinas:ao da analise com as estipulas:6es externas em cada caso 

responderia pelos resultados explanat6rios ou programaticos. 

Noli me tangere7 era a senha; e a imunidade, a promessa. 0 prindpio, o 

poder analitico sem responsabilidade explanat6ria ou programatica. Uma 

vantagem adicional de extraordinaria importancia era transformar a pura 

pratica da analise economica num ramo da l6gica e, portanto, prepara-la 

para o casamento com a matematica. 0 espirito prefigurado na experiencia 

de pensamento de Ricardo sobre a vantagem comparativa (embora nao em 

muitas outras partes do pensamento dele) tornara-se assim explicito e geral. 

Em momento algum a economia foi completamente dominada por essa 

tendencia. Quando o marginalismo apareceu, a economia hist6rica alema e a 

7 Em latim no original. Significa "nao me toque". UtUizada pelo autor para expressar a "intocabili

dade" que os marginalistas pretendiam atribuir a sua doutrina. (N. R.) 
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institucional americana ofereceram uma pd.tica intelectual muito diferente. 

A aparente incapacidade dessas alternativas intelectuais de gerar afirmas:6es 

distintas e poderosas e fornecer uma base para uma diferente liga<;:ao entre 

conjetura causal e analise matematica comprometeu a autoridade delas. 

Hoje, novas vers6es de economia institudonal e comportamental buscam 

tais afirma<;:6es e ligas:6es. Ao longo de todo o caminho, de entao ate agora, 

a retirada para uma cidadela de imunidade, com a caracteristica separas:ao 

entre analise, explicas:ao e prescri<;:ao, existiu num ambiente intelectual ao 

qual esse procedimento permaneceu estranho. Nao admira que formas 

contrastantes de relacionar analise a explicas:oes e prescriy6es hajam sempre 

permeado a maneira como se faz economia. 

Ainda assim, seria urn erro supor que minha critica se dirige a cultura 

profissional da economia (distinta dos metodos, suposi<;:6es e propostas ca

racteristicos) ou a seu casamento com a matematica. Dirige-se em vez disso 

ao elemento mais distinto dentro da tradis:ao dominante de pensamento 

economico nos ultimos 100 anos, 0 elemento que distingue essa pratica 

intelectual de todas as outras e explica seu poder e limita<;:6es. 

Sob a egide dessa pritica intelectual, a economia jamais deixou de 

movimentar-se entre tres estrategias, as vezes aplicadas por diferentes eco

nomistas, e outras presentes na obra dos mesmos economistas. A oscilas:ao 

serviu para manter a tendencia analitica basica, ofuscando ao mesmo tempo 

sua natureza e mitigando os custos. 

A estrategia do purismo e insistir no completo rigor da distins:ao entre 

as operas:6es analiticas da economia e os pontos de partida empiricos ou 

prescritivos que tern de vir de fora. 0 empirico por sua vez inclui estipu

las:ao descritiva e explicas:ao causal. Contida dentro desse rigor, a analise 

economica pode explicar ou prescrever apenas por meio do poder tornado 

de emprestimo a esses fornedmentos externos. E poderosa para ampliar mas 

impotente para penetrar. Brilha com luz refletida. No nudeo analitico, e tao 

inocente quanta Poncio Pilatos. 

Esta e a versao da economia que vemos praticada com mais insistencia 

por te6ricos do equilibria geral como Gerard Debreu. Levada ate o fim, o 

resultado e transformar a economia na ferramenta 16gica do conhecimento, 
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argumento ou compromisso alienados. Os subprodutos cognitivos particula

tes dessa atividade intelectual serao constata<_;:6es de restri<_;:ao e esclarecimen

tos sabre dilemas de escolha, deduzidos, por for<_;:a da analise, das premissas 

de terceiros. Diga-me os fatos sabre a sociedade e suas preferencias, que eu 

o farei pensar com clareza e enfrentar as consequencias de suas pr6prias 

suposi<_;:6es, diz urn obstinado analista. 

A estrategia da pretensao sacrifica o purismo pela potencia programatica. 

Contudo, raras vezes reconhece esse sacrificio. E a economia como partidaria 

das disputas ideol6gicas e institucionais no mundo contemporineo. De urn 

modo tipico, exorta os benefidos dos mercados, do capitalismo, da globaliza

<_;:ao e acima de tudo do livre-comercio. As excelencias do livre-comercio, feito 

na base da vantagem comparativa, tern sido sua doutrina mais caracteristica, 

senao a mais geral. Dependendo dessas doutrinas, nao hesita em fazer uma 

legiao de recomenda<_;:6es politicas particulates. E exemplificada por francos 

argumentos programaticos de economistas que vern des de Ludvig von Mises 

a Milton Friedman. 

Duas liga<_;:6es intelectuais revelam-se cruciais para a estrategia da pre

tensao. A primeira, amplamente discutida e mais ou menos de menor im

pordncia, e a identifica<_;:ao de urn modelo de comportamento ego.ista e 

maximizante, do prindpio de utilidade marginal, e do conceito de eficiencia 

na distribui<;:ao com o funcionamento de uma economia de mercado como o 

veiculo institucional superior, ate mesmo natural e necessaria, dessas ideias e 

tendencias. Essa associac;:ao foi o tema da polemica na decada de 1930 sabre 

a reconcilia<;:ao da economia marginalista e o planejamento estatal, na qual 

Oskar Lange e outros economistas socialistas desempenharam urn papel 

importante. 0 resultado foi demonstrar que nao havia obstaculo analitico 

severo ao uso de conceitos e tecnicas marginais pelos planejadores estatais. 

Os custos praticos do dirigismo podem ser formidaveis e ate arrasadores, 

mas nao ser deduzidos da analise da utilidade marginal, comportamento 

maximizante e eficiencia esdtica. 0 argumento a respeito tern de seguir 

adiante num plano diferente, afundado em disputas sabre o que causou 

o que nas economias de hoje, e quais alternativas aos atuais arranjos eram 

exequiveis e acess1veis. 
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A segunda ligas;ao, muito menos observada e muito mais irnportante, e 

a identificas;ao da ideia abstrata de economia de mercado com urn conjunto 

deterrninado e historicamente contingente de instrus;oes e pd.ticas econ6-

micas, induindo urn regime particular de propriedade e contrato. A questao 

e representar esses arranjos como a expressao constante e inseparavel das 

grandes ideias por tras. Privadas de conteudo institucional detalhado, as abs

tras;oes nao bastam para sustentar prescris;oes e criticas politicas. Equipadas 

com tal conteudo, assinalarn urn caminho distinto nos conflitos ideol6gicos 

de hoje; perrnitem ao particular falar com a autoridade do geral. 

Isto era e ainda e urn irnpulso primordial de desrespeito pela verdade 

que a que economia moderna deixou de reconhecer plenamente: nao se pode 

deduzir o conteudo legal e constitucional detalhado de uma economia de 

rnercado do simples conceito de uma economia de mercado; assim como 

o conteudo institucional da democracia nao pode ser inferido da ideia de 

democracia; as econornias de mercado podem originar-se de varias formas 

muito diferentes das que passaram a predorninar na hist6ria recente das 

sociedades do Atlantica Norte: o potencial de diferens;a estende-se a regras 

e arranjos de propriedade e contrato, e tambem as relac;6es entre agentes eco

n6micos e o Estado; e essas grandes e cornpuls6rias diferens;as s6 podem ser 

julgadas por aqueles que se disp6em a entrar no campo aberto da polemica 

sabre realidade e possibilidade sociais, no qual as ideias de comportamento 

maximizante e utilidade marginal nada ou pouco tern a dizer, a menos que 

mais acompanhadas e equipadas. 

A estrategia de equivocas;ao afasta-se do purisrno em busca de fors;a expla

nat6ria e do poder de recomendar uma polltica que essa fors;a tern condis;6es de 

sustentar. Incorre, mas apenas de maneira meio morna e com reserva mental, no 

defeito que Marx imputou aos economistas politicos ingleses: a generalizas;ao 

sem base daquilo que e local e transit6rio. Busca estabelecer regularidades entre 

agregados macroecon6micos semelhantes a lei como os niveis de poupans;a, in

vestimento e ernprego. Desafiada, reconhece que essas regularidades dependem 

para ter fors;a de uma legiao de arranjos institucionais muito rnais detalhados 

e distintos que os que definem nossa ideia geral de capitalisrno ou economia 

de mercado - por exemplo, a forma precisa como se organiza e se da poder a 
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mao de obra nas negociac;:6es com o capital ou o ambito do seguro-desemprego, 

ou os poderes exercidos pelo banco central. Se algum desses muitos fatos no 

pano de fundo mudar, admitem, tambem mudariam as supostas regularidades. 

Assim, · recusam torna-lo uma forma forte de afirmac;:ao universalizante que 

deixe os economistas ingleses expostos ao ataque de Marx; a confusio das "leis" 

de todas as economias com as "leis" de uma em particular. 

Porem, desde que uma sodedade se veja nas garras de uma estagnac;:ao 

institucional e ideol6gica, desde que seus arranjos e crenc;:as formativos 

sofram pouco desafio eficaz, desde que 0 trauma da guerra ou ruina nao 

ponha em perigo o que a imaginac;:ao desarmada deixa intocado, descarta

se a concessao de prindpio na pratica da argumenta<;ao. As relac;:6es entre 

fenomenos economicos em larga escala, formados contra esse pano de fundo 

mais ou menos im6vel, assumem entao uma regularidade que nos da uma 

falsa aparencia de lei. 

Se a concessao de que a relac;:ao entre, digamos, inflac;:ao e desemprego 

depende dos detalhes do contexto institucional e ideol6gico fosse feita a 

serio, 0 tema da investigac;:ao seria a rela<;ao desses fenomenos a esse con

texto, a natureza desse contexto e suas perspectivas de transformac;:ao, mais 

que a relac;:ao entre os fenomenos contra o estavel e escuro pano de fundo. 

Contudo, a concessao nao ·e a serio. E urn ardil, que nega na pratica o que 

admite em principia. 

Essa foi a estrategia buscada, por exemplo, pelos seguidores americanos 

de Keynes, que, na segunda metade do seculo XX, criaram uma "macroe

conomia". Transformaram uma teoria de desequilibrio permanente numa 

teoria de rigidezes que impede 0 equillbrio ou permite multiplos equilibrios 

em niveis superiores e inferiores de emprego. Tornaram Keynes politicamente 

palatavel despolitizando-o, e formularam urn programa que tomou o acordo 

institucional e ideol6gico de meados do seculo XX como modelo natural de 

uma moderna economia de mercado regulada. 0 metoda de causar equi

voco com a relac;:ao entre fenomenos economicos e 0 cenario institucional e 

ideol6gico foi entao tornado por outros antipaticos as doutrinas do mestre. 

A vida interna da tradic;:ao central da economia foi uma perpetua alter

nancia entre a estrategia de purismo de um lado e as estrategias de pretensao 
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e equivoco de outro. 0 impuro poder explanat6rio e prescritivo da segunda 

e terceira estrategias compensa as radicais inibi<;:6es da primeira. Quando a 

pretensao e o equivoco veem-se desafiados por seus compromissos, sempre 

se pode recuar para o purism a. 

As implica<;:6es de qualquer tentativa de consertar as tres especies de incom

pletude na doutrina da vantagem comparativa sao inequivocas. Nao podemos 

conserd.-las dentro dos limites de urn estilo de analise economica que insiste 

em separar a analise da explica<;:ao e da prescri<;:ao. Agora vemos por que a tese 

de que a argumenta<;:ao sabre livre-comercio desenvolvida neste livro pode 

acomodar-se plenamente dentro desse estilo de analise, embora verdadeira na 

letra (quando se tern em mente a mais pura e mais descompromissada pratica 

de analise economica), nao o e em espirito. Consertar as tres formas de incom

pletude e, nao se pode evitar, lutar com a pratica intelectual que as produz. 

As consequencias dessa forma de relacionar analise a causalidade e as 

politicas foram decisivas para a economia. Permitiram-lhe afirmar urn rigor 

sem paralelo entre as ciencias sociais, mas adquirido a urn custo fatal. 0 

custo foi condenar a economia - pelo menos as vers6es que restam sob o 

dominio dessas ideias - a uma eterna infancia. Os devotos dessa ciencia 

enganaram-se ao ver como vantagem a imunidade analitica a polemica causal 

e normativa. Cometeram urn pecado para o qual no pensamento, como na 

vida, nao ha perdao: nao largaram seus escudos. 

Nota que reladona as ideias deste livro a tradic;ao 
dominante no pensamento sobre a vantagem comparativa 

Pode-se apresentar de forma sistematica a hist6ria da vantagem compara

tiva como uma narrativa em tres capitulos. 0 acrescimo do quarto capitulo 

ausente revela o sentido oculto dos tres anteriores. Submeto agora esta hist6ria 

a uma radical compressao e intuitiva exposi<;:ao, desembara<;:ando a linha 

narrativa principal de toda complica<;:ao tecnica, para melhor ajudar-nos a 

combinar a intui<;:ao fornecida pela analise padrao das vantagens compara

tivas com outras que essa analise nos nega. 

0 primeiro estigio e Ricardo (citado em 1817), com a pre-hist6ria das 

ideias intuitivas sobre a vantagem absoluta, como em Adam Smith. Ele levou 



72 A reinvenc;:ao do livre-comercio 

em conta urn unico fator de produc;:ao, a mao de obra. Deu espac;:o a dife

renc;:as tecnol6gicas entre paises e, nesta base, a diferenc;:as em produtividade 

nas forc;:as da mao de obra. Sem essas diferenc;:as, a defesa do livre-comercio 

desabaria, e prevaleceria a autarquia. 

0 segundo esd.gio e o modelo Heckscher-Ohlin (apresentado em 1903) 

e todas as muitas sequelas na analise economica posterior. Esse modelo dis

pensou as diferenc;:as em tecnologia, fundamentais ao argumento de Ricardo. 

Em vez disso, apelava para as desigualdades nas dotac;:6es, restabelecendo 

assim em outra base as diferenc;:as nacionais na produtividade da mao de obra. 

Para ele, essas diferenc;:as, como a propria tecnologia, haviam sido ex6genas. 

Agora tornavam-se end6genas ao modelo. 

As diferenc;:as nacionais em dotac;:6es de capital (por exemplo, no investi

mento em infraestrutura) exigem diferentes proporc;:6es de fatores de produ

c;:ao. As proporc;:6es de fatores certas emergem do processo de maximizac;:ao 

de lucros dos capitalistas. 0 cenario e 0 de urn sistema de comercio mundial 

organizado segundo o eixo do comercio entre paises com abundancia de capi

tal, de urn lado, e com abundancia de trabalho, do outro. Uma previsao fun

damental, em manifesta contradic;:ao com a experiencia, e a equalizac;:ao dos 

prec;:os dos fatores: o prec;:o dos fatores convergiri, grac;:as ao livre-comercio, 

junto com os prec;:os dos hens comercializados. Entre as muitas suposic;:6es, 

todas indispensaveis ao argumento, estao os rendimentos constantes de escala 

e a imobilidade do capital e da mao de obra entre os paises (mas completa 

mobilidade dentro deles). Se o capital fosse m6vel, formando urn pool mun

dial de investimento, a proporc;:ao capital/mao de obra logo seria a mesma 

em todo o globo. As diferenc;:as na abundancia relativa de mao de obra nao 

mais resultariam nos desequillbrios da produtividade vital ao argumento. 

0 comercio de hens entraria em colapso, e a autarquia predominaria, como 

fariam no mundo de Ricardo se os paises tivessem as mesmas capacidades 

tecnol6gicas. Neste modo de pensar, os diferentes paises tern essas mesmas 

capacidades: as "func;:6es de produc;:ao", que definem a conversao de insumos 

em produtos, sao identicas e homogeneas em todo mundo. 

Dentro deste reino de ideias, o comercio de hens pode produzir os efeitos 

do movimento de capital e pessoas. A equalizac;:ao do fator prec;:o e apenas a 
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expressao dessa equivalencia fundamental. Podemos creditar o nao termos 

alcans;ado esse resultado a uma rigidez localizada nos mercados ou a urn 

determinado desvio das suposis;6es que definem o modelo sem risco para a 

intuis;ao central ou seu uso na compreensao de urn mundo rebelde, destinado 

a transgredir algumas das limita<;:6es. 

Muitas das mais influentes ideias na teoria do comercio sao mais bern 

entendidas como elaboras;6es dessa forma de pensar. Assim, o teorema de 

Rybczynski traduz a linguagem estatica do modelo Heckscher-Ohlin em 

fraco idioma dinamico, sem no entanto sugerir sequer o inicio de urn padrao 

de escolha entre multiplas solus;6es para o problema da equalizas;ao produtiva 

com base na vantagem comparativa: uma mudans;a nas dotas;6es relativas de 

fatores resultara numa mudans;a na importincia relativa da produs:ao com 

base em mao de obra intensiva e da produs;ao na base de capital intensivo. 

Segundo o resultado Stolper-Samuelson, as mudans;as nos pres;os relativos dos 

bens causarao mudans;as nos pres;os dos fatores usados para produzi-los. Se o 

pres:o dos bens de capital intensivo aumenta em relas;ao aos pres:os dos bens 

da mao de obra intensiva, a taxa de retorno do capital aumentara em relas;ao 

ao salado, que e a remuneras;ao da mao de obra. 

0 terceiro e ultimo esd.gio completo da hist6ria resulta da tentativa de 

relaxar a suposis;ao de rendimentos de escala constantes. Ao admitir rendi

mentos crescentes de escala, a possibilidade de se alcans;ar uma "massa critica" 

em setores determinados e uma combinas:ao de habilidades e eficiencias na 

qual a situa<;:ao de urn conjunto de empresas nacionais nao pode ser facilmente 

melhorada, nao apenas chegamos mais perto da realidade: tambem mostramos 

por que o comercio nao desaba em autarquia, como sugeriram Ricardo (se as 

capacidades tecnol6gicas forem difundidas e partilhadas) e Heckscher-Ohlin 

(se o capital for m6vel entre os paises ou se outras suposis;oes muito restritivas 

ou na aparencia contrafactuais nao se sustentarem). Eisa linha de analise que 

vai da "teoria de comerdo estrategico" das decadas de 1970 e de 1980 aos 

textos mais recentes. 8 Com a conquista de nichos emrincheirados na divisao 

global da mao de obra, OS pa!ses que atuam no comercio - OU, para ser mais 

8 Ver, por exemplo, Ralph E. Gomory e William I. Baumol, Global trade and conflicting national 

interests (MIT Press, 2000). 
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preciso, a rede de empresas que agem sob sua egide - podem encastelar-se 

em suas especializac:;:6es, nao para sempre nem contra qualquer coisa, mas por 

algum tempo e contra os esforc:;:os ingentes de terceiros, para fazer o que esses 

paises fazem melhor e mais barato em qualquer outro lugar. 

Contudo, o mesmo argumento que mostra por que a autarquia nao precisa 

nem clara retornos tambem sugere que OS ganhos do comercio nao podem, 

em todas as circunstancias, ser universalmente partilhados. Nao apenas as 

empresas, mas setores inteiros de produc:;:ao, segmentos do operariado, e mes

mo economias nadonais inteiras e suas populac:;:6es podem ter a perder. Alem 

disso, talvez nao possamos deduzir a escolha de qual caminho estrategico 

fortalecer, e de como abrir melhor tal caminho, a partir da analise estatica 

da vantagem comparativa. Em questao, a constrw;ao da vantagem compa

rativa. Empresas, setores e governos podem ver-se obrigados a adivinhar e 

jogar sobre a direc:;:ao a tamar. Os sinais de prec:;:os transmitidos pelo mercado 

nao sao nem determinantes nem confdveis 0 suficiente para responder as 

perguntas sabre direc:;:ao e metoda, pois cada urn dos mercados reais traz a 

marca das tentativas cumulativas e conflitantes mais de construir vantagem 

comparativa do que apenas revela-la. 

0 efeito corrosivo dessa analise na classica doutrina do livre-comercio 

e abafado pelo duplo receio do dogmatismo e favoritismo: 0 temor de que 

os responsaveis pela estrategia e escolha sejam os servidores conscientes de 

interesse de facc:;:6es, determinados a converter poder publico em vantagem 

privada, quando nao sao vitimas involuntirias do preconceito e do dogma. 

0 livre-comercio, despojado de algumas das exageradas afirmac:;:6es e pro

messas que nao podem ser mantidas, agora reaparece como instrumento de 

experimentalismo e igualdade contra o voluntarismo e a pilhagem. 

0 quarto capitulo desta hist6ria continua em grande parte nao escrito. 

Contudo, devemos prever seu conteudo se quisermos entender de forma mais 

completa o significado dos tn~s capitulos anteriores. Uma maneira simples 

de compreender a questao principal e dizer que resulta da combinac:;:ao de 

dois movimentos. 

0 primeiro e manter toda a forc:;:a da ideia apresentada no terceiro capitulo 

da hist6ria - que os rendimentos crescentes de escala, assim como outras 
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justificativas para o "entrincheiramento" da vantagem comparativa, podem 

impedir os ganhos com o comerdo de serem universais ou igualmente di

vididos pdos parceiros comerciais. Agora nao deixaremos a lis;ao dessa gui

nada conceitual ser embotada pelo desespero com a incapacidade de exercer 

julgamento seletivo e estrategico sem ve-lo pervertido num instrumento de 

dogmatismo e favoritismo. Em vez de retirar-nos, devemos avans;ar. Reco

nheceremos que a democracia, como a propria economia de mercado, pode 

assumir formas institucionais alternativas, e que as formas hoje estabelecidas 

nos paises ricos do Atlantica Norte representam o subconjunto de urn con

junto de possibilidades institudonais muito maior e aberto. E examinaremos 

a conjetura de que algumas dessas formas sao menos susceptiveis aos males 

do dogma e favor que outras, permitindo com isso julgamentos energicos e 

seletivos que podem ser melhores em principia para tornarem-se melhores na 

pratica. Tudo vai depender da organizas;ao de fato da economia de mercado 

e das politicas democraticas com dais conjuntos relacionados de pdticas 

de experimentalismo coletivo, incluindo experimentalismo sabre as regras, 

instituis;6es e prciticas que modelam a economia de mercado. 

0 segundo movimento e a reintrodus;ao, em forma mais complicada, 

abrangente e perturbadora, de urn elemento importante do primeiro capitulo 

da hist6ria. A suposis;ao de Ricardo, indispensavel dentro da analise feita por 

ele para evitar a autarquia, das diferens;as entre a produtividade da mao de 

obra resultante das tecnologias distintas e desiguais da produs;ao disponivel 

aos parceiros comerciais. 

Tomemos agora a suposis;ao de Ricardo da existencia de diferentes 

niveis de produtividade do trabalho resultantes de diferentes capacidades 

tecnol6gicas como urn substituto para as diferentes formas de organizar o 

trabalho entre pessoas e para combinar pessoas e maquinas. Neguemos a 

homogeneidade da mao de obra: as diferentes formas de cooperas;ao na clivi

sao da mao de obra constituem a parte central e fatidica de qualquer plano 

de organizas;ao econ6mica. Tratemos o modelo da divisao de trabalho na 

fabrica de alfinetes de Adam Smith, com a premissa da especializas;ao e hie

rarquia, como o caso restritivo de urn mais amplo espectro de possibilidades. 

Encaremos a mao de obra e a tecnologia como se fossem aspectos diferentes 
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da mesma coisa: num caso, a expressao social, e, no outro, a expressao Hsica 

de nossa atividade imaginativa. Reconhes:amos que, de todas as distin<;:6es 

entre tipos de mao de obra, a sobrecarregada de maior consequencia e aquela 

entre as atividades que ja aprendemos a repetir, e por conseguinte tambem a 

expressar em formulas e corporificar em maquinas. Reconhes:amos que urn 

elemento importante na ascensao economica nas sociedades modernas reside 

na capacidade, condicionada pela organizas:ao particular da mao de obra, da 

economia, da politica e da cultura, do uso de maquinas e da repetis:ao para 

libertar nosso tempo para o ainda nao passive! de repeti<;:ao. E avaliemos 

como as diferentes formas de organizar mercados e comercio - formas que 

nao se pode descrever ou entender de modo revelador na linguagem dos 

simples contrastes entre livre-comercio e prote<;:ao - podem atrapalhar ou 

ajudar essa ascensao. 

Das ideias que comp6em este segundo momento, relacionadas no pari

grafo anterior, resulta, em combinas:ao com meu argumento de antes sobre 

a incompletude da doutrina da vantagem comparativa, a forma de pensar 

sobre 0 comercio que este livro desenvolve. 

E proveitoso retomar a historia que contei nos capitulos anteriores, com

pletados por este imaginario. Duas caractedsticas desta narrativa merecem a 

maior atens:ao: tern fundamental importincia para a compreensao do pano 

de fundo intelectual do qual resulta o argumento, e contra o qual se dirige. 

A primeira caractedstica e o paradoxo central no desenvolvimento his

torico de ideias sobre vantagem comparativa e livre-comercio. A defesa do 

livre-comercio muitas vezes baseou-se em suposi<;:6es tao restritivas - e em 

tao manifesto conflito com a experiencia passada e presente - que fazem 

o impulso para o livre-comercio parecer quase milagroso. 0 que deve pre

valecer, segundo essas ideias, em vista da falha das suposi<;:6es restritivas, e 

a autarquia. 

Por outro lado, as ideias, como os rendimentos de escala crescentes, que 

explicam por que nao ocorre a reversao a autarquia apesar do fracasso das 

suposis:6es restritivas, sugerem que e mais provavel que o comercio seja urn 

terreno em que ha vencedores e perdedores, tanto entre na<;:6es e classes 

quanto entre empresas, do que o dominio de ganhos universais. A justificas:ao 
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das possibilidades de comercio vern junto com a revelas;ao de sua natureza 

contenciosa. 

Contudo, o significado dessa natureza contenciosa comes;a quando pas

samos a entender que nao predsamos limitar-nos a escolher entre mais ou 

menos comercio, ou mudar, numa dires;ao ou noutra, o equilibria entre 

livre-comercio e contens;ao ao comercio. Podemos reinventar e reorganizar 

a propria economia de mercado. 

Uma segunda caracteristica da hist6ria e o papel de astro que ela atribui 

com acerto a produtividade da mao de obra e a sua remuneras;ao (quer dizer, 

a taxa de salario) ao explicar o carater e a historia do sistema de comercio 

mundial. Nada menos esd. em causa que o alcance de nossos poderes de 

produs;ao considerados em relas;ao a organizas;ao da sociedade. 0 estudo do 

diferencial de produtividade e da remuneras;ao da mao de obra nos fornece 

uma cunha nesse interesse maior. 

0 reconhecimento de alguns fatos, apesar dos preconceitos te6ricos e 

ideol6gicos, que impedem que sejam vistos como 0 que sao, e 0 inicio da 

perceps;ao dessas questoes. Esses fatos sao nao apenas de imenso interesse 

em si, mas tambem revelam a limitas;ao das tradis;oes de pensamento que 

de forma tao completa deixaram de entende-los. 

Urn desses fatos e que a realidade do comercio mundial nao foi ate agora, 

se urn dia foi, captada pela imagem dos paises com mao de obra abundante 

que comerciam com outros ricos em capital, e a mao de obra mais barata 

dos primeiros complementa, pela alquimia da especializas;ao produtiva com 

base na vantagem comparativa, a maior produtividade dos ultimos. Esta e 

a imagem no centro do modelo Heckscher-Ohlin e variantes, ja antevisto 

no argumento pioneiro de Ricardo e no exemplo por ele dado do comercio 

entre Portugal e Inglaterra. Trata-se de uma tradus;ao quase direta para a 

realidade do comercio do mais elementar modelo de economia nacional como 

teorizado pelos economistas politicos dassicos ingleses e reinterpretado por 

Karl Marx: o trabalhador, livre segundo a lei mas dependente em termos 

econ6micos, vende a mao de obra ao capitalista por urn salario. 

A realidade separou-se dessa imagem de varias formas interligadas. As 

mais avans;adas formas de produs;ao estabeleceram-se em setores de produ-
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tividade avans;ados ou vanguardas nas principais economias em desenvol

vimento, e tambem nos paises ricos. A rede dessas vanguardas, como eu 

argumento depois, tornou-se a fors;a dominadora na economia mundial, 

trocando ideias, praticas e pessoas, alem de bens e servis;os, e muitas vezes 

apenas com fracas ligas;6es como restante das pr6prias economias nacionais, 

ricas ou pobres. A essencia desse vanguardismo produtivo nao e abundancia 

de capital nem de tecnologia, e sim urn conjunto de priticas revolucionarias 

que mudam 0 carater da divisao da mao de obra (cada vez mais distante da 

fabrica de alfinetes de Adam Smith), fazendo as boas empresas se asseme

lharem mais de perto a boas escolas e permitindo a produs;ao partilhar dos 

meritos e espirito da cienda e suas descobertas. 

A mao de obra abundante e mais barata pode ser associada tanto a 
produtividade mais baixa quanta a mais alta. Quando relativamente barata 

com produtividade relativamente alta, os custos da unidade de trabalho - a 

remuneras;ao media do trabalho por unidade de produs;ao, medindo tanto 

a produtividade quanto o custo da mao de obra- podem cair. No fim do 

seculo XX e inicio do XXI, os setores avans;ados e organizados das economias 

chinesa e indiana beneficiaram-se da situas;ao. A mao de obra mais ou menos 

barata, porem, tambem se liga a baixa produtividade: baixa produtividade 

do trabalho e baixa produtividade total dos fatores. 

Assim, ao mesmo tempo em que se dizia haverem a China e a India se 

beneficiado dos custos por unidade de mao de obra comparativamente baixos, 

do Mexico dizia-se que sofria uma situas;ao na qual o custo de uma unidade 

de mao de obra se aproximava do praticado nos Estados Unidos: os salirios 

chegavam a quase urn decimo dos pagos la, mas tambem a produtividade. Se 

o modo de pensamento sugerido no modelo Heckscher-Ohlin fosse correto, 

o Mexico seria, do ponto de vista da sua posis;ao na divisao internacional do 

trabalho, como metade do mundo: os paises ricos em mao de obra dispostos 

a negociar com os ricos em capital. Mas o caso do Mexico nao representa 

metade do mundo. Trata-se, apenas, de urn exemplo determinado de fra

casso: o Mexico nao encontrou uma forma de baratear a mao de obra nem 

foi capaz de elevar o suficiente a produtividade do operariado, assim como 

sua produtividade total dos fatores. 
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Se as mais avan<;:adas pd.ticas e tecnologias de produ<;:ao podem se 

estabelecer em qualquer parte, combinadas com mao de obra mais ba

rata ou mais cara, abre-se a estrada para a escolha e cria<;:ao de posi<;:6es 

especializadas dentro da divisao mundial do trabalho, em vez da simples 

aceita<;:ao de posi<;:6es como parte do destino da vantagem comparativa 

preestabelecida ou como urn degrau numa escada ja pronta para a ascen

sao economica da produ<;:ao intensiva em mao de obra para a produ<;:ao 

intensiva em capital. A esperan<;:a de colher os beneficios decorrentes dos 

rendimentos de escala crescentes apenas alargara a margem de manobra 

resultante de outras causas. 

Urn segundo fato refere-se a remunera<;:ao da mao de obra, sua parte 

na renda nacional. Essa remunera<;:ao varia de uma forma crua entre pai

ses com niveis de desenvolvimento economico e produtividades medias 

compariveis. Nenhuma ideia tern mais aceita<;:ao nas economias aplicadas 

contemporaneas que a de que nao se pode fazer o salario real a Iongo prazo 

subir muito mais depressa que a produtividade da mao de obra. Todas as 

tentativas nesse sentido fracassarao: transformarao em nominais os ganhos 

reais. Essa cren<;:a provem da mesma ideia mundial que o padrao-ouro e a 

"doutrina das finan<;:as sadias" pre-keynesiana do inicio do seculo XX, mas 

par urn misterio sobreviveu a propria queda. Esti em fundamental acordo 

com urn principia caracteristico do marxismo: a teoria segundo a qual a 

"mais-valia" - a parte que o capitalista compra, e a mao de obra vende, e 

que o primeiro pode guardar para si- converge nas economias capitalistas. 

Trata-se de uma cren<;:a que goza de tao disseminada aceita<;:ao e autoridade 

que nao deve causar surpresa descobri-la falsa. 0 limitado elemento de vet

dade que contem ajuda a ocultar a falsidade do resto. 

Urn substituto proximo do conceito marxista de mais-valia e a conhe

cida medida estatistica da participa<;:ao dos salarios no valor agregado no 

setor industrial de uma economia nacional. Paises em niveis semelhantes 

de desenvolvimento economico e tecnologico, e, portanto, tambem com 

iguais produtividade media e total dos fatores e produtividade da mao de 

obra, mostram impressionantes diferen<;:as na parcela que cabe aos salarios 

no valor agregado no setor industrial - o inverso da "mais-valia" de Marx. 
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Num estudo recente, esses numeros foram de 65% para a Dinamarca (2003), 

60% para a Alemanha (2003), 57% para a Africa do Sul (2004), 50% para 

o Reina Unido (2004), 32% para os Estados Unidos (2002), 27% para o 

Japao (2002), 23% para a India (2004) e 21% para o Brasil (2004).9 Em 

geral, foi mais alta para os paises desenvolvidos e mais baixa nos em desen

volvimento. Diferenc;:as impressionantes surgem, porem, entre paises com 

nfveis semelhantes de desenvolvimento e produtividade. Algumas dessas 

diferenc;:as podem ser atribuidas a diferentes escassezes de terra, mao de obra 

e capital, alem da relativa importancia da extrac;:ao de recursos naturais para 

cada economia nacional. Ainda assim, grande parte da diferenc;:a permanece, 

mesmo quando consideramos o peso dessas ressalvas. 

0 resto e poHtica. Podemos conjeturar que a posic;:ao legale institucional 

do capital tern urn papel residual e substancial na formac;:ao das relac;:6es entre 

governo, capital e mao de obra. Todas as disparidades das rendas nacionais 

desfrutadas pela mao de obra jamais podiam ter surgido, para comec;:ar, se 

a relac;:ao entre a sua produtividade e sua remunerac;:ao tivesse uma hist6ria 

natural independente da ac;:ao coletiva e da iniciativa polftica, se, apesar de 

ser urn fato mais sabre a sociedade que sabre a natureza, essa ac;:ao estivesse 

alem do alcance da vontade. 

A verdade no dogma de que o salario real nao pode ultrapassar o aumento 

da produtividade e a futilidade das tentativas de conseguir, por urn fac;:a

se, aumentos no salario real. Urn aumento na proporc;:ao da renda nacional 

conferido a mao de obra mediante legislac;:ao pode funcionar. Contudo, so 

o fara quando sustentado por direitos e acordos que mudem o poder para os 

trabalhadores, mantendo ao mesmo tempo a pressao competitiva nos mer

cados de produto, capital e trabalho. A falsidade do dogma e clara quando 

nega o poder de mudanc;:a nas instituic;:6es e politicas para produzir esse efeito. 

A relac;:ao dessas realidades com a tradic;:ao do pensamento resultante da 

doutrina da vantagem comparativa de Ricardo e a encontrada expressao no 

modelo Heckscher-Ohlin pode ser indireta. Apesar disso, tern importancia 

decisiva. A direc;:ao da espedalizac;:ao dentro da economia mundial sera in-

9 Unido (Organiza<;:ao das Na<;:6es Unidas para o Desenvolvimento Industrial). Banco de dados 

online sabre emprego, salarios e indicadores relacionados, 26 de janeiro de 2007. 
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fluenciada pelas recompensas da mao de obra, assim como pela produtivi

dade. Ao contrario da meia verdade do dogma, cada uma dessas talvez nao 

varie independentemente da outra, e o fa<;:a nao apenas por urn tempo e urn 

pouco, mas de uma forma duradoura, cumulativa e dramatica. 

A constru<;:ao politica do status e recompensa relativos da mao de obra 

diante do capital confirma o que ja sabemos por outras observa<;:6es e argu

mentos: numa extensao muito maior que a linha principal de pensamento 

sabre a vantagem comparativa permitiria, o lugar especializado de uma 

economia dentro da mundial pode ser mais escolhido que designado. Nao 

se trata de destino; e um projeto, forjado diante da limitayao e na bigorna 

do interesse e da visao. 

U m terceiro e grande fa to a ser acomodado por uma visao revisada da 

vantagem comparativa e especializa<;:ao produtiva dentro da economia mun

dial e a rela<;:ao aberta e bilateral dos aumentos na remunerac,:ao da mao de 

obra com a ascensao economica das na<;:6es. Urn aumento no salario real, 

empurrado pelas politicas e institui<;:6es alem dos limites dos ganhos de 

produtividade, pode fazer parte de uma narrativa de regressao economica. 

Assim, por exemplo, o Mexico de hoje e urn pafs que nao conseguiu aumen

tos sustentados na mao de obra nem no fator de produtividade total, mas 

e incapaz ou nao se disp6e a baratear a mao de obra a niveis chineses ou 

indianos. Os custos da mao de obra mexicana- com baixa produtividade 

e salarios baixos mas nao o suficiente- caem como mao morta sobre seu 

futuro economico. 

A pressao para aumentar a remunera<;:ao da mao de obra, e ate para 

dar aos trabalhadores mais do que permitiriam as vantagens anteriores 

em produtividade, pode no entanto ser parte de uma hist6ria de revolu<;:ao 

economica progressiva. Pode ajudar, e em muitas circunstancias hist6ricas 

ajudou, a acelerar as inven<;:6es e inova<;:6es das quais resultam ganhos de 

produ<;:ao. Pode acelerar tambem a substituic,:ao das atividades que ja sabe

mos repetir pelas maquinas que ja 0 fazem, e poupar mais tempo e talento 

de mais pessoas para as atividades que ainda nao sabemos repetir. Depois, 

a capacidade intrinseca dos aumentos na remunerac,:ao da mao de obra de 

resgatar mais gente da pobreza e da indignidade sera ampliada pela sua 
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insen;:ao num esfon;:o maior para tirar da vida humana o fardo do trabalho 

rotineiro e da estupefa<;:ao. 

Que forma de organiza<;:ao de uma economia nacional tornara mais 

provavel a prevalencia do efeito benigno sabre a consequencia prejudicial? 

A relativa memoria da posi<;:ao e da remunera<;:ao da mao de obra deve fazer 

parte de urn impulso maior, na economia e na cultura, nas empresas e esco

las, para transformar produ<;:ao em aprendizado e trabalho cooperativo em 

experimenta<;:ao coletiva. A experimenta<_;:ao deve incluir aquela com as formas 

da economia de mercado e das democracias como dois grandes conjuntos de 

arranjos com os quais podemos avan<_;:ar sem pianos gerais. 

Que visao da organiza<;:ao do comercio internacional formara urn cenario 

hospitaleiro para tal reviravolta? Deve ser uma visao na qual a reconcilia<;:ao 

das estrategias e dire<;:6es alternativas ao fazer tais experiencias, mais que a 

simples maximiza<;:ao do livre-comercio, se torne o principia obrigat6rio do 

regime comercial global. Tambem deve ser uma em que a universaliza<;:ao 

de padr6es de mao de obra sempre mais exigentes generaliza a pressao para 

elevar a remunera<;:ao do trabalho no mundo todo. 
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Capitulo 3 
ldeias 

Em busca de um ponto de vista 

Para encontrar uma direc;:ao intelectual que ilumine essas experiencias 

hist6ricas e esclarec;:a esses problemas conceituais, devemos pensar alem dos 

limites das ideias que tratam apenas do livre-comercio. Nao podemos fazer 

justic;:a ao debate sabre livre-comercio e protec;:ao a partir de categorias nas 

quais a discussao se tern por tradic;:ao estruturado. 

Neste capitulo, oferec;:o seis ideias como pontos de partida para uma forma 

de pensar nao apenas sabre 0 comercio internacional, mas tambem sabre 

a atividade economica em geral - a construc;:ao dos blocos de uma visao 

diferente. Sem uma luta para criar tal visao, minhas vers6es explanat6rias 

e propostas programaticas sabre a divisao mundial da mao de obra seriam 

sem base e arbitrarias, ou estariam condenadas a permanecer parasiticas, nos 

termos de uma polemica que ha muito se tornou esteril. 

Cada uma das primeiras tres ideias das teses principais eu apresento no 

proximo capitulo. A quarta torna explicita uma suposic;:ao na qual duas das 

primeiras se apoiam. A quinta e aquela de implicac;:6es te6ricas e praticas de 

mais Iongo alcance para o debate sabre o livre-comercio, mas tambem a de 

menos ligac;:ao 6bvia com ele. A sexta p6e as cinco anteriores no contexto de 

uma visao mental e trabalho mais amplos. 
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Espedali:zac;ao e descoberta: quando a competic;ao inibe a 
a utotra nsforma~ao 

A primeira ideia trata do contrabalanc;:o dos interesses em causa no debate 

sobre o livre-comercio. E uma ideia sobre aprendizado coletivo e as diferenc;:as 

entre as circunstancias nas quais a competic;:ao descontrolada com concorren

tes mais avanc;:ados encoraja o aprendizado e as circunstindas em que essa 

disputa o impede. Essa primeira ideia equivale a uma interpretac;:ao do que 

tratou a classica discussao sobre o livre-comercio, reafirmada na linguagem 

de interesses que os contemporaneos passaram a ver como predominante. 

Especializar-se em determinadas linhas de produc;:ao, com base na vanta

gem natural ou conseguida, e ainda assim ser atraido a melhoria e inovac;:ao 

pelo contato continuo com produtores mais avanc;:ados - aqueles que pro

duziram mais valor com menos mao de obra- naquelas linhas de produc;:ao 

ou em outras que exigem maior capital e conhecimento: este era urn dos 

benefldos essenciais do livre-comercio, segundo a doutrina classica. Sob 

pressao competitiva, aprendemos, como pais, como urn setor da economia 

ou como uma empresa, a sairmo-nos melhor com o que ja temos, ou fazer 

alguma coisa nova mais valorizada pelo mundo. As realidades diarias do 

comercio com os que produziram diferentes coisas, alem da competic;:ao com 

aqueles que produziram as mesmas ou semelhantes, sempre nos apresentariam 

inspirac;:ao e incentivos para aperfeic;:oar-nos. 

A eficiencia que conseguimos com a especializac;:ao dentro de uma divisao 

internacional da mao de obra nos ajuda a progredir, tanto com a melhora 

de como produzimos o que ja produzimos quanto ao mostrar-nos como 

passar de uma linha de atividade a outra, mais lucrativa e menos exigente 

de capital e talento. 

0 nucleo dessa primeira ideia e que e provavel, em certas situac;:6es 

recorrentes, realizar-se esse sonho, e em outras nas quais haja a mesma 

probabilidade de frustrac;:ao. A diferenc;:a entre esses dois conjuntos de ideias 

revela-se na relac;:ao, em cada uma delas, entre tres condic;:6es: a vantagem da 

especializac;:ao, o valor do desafio e o perigo de ser esmagado. 

Em duas situac;:6es polares pode-se realizar mais depressa o sonho: quan

do nossos parceiros comerciais sao muito mais avanc;:ados e quando estao 
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aproximadamente no mesmo nivel que n6s. Se muito mais, podemos esperar 

tornar-nos mais eficientes e produtivos - sobretudo passando para linhas 

de comercio ou formas de produs;ao que poupam mais mao de obra- sem 

ameas;a-los nem ser ameas;ados por des. 0 exemplo constante do refinamento 

organizacional e tecnol6gico ddes, visivd nas realidades diarias do comercio, 

mantera diante de nos um padrao que, embora inatingivd a curto prazo, 

ainda assim assinalara a dires;ao em que devemos andar. 

Agora pensem na situas;ao em que os parceiros comerciais se acham num 

nivd de desenvolvimento - e acima de tudo com capital disponivel, conhe

cimento e substitui<;:ao do trabalho repetitivo por maquinas - semelhante 

ao nosso. Mais uma vez, como nas circunstancias de radical desigualdade 

com os parceiros comerciais, as vantagens da produ<;:ao especializada nao 

precisam ser auferidas ao custo das possibilidades do autoaprimoramento. 

N 6s e des podemos a qualquer momenta entrar nas linhas de comercio uns 

dos outros. Essa incessante competis;ao fari vitimas: as empresas que tern a 

perder a dianteira e os trabalhadores que elas empregam. Ainda assim, diante 

dessa mudan<;:a localizada, e efemeras derrotas, nos e OS parceiros podere

ffiOS da mesma forma explorar urn estoque comum de recursos: o capital, 

as maquinas, as qualificas;oes, as praticas, os arranjos organizacionais e as 

ideias postas em pratica que nos colocam e a des num nivel comparavel de 

desenvolvimento. 

Mas e se voce e os parceiros comerciais se acham em niveis de desen

volvimento desiguais - embora nao muito? Em particular, e se voce e a 

economia relativamente mais atrasada e os parceiros os relativamente mais 

avan<;:ados? E muito mais provavel entao que seus caminhos se cruzem do 

que o fariam se a diferens;a entre voces fosse consideravel. A situas;ao, neste 

aspecto, sera muito mais semelhante a circunstancia de relativa igualdade: 

voce tera a perspectiva de passar para linhas de comercio nas quais eles ocu

pam posi<;:6es fortes e ate mesmo estao entrincheiradas. 

Contudo, a situa<;:ao diferira dessa circunsdncia de relativa desigualda

de de duas formas diferentes. Para come<;:ar, durante o avans;o voce tera de 

cruzar urn terreno perigoso de transi<;:ao durante o qual vai precisar com

petit em certos campos de produ<;:ao sem desfrutar a mesma produtividade 
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de trabalho dos concorrentes mais avans;ados. Em consequencia, ver-se-a 

obrigado a depender de mao de obra barata. Para isso na esperans;a de que 

essa dependencia nao o impes;a de continuar a subir na escada da tecnologia 

e da organizas;ao que poupa mao de obra. 

Em segundo lugar, voce sed. menos capaz de aproveitar os recursos que 

possibilitam aos parceiros, nas negocias;6es uns com os outros, substituir logo 

o fracasso num dominio pelo sucesso em outro. Seu estoque de recursos e 

capacidades para tal substituis;ao sera. mais restrito. Voce pode sever fors;ado 

a recuar por completo no pres;o barato da mao de obra como unica compen

sas;ao. Sed. uma dependencia sem igual, porque pode tenta-lo a diminuir o 

ritmo ou adiar a ados;ao de tecnologias e pd.ticas que poupam mao de obra. 

Em consequencia, voce pode levar mais tempo para mudar o foco de 

tempo e atens;ao a empresa, distanciando-a das atividades que sabe repetir, e 

por conseguinte incorporar em formulas e maquinas, para as atividades que 

ainda nao aprendeu a repetir. Contudo, e essa mesma mudans;a, da repetis;ao 

a novidade e ao poder de cria-la, que importa para o fracasso de uma linha 

de produs;ao com a substituis;ao por outra coisa. 

Os parceiros relativamente mais avans;ados tambem serao ameas;ados. Sua 

dependencia fors;ada de uma mao de obra mais barata e menos produtiva 

estalara urn util chicote nas costas dos trabalhadores, obrigando-os a acelerar 

o ritmo com o qual as formulas e maquinas passam a substituir qualquer parte 

da mao de obra e produs;ao que eles hajam aprendido a modelar como urn 

conjunto de operas;6es repetitivas. Contudo, o custo social dessa aceleras;ao 

nao sera distribuido de forma equitativa em suas sociedades; caira com todo 

peso na parte da mao de obra que faz o trabalho que os paises atrasados 

assumiram. Se as vitimas nao conseguirem reagir, o crescimento economico 

prosseguira a sombra da desigualdade e da exclusao cada vez maiores. Se 

reagirem, o crescimento economico pode ser interrompido pela luta social. 

0 que esse experimento de pensamento sugere e que os diferentes ele

mentos do aprendizado coletivo, na e pela especializas;ao sob uma divisao 

internacional da mao de obra, nao sao preordenados para atuar uns COffi OS 

outros. Talvez nao o fas;am. A probabilidade de trabalharem de uma forma 

e nao de outra sera moldada pelos poderes relatives de todas as economias 
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nacionais e a capacidade relativa de deterrninadas ernpresas. A maior tensao 

- a produ<;:ao de urn antagonismo de interesses que os dogmas do livre

comercio talvez nao resolvarn - surgira quando a desigualdade entre os 

parceiros for real mas nao radical e os emergentes enfrentarem o estabelecido. 

A poHtica adma da economia: quando as restrh;oes ao 
comerdo nao significam rendi~iio a interesses espedais ou 
dogmas dispendiosos 

Uma segunda ideia trata da relas;ao entre economia e politica. A gama de 

linhas alternativas de resposta a qual uma sociedade pode recorrer quando 

diante de Uffi dilema COffiO OS expostos pela primeira ideia nao e determi

nada dentro da propria economia, mas pela politica. Para ser mais preciso, 

e formada pela combina<;:ao de dois fatores distintos mas ligados, ambos de 

natureza politica. 

Urn deles e a medida na qual o Estado pode representar com credibilidade 

os vastos interesses da sociedade em geral, e nao os interesses tacanhos de uma 

facs:ao ou dasse com privilegiada influencia sobre o governo. 0 segundo fator 

e o grau em que as praticas da polltica e a propria politica, dando conteudo 

a concep<;:ao dos interesses coletivos, tern carater experimental e organizam 

urn processo de sustentada descoberta de fins e meios, valores e interesses, 

autocompreens6es coletivas e estrategias individuais. 

A cria<;:ao de tal Estado e tal pratica das politicas e da politica e urn 

caso inacabado na experiencia hist6rica da hurnanidade. Mesmo as mais 

vibrantes democracias nas sociedades contemporaneas mais igualitirias 

percebem de modo muito imperfeito esse ideal. Mesmo as mais igualitarias 

continuam a ser formadas pela coexistencia entre classe e meritocracia, com 

vastas disparidades entre o poder e influencia de diferentes grupos. Mesmo 

as mais vibrantes dernocracias continuarn a depender de urn estreito estoque 

de arranjos e ideias instrumentais, o que lirnita a capacidade de subrneter o 

privilegio social a pressao popular. 

A administra<;:ao publica continua a ser organizada com base num rnodelo 

de comando e controle: o equivalente administrativo a industria da produ<;:ao 

em rnassa, com brutais hierarquias, rigidos contrastes entre trabalhos sociali-
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zados, confianc,:a na padronizac,:ao como condic,:ao de eficiencia alcanc,:ada pela 

escala, segregac,:ao do cooperativismo em dominios inteiramente separados de 

experiencia e o tratamento da inovac,:ao mais como interrupc,:6es epis6dicas 

do que como pratica continuada. E como se a guerra continuasse dominada 

pelas enormes e secas formac,:6es de infantaria do seculo XVIII. Como resul

tado, a criac,:ao e aplicac,:ao da politica deixam de ser as fontes de descoberta 

e tornam-se instrumentos de imposic,:ao do dogma, de cima a baixo. 

Essas restric,:6es ao aprofundamento e administrac,:ao da pritica democrati

ca limitam de forma radical o alcance de opc,:6es com as quais uma sociedade 

pode responder a problemas e tens6es como as que a primeira ideia identifica 

na relac,:ao entre as vantagens da produc,:ao especializada e as exigendas do 

autoaperfeic,:oamento economico. Forc,:am urn pais a fazer uma escolha de 

Hobson entre a liberac,:ao das restric,:6es ao livre-comercio, mesmo quando 

a vantagem relativa pode justifid-las, e a imposic,:ao delas com o risco de 

deixa-las servir a poderosos interesses e dispendiosos dogmas. 

A acumulac,:ao de tais escolhas de Hobson torna-se uma especie de des

tina, aceito como horizontes limitados nos quais o debate pratico sabre a 

politica economica deve andar. Mesmo que parec,:am justificaveis em teoria, 

as restric,:6es seletivas e temporarias ao comercio serao denunciadas na pra

tica como urn convite aos males de selecionar os favoritos e de montar em 

pangares, em vez de deixar o mercado descobrir as soluc,:6es mais eficientes. 

0 resultado sera uma visao ut6pica da economia de mercado como maqui

na capaz de descobrir soluc,:6es de melhoria de Pareto pela experimentac,:ao 

descentralizada, desde que permanec,:a livre de casas discretos de fracasso 

do mercado. 

A contrapartida a visao ut6pica do mercado e a visao antiut6pica em relac,:ao 

ao Estado - e a todas as formas de ac,:ao coletiva nao governadas pelas forc,:as 

do mercado, uma visao que encara o governo e a organizac,:ao coletiva nao dis

dplinada pelo mercado como instrumentos de especial interesse e preconceito 

faccional. As vis6es ut6pica e antiut6pica atuam juntas, dando credito a crenc;:a 

em que OS ajustes politicos das fon;as economicas, que podem parecer melho

res em teoria, raras vezes o sao na pdtica. Em nenhum campo se insiste com 

mais urgencia nesta lic,:ao do que nos debates sabre o comercio internacional. 
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Pensem agora na relayao dessas suposiy6es de fundo com o tradicional 

debate sobre livre-comercio e proteyao. As restric;:6es ao livre-comercio, 

diz o argumento, talvez se justifiquem em teoria - por exemplo, em 

considerac;:6es como aquelas por baixo da primeira ideia ou qualquer uma 

das justificas;6es tradicionais de protec;:ao criadas na longa hist6ria dos 

debates sobre o livre-comercio. Contudo, todas essas restric;:6es equivalem 

a exerdcios politicos que distorcem uma alocac;:ao de recursos gerada pelo 

mercado- tal como hoje organizado. As tarifas seletivas sao, num sentido 

fundamental, como taxas de juros seletivas ou taxas de d.mbio seletivas, ou 

subsidios seletivos. Em geral, servem aos interesses de uma facc;:ao: interes

ses de uma facc;:ao que, isolados ou combinadas com os de outras facy6es, 

conseguem conquistar o poder ou influenciar o governo. Eles vocalizarao 

o dogma: a crenc;:a no desenvolvimento nacional gozara de presdgio apenas 

passageiro. Os interesses faccionais e os prestigiosos dogmas tern dema

siada probabilidade de convergir - os primeiros falando a linguagem dos 

ultimos - em detrimento da aposta coletiva na competic;:ao irrestrita e no 

valor da descoberta. 

Ate que ponto a politica seletiva, induindo a protec;:ao seletiva, representa 

urn convite aos males gemeos do favoritismo e dogmatismo nao e, porem, 

algo invariavel. E uma variavel. Varia segundo os arranjos institucionais que 

organizam o governo e a formulac;:ao politica. Para ter uma impressao inicial 

do significado dessa variac;:ao, nao precisamos de visao mais ampla das formas 

alternativas nas quais podem ser organizadas as politicas democriticas, as 

economias de mercado e as sociedades civis livres. Precisamos apenas apreciar 

com mente aberta as variay6es ja existentes. 

Por exemplo, sabe-se que as economias dos paises do nordeste asiatica 

na ultima parte do seculo XX foram adeptas da formulac;:ao centralizada do 

comercio e da politica industrial, na maior parte de cima para baixo, por 

uma burocracia nacional. Em larga medida, essa visao da politica comercial 

e industrial permaneceu no dominio do dogma, imune ao desafio experi

mental e a revisao, e, portanto, suscetivel a custosos erros. Contudo, mesmo 

dentro dessa estreita amostra hist6rica, a enfermidade nao foi uniforme: 

na assediada Coreia, por exemplo, mais do que em Taiwan, porque nesta a 
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formulas;ao politica se empenhou num drculo mais amplo de empresas de 

pequeno e medio portes do que naquela. 

Quando nos voltamos do perigo de montar em pangares para o outro, ge

meo, .de cavalgar os favoritos, descobrimos que uma caracterfstica comum das 

"economias tigres" do nordeste asiatico na segunda metade do seculo XX foi a 

ligas;ao meio consciente a uma determinada forma de enfraquecer a influencia 

de poderosos interesses faccionais sabre a polftica publica. 0 cadter distintivo 

da visao que abras;aram destaca-se com muita clareza em comparas;ao com a 

dires;ao tomada na maioria dos pafses latino-americanos no mesmo pedodo 

hist6rico. Nessas sociedades, as formas tradicionais de democracia liberal 

importadas de sociedades mais ricas e menos desiguais nao conseguiram 

canalizar a energia politica do povo e, portanto, tambem impedir a peri6dica 

eliminas;ao de instituis;oes republicanas. Nenhuma burocracia independente, 

com qualquer autonomia substancial da plutocracia ou de outros poderosos 

interesses nas sociedades, pode formar e ganhar fors;a em tal ambiente. 0 go

verno, na maioria dos casas, mostrou-se demasiado "mole", demasiado flexfvel 

a esses interesses, para subordina-los a uma visao estrategica. 

Em contraste, as economias do nordeste asiatico testemunharam a imple

mentas;ao de uma politica comercial e industrial com base numa democracia 

limitada ou guiada e, de urn modo mais geral, numa educas;ao, cultura e 

consciencia que desencorajavam o inconformismo. 0 Estado era relativa

mente "duro". Essa dureza permitiu-lhe limitar a vulnerabilidade ao mal 

do dogmatismo, mas a urn custo crescente. 0 autoritarismo na polftica e 

o antiexperimentalismo na cultura restringiram a capacidade de inventar e 

testar alternativas, em pontos grande e pequeno, no comercio e em todos os 

outros dominios de politica publicae vida sociaL Esses atributos, condis;oes 

de sucesso temporario, com o tempo se tornariam causas de fracasso. 

Nao havia, porem, saida facil da batalha: democratizar o Estado e tornar 

a cultura mais experimental criariam luta e confusio antes de poderem asse

gurar, em outra base, nova clareza e capacidade. Se o Estado, a sociedade e 

a cultura pudessem ser mais abertos de ponta a ponta ao experimentalismo 

democritico, isso ia depender da invens;ao de instituis;oes politicas e priticas 

sociais nao estabelecidas nem nas mais bem-sucedidas e vibrantes demo-
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cracias da epoca. 0 que fazia falta era urn Estado tornado menos flexivel 

ao privilegio, mais pela radicaliza<;:ao do que pela limita<;:ao da democracia. 

Faltava tambem uma forma de educar que ligasse capacidade e resistencia e 

ancorasse intui<;:ao no real da imagina<;:ao do possivel. Faltavam condi<;:6es 

para administrar arranjos e praticas de politica que contivessem os males 

gemeos do dogmatismo e favoritismo. 

A democracia de alta voltagem favorece urn aumento sustentado e abran

gente de mobiliza<;:ao politica e organizada. Resolve logo o impasse entre os 

ramos politicos de governo. Encoraja o experimentalismo, em determinados 

setores e localidades, com contramodelos a linha principal da lei e da politica. 

Urn Estado assim nao precisa adquirir resistencia a captura por interesses 

poderosos a custa de rigidez na cria<;:ao e no confronto com alternativas sociais 

e economicas. As recalcitrancias em sucumbir ao favorecimento facilitam por 

sua vez a resistencia ao dogma. Torna-se entao mais facil criar uma pratica 

de politica mais pluralista que unid.ria, disposta a propagar mais a pratica 

local bem-sucedida que a impor urn plano preordenado, e decidida a reduzir 

a disd.ncia entre delibera<;:ao e espontaneidade. 

Esse experimento intelectual revela a falha no conceito do que o melhor 

em teoria - se isso envolve sele<;:ao e orienta<;:ao, como e o caso da restri<;:ao 

ao comercio - dificilmente sera o melhor na pratica, em vista da facilidade 

com que cada governo pode servir de instrumento de ganancia privada e 

cegueira publica. A falha e que essa visao ignora ou minimiza a varia<;:ao 

existente ou possivel nas formas de organizar a politica e as pr6prias politicas. 

Se uma forma de politica seletiva, que pode parecer atraente, depende de 

onde se encaixa num espectro de metodos e arranjos alternativos; ou se seus 

arquitetos conseguem alargar esse espectro. 

0 significado te6rico e pratico dessa questio aumenta muidssimo quando 

a ligamos a uma ideia mais geral, a de que as formas de democracia repre

sentativa, da economia de mercado e da sociedade civil livre, hoje estabele

cida nos paises ricos do Atlantica Norte, representam o subconjunto de urn 

conjunto de outras possibilidades maior e mais aberto. Nao hi passagem 

direta ou indireta, por meio de dedu<;:ao analitica nem restri<;:ao evolucio

naria, da concep<;:ao abstrata de democracia representativa para qualquer 
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urn dos conjuntos particulares de arranjos institucionais contingentes com 

os quais essas abstra<;:6es institucionais tern sido historicamente associadas. 

A possibilidade de que uma forma de seletividade que parece a melhor em 

teoria possa tambem ser, ou tornar-se, melhor na pdtica parece agora ser 

urn corolario desta proposi<;:ao geral. 

Por essa linha de radodnio, segue-se que decidir em que medida o me

lhor em teoria tambem pode ser o melhor na pritica fica fora do dominio da 

economia. Depended das limita<;:6es contingentes da politica e das politicas 

formuladas. 0 aprofundamento da democracia, pela renova<;:ao das formas 

democraticas, aumenta a probabilidade de que o melhor em teoria - por 

exemplo, as restri<;:6es ao comercio que podem justificar-se na circunsdncia 

de relativo atraso - tambem pode ser melhor na pritica. 

Uma discussao da politica de comercio- ou, na verdade, qualquer outro 

ramo de argumento econ6mico pritico - que deixe de fora a poHtica nao 

sera apenas incompleta, mas e inevitavel que leve a conclus6es enganosas. 

Contudo, nao podemos preencher essa falha com a importa<;:ao de ideias da 

ciencia politica: a ciencia politica estabelecida e na maior parte como a analise 

econ6mica estabelecida. Falta-lhe a qualidade que agora mais exigimos: a 

nega<;:ao as formas estabelecidas de organizar mercados e democracias com a 

falsa aparencia de naturalidade e necessidade. Incapazes de contarmos com 

uma pratica intelectual alternativa ji pronta, temos de criar a pratica que 

predsamos a medida que seguimos, de dentro para fora e de baixo para cima. 

Ordem e revisao: quando o !ivre-c:omerdo fortalece a 
capaddade de autotransformac;ao 

A terceira ideia tern a ver com a relas:ao entre a forma como urn regime 

comercial se desenvolve e a capacidade dos participantes em tal regime de 

mudarem a si mesmos. Uma caracteristica notivel da forma estabelecida de 

pensar sobre o livre-comercio e a que trata esses dois processos como sem 

liga<;:ao, a nao ser na medida em que se sup6e uma mais ripida melhoria do 

comercio sob o aguilhao da especializa<;:ao, competi<;:ao e emula<;:ao. 

Suponha, porem, a seguinte hipotese contriria. Para qualquer deter

minado nivel de comercio ou livre-comercio, pode-se projetar o re ime de 
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comercio de modo a fortalecer ou enfraquecer a capacidade dos parceiros 

comerciais de reorganizar-se. A restric;:ao a autotransformac;:ao tratada pela 

hip6tese nao e a restric;:ao resultante de urn determinado grau experimental 

de abertura ao comercio, medido pelo nfvel de protec;:ao ou a relac;:ao entre 

os fluxos de comercio agregado de urn pafs e o produto interno bruto. E a 

que resulta da forma particular como se organiza urn regime comercial, em 

qualquer nfvel de abertura que oferec;:a. 0 que importa, do ponto de vista 

desta hip6tese, nao e 0 volume de livre-comercio, e sim qual 0 tipo. 

Pensem num exemplo simples, de grande importincia te6rica e pritica, 

baseado numa suposic;:ao sabre a diversidade aberta de possfveis formas de 

economia de mercado. Essa suposic;:ao forma o nucleo de uma das ideias 

repetidas em minha argumentac;:ao. A medida que se desenvolve urn sistema 

de livre-comercio, suas regras podem impor a mais participantes do regime 

comercial uma determinada versao da economia de mercado: uma visao de

finitiva do conteudo, fontes e ambito dos direitos de contrato e propriedade, 

uma forma de sustentar a barreira que separa governo de empresa privada, e 

ate certo tratamento dos direitos de investidores e acionistas. 

0 resultado sera associar o avanc;:o do livre-comercio ao estreitamento do 

funil da convergencia institucional entre os parceiros comerciais. Isso nao 

restringiri sua capacidade de autorrevisao, a nao ser na medida em que ela 

resulte de maior liberdade para o comercio. A evoluc;:ao de urn sistema co

mercial tambem pode seguir para o lado oposto, substituindo o minimalismo 

institucional por esse maximalismo institucional: pode preferir arranjos que 

deixem a maior latitude aberta aos parceiros comerciais ao decidirem que tipo 

de economia- na verdade, que tipo de economia de mercado- estabelecer. 

Esse espac;:o para divergencia institucional entre os parceiros comerciais, 

embutido nas regras do regime comercial, por sua vez aumentari a probabili

dade de que o proprio sistema de comercio exija mais complicac;:ao e permita 

mais revisao: a experimentac;:ao em andamento com as regras do sistema de 

mercado mundial e com os arranjos institucionais de cada parceiro. Em vez 

de organizar o comercio entre parceiros mais ou menos iguais, ted. de faze

lo entre os que sao, ou insistem em ser, cada vez mais diferentes, tanto nas 

pd.ticas e instituic;:6es quanta nas dotac;:6es e especializac;:6es. 
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0 custo dessa terceira ideia e que jamais devemos pensar em livre-co

mercia apenas em uma dimensao de relativa liberdade para comerciar e de 

restri<;:ao ao comercio. Tambem devemos faze-lo numa segunda dimensao: 

em qualquer nivel de liberdade ou restri<;:ao, quanta liberdade de autorrevisao 

o regime comercial concede aos parceiros e quanta restri<;:ao a autorrevisao 

lhes imp6e. 

Em prindpio, o melhor tipo de livre-comercio sera o que associa mais 

liberdade e mais oportunidade de autorrevisao. 0 pior sera 0 que promover 

a l6gica baseada no mercado de experimentalismo descentralizado numa di

mensao e solapa-la em outra. 0 melhor tipo manifestara nas duas dimens6es 

o mesmo impulso experimentalista. 

Pensem nessa ideia na forma mais generalizada, mais como uma ideia 

sabre praticas, institui<;:oes e suposi<;:oes do que apenas sobre o comercio 

ou mesmo a economia como um todo. Podemos distinguir duas classes de 

atividades: as medidas que tomamos dentro de um esquema de suposis:oes 

recebido ou dado, e as medidas extraordinarias com as quais desafiamos e 

revisamos partes desse esquema. 

A distincia entre essas duas classes de atividades pode ser maior ou me

nor. Pode-se organizar o esquema para resistir a critica e a mudan<;:a, e para 

conquistar uma aparencia de naturalidade, autoridade e normalidade. Pode 

come<;:ar a parecer parte do mobiliario global; as estruturas que estabelece 

parecerao entao mais fatos naturais que a luta congelada e as inven<;:6es pe

trificadas que de fato sao todas as estruturas sociais. Talvez se precise de uma 

calamidade social ou natural para mudar tal ordem e priva-la da ilus6ria apa

rencia de naturalidade. A cadstrofe se tornara a exigencia de transformas:ao. 

Em contrapartida, o esquema talvez se organize para facilitar sua revisao 

e reduzir a dependencia da mudan<;:a numa crise. A distincia entre nossas 

medidas para manter o contexto e para muda-lo entao encolhera. A mudan<;:a 

de contexto, passo a passo, se tornara parte de nossa atividade normal. 

A aposta, ao passarmos da primeira para a segunda situac,:ao - da natu

ralizas:ao a desnaturalizas:ao dos cenarios institucionais e culturais em que 

julgamos movimentar-nos -, e profundae a tudo impregna. Tern relac,:ao 

causal com nosso interesse economico em ooder movimentar-nos com mais 
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liberdade e recombinar pessoas e recursos: nosso experimentalismo pratico 

permanece limitado enquanto formos impedidos de fazer experiendas no 

cenario dentro do qual, e com as pdticas pelas quais, fazemos tais experi

encias. Tern uma liga<_;:ao causal com nosso interesse social em desenredar 

a coopera<_;:ao entre divisao social e hierarquia: nenhum sistema de divisao 

social e hierarquia permanece intacto se nao protege os arranjos e pressupo

si<_;:6es dos quais depende de urn perpetuo questionamento, mexidas e ataque. 

Manifesta de forma direta nosso interesse espiritual em poder participar, 

com todo cora<_;:ao e obstina<_;:ao, num mundo social sem entregar-lhe nossos 

poderes de critica, resistencia e transcendencia. 

Quando entendemos e praticamos a liberdade de recombinar fatores de 

produ<_;:ao apenas como uma organiza<_;:ao institucional de produ<_;:ao e troca, 

que aceitamos como forma natural ou necessaria de economia de mercado, 

impomos ao exerdcio dessa liberdade uma restri<_;:ao arbitdria e pesada. Ela 

permanece enjaulada dentro de uma estrutura que nao suporta a marca nem 

faz justi<_;:a ao seu potencial. Uma vez aprofundada ou radicalizada, a liber

dade de recombinar fatores de produ<_;:ao com vistas a uma maior eficiencia, 

ou a eleva<_;:ao da produtividade total dos fatores, viria a incluir a liberdade 

de recombinar e renovar os arranjos que formam o cenario institucional da 

produ<_;:ao e troca. Diferentes regimes de propriedade privada e social pode

riam, por exemplo, coexistir como experiencia dentro da mesma economia 

mercado. 

Traduzido no conceito de um regime de comercio internacional, esse 

metodo de pensar em resultados economicos produz a proposi<_;:ao com a qual 

eu comecei a declara<_;:ao desta terceira ideia final. 0 melhor desses regimes 

aquele que, em qualquer nfvel de liberdade para comerciar que ofere<_;:a, 

tambem imponha as menores restri<_;:oes a capacidade dos participantes -

economias comerdais e empresas individuals - de reorganizar-se. 

livre-comerdo alternative, globaliz.:u;oes alternativas: 
o mercado liberado da doutrina do mercado 

Uma quarta ideia trata da rela<_;:ao entre o conceito de economia de 

mercado e os arranjos institucionais pelos quais e organizada. Para ser mais 
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exato, trata da relac;:ao entre conceitos institucionais abstratos no mercado 

ou democracia, e suas express6es institucionais tangiveis. A quarta ideia e 

uma pressuposic;:ao da segunda e terceira. Enquanto nao avaliarmos sua forc;:a, 

nao podemos esperar livrar-nos das superstic;:6es que confundem OS debates 

sobre o livre-comercio. 

A essencia dessa ideia e que o mercado nao tern s6 uma forma natural 

e necessaria. Nao ha limite ideal para o qual as economias de mercado em 

todo o mundo devem, deveriam ou poderiam convergir. Se essa convergencia 

se da num periodo hist6rico, sera invertida em outro - nao tera uma base 

em forc;:as universais enraizadas. 

0 prindpio suporta generalizac;:ao: aplica-se, de forma semelhante, a todas 

as outras ideias institucionais, como, por exemplo, a de democracia representa

tiva. 0 sentido que costumamos atribuir a qualquer concepc;:ao institucional ou 

ideia dessa sera produto de uma dupla referenda: a urn conjunto de interesses, 

valores ou aspirac;:6es - uma compreensao de nossa aposta coletiva no projeto 

institucional que a ideia evoca - e a urn conjunto de arranjos concretos e 

contingentes com os quais em geral associamos a concepc;:ao ou ideal. 

Desde que o conflito pratico e ideol6gico nao se intensifique, as duas 

referencias parecerao formar urn todo inconsutil: a aposta que fizemos na 

ideia parecera naturalmente expressa nos arranjos particulates com os quais 

a associamos. Essa impressao de coisa inteiric;:a, porem, nao passa de ilusao, 

possibilitada por relativa estagnac;:ao. Sob a pressao da crescente discussao e 

invenc;:ao pratica ou ideol6gica, passamos a admitir que se pode esticar o co

nhecido modelo institucional em diferentes direc;:6es e formas. As mudanc;:as 

no modelo institucional, por sua vez, tornam-nos conscientes das tens6es e 

ambiguidades presentes nos interesses e ideais que pareciam de realizac;:ao 

naturale necessaria nos arranjos estabelecidos. 0 que parecia uma unidad.:: 

comec;:a a desenrolar-se, na mente e na realidade. 

Nao existe urn modo naturale necessaria unico no qual uma economia de 

mercado pode se organizar, e tampouco uma lista fechada de tipos possiveis 

dessa economia, nem de representac;:ao democratica ou sociedade civil livre, 

ou na verdade de qualquer projeto institucional geral. Todas essas praticas 

permanecem sujeitas as desarmonias e transformac;:6es potenciais da dupla 
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referenda. 0 que enfrentamos e uma penumbra de possibilidade em torno 

da experiencia passada e presente que vai de onde estamos agora a algum 

lugar, com passos dentro de nosso alcance. 

A ideia de que a economia de mercado nao tern expressao determinada 

{mica na lei ou instituis;oes e uma antiga intuis;ao. N a verdade, pode ter sido 

a revelas;ao mais insistente a resultar da evoluc;:ao do pensamento legal no 

Ocidente desde meados do seculo XIX a rneados do XX. Os primeiros juristas 

do seculo XIX decidiram demonstrar que urn sistema {mico perrnanente e 

sem brechas de regras da lei privada, e instituis;6es de lei publica de apoio, 

podia derivar por inferencia quase dedutiva da ideia abstrata de mercado ou 

sociedade livre. 

Contudo, ao tentarem confirrnar essa proposis;ao, os juristas estabelece

ram o oposto: a autossubversao deles foi o reconhecimento de sua seriedade. 

Ao contd.rio do que pretendiam, acabaram por mostrar que a cada passo 

rumo a urn maior detalhe institucional, as abstras;oes institucionais, cujo 

conteudo se supunha predeterminado e que haviam decidido revelar, podiarn 

assumir diferentes aspectos. Cada urn desses aspectos teria diferentes conse

quencias, nao apenas para a distribuis;ao da riqueza, renda e oportunidade, 

mas tambem para a organizac;:ao do crescimento economico e governo regular. 

Quais aspectos seriam preferidos nao era urna coisa que se pudesse estabe

lecer pela analise da ideia de mercado ou pelos conceitos de propriedade e 

contrato; a escolha dependia de conjeturas, informadas por uma experiencia 

incondusiva. Tinha consequencias para a luta por riqueza, renda e poder. 

Exigia a tomada de posis;ao numa disputa de vis6es das formas possfveis e 

desejaveis de ordem e experiencia sociais. 

A intuis;ao sobre a indeterminas;ao constitucional da economia de merca

do fez parte vital do pano de fundo conceitual de uma reviravolta momen

tosa no pensamento e prcitica juridicos do seculo XX. Para construir uma 

sociedade livre nao bastava recorrer a urn sistema preordenado de direitos 

privados. Era necessaria perguntar quem, na verdade, tinha a oportunidade 

e OS meios de exerce-los. 

Para serem reais, eles dependiam de condic;:oes que nao os satisfizessem

na verdade, a regularidade nao satisfez; talvez faltassem as exigencias para o 
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gozo pd.tico, ou fossem negadas a grandes classes de pessoas. Portanto, toda 

lei, incluindo a que organizava a economia de mercado, teria de ser dialetica

mente arranjada em duas partes. Uma consistiria em regras e arranjos para 

organizar a iniciativa individual. A outra asseguraria que as desigualdades 

de poder, riqueza, informa<;:ao, acesso e oportunidade jamais se tornariam 

extremas e entrincheiradas a ponto de tornar a primeira metade da lei, a que 

dava forma ao exerdcio da autodetermina<;:ao individual, uma farsa. 

Essa reorganiza<;:ao dialetica da lei ia contra urn limite, tanto de eficacia 

quanta de intui<;:ao, ainda nao superado. Uma sociedade pode tamar dife

rentes dire<;:6es na identifica<;:ao e supera<;:ao de obstaculos a realidade do 

direito de liberdade economica. Ao tomar uma e nao outra, torna-se uma 

especie de sociedade, uma especie de economia, uma especie de ordem de 

mercado e nao outra. 

A simples ideia de que a economia de mercado pode assumir diferentes 

formas legais e institucionais, de que nao tern uma expressao naturale ne

cessaria {mica, jamais penetrou por inteiro, ate hoje, na pritica da analise 

economica e no curso do debate politico. Se quer distinguir-se do reconhe

cimento de fracassos espedficos do mercado resultantes de desigualdades 

de poder e assimetrias de informa<;:ao, conduz direto a condusao de que, ao 

lidarmos com uma economia de mercado, nao nos restringimos a regula-lo 

ou compensar suas desigualdades, ap6s o fato, com a transferencia redistri

butiva por meio dos impastos. Podemos dar-lhe nova forma, mudar algumas 

das regras e arranjos que a tornam como e. 

Assim criada, a consciencia da diversidade das formas institucionais da 

economia de mercado tern duas aplica<;:6es no debate sabre livre-comercio 

numa economia global. 

A primeira tern como tema a ideia do sistema comercial internacional como 

regime de livre-comercio entre economias em si livres; quer dizer, economias de 

mercado. Trata-se de uma aplicat;:ao a qual chegamos pela combinat;:ao de duas 

ideias. Uma e ada diversidade de formas institucionais de uma economia de 

mercado. Outra, que os regimes de livre-mercado podem diferir na liberdade 

de autorrevisao que permitem aos participantes. Em qualquer nfvel de abertura 

ao comercio, quanta mais liberdade de autorrevisao, melhor. 
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Nao e provavel que qualquer experimento com uma determinada linha de 

prodU<;:ao dentro de uma economia de mercado seja tao importante quanta 

qualquer outro sobre a organiza<;:ao de uma economia de mercado. Em vez de 

significar cada vez menos restri<;:6es ao comercio entre economias de mercado 

convergentes nas institui<;:6es, 0 livre-comercio pode vir a significar comercio 

menos restringido entre economias de mercado divergentes nas institui<;:6es. 

Descrevi as bases para preferir este ultimo projeto ao primeiro. 

A segunda aplica<;:ao da ideia da indetermina<;:ao e diversidade institucio

nal do mercado tern como tema o proprio sistema de comercio mundial. Se 

uma economia de mercado pode ser organizada de diferentes formas, tambem 

o pode uma ordem universal baseada no livre-comercio entre economias de 

mercado. Nessa visao revisada de crescente abertura econ6mica no mundo, 

OS paises nao se prestam a obedecer a uma formula institucional, de comercio 

internacional ou organiza<;:ao econ6mica nacional, apenas porque se compro

meteram a tornar-se e a permanecer economias de mercado. 

A tentativa de criar uma economia mundial aberta tern a mesma carac

teristica com a qual os juristas do seculo XIX precisaram lutar, no esfor<;:o 

para traduzir a abstra<;:ao de uma ordem econ6mica mundial em detalhes 

legais e institucionais: nao se justifica preferir uma rota a outra afirmando 

ser a primeira a do mercado. Ha demasiadas rotas de mercado. Precisa-se 

de uma visao da rela<;:ao do comercio com o crescimento, e do crescimento 

para ordenar outros interesses e valores. Precisa-se dessa visao tanto para 

estabelecer o conceito de livre-mercado internacional quanta para definir a 

organiza<;:ao de uma economia de mercado em qualquer pais. 

Nao nos limitamos a ter apenas mais mercado ou mais regula<;:ao e 

comando, segundo o simples modelo "hidraulico" que tern sido o tema 

obsessivo do debate ideol6gico nos ultimos 200 anos. Podemos reinventar e 

refazer a economia de mercado. Do mesmo modo, a globaliza<;:ao, que tern 

0 livre-mercado como nucleo pratico e conceitual, nao existe na base do 

toma-la-da-d.. Nao nos limitamos a saber mais ou menos sobre ele, a faze-lo 

andar mais rapido ou mais devagar. Podemos te-lo em termos diferentes, 

mas apenas pela mudan<;:a do modo como compreendemos e organizamos 

o livre-comercio. 
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A divisao do trabalho reinventada e refeita: da fabrica de 
alfinetes a fabrica de inova~ao 

A quinta ideia trata da divisao do trabalho. Considera-a em qualquer 

escala e ambito, desde a divisao do trabalho numa se<;:ao, departamento, 

fabrica ou loja, ate numa economia globaL 0 livre-comercio mundial entre 

paises, na base da produs;ao especializada e da vantagem comparativa natural 

ou construida, e, afinal, uma especie de divisao do trabalho. E inevitavel 

que nossas suposi<;:6es sabre ela informem nossas ideias sabre o comercio 

internacional. Precisamos corrigir algumas delas. 

0 modelo de divisao da mao de obra na fibrica de alfinetes que remonta

mos a Adam Smith, e que encontrou a mais completa expressao na linha de 

montagem de Henry Ford, nao faz mais justi<;:a as realidades e possibilidades 

do que a, por vezes, chamada divisao "tecnica" da mao de obra: a maneira 

como o trabalho se organiza no posto de trabalho. Podemos entender melhor 

esse modelo como o caso limite de uma gama muito mais ampla de formas 

de organiza-lo. Ap6s nos livrarmos a fors;a do estrangulamento desse qua

dro restritivo, podemos passar a ver a divisao da mao de obra sob uma luz 

diferente, e revisar nossa opiniao do que torna algumas de suas formas mais 

promissoras e produtivas que outras. Essa abordagem, por sua vez, muda a 

maneira de pensarmos no comercio internacional. 

Na fabrica de alfinetes de Adam Smith, a divisao do trabalho assumia 

a forma de rigida especializas;ao das tarefas, sob rude supervisao tecnica. A 

contrapartida aos r:lgidos contrastes entre tarefas especializadas na feitura 

de alfinetes era a igualmente rude oposi<;:ao entre os que comandavam ou 

monitoravam, de cima, e os que obedeciam, embaixo, numa infindavel 

repetis;ao das rondas. 

Essa maneira de organizar o trabalho parecia justificada pelas irresisdveis 

vantagens. 0 trabalhador podia tornar-se mais efidente numa manobra do 

que tendo uma qualifica<;:ao qualquer entre outras. Podia-se poupar o mais 

valioso dos recursos, porem, evitando-se a necessidade de passar de uma 

tarefa a outra. A questao era usar a repetis;ao para poupar tempo. 

0 modelo de divisao do trabalho na fabrica de alfinetes ganhou muito 

do apelo da im Hcita li a ao com uma determinada visao das restri 6es 
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ao crescimento economico. Segundo essa v1sao, muitissimo partilhada 

ate o seculo XX, a mais importante dessas restric;::6es era o tamanho do 

excedente que a sociedade extraia e reservava em relac;::ao ao consumo de 

entao. 0 excedente bern podia ser extraido a forc;::a; segundo Karl Marx, a 

necessidade continua de extrac;::ao coercitiva de mais-valia constituia uma 

das maiores justificativas nao so do modo capitalista de produc;::ao, mas de 

toda sociedade de classes. A visao pro-fabrica da organizac;::ao do trabalho 

foi vista como urn instrumento de disciplina e repressao. Supunha-se 

necessaria impor o sacrificio dos prazeres individuais atuais pela futura 

riqueza coletiva. 

Essa visao, porem, ja era anacronica e enganadora quando proposta pela 

primeira vez. Sabemos agora que os paises pioneiros da "revoluc;::ao industrial" 

da Europa de fins do seculo XIX e prindpios do XX nao se distinguiam da 

China na mesma epoca por urn nivel mais alto de poupanc;::a; o da Europa 

era mais baixo. Diferiam pela pdtica da inovac;::ao intelectual, tecnologica e 

organizacional, possibilitada por caracteristicas de sociedade e cultura nas 

quais eram deficientes os grandes imperios agd.rio-burocriticos que domi

navam grande parte do resto do mundo. 

Pensem numa visao alternativa da divisao do trabalho e do caminho 

pelo qual evoluiu. Essa visao comec;::a nao numa compreensao diferente da 

produc;::ao, mas numa ideia sabre a mente. Sabemos como tornar repetitivas 

algumas das nossas atividades, mas nao outras. Tao logo aprendamos a re

petir uma atividade, poderemos expressar nossa percepc;::ao numa formula e 

incorpora-la numa maquina. Essas maquinas farao o que sabemos repetir. 

Liberarao nosso tempo, energia e atenc;::ao para o que ainda nao aprendemos a 

repetir. Desse modo, valorizamos o tempo reservando-o, o maximo possivel, 

para o que ainda precisa prestar-se a formula e repetic;::ao. 

A parte ainda nao repedvel das atividades - aquela para a qual nao temos 

formulas e portanto nem maquinas - e dominio da inovac;::ao, a linha de 

frente da produc;::ao. Nesse reino, a produc;::ao e a descoberta tornam-se mais 

ou menos a mesma coisa. Buscamos ai organizar as atividades produtivas 

para que se tornem uma imagem visivel e coletiva, e instrumento de nosso 

pensamento experimental: nossas relac;::6es uns com os outros nessa ponta de 



102 A reinven~ao do livre-comercio 

lan<_;:a da produ<_;:ao assemelha-se ao trabalho para solu<_;:ao de problemas de 

urn intelecto humano individual. 

Para entender urn estado de coisas, devemos imagina-lo mudado: temos 

de formar uma visao do que ele pode revelar-se em certas condi<_;:6es e sob 

certas interven<_;:6es. 0 possivel e o adjacente: o que pode vir depois, como 

resultado da transforma<_;:ao acessivel de uma realidade a mao. Podemos 

transformar algumas dessas possibilidades em coisas, incorporar conjetura 

experimental em produ<_;:ao material. A produ<_;:ao torna-se, entao, mais que 

uma consequencia do pensamento experimental, a sua corporifica<_;:ao. 

0 modelo de produ<_;:ao da fabrica de alfinetes descreve a organiza<_;:ao do 

trabalho como se a mao de obra fosse uma maquina, destinada a fazer as coi

sas para as quais usamos maquinas, tudo que tenhamos aprendido a repetir 

automaticamente. Podemos ter motivo para organizar o trabalho de tal forma, 

mas apenas quando hi mao de obra abundante e bastante barata, 0 capital e 
muito caro, as maquinas sao escassas e bastante primitivas e nosso tempo tern 

muito pouco valor- tao pouco que julgamos poder dar-nos ao luxo de repetir 

a n6s mesmos. Esse pode de fato ser o passado da divisao do trabalho. Nao 

pode ser o futuro. 

Quando come<_;:amos a nos livrar das multiplas e combinadas restri<_;:6es 

que tornam factivel o modelo de organiza<_;:ao da fibrica de alfinetes, passamos 

a outra forma de compreensao e de organiza<_;:ao da divisao do trabalho: a visao 

da produ<_;:ao como aprendizado coletivo e permanente inven<_;:ao. 0 prindpio 

gerador e uma revolu<_;:ao em nossas cren<_;:as sobre a rela<_;:ao de tempo com a 

divisao do trabalho. Nao se trata mais de poupar tempo com a repeti<_;:ao; e 
poupar tempo evitando a repeti<_;:ao. A padroniza<_;:ao - tanto de produtos 

e servi<_;:os quanta de processos produtivos e priticas organizacionais - e a 

face mais visivel da repeti<_;:ao. 

Sob essa nova condi<_;:ao, a tendencia da divisao do trabalho sera mais 

enfraquecer que fortalecer as descontinuidades hierirquicas entre servi<;:os de 

supervisao e implementa<_;:ao. 0 plano de produs:ao sera revisado durante a 

execuc;:ao, com a ajuda de todos os envolvidos, a luz dos obsticulos e oportuni

dades encontrados no caminho. As especializa<_;:6es rigidas entre os papeis dos 
·-- -- ~~-~n~;;"' ,.,..,; .. tlni(bs. nois aguc;:arao os contrastes entre concep<_;:ao 
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e execuc;ao. Se o plano for revisado experimentalmente e sempre, tambem o 

farao as linhas que dividem diferentes responsabilidades nesse processo. Como 

resultado, o dominio de urn conjunto de responsabilidades genericas e centrais, 

dando poder a maxima maleabilidade, sera mais util que qualquer conjunto de 

qualificac;oes que imitam as maquinas em servic;os espedficos. 

E provavel que essa visao da divisao do trabalho s6 se realize em amplas 

areas da vida economica com o cumprimento de dais conjuntos de exigen

cias. 0 primeiro e que a mao de obra nao seja tao barata e nem 0 tempo tao 

desvalorizado, que o modelo de divisao da mao de obra da fabrica de alfinetes 

continue plausivel e atraente. 0 segundo e que o Estado e a sociedade apoiem 

urn clima no qual floresc;am as praticas de operac;ao simpaticas a inovac;ao. 

A forma da divisao do trabalho aqui descrita como sucessora e antidoto 

da fabrica de alfinetes e uma especie de cooperac;ao propicia a inovac;ao; 0 

sucesso depende do enfraquecimento da tensao, em geral existente entre a 

disposic;ao de cooperar e o impulso para inovar. Quando voltar depois ao 

tema da cooperac;ao simpatica a inovas;ao, discutirei as exigencias para que 

ela atue como sustentacula do crescimento economico e como um ponto no 

qual nossos interesses economicos se cruzam com os fins maiores. 

Esse contraste entre as duas compreens6es da divisao do trabalho oferece 

urn padrao incompleto mas poderoso pelo qual julgar urn regime de comercio 

global. Esse regime ajuda em particular os paises - todos - a comes;arem, 

nao continuarem, o movimento alem da fabrica? Ou, ao contrario, ajudara a 

transformar alguns paises em gigantescas fabricas de alfinetes (ou inflexiveis 

maquinas de prodw;:ao em massa), permitindo, ao mesmo tempo, que outros 

se especializem alem do modelo da fabrica de alfinetes? 

Urn regime de comercio internacional talvez desencoraje o movimento 

alem da fabrica de alfinetes, por meio, para dar urn exemplo, da maneira 

pela qual o r6tulo de "propriedade intelectual" torna inovac;oes, incluindo 

processos e metodos inovadores, pec;as de propriedade. E o faz pela inibi<;:ao 

do movimento mundial de pessoas pelas fronteiras nacionais em tal medida 

que ajuda a perpetuar vastas disparidades na escassez e prec;o da mao de obra 

e do capital, levando alguns paises a se especializar em fabricas de alfine

te, e exigindo que outros eliminem todas essas fabricas. E pode faze-lo de 
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modo tao simples e mais profunda, pela incorpora<;ao de uma determinada 

versao da economia de mercado nas regras que estabelecem o livre-comercio 

universal. Essa incorpora<;ao congela os experimentos institucionais e as 

combina<;6es nao testadas da empresa privada e da iniciativa governamental 

exigidas pela passagem de urn tipo de divisao do trabalho para outro. 

Esse padrao de julgamento perderia muita pertinencia se nao tivesse 

urn pe numa mudan<;a que a economia mundial ja sofreu. Segundo uma 

conhecida explica<;ao da divisao mundial do trabalho, a produ<;ao de capital 

intensivo mais avan<;ada e com tecnologia refinada ocorre nas economias 

centrais e ricas. A produ<;ao mais rudimentar, de mao de obra intensiva e 

produ<;ao tecnol6gica primitiva, passa para as economias em desenvolvimento 

perifericas. A distribui<;ao hierarquica da produ<;ao em base mundial e, neste 

caso, nesta visao, o cora<;ao e a alma da divisao internacional do trabalho. 

Agora, porem, encontramos uma produ<;ao mais avan<;ada estabelecida 

nao apenas nas economias ricas do Atlantica Norte, mas tambem na cama

da superior das economias em desenvolvimento, tanto na China, India e 

Russia quanta nos Estados Unidos, Alemanha e Japao. 0 que floresceu em 

determinados setores nao foi s6 ou em primeiro lugar a produ<;ao industrial 

que usa alta tecnologia e conhecimento intensivo; foi a forma avan<;ada de 

compreender e organizar a divisao do trabalho que antes comparei com a 

fabrica de alfinetes de Smith e a linha de montagem de Ford. 

Esses setores avan<;ados, estabelecidos em todo o mundo, vivem em 

comunica<;ao uns com os outros. Trocam ideias, praticas e pessoas, assim 

como tecnologias e servi<;os. A rede ja se tornou, em certa medida, a for<;a 

que da as ordens no mundo da economia. E a responsavel pela cria<;ao de 

parte crescente da riqueza nacional em muitos paises, ricos ou pobres. 

Ainda assim, essas vanguardas produtivas continuam a ter apenas uma 

fraca liga<;ao com as outras partes das economias nacionais. A vasta maioria 

da mao de obra nao tern chance de participar. As pequenas vanguardas e os 

grandes setores atrasados, organizados com base em entendimentos contras

tantes da divisao do trabalho, tornaram-se cada vez mais mundos diferentes 

e desligados. 0 abismo entre eles tornou-se a origem de desigualdades de 

mUltiplos aspectos e poderosos efeitos. Essas desigualdades nao podem ser 
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corrigidas direito pelos dois instrumentos disponiveis no mundo para a 

modera<_;:ao das desigualdades economicas: redistribui<_;:ao compensat6ria 

pelo governo por meio de impastos e transferencias de renda e difusao, com 

apoio politico, de pequenas e medias propriedades. 

Nao basta, portanto, perguntar a urn regime de comercio mundial se 

ajuda cada economia nacional a ir alem da fabrica de alfinetes e ampliar a 

abertura do akance da vida politica a coopera<_;:ao simpatica a inova<_;:ao. E 
importante tambem perguntar se urn sistema de comercio ajuda a empenhar 

a massa de homens e mulheres comuns na passagem da fabrica de alfinetes 

a fabrica de inova<_;:ao, para que possam deixar de desperdi<_;:ar seu tempo 

desempenhando tarefas como se fossem maquinas. 

Uma concep~ao central: mente contra contexte 

Tomem essas ideias pelo que sao: pedac;:os de uma compreensao da ativi

dade economica em geral e do comercio internacional em particular. Uma 

visao da natureza da mente, e, portanto, de nossa humanidade, informa essa 

compreensao.10 

Essa concepc;:ao da mente e da humanidade nao se acha no mesmo nivel 

que as outras ideias discutidas neste capitulo. Penetra e envolve todas elas. E 
nao tanto a funda<_;:ao quanta o elemento comum. Torna-se urn pouco mais 

bern declarada e com melhor base toda vez que uma delas avanc;:a em refi

namento e justificac;:ao. No contexto dessa conceps;ao, cad a uma das ideias 

exploradas antes adquire urn significado mais profunda. 

A mente tern dois aspectos. Em urn deles, e modular e "formulativa". 

Dizer que a mente e modular significa dizer que consiste em partes separadas, 

definidas por distintas func;:6es e situadas em diferentes regi6es do cerebro. 

A expressao das partes da mente em partes do cerebro e sujeita a qualifica

s;ao da plasticidade - dentro de certos e amplos limites, uma parte pode 

assumir as fun<_;:oes habituais de outra. A mente e "formulativa" (esta nisso 

o aspecto modular) no sentido de que essas partes agem de forma repetitiva 

10 Para saber mais sobre o desenvolvimento desta concepc;ao e da visao filos6fica mais ampla a que ela 

pertence, ver meu livro The self awakened· pray:matism unbound (Harvard Universitv Press, 2007). 
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obedecendo a formulas. Neste aspecto, e so neste, e que a mente incorporada 

no cerebro e como urn conjunto de formulas incorporadas numa maquina. 

Neste aspecto modular e "formulativo", a mente nao passa de urn zumbi. 

Age sob a compulsao das ordens. Exaure sua vida em repetidos movimentos. 

Se, porem, fosse apenas isso, as experiencias caracteristicas da consciencia 

permaneceriam inexplicaveis e impossiveis. A consciencia e a totalizac;:ao: 

percebe urn campo de visao, ac;:ao e soluc;:ao de problemas como urn todo 

e interpreta incidentes particulares em relac;:ao a esse todo. A consciencia e 

surpreendente, desafia o enclausuramento por qualquer sistema fechado de 

pressuposic;:oes, metodos e canones previamente estabelecidos. E transfor

mac;:ao, capta qualquer estado particular de coisas explorando suas possibili

dades de transformac;:ao - aquilo que pode vir a ser sob a pressao de certas 

intervenc;:6es. 

A mente consciente, portanto, tern urn segundo aspecto no qual exibe 

essas qualidades totalizantes, surpreendentes e transformadoras. Aqui a 

mente deixou de parecer urn zumbi. Tornou-se espirito, se por espirito que

remos dizer a experiencia de nao ser contida nem contenivel por qualquer 

contexto de vida ou pensamento, nem por qualquer lista inumed.vel desses 

.contextos. Neste segundo aspecto, a mente desfruta os poderes caracteristicos 

da infinidade recursiva, da iniciativa "nao formulativa" e da capacidade de 

negac;:ao. Com os poderes de infinidade recursiva, usa elementos finitos (de 

linguagem, de pensamento) para fazer infinitas combinac;:6es. Mas como 

poder de iniciativa "nao formulativa" faz os movimentos que ainda nao sabe 

repetir nem por numa formula. Com o poder de capacidade de negac;:ao, 

ganha forc;:a e amplia a intuic;:ao, percorrendo mais que os cenarios habituais e 

organizados de sua ac;:ao e pensamento rotineiros. Estabelece novos contextos 

para a ac;:ao e os pensamentos. 

A expressao consumada desse poder e o estabelecimento de cenarios 

para pensamento e ac;:ao que estimulam essa atividade rompedora de limites 

e transformam-na num instrumento para a continuada revisao do proprio 

cenario. 0 resultado e a atenuac;:ao do contraste entre estar dentro de urn 

contexto e estar fora dele, e tornar a mudanc;:a menos dependente da crise e 

o nassado menos capaz de governar o futuro. 
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A importincia relativa dos dois aspectos da mente nao e urn fato natural 

que se possa medir sem considerar o momenta historico e a situas:ao social. 

Suponha que a sodedade e a cultura sejam organizadas para apresentarem-se 

como fatos naturais, entrincheirados contra desafios e mudan<;:a. A distincia 

entre os movimentos comuns que fazemos dentro de contextos estabelecidos e 

os movimentos extraordinarios, impulsionados por crises, que os modificam, 

ira aumentar. 0 segundo aspecto da mente- com as qualidades totalizantes, 

surpreendentes e transformadoras - tera menos ocasioes de expressar-se. 

Permanecera a sombra ou a margem. Dependera de talento excepcional e 

ocasiao extraordinaria. 

Agora suponha que a sociedade e a cultura se organizem de molde a 

desnaturalizar-se, tornando-se mais abertas a cdtica e a revisao. 0 fossa entre 

OS movimentos rotineiros que fazemos dentro de cenarios estabelecidos e OS 

movimentos experimentais com os quais os refazemos se estreitarao. 0 segun

do lado da mente tera mais oportunidade de manifestar-se. Jamais ocupara a 

totalidade da vida mental. Ainda assim, ocupara uma posis:ao importante. A 

relas;ao entre os dois aspectos da mente se tornara uma questao de suprema 

importancia. Surgira como urn tema de alta cultura. 

Assim, a relas:ao entre esses dois aspectos da mente jamais e determinada 

de forma conclusiva pela natureza; acaba por se-lo pela politica: pelos arranjos 

da sociedade e cultura e, mais em especial, pela medida na qual esses arranjos 

inibem ou encorajam sua propria revisao. 

Essa bilateralidade da mente expressa e ajuda a constituir urn atributo 

fundamental e que tudo impregna de nossa humanidade, nossa transcen

dencia sabre o contexto. Dizer que somas espirito incorporado e situado 

e reconhecer que jamais nos exaurimos com as ordena<;:oes da sociedade e 

cultura, de organizas;ao e cren<;:a, que estabelecemos e nas quais habitamos. 

Em relas:ao a nos, elas sao finitas. Nos, em relas;ao a elas, somas infinitos. 

Sempre ha mais coisas em nos do que jamais podera haver nelas. 

Podemos fazer mais que rebelar-nos contra o contexto e tentar alcans:ar 

a visao, a inven<;:ao ou a experienda que ele nao contempla. Podemos criar 

contextos que permitam de forma mais completa sua propria revisao do que os 

contextos ja estabelecidos: por exemplo, formas de organizar uma economia 
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de mercado, em sequencia ou simultaneas, que nos permitam experimentar 

regimes alternativos de contrato e propriedade. Como resultado, podemos 

afrouxar a dependencia da mudan<;:a em rela<;:ao a crise e diminuir a diferen<;:a 

entre estar dentro e fora do contexto. Podemos pertencer a urn determinado 

mundo sem entregar-lhe nossos poderes de resistencia e reconstru<;:ao. 

Essa visao dos dais aspectos da mente e do conceito mais amplo de hu

manidade ao qual ela se liga sugere uma abordagem geral do entendimento 

das atividades economicas e da divisao do trabalho. Alguns temas ligados 

e sobrepostos, fundamentais para o argumento deste livro, definem essa 

abordagem. 
0 primeiro aspecto e a ideia de contraste entre as atividades ou formas 

de trabalho que aprendemos a repetir e as que nao aprendemos. Podemos 

descrever as atividades repetidas em formulas e depois incorporar as for

mulas as maquinas. Podemos usar as repeti<;:6es, as formulas e as maquinas 

para dedicar partes crescentes de nosso tempo e energia as atividades que 

nao sabemos repetir. A dialetica entre o repetivel e o ainda nao repetivel e 

fundamental para nosso progresso material, incluindo o aumento da pro

dutividade: a da mao de obra em primeira instancia e a produtividade total 

dos fatores na cadeia de vinculos causais a que pertence o aumento da pro

dutividade da mao de obra. E esta dialetica esti ancorada na relas:ao entre 

os dais lados da mente. 

0 segundo aspecto e o contraste entre as duas dire<;:6es nas quais arrumar 

a divisao do trabalho em curso. Uma delas reduz a maior parte do trabalho 

a atividades tipo zumbi do primeiro aspecto da mente, e reserva os atributos 

totalizantes e surpreendentes do segundo lado da mente ao supervisor ou de

ten tor do poder em cima. Nessa dire<;:ao ficam a fib rica de alfinetes de Adam 

Smith e a linha de montagem de Henry Ford: berrantes contrastes entre 

servi<;:os de supervisao e aplica<;:ao, assim como entre as tarefas de aplica<;:ao. 

A outra dires:ao, a fabrica de inova<;:ao, da urn lugar muito maior ao 

segundo aspecto da mente em sua propria organiza<;:ao. Trata a aplicas:ao de 

tarefas como uma oportunidade de revisa-las, e suaviza os contrastes entre 

concep<;:ao e execu<;:ao, assim como entre servi<;:os de aplica<;:ao. Usa nossa 

capacidade de repetir, expressa em formulas incorporadas nas maquinas, 
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e ajuda-nos a passar mais do nosso tempo e esfor<_;:o para a fronteira das 

atividades que ainda nao sabemos repetir. Desta forma, assemelha o lugar 

de trabalho a uma expressao pd.tica da imagina<_;:ao. (Imagina<_;:ao e apenas 

outro nome para o segundo aspecto da mente.) Ao faze-lo, tambem oferece 

em microcosmo urn modelo para a reinven<_;:ao de toda a sociedade. 

Urn terceiro tema e o da importancia decisiva para o crescimento eco

nomico de uma familia de praticas cooperativas, que eu chamei de coope

ras;ao propicia a inovas;ao. Todas as formas de progresso material, inclusive 

o crescimento economico, dependem de coopera<_;:ao. A propria economia 

de mercado, segundo argumento mais adiante, e uma forma de cooperas;ao 

simplificada entre estranhos que depende de certa dose de confians;a; tal 

economia e impassive! quando nao ha confians;a entre estranhos e desne

cessaria quando essa confians;a e irrestrita. 

Contudo, a inovas;ao e quase tao importante quanta a cooperas;ao. De

pende da cooperas;ao - e impossivel inovar, em organizas;ao ou tecnologia, 

sem assegurar a cooperas;ao. Os imperativos da inovas;ao e cooperas;ao ainda 

assim geralmente conflitam, pois cada inovas;ao ameas;a perturbar direitos 

adquiridos e expectativas estabelecidas que constituem a trama de qualquer 

regime cooperativo. E provavel que uma nova tecnologia, par exemplo, seja 

vista como urn fortalecimento do poder de urn segmento estabelecido ou 

emergente da mao de obra e uma ameas;a aos empregos de outro. 

Uma vantagem de grande valor resulta quando conseguimos projetar 

regimes de cooperas;ao que moderem a tensao entre cooperas;ao e inovas;ao. 

A forma da divisao tecnica do trabalho que chamei de fabrica de inovas;ao 

e em si uma expressao desse avans;o. Tambem, de urn modo mais geral, o e 

qualquer forma de cooperas;ao, como nas operas;6es de comandos de guerra, 

nas quais a definis;ao do que fazer e revista a cada passo - qualquer res

ponsive! pela execus;ao tern alguma parte na redefinis;ao, e os participantes 

recusam-se a permitir que hierarquias preexistentes, baseadas em favores ou 

atribuis;ao de papeis, restrinjam a forma como trabalham juntos. 

A familia de praticas propicias a inovas;ao depende de condis;6es que 

tambem ajudam a dar forma ao seu carater e sentido. As qualificas;6es 

educacionais e economicas basicas, com seu efeito de capacitas;ao sabre o 
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, individuo, devem ser tao universais quanto possivel e nao devem depender 

da ocupas;ao de qualquer emprego em particular. A sociedade, apesar de nao 

amarrada por qualquer compromisso rigido com a igualdade de circuns

tancias, deve ser implad.vel na busca da igualdade de oportunidades. Deve 

preferir praticas e arranjos que desestabilizem as posis;6es entrincheiradas 

de papeis e hierarquias que confiram vantagens, quer ou nao as vantagens 

resultem da transmissao hereditaria de propriedade ou do acesso a uma 

educas;ao de alta qualidade. A cultura deve ser penetrada por urn impulso 

experimentalista. Esse impulso deve encontrar sustentas;ao numa pratica 

de ensino e aprendizado mais problematica e analitica em metodo, mais 

seletiva que enciclopedica em ambito, mais cooperativa que individualista 

ou autoritaria na forma social, e mais dialetica que canonica na orientas;ao. 

Essas condis;6es dependem para realizar-se do cultivo publico e privado 

dos poderes associados ao segundo lado da mente. Eles por sua vez ajudam 

a estabelecer urn cenario no qual esse aspecto de nossa vida mental se torne 

mais fundamental para nossa experiencia individual e social do que perma

necer nas sombras. 

0 quarto tema e a necessidade de uma maneira de pensar os mercados e 

as economias de mercado que julgue qualquer forma particular de organiza

s;ao do mercado pela oportunidade que oferece para sua propria evolus;ao, a 

reconstrus;ao pouco a pouco, assim como para a livre combinas;ao de fatores 

de produs;ao e livre troca do que se produz. Quando vemos a crescente li

berdade de troca e comercio, bern como para combinar fatores de produs;ao, 

podemos ser tentados a dizer que a principal ideia da economia de mercado 

se concretizou. Essas liberdades gemeas, porem, podem ser alcans;adas num 

contexto institucional - uma forma de organizar a troca e a produs;ao vol

tadas para o mercado - que permanes;a em grande parte imunizada contra 

o desafio e a mudans;a. 

Quando nos tornamos conscientes dessa restris;ao oculta, somos fors;ados 

a dirigir nossos pensamentos para urn segundo, e pouco familiar, nivel de 

preocupas;ao. Precisamos considerar os graus de liberdade para renovar a 

moldura institucional da atividade de mercado assim como para transacionar 

dentro des sa mol dura. N ossa avalias;ao para saber se o prindpio de mercado 



Ide i as 111 

foi radicalizado depended, agora, de dois conjuntos de considera<;:6es, em 

vez de urn. Se o avan<;:o da liberdade num primeiro plano - o da liberdade 

de transacionar e de combinar fatores de produ<;:ao - e obtido a custa de 

avan<;:os num outro plano - o da liberdade de variar e de rever o arcabou<;:o 

transacional- podemos considerar-nos fracassados. 

N6s nao chegamos a essa maneira de refletir sabre os mercados sem 

desafiar, antes, uma premissa basica que permeia 0 pensamento economico 

convencional: a no<;:ao, raramente reconhecida na teoria mas aceita, com 

frequencia, na pratica da analise e do debate, de que o mercado tern uma 

ttnica expressao institucional, natural e necessaria. Contestar essa no<;:ao 

pode parecer esteril. Ela confere sustenta<;:ao, contudo, a maneira de refletir 

sabre os mercados que acabo de descrever. Torna-se fertil sea combinarmos 

com a imagina<;:ao de formas institucionais alternativas de uma economia 

de mercado. 

Essa reflexao em dois pianos sabre os mercados e incompativel com a 

maioria das premissas que nos oferecem sobre o livre-mercado. Nao basta 

que urn regime de comercio internacional promova redu<;:ao das barreiras ao 

comercio se, ao faze-lo, bloqueia as experiencias e a diversidade na forma com 

que os parceiros comerciais organizam a produ<;:ao e a troca, e estruturam 

sua propria economia de mercado. 

Quanta mais abordamos o comercio, em especial, e a atividade orientada 

pelo mercado, em geral, com urn olhar para esses dois niveis de preocupa<;:ao, 

em vez de apenas urn, maior a probabilidade de que nossas propostas tornem 

o mundo mais seguro para a atua<;:ao do segundo elemento da mente. 0 me

lhor contexto- inclusive 0 melhor contexto para 0 comercio global- sera 

aquele que menos se parece com uma prisao, ainda que essa prisao tenha 

gravada, em seu portal, a palavra liberdade. Sera, portanto, tambem, aquele 

que oferecer o melhor abrigo para nossos poderes de infinidade recursiva, 

iniciativa nao formulativa e capacidade de nega<;:ao. 

Um quinto tema e que, no desenvolvimento das economias, a cria<;:ao de 

diferen<;:a e tao importante quanta a sele<;:ao, entre o amontoado de diferen

<;:as, da solu<;:ao mais eficiente. Assim como na evolu<;:ao biol6gica o resultado 

da sele<;:ao natural depende da amplitude de varia<;:ao existente no material 
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submetido a seles:ao, tambem a seles:ao competitiva da hist6ria econ6mica 

depende, para ser eficaz, da amplitude e variedade do material a que se aplica. 

Que diferens:as? Para especificar todas as formas relevantes de diferen<;:a, 

podemos comes:ar da frente para tris, dos produtos da atividade econ6mica 

para OS proceSSOS, pd.ticas, maquinas e organizayoes que OS produzem, ate 

alcan<;:armos o arcabou<;:o institucional da prodw;:ao e das trocas: diversifica

<;:ao dos bens e servis:os; das formas de reunir pessoas, ideias e maquinas para 

produzir e comercializar e, finalmente, dos arranjos institucionais basicos 

da atividade de mercado, incluindo os regimes de propriedade e de contrato. 

Uma forma de refletir sobre a atividade econ6mica, que trata a diversifica

<;:ao do material submetido a sele<;:ao competitiva como tao importante quanto 

a sele<;:ao competitiva do mais eficiente resultado final, e substancialmente 

diferente em orienta<;:ao e prop6sito de outra que se preocupe apenas com o 

segundo aspecto e considere o primeiro como dado. 

A tradu<;:ao dessa ideia na agenda concreta da economia do desenvolvi

mento ajuda a revelar seu cerne intuitivo. Iniciativa governamental e a<;:ao 

coletiva podem ser necessarias para superar as inibi<;:6es decorrentes do atraso 

relativo: por exemplo, a dificuldade em usar as habilidades desenvolvidas 

em uma linha de produ<;:ao para impulsionar outra. Nao apenas a rede de 

atividades produtivas pode ser excessivamente fina como, tambem, essas 

atividades, por serem atrasadas, podem ser incapazes de gerar um conjunto 

de qualifica<;:6es genericas, transcendentes ao contexto, que sejam uteis a 

outras linhas de produs:ao, mesmo adjacentes. Por essa e outras raz6es, pode 

revelar-se vital compensar a ausencia de certas condi<;:6es por meio de uma 

a<;:ao com o objetivo deliberado de provocar uma febre de atividade empre

sarial criativa. 

Torna-se, entia, ainda mais importante adotar uma sele<;:ao rigorosa, 

por meio de competi<;:ao nacional e estrangeira (sujeita as qualifica<;:6es que 

abordarei mais a frente), dos produtos dessa atividade. Contudo, o surto de 

atividade empresarial criativa e tao importante quanto 0 processo seletivo; 

os dois devem avans:ar juntos, gra<;:as a uma serie de esfor<;:os sucessivos 

destinados a superar restri<;:6es espedficas tanto no lado da oferta quanta 

da demanda que se manifestam na economia. E somente por meio dessa 
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coexistenda entre surto de atividade e sele<;:ao rigorosa que essa concepc;:ao 

abrange a economia como urn todo. Essa abrangencia e que nos permite tratar 

diversidade e eficiencia como quest6es de peso equivalente no pensamento 

econ6mico. 

Como o quarto tema, com o qual esd. relacionado, o quinto vincula-se 

a ideia da mente duplamente funcional por meio de uma visao sobre nossa 

relac;:ao com os contextos institucional e conceitual de nossa atividade - a 

mesma visao que invoquei quando apresentei inicialmente essa ideia. A ori

gem profunda da importincia que a diferenc;:a possui reside na nossa capaci

dade de transcender qualquer contexto espedfico que nossa atividade possa 

assumir. Ha sempre muito mais em nos, indivfduos e coletividade, do que 

jamais poderia haver nesses contextos. Desse fato decorre nossa inabilidade 

constante de achar uma moldura absoluta como referenda intelectual ou para 

a vida social, uma que seja capaz de abrigar a totalidade de nossos poderes e 

o leque completo das experiencias que consideramos dignas de valor. 

A coisa mais proxima de uma moldura que sirva de referenda absoluta e 

uma moldura que enseje sua propria remodelac;:ao e que nos permita atuar, 

nos termos que especifica, sem renunciarmos a nossos poderes de critica, 

resistencia e revisao. Agir sem render-se e, assim, estar no mundo sem a de 

pertencer por inteiro, e uma especie fundamental de liberdade e poder. 0 

quarto tema, com sua enfase na liberdade para mudar 0 contexto transa

cional bern como a liberdade de transacionar, esd. diretamente vinculado a 

essa visao. 

0 quinto tema - o da importancia central da criac;:ao da diferenc;:a na 

vida econ6mica- esd.ligado a uma implicac;:ao adicional da mesma visao. 

Justamente porque nao existe urn contexto definitivo para nossa humanida

de, nem mesmo urn que possa fazer justic;:a a nossos poderes de invenc;:ao e 

produc;:ao, so podemos tornar-nos grandes tornando-nos tambem diferentes, 

desenvolvendo-nos em direc;:oes diferentes, criando formas diferentes de vida, 

realizando coisas diferentes de diferentes maneiras. Urn ente que nao enfren

tasse tamanho imperativo nao necessitaria, nem desenvolveria, a capaddade 

imaginativa, a· segunda caracteristica da mente. Ele poderia se entre gar a 

urn luxo que desconhecemos: a possibilidade de tratar a diversidade - de 
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resultado, processo e contexto - como uma premissa, e nao como tarefa. 

Qualquer pr:itica de analise economica que deixe de reconhecer diversidade 

e eficiencia como quest6es de peso equivalente ignora o significado dos 

sistemas economicos e seu potencial de transforma<;:ao. 



Natureza dessas teses 

Capitulo 4 
Teses 

As cdticas e ideias exploradas nas paginas anteriores estimulam tres con

jeturas te6ricas. Essas tres proposi<;6es oferecem urn ponto de partida para 

outra maneira de pensar a questao do livre-comercio. Apresento-as de modo 

informal, como especula<;6es empiricas, nao validadas condusivamente por 

fatos nem destituidas de apoio na experiencia hist6rica. Como outras proposi

<;6es que buscam compreender fenomenos complexos, devem ser julgadas pela 

fecundidade te6rica, bern como pelo exito ao iluminar o assunto em pauta. 

Todas as tres teses tern implica<;6es para a pratica da analise economica que 

vao bern alem do ambito da teoria do comercio internacional. 

A tese da vantagem relativa 

As restri<;6es ao comercio tendem a se justificar entre parceiros comerciais 

nos quais o desenvolvimento e a produtividade (total dos fatores e do traba

lho) nao estejam em niveis mais ou menos iguais nem desiguais ao extremo. 

0 livre-comercio e mais benefico quando praticado entre paises em niveis 

muito diferentes ou comparaveis de desenvolvimento e produtividade. Os 

maiores danos e perigos tendem a ocorrer quando praticado entre paises que 
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estao em nfveis desiguais, mas nao demasiado, de desenvolvimento e produ

tividade, de forma tal que a economia mais ou menos atrasada esteja a uma 

distincia visivel da economia mais ou menos adiantada. Nessa circunstincia, 

o onus recaira sobretudo na primeira. Eu levo em conta essa circunsd.ncia 

de paises em diferentes n:lveis de desenvolvimento e produtividade, mas nao 

tao diferentes que o mais atrasado seja sempre incapaz de se mover para 

linhas de neg6cios nos quais os mais adiantados sao especializados, como 

uma situas;ao de vantagem relativa. 

Para elaborar esta proposi<_;:ao e entender as consideras;6es que a sustentam, 

comes;o pelo desdobramento das ideias definidas antes sobre o equilibria 

que deve se estabelecer nas relas;6es entre a eficiencia assegurada pela es

pecializas;ao e a divisao do trabalho baseada em vantagem comparativa e o 

desenvolvimento alcans;ado pela competis;ao, pela aprendizagem e avalias;ao 

de pdticas, com a consequente reformula<_;:ao da vantagem comparativa. 

E urn truismo pedag6gico dizer que o aprendizado exige do aluno a 

superas;ao de limites, mas sem o sobrecarregar com a imposis;ao de tarefas 

alem de sua capacidade. Traduzido para o cotidiano da produs;ao e da ino

vas;ao produtiva, esse truismo aponta para a impord.ncia daquilo que no 

jargao contemporaneo chamamos de "benchmarking".11 Processos produ

tivos, tecnologia e outros arranjos implantados mundo afora demonstram, 

no decurso da competi<_;:ao nacional e internacional, superioridade em face 

dos rivais. A questao que se coloca desde logo e em que medida esse sucesso 

depende de condis;6es econ6micas locais que nao podem ser com facilidade 

reproduzidas em outro lugar. Por exemplo, o custo do trabalho em relas;ao 

ao custo de outros fatores de produs;ao em diferentes regi6es do mundo, ou 

a relativa proximidade entre o processo de produs;ao e os recursos exigidos. 

Algumas das circunstincias favodveis sao pertinentes e transcendem a eco

nomia: tradi<_;:6es estabelecidas de cooperas;ao e trabalho artesanal, alem de 

educas;ao formal, na familia e no trabalho. 

A questao sera entao sempre a mesma: como alcans;ar essas "melhores 

praticas" e reformula-las no processo de apropria<_;:ao. Esse objetivo s6 pode ser 

11 Traduc;:ao: "fixac;:ao de paradigmas de eficiencia e qualidade" (N. doT.) 
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alcan<;:ado se obedecermos a maxima de Piaget, que diz: "Imitar e inventar". 

0 novo deve ser combinado ao velho, assim como o estrangeiro ao local. As 

inova<;:6es localizadas, afinal, talvez nao se mostrem tao localizadas assim; 

a tentativa de implant:i-las exercera pressao sobre outras praticas, interesses 

e atitudes que, a primeira vista, pareciam irrelevantes. 

Custos altos, conflitos e incertezas na transi<;:ao poderao ocorrer. A adver

tencia de Whitehead, de que "a fun<;:ao do futuro e ser perigoso", poderia ser 

aplicada ate mesmo nas tarefas mais prosaicas da vida pdtica. Com frequen

cia, e impossivel tanto para 0 imitador quanta para 0 inovador aplicar logo 

as novas praticas e tecnologias ao uso para o qual elas foram inventadas. As 

coisas podem ficar ainda piores, isto e, menos eficientes e mais trabalhosas 

antes de se tornarem melhores. 

Os inovadores podem conseguir urn alivio para os custos da transi<;:ao 

apoiando-se numa muleta, uma vantagem compensat6ria que encontrem na 

situa<;:ao. Entre tais muletas, a mais importante e mais perigosa e o baixo 

custo do trabalho. Isso e perigoso porque a necessidade de desviar a enfase 

da economia dos recursos para a economia do trabalho nunca deixou de 

desempenhar urn papel central no movimento de inova<;:ao e cresdmento. 

Essas considera<;:6es nao se aplicam ao livre-comercio entre paises em niveis 

de desenvolvimento econ6mico radicalmente diferentes nem em niveis de 

desenvolvimento econ6mico comparaveis. Em ambos OS casos, nao e provavel 

que as vantagens da emula<;:ao, da inova<;:ao e avalia<;:ao de praticas sob protecio

nismo ignorem os beneficios da produ<;:ao espedalizada baseada em vantagens 

comparativas previamente estabelecidas. Nao e que, nessas duas circunsd.ncias 

contrastantes, a emula<;:ao, a inova<;:ao e a avalia<;:ao de praticas tenham menor 

importincia. Apenas e menos provavel que comprovem a incompatibilidade 

com as vantagens correspondentes num mercado livre, ou mais livre. 

No caso de paises em niveis muito diferentes de desenvolvimento econ6-

mico, e improvavel que OS bens e serviyOS que possam ser produzidos pelos 

passos adjacentes disponiveis de inova<;:ao entrem em competi<;:ao direta com 

aqueles do parceiro comercial muito mais adiantado. Se nao se distinguem 

em aparencia e composi<;:ao, irao se diferenciar radicalmente no custo relativo 

do trabalho exigido para produzi-los. 
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No caso de paises em niveis comparaveis de desenvolvimento economico, 

as inovas;6es, estimuladas pela emulas;ao e pela avalias;ao de praticas, em geral 

serao compativeis com a intensa competis;ao internacional, assim como com 

a forte competis;ao domestica: parceiros comerciais em niveis comparaveis de 

desenvolvimento economico nao serao desabilitados na inevid.vel competis;ao 

por desafios que ultrapassem sua capacidade. A concorrencia os encorajara 

a empreender praticas inovadoras. 

Este prindpio, entretanto, ficara sujeito a uma qualificas;ao de grande 

importincia pd.tica. A vantagem competitiva entre economias em niveis com

paraveis de desenvolvimento e produtividade pode resultar de concentras;6es 

de escala e de habilidade. Pode de fato ser dificil, custoso e perigoso entrar 

numa linha de neg6cios sem tais vantagens preexistentes, mesmo quando 

o inovador esta num nivel de desenvolvimento comparavel ao do parceiro 

comercial. Aqui, porem, os defensores do livre-comercio tern o argumento 

mais forte. Apoiar restris;6es ao comercio com vista a facilitar a aquisis;ao de 

novas concentras;6es de escala e habilidade sem a justificativa de urn atraso 

generalizado e sobrepor os dogmas dos formuladores das politicas aos expe

rimentos dos empresarios. 

Nas duas situas;6es, a de paises em niveis de desenvolvimento muito 

diferentes e a de paises em niveis comparaveis, nenhum conflito espinhoso 

existira entre a vantagem competitiva adquirida pela especializas;ao interna

cional e o livre-comercio, de urn lado, e a inovas;ao praticada sob o estimulo 

da avalias;ao de praticas competitivas, do outro. Os parceiros comerciais 

serao capazes de continuar a reformular vantagens competitivas estabelecidas 

por uma mistura de as;ao publica e empreendimento privado; nao devem 

ter como garantida a distribuis;ao existente de vantagem competitiva. 0 

livre-comercio sera justificado como fundamento de uma doutrina que trata 

a vantagem competitiva como uma construs;ao: como produto, ao mesmo 

tempo economico e politico, do engenho e da invens;ao individual e coletiva, 

nao como urn ditame da necessidade e da natureza. 

Em contraste, na situas;ao de vantagem relativa, o conflito entre os ganhos 

da especializas;ao sob urn regime de livre-comercio e os beneficios da inova

s;ao sob protecionismo comercial tende a se tornar importante e duradouro. 



Teses 11 9 

Nessa circunstincia, os inovadores tendem a enfrentar os competidores mais 

avan<_;:ados sem terem capacidade ou discernimento para recorrer a custos 

muito baixos de trabalho ou a outras vantagens compensat6rias. A prote<_;:ao 

seletiva pode entao representar urn para-choque saudavel erguido diante 

dos reformuladores, enquanto cumprem a tarefa de inventar pela imita<_;:ao. 

Ela pode manter o desafio abaixo do limiar a partir do qual ele deixa de 

estimular e come<_;:a a sufocar. 

Nao existe uma metrica simples para avaliar o que chamamos de uma 

distancia visivel. A escolha da expressao destina-se a sugerir o residuo prag

matico, orientado para a a<_;:ao, embutido no conceito. 0 pais mais ou menos 

atrasado fica a uma distincia visivel dos parceiros comerciais mais ou menos 

adiantados quando ha algum conjunto de passos distintos mediante os quais 

seu sistema de produ<_;:ao pode alcan<_;:ar o nivel desfrutado por aqueles par

ceiros mais adiantados. A distincia e vis.ivel apenas sea vontade de alcan<_;:ar 

aquele nivel for acompanhada da compreensao de como essa meta pode ser 

viabilizada. Tal compreensao nao precisa ser consensual; pode ser uma fonte 

de conflito e controversia. Deve, entretanto, encontrar pelo menos justifica

<_;:ao parcial na experiencia. Sem a vontade, a compreensao e a justifica<_;:ao, 

essa razao para limitar o livre-comercio e restringir a doutrina da vantagem 

comparativa perde a for<_;:a; nenhuma distancia e visivel se nao houver urn 

meio imediatamente disponivel e compreensivel de superci-la. 

Uma combina<_;:ao particular de aspectos da economia mundial atual 

expande drasticamente a variedade de circunstincias em que uma econo

mia mais ou menos atrasada consegue ser capaz de entrar repetidas vezes 

em linhas de neg6cios, nas quais outra mais ou menos adiantada se espe

cializou - a situa<_;:ao de vantagem relativa. As empresas multinacionais 

levam alta tecnologia e prciticas de vanguarda ao mundo todo, embora o 

fa<_;:am dentro dos limites impastos pela Lei de Propriedade Intelectual. 

Os governos em varios dos principais paises em desenvolvimento apoiam 

pesquisa e educa<_;:ao cientifica e tecnol6gica. No en tanto, os paises afe

tados por tais iniciativas publicas e privadas muitas vezes continuam a 

manter niveis salariais muito baixos em compara<_;:ao com os que vigoram 



120 A reinven~ao do livre-comercio 

em economias mais ricas. Os niveis salariais podem, portanto, nao ser 

proporcionais aos niveis de produtividade do trabalho nos setores mais 

avans;ados das diferentes economias nacionais. Quando isso acontece, seu 

poder de influenciar em todo o mundo a disseminas;ao de especializas;oes 

produtivas corre o risco de enfraquecer. 

0 efeito cumulativo disso pode ser a expansao do numero de economias, 

ou de setores de produs;ao nessas economias, aos quais se aplica o conceito de 

distancia visivel. Dessa forma, a tese da vantagem relativa se torna aplicavel 

a uma variedade muito mais ampla de situas;6es do que no inicio parecia. 0 

que se apresentava como uma exces;ao marginal passa a ter uma relevancia 

ampla, ou ate mesmo difundida, na economia mundial. Os pontos mais dis

tames do espectro que ela nao alcans;a, o caso de niveis de desenvolvimento 

compadveis ou muito desiguais, podem entao ser tratados como exces;oes. 

Essa tese da vantagem relativa faz urn progn6stico contrastante com 

muitos argumentos conhecidos sabre as circunstancias nas quais limites 

seletivos ao comercio podem se justificar. 0 progn6stico e que, numa situa

<;ao de atraso relativo limitado - o caso da distancia visfvel -, a economia 

que enfrentad. os maiores riscos e ted. motivos mais fortes para impor tais 

limites seletivos sera a relativamente mais atrasada e nao a relativamente 

mais avans;ada. 

0 motivo tradicional para a suposi<;:ao de que a carga mais pesada recai 

sobre a economia relativamente mais avan<;:ada e imaginar que esta sofre

ra maior perda de empregos nas linhas de neg6cio competitivas do que a 

economia que, com trabalho barato, consegue ser tao produtiva quanta o 

competidor mais adiantado. De acordo com o modo de pensar que proponho 

aqui, essa visao exige duas corres;oes. 0 efeito combinado dessas corres;oes e 

inverter o progn6stico sabre aquele que recebera a carga mais pesada. 

A primeira corre<;:ao e insistir em que a visao a qual resisto exagera nos 

beneHcios e subestima os riscos da dependencia do trabalho barato. A pressao 

para aumentar a remunera<;ao da mao de obra e, portanto, para a substitui<;ao 

progressiva de tecnologias e processos de prodw;:ao que economizam recursos 

por tecnologias e processos de produ<;:ao que economizam o custo do trabalho 

sempre exerceu uma influencia vital sobre o crescimento economico. Esd. 
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presente em cada reviravolta na historia da economia do mundo moderno. 

Na verdade, exerce urn papel nos avanc;:os economicos revolucionarios que 

ocorreram no Atlantica Norte a partir do final do seculo XVIII. 

A segunda correc;:ao e que a abordagem que rejeito deixa de considerar a 

tarefa primordial no caso da distancia visivel: a necessidade de experimentar 

e, portanto, de cometer erros e assumir custos nos primeiros estagios da ac;:ao 

empreendida sob 0 lema de que imitar e inventar. 

Par baixo das duas correc;:6es ha uma ideia de aplicac;:ao mais geral. Para 

captar urn elemento basico na dinamica da inovac;:ao e do crescimento, 

pensem outra vez num homem e numa maquina. 0 homem desempenha 

algumas ac;:6es que nao sabe ainda repetir e outras que sabe. Tao logo aprende 

a repeti-las, ele incorpora a repetic;:ao numa formula, e a formula numa rna

quina. A estrategia e mudar sempre o foco de atenc;:ao e o usa do tempo das 

repetic;:6es, para o que ainda nao conseguiu repetir. A pressao competitiva 

para substituir a economia de recursos pela economia do fator trabalho se 

tornara, com o tempo e no todo, mais uma benc;:ao do que uma maldic;:ao, 

porque acelerara o processo. 

0 que acontecera se a adoc;:ao das melhores praticas, imitac;:ao e inovac;:ao 

se congelarem e se romperem a sombra das vantagens esmagadoras (economia 

do fator trabalho mais caro) desfrutadas par urn parceiro comercial relati

vamente mais adiantado? 0 resultado podera ser a interrupc;:ao, adiamento 

ou desacelerac;:ao das mudanc;:as (em especial pela adoc;:ao de maquinas que 

substituem o trabalho repetitivo e pela dedicac;:ao de mais tempo ao tra

balho ainda "nao formulavel") que possibilitam aumentos continuados da 

produtividade total dos fatores, bern como da produtividade do trabalho. 

A perspectiva desse infortunio proporciona urn motivo importante para a 

aceitac;:ao de limites ao comercio numa situac;:ao de vantagem relativa. 

Pode-se objetar que, sob a globaliza<_;:ao, o desencorajamento a inova<_;:ao 

imitativa numa situac;:ao de vantagem relativa perdera muita for<_;:a, gra<_;:as a 
ubiquidade das multinacionais. Como abelhas que polinizam uma planta 

apos outra, essas empresas podem ser logo atraidas para produzir na eco

nomia relativamente mais atrasada, trazendo com elas as tecnologias mais 

avan<_;:adas nas quais sao mestras. 
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Tres fatos, porem, combinam-se bastante para diminuir o valor dessa 

considerac;:ao compensadora. 0 primeiro e que as multinacionais tendem 

a ser atrafdas por custos de trabalho consistentemente mais baixos. A 

preferencia por tecnologias que economizem mao de obra e pela tenden

cia de alta no salirio e, no entanto, uma das preocupac;:6es por baixo do 

argumento desta tese. 0 segundo fato e que, no caso de trabalho barato, 

as multinacionais com frequencia preferem produzir com tecnologias mais 

atrasadas e processos de produc;:ao mais rigidos. Alem disso, desmembram 

o processo de produc;:ao, localizando a produc;:ao de cada insumo onde 

lhes seja mais conveniente. Dos dois modos, revelam o pouco interesse 

no progresso das economias relativamente mais atrasadas, pela emulac;:ao 

e a inovac;:ao, para a linha de frente da produc;:ao mundial. 0 terceiro fato 

e que as dadivas das multinacionais podem vir envenenadas e inibir no 

pafs anfitriao a adaptac;:ao e o desenvolvimento das tecnologias que trazem 

consigo. As regras da propriedade intelectual podem agravar a perversi

dade importada, acrescentando as seduc;:6es da ganancia as proibic;:6es da 

lei. Minha exposic;:ao anterior sabre a significac;:ao economica da divisao 

politica da humanidade sugeriu- e minha exposic;:ao posterior da tese da 

autorrevisao aprofundari a questao - urn motivo economico fundamental 

para valorizar a independencia nacional e a divergencia nas formas, direc;:6es 

e usos da inovac;:ao. 

Pensem agora na relac;:ao da tese da vantagem relativa com o tradicional 

argumento da industria nascente a favor da protec;:ao seletiva. A tese busca 

recuperar e retificar o elemento de verdade distorcido e truncado nesse 

argumento. Entretanto, difere do caso classico da protec;:ao das industrias 

nascentes em dois aspectos, urn deles tendo a ver com a infancia e o outro 

com a industria nascente. 

Por urn lado, a enfase dessa conjetura nao esti nos primeiros passos das 

industrias incipientes, mas nos procedimentos inovadores em industrias 

muitas vezes ja estabelecidas ha longo tempo e localizadas em paises que ja 

se aproximam de parceiros comerciais com os quais tern ou aspiram a ter 

livre-comercio. Essa enfase concorda com urn registro hist6rico no qual paises 

que ja se tornaram grandes potencias industriais, como os Estados Unidos no 
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final do seculo XIX e inicio do seculo XX, combinaram proteyao comercial 

sustentada com alto crescimento economico. 

Por outro lado, o foco dessa proposiyao visa o conjunto da economia 

nacional mais do que empresas, industrias ou setores espedficos. A hip6tese 

por baixo deste foco e que um setor relativamente atrasado, dentro de uma 

economia relativamente mais avanyada, provavelmente estad. numa situayao 

mais favod.vel do que a de um setor equivalente de uma economia relativa

mente mais atrasada. Na primeira situayao, o setor relativamente mais atrasado 

se disp6e de talento e perspid.cia, logo sed. capaz de atrair pessoas, pd.ticas, 

tecnologias e ideias de outros setores da mesma economia mais adiantada, 

beneficiando-se com todo o capital Hsico, educacional e social que torna aquela 

economia avanyada. Se, sob tais circunstincias, o talento e a perspid.cia nao 

compensarem o atraso pela mobilizayao de recursos Hsicos, financeiros, hu

manos e conceituais de setores vizinhos, nenhuma manobra protecionista o 

salvad. do fracasso autoinfligido. 0 caso padrao do livre-comercio se aplicad.. 

E melhor falar em economias ultrapassadas que em industrias nascentes. 

A tese da vantagem relativa da Iugar a uma complicayao no projeto de 

um regime de comercio mundial, que o citado argumento da industria nas

cente, com mais enfase em setores da economia que nas economias nacionais 

como um todo, nunca poderia produzir. Se o livre-comercio se justifica mais 

entre paises de desenvolvimento comparivel ou muito desigual, e se justifica 

menos quando o retardatario logo pode se aproximar, com passos exequiveis 

e identificaveis, do lider, como poderia existir um conjunto universal de 

regulamentos comerciais que servisse aos interesses de todos? 

Aqueles na primeira situayao teriam motivo para preferir um comercio 

tao livre quanto possivel (sujeito as restriy6es vitais sugeridas pelas duas teses 

ainda a serem discutidas). Os da segunda seriam mais hem servidos (sujeitos 

as mesmas restriy6es) por um sistema de comercio que lhes garantisse espayo 

de manobra. Alem disso, as posiy6es relativas dos parceiros comerciais fica

dam em permanente mudanya, e o resultado disso e que o regime global, 

melhor em dado momento, deixaria de ser o melhor em outro. 

A implicayao central para a organizayao do sistema de comercio mun

dial e que deve ter tanto quanto possivel um projeto que se acomode a essa 



1 2 4 A reinven<;ao do livre-comercio 

ampla diversidade de interesses e objetivos. Deve encarar essa acomodac;ao 

nao como restric;ao, mas como meta. Deve p6r o valor do experimento no 

lugar hoje ocupado pelo dogma da uniformidade imposta. 

Apresento agora quatro objec;6es a tese da vantagem relativa. A discussao 

nos da uma oportunidade de limitar a tese em alguns aspectos, enquanto a 

refinamos e radicalizamos em outros. E impossivel responder as objec;6es sem 

colocar a tese no contexto das ideias sobre a divisao mundial do trabalho, 

assim como o metoda da economia. 

Uma primeira objec;ao e a ausencia de qualquer metrica indiscudvel pela 

qual avaliar se uma economia nacional esta a distancia vis1vel de outra. De 

fato, essa metrica nao existe. 0 sentido dela e pragmatico: se existe uma serie 

de passos facdveis para os governos, as empresas e outros agentes sociais e 

econ6micos, isso capacitara os trabalhadores e os neg6cios a produzirem os 

bens e servic;os que urn parceiro comercial produz a custo comparavel ou 

mais baixo. 

0 parceiro comercial nao precisa produzir exatamente os mesmos bens 

e servic;os, tratores em vez de carros, por exemplo, ou pesquisa e analise de 

dados para companhias de seguros em vez de servic;os comprados de inter

mediarios financeiros. Sempre havera urn forte elemento de contingenda 

hist6rica ou dependencia em qualquer area particular de especializac;6es eco

n6micas internacionais, de acordo com as vantagens de escala, os beneficios 

dos conglomerados e o valor da acumulac;ao e concentrac;ao das habilidades 

exigidas. Contudo, o resultado da convergencia facdvel em capacidades de 

produc;ao deve ser para a prodw;:ao de bens e servic;os analogos aos produ

zidos pelo parceiro comercial. Mais uma vez, o teste relevante da analogia 

deve ser pratico: como usar uma coisa para fazer outra, ou converter uma 

habilidade particular em outra. 

Urn marco do desenvolvimento econ6mico e o papel cada vez maior 

desempenhado numa economia pelas capacidades genericas. Destas, as mais 

importantes sao sociais e mentais. Tern aver como dominio de praticas de 

cooperac;ao simpaticas a inovac;ao e com a reorientac;ao do tempo longe das 

operac;:6es repetidas incorporadas pelas maquinas e dedicado as atividades 
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que ainda nao sabemos repetir. Quanta mais a vida comercial for manifes

tando estes atributos, maior se tornad. nosso poder de usar uma coisa para 

fazer outra, e converter uma habilidade particular em outra. Assim, nos 

niveis mais altos de desenvolvimento, pode-se esperar que as habilidades 

internacionais se tornem mais fluidas. As barreiras a entrada numa linha de 

prodw;:ao analoga passarao, sendo tudo mais igual, a ser menos assustadoras. 

A eventualidade de uma economia nacional ficar a visivel distancia de 

um parceiro comercial depended, portanto, de todas as circunstincias que 

auxiliam ou estorvam a capacidade do governo e das empresas de escaparem 

da distribui<_;:ao de vantagens comparativas estabelecida em todo o mundo e 

da constru<_;:ao de novas vantagens comparativas. Urn pais aumenta esse poder 

criando urn escudo protetor para a heresia nacional aplicada a estrategia de 

desenvolvimento, de modo a diminuir a dependencia em rela<_;:ao a interesses 

e preconceitos do capital estrangeiro, ao poder e aos conselhos estrangeiros. 

Com tal finalidade, pode precisar mobilizar os recursos naturais, financeiros 

e humanos, ate o ponto de organizar uma guerra econ6mica sem guerra. 

Talvez precise criar competencias para o desenvolvimento ou adapta<_;:ao de 

tecnologia que nao esteja sob o controle das potencias econ6micas domi

nantes ou dos neg6cios multinacionais a elas associados. Talvez tenha de 

promover uma eleva<_;:ao for<_;:ada no nivel de poupan<;:a interna (segundo o 

principia de que 0 capital estrangeiro e mais util quanta menos for requeri

do) e desenvolver novos arranjos que estreitem os vinculos entre poupan<;:a 

e investimento. E e possivel que precise subordinar o livre fluxo de capital 

aos imperativos de sua estrategia de crescimento. Uma atitude de desafio nao 

garantira o sucesso. Entretanto, o conformismo, a nao ser em circunstancias 

muito especiais e transit6rias, sem duvida acarretari fracasso. 

A ausencia de qualquer metrica com a qual calcular a visivel distancia 

entre economias nacionais tern rela<;:ao direta com duas profundas caracte

risticas de nossa experiencia e conhecimento da sociedade. A primeira destas 

caracteristicas dos fatos sociais e a inexistencia de qualquer espa<;:o fechado 

a possibilidades. Nao ha uma lista previa de possiveis estados de neg6cios 

nem urn conjunto de leis causais que avalize tal fechamento. 0 possivel e o 

possivel adjacente: o estado dos neg6cios que podemos alcan<;:ar a partir de 
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onde estamos, mediante uma serie de passos sucessivos, com os matena1s 

conceituais e institucionais a mao, ampliados por nossos poderes determi

nantes de inven<;:ao. 

0 segundo atributo dos fatos sociais tern a ver com o modo pelo qual 

diferem dos naturais. Nao possuem existencia propria, como os objetos na 

natureza. Existem mais ou menos, com maior ou menor grau de enraiza

mento. E a eles, e nao aos fatos naturals, que melhor se aplica a doutrina de 

Aristoteles sobre os graus do ser. Na medida em que os arranjos da sociedade 

e das rotinas da cultura, inclusive nossas instituic;6es e concepc;6es economi

cas, se organizam para ficar acima das contestac;6es, tambem se apresentam 

falsamente como objetos naturais. As relac;6es entre as pessoas aparecem, 

como observou Karl Marx ao criticar a economia politica e o "fetichismo 

pelas mercadorias", como se fossem relac;6es de pessoas com coisas. 

Nao estamos condenados a naturalizar os fatos sociais, ou a condescen

der com uma organizac;ao da sociedade e da cultura que lhes permita usar a 

aureola enganadora de naturalidade e necessidade. Nossos mais poderosos 

interesses materials, sodais e espirituais estao engajados numa reorganiza

c;ao da sociedade e da cultura que fortalec,:a nosso poder de rever arranjos e 

concepc;6es sem precisar da crise como condic;ao de mudanc;a. 

De acordo com uma segunda objec;ao, a vantagem relativa e excepcional, 

e nao corriqueira. Seria um erro, segundo esta reclamac;ao, basear o pensa

mento no livre-comerdo no anomalo e nao no dpico. 

Para compreender por que essa objec;ao e equivocada, devemos comec;ar 

por lembrar as mais importantes implicac,:6es que surgem da existencia de 

rendimentos crescentes de escala na vantagem comparariva. Uma implicac;ao 

e que a adesao as especializac;6es internacionais teri urn grande elemento de 

arbitrariedade. Urn dos dais parceiros comerciais em niveis compadveis de 

desenvolvimento pode produzir computadores ou avi6es. Contudo, uma vez 

que urn deles alcanc;ou economias de escala e concentrac;6es de habilidades 

numa destas linhas de produc;ao e o outro nao, a sua posic;ao pode se tornar 

mais ou menos enraizada. Pode ser dificil, e ate mesmo impossivel, a permuta 

de linhas de produc;ao entre parceiros comerciais. Outra implicac;ao e que 
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os avaw;:os no livre-comercio talvez nao atendam ao ideal de Pareto: alguns 

participantes do regime comercial podem vir a perder. 

0 resultado e que o conteudo particular de qualquer distribui<;:ao de es

pecializa<;:6es produtivas no mundo se tornari, senao arbitririo, pelo menos 

muidssimo dependente de sequencias particulares e contingentes de acon

tecimentos: qual o primeiro parceiro comercial que atinge a economia de 

escala e a concentra<;:ao de habilidades em determinada linha de produ<;:ao. 

Pode parecer a primeira vista que este alargamento de espa<;:o de manobra se 

aplica com for<;:a total apenas se os parceiros comerciais se acham em nfveis 

compad.veis de desenvolvimento. Desigualdades substanciais de tecnologia 

e na produtividade total dos fatores, parecem constituir urn obsticulo a esse 

resultado; empresas, numa economia menos desenvolvida e menos produtiva, 

talvez encontrem dificuldade em ter acesso as linhas de produ<;:ao que pros

peram em economias mais ou menos adiantadas, a menos que os neg6cios 

consigam elevar-se muito acima do nfvel tecnol6gico e do refinamento orga

nizacional medias da propria economia nacional. Diante deste raciodnio, a 

tese da vantagem relativa atenderia de fato a uma circunsdncia excepcional. 

Contudo, nao se aplica apenas a uma circunsd.ncia excepcional. A apli

ca<;:ao e mais ampla, nos tempos de hoje, por urn motivo que pode parecer 

muito circunstancial, e acaba por tornar-se a expressao contemporinea de 

for<;:as universals e mais duradouras. 

A aparente razao circunstancial e a difusao das tecnologias e priticas de 

produ<;:ao avan<;:adas que acabaram coexistindo com grandes disparidades 

de remunera<;:ao ao trabalho. Como resultado, muitas empresas e se<;:6es 

inteiras de produ<;:ao em alguns dos principais paises em desenvolvimento 

combinam salarios (remunera<;:ao da mao de obra) relativamente baixos com 

produtividade de trabalho relativamente alta. Mais que qualquer outro fato, 

esta combina<;:ao colabora para ampliar 0 ambito das circunstancias as quais 

se aplica a tese da vantagem relativa. 

A difusao de tecnologias e estimulada por muitos e diferentes aspectos 

da situa<;:ao contemporanea. Entre eles, as atividades globais dos neg6cios 

multinacionais, que levam maquinas e habilidades de urn lado para outro, 

mesmo quando movidos apenas por ambi<;:ao miope; as vacilantes tentati-
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vas dos governos nacionais para desenvolver tecnologias sem o controle das 

multinacionais; e, acima de tudo, o poder da educas;ao e da emulas;ao para 

desenvolve-las e difundi-las sem que sejam controladas quer pela propriedade 

intelectual quer pelo impulso de maximiza<;:ao do lucro. 

A persistencia de recompensas relativamente baixas para o trabalho, 

mesmo nos paises e negocios que alcans;aram progresso surpreendente na 

produtividade, pode ser atribuida a uma (mica e surpreendente realidade, a 

entrada de centenas de milh6es de trabalhadores chineses e indianos no que 

ja se tornou urn pool de mao de obra mundial, configurada pela recusa aos 

trabalhadores do direito de cruzar as fronteiras nacionais. Nao e de espantar 

que a China e a India se hajam tornado os principais protagonistas e bene

ficiarios da circunstincia que a tese da vantagem relativa indica. 

Devemos reconhecer em cada urn dos elementos dessa circunstincia 

urn prenuncio das fors;as que na certa vao predominar e aprofundar seus 

efeitos. Imaginem que muitos dos principais paises em desenvolvimento te

nham exito em levantar barreiras protetoras de suas estrategias hereticas de 

desenvolvimento nacional e mobilizas;ao dos recursos naturais, financeiros 

e humanos. Imaginem que esse exito lhes permita recusar convite para uma 

ascensao lema e obediente aos degraus de uma escada previs1vel para a evolu

c;ao economica. Imaginem que a forma preferivel para a divisao do trabalho, 

apos deixar de ser a fabrica de alfinetes de Adam Smith, com hierarquias 

fixas e especializac;ao rigida, transformou-se cada vez mais numa divisao em 

que os contrastes entre todos os papeis especializados, assim como entre os 

de supervisao e execuc;ao, se enfraqueceram em favor de uma permanente 

inovas;ao. Imaginem que essa mudans;a atingiu ate mesmo as partes mais 

amplas de cada uma das mais importantes economias nacionais, nao apenas 

os setores avans;ados de alta tecnologia e profunda conhecimento. Imaginem 

que no mundo inteiro passemos aver cada vez mais a produs;ao nao so como 

aplicac;ao da ciencia, mas como urn tipo de experimentas;ao cientifica pratica: 

nos compreendemos imaginando a variac;ao transformativa, e transformamos 

algumas dessas varias;6es imaginadas em coisas, mercadorias e servis;os a se

rem vendidos. Imaginem uma persistente pressao ascendente no salario, para 

0 usa de maquinas substituindo pessoas em operas;6es que sabemos repetir 
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em vez de usar pessoas substituindo maquinas que nao achamos ainda van

tajoso comprar ou desenvolver. Imaginem que a reorganizac;ao da educac;ao, 

da politica e da cultura encorajasse a radicalizac;ao de urn impulso experi

mentalista, reduzindo a dependencia da crise para a mudanc;a. Imaginem 

que a difusao de ideias e praticas cientificas, tecnol6gicas e organizacionais 

continuasse num mundo agora inflamado pelo empenho das nac;6es em 

rebelar-se e erguer-se. E imaginem que todas essas tendencias atuem num 

mundo que continuou a restringir a mobilidade da mao de obra e que, em 

parte por esta razao, continuou tambem a sofrer vastas desigualdades entre 

os padroes de vida dos diferentes povos. 

Num mundo assim, no qual a persistencia da desigualdade global e da 

soberania nacional coexiste com urn progresso universal de metodos, atitudes 

e arranjos experimentalistas, a vantagem relativa seria reconhecida como 

uma situac;ao normal entre parceiros comerciais. Em contraste, o comercio 

entre paises em nfveis de desenvolvimento muito desiguais ou mais ou menos 

comparaveis seria encarado como precarios casos restritivos. Os neg6cios 

nos paises pobres, com trabalho mal pago, sobressairiam em modos de pro

duc;ao avanc;ados. Os dos paises ricos, com alta produtividade de trabalho, 

de repente vacilariam por nao conseguirem conformar-se ao imperativo 

experimentalista, ou sofreriam as consequencias de nao conseguirem como 

nac;ao reorganizar a educac;ao e a politica. 

Estas suposic;6es imagi.narias nao sao tao imaginarias assim. Exageram 

e projetam tendencias que estao entre as mais poderosas em gestac;ao nas 

economias contemporaneas. Desta forma, tais suposic;6es ajudam a mostrar 

por que a vantagem relativa pode descrever mais uma situac;ao comum que 

uma excepcional, hoje e no futuro, enquanto o mundo continuar a ser ao 

mesmo tempo desigual em termos economicos e dividido em termos politicos. 

A terceira objec;ao e que a tese da vantagem relativa reverte, sem jus

tificativa pertinente, a enfase de onde 0 livre-comercio tern maior pro

babilidade de causar mais problemas. Estamos hoje mais acostumados 

com o debate acerca dos problemas que o livre-comercio pode causar aos 

trabalhadores e as empresas nos paises mais ricos. Esta tese, entretanto, 
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focaliza em primeiro lugar os problemas que o livre-comercio pode causar 

aos paises em desenvolvimento: aqueles que vern de baixo para entrar na 

zona da distancia vis{vel. 

Antes de considerar a razao mais profunda para a rever sao da enfase, e util 

comeyar pela recapitulas;ao da hist6ria do debate. No seculo XIX e inkio do 

seculo XX, os cdticos do livre-comercio tinham a mesma preocupas;ao maior 

com as economias relativamente mais atrasadas do que com as economias 

mais avans;adas. Este foi o caso, por exemplo, dos arquitetos e te6ricos do 

"Sistema Americano", na tradis;ao quase continua desde Alexander Hamil

ton ate o New Deal, assim como de Friedrich List e da escola germanica do 

nacionalismo economico. 

No alvorecer do livre-comercio, a associa<;:ao de problemas aos paises 

mais ricos do que aos mais pobres resultou da combina<;:ao contingente de 

uma tendencia te6rica com urn fato politico. A tendencia e a desmedida 

influenda que uma determinada imagem do comercio mundial teve sobre o 

desenvolvimento da teoria do mercado, assim como sobre o encaminhamento 

do debate das politicas praticas desde que Ricardo propos pela primeira vez 

a doutrina da vantagem comparativa: a imagem dos paises ricos em capital 

comercializando com os paises ricos em mao de obra. Esta imagem - argu

mentei na nota ao final do capitulo sobre a vantagem comparativa- sempre 

faz menos justic;:a a realidade do comercio mundial. A tendencia politica e 
a influencia que os paises ricos, seus jornais e universidades, tern sobre a 

principal dire<;:ao da competic;:ao entre politicas. 

A tese da vantagem relativa preve problemas nas economias mais avanc;:a

das, assim como nas mais atrasadas. Contudo, o fato de a atew;:ao recair em 

primeiro lugar nos ultimos do que nos primeiros e uma preferenda justificada 

por uma diferenc;:a crucial entre as duas situa<;:6es. 

N a economia relativamente mais adiantada, ern prindpio sera poss!vel 

compensar os trabalhadores e as empresas pela perda que lhes e imposta por 

urn mercado mais livre com a economia relativamente mais atrasada. Claro, 

se tomamos ern conta apenas a analise da vantagem comparativa esdtica, 

pode haver uma perda para a economia relativamente mais adiantada como 

urn todo, e para firmas e trabalhadores dentro dela em particular. A perda 
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para a sociedade como urn todo pode resultar do prejuizo causado por urn 

comercio mais livre a uma posic;:ao enraizada que a economia relativamente 

mais avanc;:ada ocupou em determinadas linhas de produc;:ao, grac;:as ao acu

mulo de escala e habilidade. A suscetibilidade a tal fato resulta das implica

c;:oes de rendimentos crescentes de escala, em concordancia com o modo de 

pensar introduzido pela teoria estrategica do comercio. 

Se tal perda sentida pelo comercio fosse o fim da hist6ria, a possibilidade 

te6rica de compensar os que perderam com o livre-comerdo teria importancia 

limitada. E provavel que a compensac;:ao nao fosse dada de fato: novas fatias 

nao seriam cortadas do bolo que encolheu. Alem de nao ser pratica, a possibi

lidade compensat6ria tampouco e promissora: nao sugere qualquer vantagem 

diferenciada que possa ser desfrutada por uma economia relativamente mais 

adiantada, em comparac;:ao com uma relativamente mais atrasada, quando 

se ve diante de perdas resultantes de urn comercio mais livre. Contudo, a 

hist6ria nao termina aqui. 

Quando estendemos a vista da eficiencia estatica para as oportunidades 

de desenvolvimento, vemos que, nas circunstil.ncias caracteristicas de uma 

economia relativamente mais avanc;:ada, essa perda do comercio pode produzir 

uma reac;:ao, transformando perda em curto prazo em lucro em longo prazo. 

A erosao da posic;:ao entrincheirada talvez atraia iniciativas governamentais, 

sociais e privadas, ampliando o papel das atividades que as pessoas ainda nao 

sabem repetir, aumentando o acesso as oportunidades e recursos de produc;:ao 

para maior numero de agentes economicos em mais termos, e formando na 

escola, na empresa e na polis o individuo capacitado a dedicar menos tempo 

a compulsao e a repetic;:ao. N ada garante tal resposta criativa ao problema. 

Entretanto, urn pouco da capacidade de reagir assim faz parte daquilo que 

acima de tudo torna uma economia relativamente mais avanc;:ada. 

Sob as condic;:oes dessa resposta, o poder de compensar os prejudicados 

pela perda infligida pelo comercio mais livre deixari de ser uma especula

c;:ao no vazio. Com relac;:ao ao passado, a sociedade ficara mais rica e, com o 

crescimento do bolo, sera mais facil compensar os perdedores. Com relac;:ao 

ao futuro, a criac;:ao de praticas compensat6rias formara parte importante 

da luta para evitar que o conflito distributivo dentro de uma economia re-

1 
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lativamente mais adiantada, entre os que perdem e os que ganham com o 

comercio mais livre, iniba a inova<;:ao e desencoraje os neg6cios. 

No caso da economia relativamente mais atrasada, a perda com o co

merdo mais livre se apresentara num tom diferente, com menos recursos e 

oportunidades para reagir pela compensa<;:ao, inova<;:ao e reconstru<;:ao. T alvez 

haja perdedores com o comercio mais livre. Por exemplo, os fazendeiros na 

economia relativamente mais atrasada talvez nao consigam superar a com

peti<;:ao com os mais produtivos da economia relativamente mais adiantada. 

Em principia, esses perdedores seriam compensados, como na economia 

relativamente mais avan<;:ada, embora a mais atrasada tenha menos recursos 

para compensa-los. 

Nao haveri, porem, mesmo em principia, urn modo de compensar a 

mais importante forma de perda, aquela em especial significativa para a 

tese da vantagem relativa. Essa perda e a inibi<;:ao da mudan<;:a: o ingresso 

de empresas e trabalhadores da economia emergente em linhas de produ<;:ao 

nas quais a economia relativamente mais avan<;:ada desfruta de uma posi<;:ao 

enraizada. Esses perdedores nao podem sequer em principia ser compensa

dos pelo simples motivo de que ainda nao existem. Sao agentes economicos 

potenciais, nao existentes. 

Essa diferen<;:a na capacidade compensat6ria e a expressao mais superfi

cial de uma diferen<;:a mais profunda. Urn aspecto caracteristico do desen

volvimento economico e a facilidade de mudar de uma linha de atividade 

economica para outra, de urn grupo de produtos para outro, de urn conjunto 

de insumos para outro, de urn conjunto de maquinas para outro. Essa plas

ticidade tern multiplas raizes, das quais tres se destacam. 

A primeira e o desenvolvimento de capital humano: o numero de pessoas 

com equipamento educacional para dominar urn nucleo de capacidades 

priticas e conceituais genericas. Esta mestria prepara-as para desempenhar 

papeis na dialetica entre o que e repetivel e incorporavel em formulas e em 

maquinas, e 0 ainda nao repetivel, atribui<;:ao do degrau seguinte da produ<;:ao. 

Uma forma de educa<;:ao voltada para a analise e solu<;:ao de problemas, 

mais que para a informa<;:ao e, portanto, mais interessada na penetra<;:ao sele

tiva aue na cobertura enciclopedica, que avance por compara<;:ao de metodos 
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e ideias mais do que pela venerac;:ao de urn unico canone de crenc;:a e pritica 

intelectual, e que seja mais cooperativa, em vez de individualista ou autoriti

ria, dara uma poderosa contribuic;:ao a esse resultado. Ajudara cada cidadao, 

cada trabalhador individual, a pensar e agir como o sujeito que transcende 

urn contexto, e nao mais como urn zumbi que age de acordo com o roteiro 

elaborado por outros. Para uma sociedade, ser mais ou menos desenvolvida 

que outra significa em parte ter mais pessoas com essas qualidades. 

A segunda raiz e a difusao de uma familia de praticas de cooperac;:ao 

propicias a inovac;:ao. 0 progresso tecnico e econ6mico, como ja assinalei, 

exige inovas;ao e cooperac;:ao. A inovac;:ao, tecnol6gica ou organizacional, 

depende da cooperac;:ao: s6 pela cooperas;ao as pessoas conseguem introduzir 

e desenvolver uma nova tecnologia ou urn novo modo de trabalho coletivo. 

Qualquer inovas;ao, porem, poe em risco direitos garantidos e expectativas 

estabelecidas na base de cada regime cooperativo. 0 motivo e que uma ino

vac;:ao sempre parecerci mais util ou mais ameac;:adora a alguns dos grupos que 

participam desse regime que a outros. Uma invenc;:ao mecanica, por exemplo, 

pode parecer uma ameac;:a ao emprego de urn grupo de trabalhadores de uma 

industria, e, ao mesmo tempo, aumentar as oportunidades de outro grupo. 

As priticas que moderam a tensao entre cooperas;ao e inovas;ao, embora 

sem conseguir extingui-las, desempenham importante papel em cada aspecto 

do progresso material da humanidade, induindo o crescimento econ6mico e 

a inovas;ao tecnol6gica. Certos atributos da sociedade e da cultura promovem 

essa familia de praticas: a rejeic;:ao a posic;:oes entrincheiradas de dasse e casta 

que restringem a possibilidade do trabalho em grupo e do usa de maqui

nas; a garantia para toda a sociedade dos requisitos basicos educacionais e 

econ6micos, independentemente do status social das pessoas e tambem de 

qualquer posto que ocupem no sistema de produc;:ao; e o fortalecimento do 

impulso experimentalista na cultura. Dar urn papel maior as pdticas de coo

perac;:ao propkias a inovac;:ao do que outra sociedade faz parte daquilo que 

torna essa sociedade mais desenvolvida que outra. Uma das consequencias 

importantes e eficazes dessa vantagem sera urn poder maior para reorientar 

e reorganizar a produc;:ao diante das oportunidades e perigos apresentados 

pela liberalizac;:ao comercial. 
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Essa vantagem nunca e garantida para sempre e mantida com tranquili

dade. A qualquer momenta, o conflito distributivo sabre custos e benefkios 

da inovas;ao pode supland.-la mesmo nas economias mais ricas e sociedades 

mais educadas. Podemos moderar a tensao entre inovas;ao e cooperas;ao, 

mas nao aboli-la. 

Uma terceira origem dessa plasticidade refere-se as consequencias das 

relas;6es entre atividades produtivas na economia relativamente mais avan

s;ada. Nessa, sempre haveri aglomerados mais densos de empresas e redes de 

produs;ao. As diferens;as entre as linhas de produs;ao serao menos rigidas, e a 

oportunidade de usar habilidades, tecnologias e priticas desenvolvidas num 

campo para produzir hens ou servis;os num campo vizinho sera mais ampla. 

Esses poderes nao resultam apenas da quantidade da atividade produtiva 

na economia relativamente mais avans;ada; resultam tambem de sua qua

lidade. A medida que uma economia se desenvolve, operas;6es conceituais, 

sobretudo as que combinam elementos repetiveis, porem ainda nao repeti

dos, desempenham urn papel de importancia cada vez maior. Isto tambem 

se aplica a uma forma de divisao do trabalho muito diferente da fabrica 

de alfinetes de Adam Smith, uma divisao que atenua os contrastes entre a 

formulas;ao e a execus;ao de tarefas produtivas e entre pastas especializados 

num processo de produs;ao. Haveri urn repert6rio de habilidades produtivas 

mais suscetiveis de ser extraidas do usa atual e deslocadas para outros usos. 

Em vista da combinas;ao de densidade quantitativa e abstras;ao qualita

tiva ou generalidade no sistema e produs;ao da economia mais avans;ada, e 

provavel que seja mais facil do que seria, em condis;6es de menor densidade 

e menor generalidade, deslocar uma linha de produs;ao para outra: passar da 

produs;ao de urn hem ou servis;o para urn passo seguinte ou urn substituto 

factivel que desenvolve, de forma diferente, capacidades, praticas e tecnologias 

ja adquiridas e dominadas. 

Urn efeito previsivel desses aspectos da produs;ao na economia mais 

avans;ada e que os empresarios e homens de neg6cios desfrutarao de maior 

capacidade para responder a pressao competitiva do comercio mais livre, 

deslocando recursos, pessoal e habilidades de uma linha de produs;ao para a 

see:uinte. Tomar as redes de produs;ao e aglomerados de empresas ainda mais 
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densas, gras;as a extens6es anal6gicas e combinas;6es, sera a reas;ao previsivel 

da economia mais desenvolvida a tal pressao. Parte do que significa para uma 

economia ser mais desenvolvida e que ela desfruta, em mais alto grau, dessa 

facilidade de substituis;ao diante da competis;ao. 

A economia relativamente menos desenvolvida ficari muito mais im

potente, no que se refere a essa terceira fonte de plasticidade, e tambem as 

outras duas. As empresas, empresarios e trabalhadores serao menos capazes 

de competir com outras empresas, empresarios e trabalhadores que podem 

contar com todos os poderes definidores da situar;:ao de maior desenvolvi

mento: mais pessoas com capacidades genericas, mais grupos adeptos da 

cooperas:ao simpatica a inovas;ao, mais empresas e agendas governamentais 

capazes de responder a competi<;:ao no comercio pela extensao anal6gica e a 

reconstrur;:ao de praticas estabelecidas e linhas de produs:ao. 

A tentas;ao de responder a essa desvantagem com a manutens;ao da pressao 

para baixo nos salarios as vezes significa urn beneficia ambfguo. A folha de 

pagamento e talvez uma parte limitada e decrescente dos custos de produs;ao 

em muitos setores de uma economia contempodnea. Alem disso, a ausencia 

de uma pressao para elevar os salarios pode desencorajar, mais que facilitar, 

a tentativa de aumentar a produtividade do trabalho e estimular a inovas;ao 

permanente, organizacional e tecnol6gica. 

Nenhuma simetria real e robusta existe entre as condis;6es em que a 

economia relativamente mais avanr;:ada e a relativamente mais atrasada 

enfrentam os problemas do livre-comercio, quando a segunda esta a uma 

distancia visivel da primeira; dai a enfase da tese da vantagem relativa sobre a 

economia atrasada como perdedora potencial, e nao em perdedores potenciais 

dentro da economia avans:ada. 

A primeira vista, temos o que parece uma importante exces:ao a ideia 

de que, numa situas;ao de vantagem relativa, e sabre a economia avans;ada, 

e nao a atrasada, que na certa recai a maior carga. A exces;ao e a relas;ao da 

China com o resto da economia mundial e em particular com os paises ricos, 

a epoca da publicas:ao deste livro. Em muitas linhas de produs:ao, a China 

ficou dentro de uma distincia visfvel das economias mais adiamadas. Em 

outros casos, ate as ultrapassou. Cada movimento sucessivo na abertura da 



136 A reinven<;ao do livre-comercio 

economia chinesa parece acompanhado pela conquista de mais uma fatia do 

mercado em setores de prodw;:ao, nos quais alguns de seus parceiros comer

dais aparentemente ocupavam posi<;:6es entrincheiradas. 0 comercio mais 

livre, com vantagem relativa, parece ter proporcionado urn sucesso awis do 

outro a esse pais em desenvolvimento, tao importante em nossos dias. 

Tendo esta China como o exemplo contemporaneo mais visivel na rela

<;:ao entre as economias mais avan<;:adas e as mais atrasadas sob urn regime 

de livre-comercio, o debate pd.tico sobre o livre-comercio parece ter virado 

de cabe<;:a para baixo. No seculo XIX e inicio do seculo XX, a resistencia ao 

livre-comercio caracterizava as economias entao emergentes, como os Estados 

Unidos. A adesao entusiastica a ele era uma marca da potencia industrial e 

comercial pioneira, a Gra-Bretanha, ou de economias muito mais pobres, 

com urn lugar na divisao internacional do trabalho muito menos favorecido, 

como muitos dos paises latino-americanos. Agora o livre-comercio passa a ser 

temido em algumas das potencias economicas dominantes, e 0 maior foco 

desse temor tern sido seu relacionamento comercial com a China. Pensem, 

a luz de ideias introduzidas anteriormente neste livro, no significado dessa 

reviravolta e sua importancia para a tese da vantagem relativa. 

A posi<;:ao da China na economia mundial durante esse periodo exemplifica 

uma combina<;:ao especial de circunstancias. Essa combina<;:ao pode (como 

sugeri antes na discussao das consequencias da combina<;:ao da repressao pro

longada aos salarios com maior acesso a tecnologias de produ<;:ao mundiais) 

ampliar o conceito de distancia visivel invocado pela tese da vantagem relativa. 

Em vista dessas condi<;:6es, uma economia pode, em muitos setores, ficar numa 

distancia visivel de outra, mesmo permanecendo muito mais pobre. 

Quando levada ao extremo, como aconteceu na China, a mesma com

bina<;:ao de circunstancias pode tambem reinstalar, durante certo tempo, os 

riscos e sobrecargas de que trata a tese da vantagem relativa. Pode permitir 

que uma economia emergente erie algum problema para os parceiros mais 

ricos. 0 comercio que come<;:a amea<;:ando trabalhadores nao especializados 

pode acabar amea<;:ando ainda mais os trabalhadores mais experientes, tanto 

o pessoal administrativo quanto os oper:irios, a medida que a economia em 

crescimento chega a setores mais avan<;:ados da produ<;:ao. 
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A ameas:a externa atua no sentido de refors:ar outras e mais poderosas 

fors:as internas da economia e da politica dos paises mais ricos. Essas fors:as 

debilitam a posis:ao do trabalho em relas:ao ao capital. Podem constituir, num 

primeiro instante, desenvolvimentos tecnol6gicos, mas sempre se tornam, 

no instante final, derrotas politicas. A tecnologia e neutra nas consequen

cias distributivas; 0 que importa e 0 cenario institucional no qual opera. 

Em muitas das sociedades ocidentais adiantadas, esse cenario institucional 

tornou-se cada vez mais desfavodvel para o trabalho. A esquerda fracas

sou na reinvens:ao de sua dires:ao programatica e na reconstru<;:ao de sua 

base social. Na ausencia dessa reinvens:ao e dessa reconstrw;:ao, os direitos 

consagrados dos trabalhadores nas indtlstrias tradicionais de produc;ao em 

massa com frequencia acabam parecendo tanto inatingiveis quanta injustos, 

porque desfrutados a custa de outros trabalhadores menos privilegiados e 

dos consumidores. 

As vitimas desses fatos nos parses mais ricos podem ser negados os be

neficios das politicas de seguro social, reconstrus;ao econ6mica e recidagem 

profissional, e a ampliac;ao das oportunidades educacionais e econ6micas 

que s6 uma mudan<;:a institucional, forjada na luta pdo dominio e usos do 

poder estatal, consegue garantir. Isto nao e uma simulas:ao, e urn problema 

real. Entretanto, tern uma natureza diferente e uma abrangencia mais limi

tada que o perigo desempenhado pelo papel principal na tese da vantagem 

relativa: a inibis:ao do desenvolvimento nacional, do crescimento econ6mico, 

sobretudo quando conquistados pela permanente revolus;ao na produtividade. 

Apenas se uma economia mais avanpda deixasse dramaticamente de 

reagir a mudans:a na divisao internacional do trabalho, com o desenvol

vimento de novas vantagens comparativas ou absolutas para substituir as 

vantagens perdidas, seus problemas se tornariam mais substanciais. 56 entao 

esses problemas se pareceriam com as dificuldades focalizadas pela tese da 

vantagem relativa. Essas dificuldades tao mais consistentes sao evidentes nas 

relas:oes atuais da China com uma serie de paises de rendimento media que 

nao conseguiram manter ganhos, tanto na produtividade total dos fatores 

quanta na produtividade do trabalho, mas que continuaram a garantir sala

rios muito mais altos do que as empresas chinesas pagam a seus empregados. 
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Para avaliar a importincia da experiencia chinesa na tese da vantagem 

relativa, e necessaria compreender a singular variac;ao das circunstincias -

co mum no mundo de hoje- que podem capacitar uma potencia economica 

emergente a ampliar os casas, a seu favor, de distancia visivel dentro da divisao 

internacional do trabalho. 

Par urn lado, a China testemunhou uma grave e persistente contenc;ao 

dos custos do trabalho. Esta repressao salarial s6 ha pouco comec;ou a ceder. 

Centenas de milh6es de antigos camponeses e filhos passaram da agricultura 

a industria- urn "exercito de mao de obra de reserva", see que algum dia 

houve urn. Este foi urn acontecimento unico de profundas consequencias. 

No panorama mais amplo da hist6ria mundial, porem, representou menos 

uma anomalia que urn caso extrema de urn fato bern conhecido. Tais des

locamentos ocorreram, e continuam a ocorrer em escala menor, em outros 

lugares. Par outro lado, a China apresentou e ainda apresenta aumentos na 

produtividade (em especial na produtividade do trabalho, o que se distingue 

da produtividade total dos fatores) em setores particulares da economia, 

obtidos no contexto de uma crescente e radical desigualdade entre setores 

da economia, assim como entre regi6es do pais e classes sociais. 

0 que permitiu a coexistencia entre a repressao da recompensa monetiria 

e nao monetaria do trabalho, e os constantes aumentos de produtividade em 

setores espedficos que resultaram em baixo custo unitirio da mao de obra, 

foi o casamento da desigualdade com a ditadura- ditadura na cultura e na 

vida social, da mesma forma que na politica. A nac;ao nao s6 se viu privada 

de direitos civis e de uma voz, como tambem lhe foram recusados os meios 

- na politica, no discurso publico e na consciencia comurn - para definir 

futuros nacionais alternativos, debate-los e realiza-los. 

A alianc;a da desigualdade com a ditadura modelou o crescimento espe

tacular, embora desigual, da China. Ela o modelou, porem, em combinac;ao 

com uma estrategia de desenvolvimento nacional que desafiou a ortodoxia 

economica global da epoca. Essa estrategia desobedeceu a ortodoxia em dois 

aspectos. 

0 primeiro foi a insistencia em levantar o que antes chamei de escudo 

para a heresia. A China baseou o desenvolvimento na mobilizac;ao dos pro-
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prios recursos naturais, financeiros e humanos, em vez de recorrer ao capital 

estrangeiro. 0 pais resistiu a uma penetra<;:ao estrangeira mais profunda na 

economia. Recusou iniciativas- comuns, par exemplo, na America Latina 

aquela epoca - que 0 teriam colocado nas maos dos interesses e determi

na<;:6es das potencias dominantes. 

0 segundo aspecto foi a fecundidade das inova<;:6es institucionais da 

China sob a forma da organiza<;:ao da atividade economica orientada para o 

mercado, e da liga<;:ao da inkiativa governamental com a empresa privada. A 

falta de democratiza<;:ao na politica e na cultura, entretanto, comprometeu de 

forma decisiva o alcance e a integridade dessas inova<;:6es. Os experimentos 

institudonais foram podados, em vez de se expandirem. Como resultado, 

nao puderam contribuir para a manuten<;:ao de ganhos continuos na pro

dutividade total dos fatores ou dar forma a uma estrategia de crescimento 

economico de longo prazo.12 

A organiza<;:ao do pais que resultou desses fatos nao impediu que tecnolo

gias de produ<;:ao estabelecidas em paises ricos fossem imitadas, adaptadas e 

desenvolvidas em setores espedficos da economia chinesa. Contudo, sufocou 

a capacidade coletiva de autotransformas:ao no local de trabalho, na escola, 

na empresa, ou no Estado e a sociedade como urn todo. Trata-se de uma 

capacidade tao indispensavel para urn progresso economico permanente 

quanto qualquer outra forma de ganhar poder. Por esse motivo, devemos ver a 

exces:ao chinesa menos como urn augurio para o futuro - para o mundo e a 

propria China- que como urn sucesso limitado, obtido a urn pre<;:o terrivel. 

A quarta obje<;:ao a tese da vantagem relativa e que, ao lans:ar o foco mais 

na economia nacional como urn todo que nos neg6cios em particular, comete 

0 erro comum, urn anatema para a teoria do comercio internacional, de que 

os paises podem competir. De acordo com esta obje<;:ao, apenas empresas 

ou agentes economicos privados podem faze-lo, no sentido de competi<;:ao 

12 Para uma discussao sobre a impordncia das reprimidas inova<;:6es institucionais da China a com

preensao das alternativas nacionais e globaliza<;:6es alternativas, ver meu livro Democracia realizada: 

a alternativa progressista (Boitempo, 1999, p. 105-112) e, com Zhiyuan Cui, "China in the Russian 

mirror" (New Left Review, v. 208, p. 78-87, Nov./Dec. 1994). 
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pertinente a teoria do comercio. As refutas;6es a essa critica proporcionam 

uma oportunidade de associar o enunciado da tese sabre vantagem relativa 

com minha discussao anterior sabre a vantagem comparativa. Enquanto 

persistir a divisao politica da humanidade, os paises - ou uni6es regionais, 

ou imperios em que se possam organizar- permanecem como os principais 

sitios de crias;ao da vantagem comparativa, e para o aprofundamento da 

diversidade economica: diversidade de produtos e formas de produs;ao, de 

arranjos, priticas e crens;as. Menos diversidade significa menos coisas inte

ressantes nas quais os mecanismos da eficiencia competitiva podem operar, 

em detrimento do mundo inteiro e de cada urn dos habitantes. 

Na estreita e dominante tradis;ao da analise economica apenas as firmas 

podem competir; relega-se a ideia de competis;ao entre paises como uma 

impropriedade baseada num mal-entendido. Ate mesmo o argumento da 

industria nascente como protes;ao destaca mais os neg6cios ou setores espe

dficos que as economias nacionais como urn todo. Entretanto, no estudo 

hist6rico mais amplo das economias e politicas modernas, o capitalismo foi 

reconhecido como o irmao do nacionalismo; o comercio como o prima do 

imperio; e a crias;ao da riqueza, dentro e fora das fronteiras nacionais, como 

urn guarda da protes;ao politica. Onde, entre essas duas perspectivas, cabe a 

tese da vantagem relativa, com a enfase nas inibi-;:6es do livre-comercio entre 

paises em moderados niveis desiguais de desenvolvimento e produtividade? 

Os poderes pelos quais se obtem ou reformula a vantagem comparativa 

transcendem a empresa. Mesmo quando operam par meio da empresa, nao 

se originam em neg6cios particulates. Entre esses poderes estao as tres fontes 

de facilidades para substituir uma linha de prodw;:ao ou uma forma de pro

dus;ao par outra que discuti ao responder a objes;ao anterior: desenvolvimento 

de individuos com capacidades genericas conceituais ou priticas, difusao 

de priticas de coopera<;:ao acessiveis a inovas;ao e facilidade para deslocar 

habilidades, priticas e tecnologias de uma linha de produs;ao para outra, em 

resposta a competi<;:ao pela substituis;ao ou reorientas;ao. 

Pensem, par exemplo, no terceiro desses poderes. Dos tres, e aquele cuja 

localizas;ao, que ultrapassa o nivel da firma, pode parecer menos 6bvia; fica 

relativamente mais clara que as empresas par si mesmas nao podem garan-
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tir nem a educa<_;:ao em capacidades genericas nem as condi<_;:6es que antes 

descrevi como propulsoras do vigor e da difusao da cooperas;ao propkia a 
inovas;ao. Quanta menos densa a rede de empresas e linhas de produs;ao 

(rarefas;ao quantitativa) e menos avans;adas sejam estas no uso das habilida

des, tecnologias e priticas que se possa desligar de imediato dos usos atuais 

(absors;ao qualitativa), maior seri a necessidade de alguma forma de as;ao 

coletiva ou iniciativa governamental para compensar a fraqueza relativa. 

Sociedade e Estado terao de fornecer os elos ausentes, tecnologias que con

templem a proxima tarefa produtiva, enquanto tiram a melhor vantagem 

das habilidades estabelecidas e dos recursos disponiveis, formas de educas;ao 

tecnica que compensem o pool de recursos para acelerar e baratear a aquisis;ao 

de economias de escala. 0 fornecimento desses elos, que podemos descrever 

como bens quase publicos, fortalece o poder das empresas para responder, 

pela analogia e pela substituis;ao, a pressao competitiva e a oportunidade. 

0 fornecimento desses elos talvez precise de alguma forma de competi

s;ao cooperativa entre empresas ou comunidades para organizar-se. Ou ser 

estabelecido tambem pelo governo, trabalhando com firmas e comunidades 

para desenvolver uma forma diferente de politica industrial: uma forma que, 

em vez de sustentar certos setores da economia em detrimento de outros, 

procure compensar as circunstancias de relativo atraso (resultantes do que 

chamei de rarefa<_;:ao e absors;ao que inibe o poder de deslocamento de uma 

linha de produ<_;:ao e de urn conjunto de habilidades para o nivel seguinte). 

Tais iniciativas nao tornam uma economia nacional mais competitiva que 

outra, no sentido de que uma empresa produz urn bern ou servis;o com mais 

efid~ncia que outra. Porem representam urn nivel de vigor competitivo de 

segunda ordem. Refors;am o vigor de uma economia na defesa de vantagem 

competitiva estabelecida e na construs;ao de uma nova e competitiva. Alem 

disso, tambem fazem isso num n.fvel que nenhuma analise da atividade da 

empresa pode captar de forma adequada. A tese da vantagem relativa trata 

desses efeitos secundirios cruciais. 

A ideia de efeitos competitivos de segunda ordem merece generaliza

s;ao. Nao podemos compreender as realidades e possibilidades do comercio 

mundial focalizando apenas empresas e produtores particulates, como se as 
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fronteiras nacionais nao passassem de obstaculos acidentais a uma atividade 

calculada para desafia-las. Nao deveriamos pensar e falar como se, uma vez 

justificada a diferew:;:a do cornercio entre OS pafses ern rela<;:ao as trocas vol

tadas para os mercados internos, as diferen<;:as entre as sociedades nacionais 

perdessem toda importincia para nosso entendimento dos riscos e benefkios 

do comercio internacional. 

Pelo contrario, as sodedades politicamente organizadas do mundo con

tinuam a ser os locais, por excelencia, em que ocorrem as diferen<;:as mais 

importantes: diferen<;:a em arranjos institucionais e nas formas de consciencia 

que origina, por sua vez, diferen<;:a no que produzir e no modo de produ<;:ao. 

A diferen<;:a nao e apenas parte do problema da organiza<;:ao de uma divisao 

mundial do trabalho que ajude a aliviar a humanidade da carga de pobreza, 

doen<;:as e trabalho penoso; e tambem parte da solu<;:ao desse problema. Sem 

a cria<;:ao de mais diferen<;:a, a maquinaria seletiva do comercio mundial, 

baseada na vantagem comparativa previamente estabelecida ou construida, 

tem menos material para trabalhar e menos potencial de beneficia. 

Ate ser complementada por uma visao de como se cria a diferen<;:a, uma 

teoria de eficiencias comparativas na produ<;:ao seria como a forma atual da 

teoria da evolu<;:ao de Darwin partida ao meio: a sele<;:ao natural sem a ajuda 

da varia<;:ao genetica. Sem considerar as diferen<;:as existentes como resultantes 

da divisao politica do mundo, todo o peso da cria<;:ao das diferen<;:as teria de 

recair sabre a organiza<;:ao interna da economia: por exemplo, pela ado<;:ao 

de arranjos que facilitassem, pela coexistencia de regimes alternativos de 

contrato e propriedade, urn pluralismo radical e uma reforma em andamento 

das institui<;:6es econ6micas. 

Ao se fixar em inibi<;:6es e efeitos competitivos de segunda ordem, a tese 

da vantagem relativa mira, para alem do horizonte estreito da vantagem 

comparativa esd.tica, urn mundo de sociedades e economias reais, nas quais 

as pessoas ganham for<;:a, ou sofrem restri<;:ao, no poder de criar vantagem 

comparativa. As empresas nao constituem este mundo; sao apenas jogadores 

dentro dele e express6es das suas capacidades e deficiencias caracteristicas. 

No entanto, varia muito a medida em que se imprime a marca de uma 

determinada economia nacional num determinado neg6cio, na sociedade e 
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na cultura. Precisamos entender e usar essa varia<;:ao para desenvolver alter

nativas a atual organiza<;:ao das economias de mercado e do comercio global. 

Por urn lado, a economia mundial estci em processo de reorganiza<;:ao 

como uma rede de setores avan<;:ados de produ<;:ao, marcados pela predomi

nancia de praticas de coopera<;:ao favoriveis a inova<;:ao e pela acumulat;:ao de 

conhecimentos e tecnologia. A comunhao desses setores avan<;:ados em todo 

o mundo, com frequencia ligados apenas de modo tenue a outros setores das 

economias nadonais, tornou-se uma for<;:a motriz na economia internacional. 

Apresenta-se entao uma questao inevitivel. Devemos permanecer condenados 

a atenuar as desigualdades e exdus6es produzidas pela divisao entre setores 

avan<;:ados e atrasados de cada economia nacional? E a atenua-las com os 

dois dispositivos de apoio estatal para difusao de propriedade e neg6cios de 

pequena escala e o compromisso governamental de redistribui<;:ao compen

sat6ria por meio de impastos ou transferencias? Ou devemos, ao contririo, 

conseguir superar essa divisao com iniciativas governamentais, sociais e 

privadas que capadtem o experimentalismo acelerado dos setores avan<;:ados 

a florescer bern alem das fronteiras do limitado terreno economico e social 

que ocuparam ate agora? 

Por outro lado, urn sinal do sucesso na generaliza<;:ao e radicaliza<;:ao do 

impulso experimentalista sera que o individuo e a empresa se tornarao menos 

dependentes das limita<;:6es do ambiente coletivo no qual operam. De todas 

as formas de inova<;:ao, a mais fundamental e a capacidade de transcender 0 

contexto. Contudo, OS contextos, inclusive as institui<;:6es economicas nacio

nais e internacionais, podem diferir quanto a medida que apoiam e desen

volvem essa capacidade. Grande parte da tradi<;:ao dominante da teoriza<;:ao 

sobre 0 comercio fala como se 0 poder da empresa de transcender 0 cenario 

nacional fosse uma coisa natural. E mais urn programa que uma premissa. 

A tese da politica adma da economia 

A efidcia das restrit;:6es ao comercio depende da resistencia do Estado a 

ser cooptado por interesses poderosos e da natureza experimental das politicas 

de comercio. 0 meio mais efetivo para tornar o Estado menos vulnercivel a 

esses interesses ao longo do tempo e torna-lo mais radicalmente democratico. 
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As restri<_;:6es ao livre-comercio talvez sejam desejaveis no caso da van

tagem relativa. Contudo, embora essa circunstancia possa ser urn motivo 

necessaria para justificar as restri<_;:6es, nao basta. A conveniencia e os riscos 

dependem tambem do modo pelo qual o Estado se organiza e das politicas 

feitas e implementadas. As restri<_;:6es exigem seletividade na prote<_;:ao, e se

letividade e urn convite a coopta<_;:ao por poderosos interesses privados e ao 

impulso burocritico de atender a clientela de cima para baixo. Se aquila que 

parece melhor em principia - prote<_;:ao seletiva e estrategica na situa<_;:ao de 

vantagem relativa- vai tam bern se mostrar vantajoso na pritica, depende da 

capacidade da organiza<_;:ao da politica e da formula<_;:ao politica para escapar 

aos dais males gemeos: o favoritismo e o dogmatismo. 

Uma burocracia autoritaria e esclarecida, capaz de isolar-se de interesses 

poderosos, pode a curta prazo derrotar o primeiro dos males, em condi<_;:6es 

especiais e mesmo assim s6 por algum tempo. Nunca derrotari o segundo. A 

solu<_;:ao e aprofundar a democracia, em vez de limita-la, e formular e par em 

pratica politicas, inclusive uma politica comercial de indole e procedimento 

pluralisticos, participativos e experimentais. Mais uma vez, a politica nao 

sera destino, e sim antidestino. 

As restri<_;:6es ao livre-comercio em geral se justificam na zona interme

diaria, a zona da distancia visivel, a situa<_;:ao de vantagem relativa. Estar 

nesse caso, porem, nao e base suficiente para tais restri<;:6es. Uma coisa tern 

importancia decisiva: politica - a forma do Estado, da luta pelo poder e 

das praticas para construir e implementar as politicas. 0 debate a respeito 

do livre-comercio se abre, inevitavelmente, para a questio de como e melhor 

entender a rela<_;:ao entre economia e politica: sua rela<_;:ao nos Estados e nas 

economias que podemos criar com instrumentos e ideias a mao, assim como 

nas economias e Estados ja existentes. 

Como as restri<_;:6es ao comercio refletem o poder que o governo tern 

de intervir na vida economica, podem tornar-se ferramentas de dais males 

diferentes: o da coopta<_;:ao do governo por interesses organizados e o da 

desorienta<_;:ao do governo sob a magia de dogmas influentes e dispendio

sos. Para justificar essas restri<;:6es, nao basta recorrer a circunstancia da 

vantagem relativa; e necessaria tambem mostrar como se pode formula-las 
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e implementi-las de forma tal que a carga dos males gemeos nao anule o 

seu valor. 

A ideia desses males sustenta uma das linhas mais comuns de argumen

ta<;ao sobre qualquer politica que, como as restri<;6es ao comercio, use de 

forma seletiva o poder governamental para alocar direitos e beneficios. Cada 

restri<;ao ao comerdo incorporad. essa seletividade. E o fad. mesmo no caso

limite da aplica<;ao de uma tarifa abrangente num percentual horizontal e 

universal. Essa tarifa favoreceri os interesses dos produtores contra os dos 

consumidores. A depender das rea<;6es dos parceiros comerciais de urn pais, 

tambem favorecera OS interesses das industrias dedicadas a substituiyaO de 

importa<;6es em detrimento dos que usam insumos importados. A seletivi

dade sera o cavalo que o privilegio e o dogma poderao montar juntos. 

Esse fato di apoio a urn estilo de argumento que serve como obje<;ao 

permanente a toda iniciativa governamental que pare<;a restringir ou superar 

uma decisao tomada pelo mercado. A obje<;ao talvez seja pertinente, mesmo 

com a inidativa calculada para reformular o mercado, para melhor dar a mais 

pessoas mais acesso a mais mercados de mais formas. Lembrem o exemplo 

das regras e pollticas que, pela distribui<,:ao de terras, amplia<;ao do acesso 

ao credito agricola e a tecnologia, apoio as redes de competi<;ao cooperativa 

na agricultura familiar e fornecimento de anddotos aos riscos naturals e 

econ6micos da produ<;ao agricola, tornam possivel uma economia agricola 

de fazendas rnuitissimo produtivas. Ao deixar que o pais evite o rnodelo de 

concentra<,:ao agriria que Karl Marx encontrou na hist6ria da Inglaterra e 

atribuiu, equivocadamente, a l6gica irresistivel do capitalismo, esse regime 

pode criar urn novo tipo de mercado agricola. De fato, nos Estados Unidos 

do seculo XIX criou-se urn rnercado assim- o mais eficiente que ja existira, 

naquela data, na hist6ria mundial. 

0 que pode parecer - quando olhado de urn modo estitico - urna 

intervens;ao que supera o rnercado, as vezes se mostra- quando dinarnica

rnente considerado - urn rnomento na reconstru<,:ao do mercado. Como o 

modo de pensar do qual surge o argumento dos males gemeos admite ape

nas uma forma unica e convergente de Estado e de politicas democraticas, 

tarnbern ve apenas uma versao institucional do rnercado. 
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Dai surge a ideia de imensa influencia, segundo a qual, embora uma 

intervenc;ao de restric;ao no comercio possa em prindpio parecer atraente, na 

pratica sempre lhe faltara justificativa suficiente. E a ideia de que quaisquer 

que sejam as vantagens te6ricas da politica economica seletiva, sobretudo as 

vantagens da politica seletiva na restric;ao ao comercio, essas vantagens na 

realidade serao sabotadas pelos dois males que acompanham a intervenc;ao 

governamental na economia: o segundo melhor te6rico representado pela 

adesao incondicional ao livre-comercio acabara sendo o primeiro na pratica. 

A influencia dessa ideia ficou evidente no desenvolvimento da teoria es

trategica do comercio nas decadas de 1970 e 1980. Os te6ricos do comercio 

estrategico do final do seculo XX questionavam muitas das suposic;6es da 

doutrina do livre-comercio. Entretanto, recuaram das implicac;6es te6ricas a 

das implicac;6es praticas dos pr6prios pontos de vista. Temiam ser tornados 

por defensores do protecionismo e citavam em defesa dessa prudencia uma 

ou outra versao do argumento dos dois males. Tal salvaguarda encorajou 

a timidez na teorizac;ao. Os te6ricos do comercio estrategico poderiam ter 

feito melhor se compreendessem e representassem as propostas como ponto 

de partida para urn questionamento das ideias mais gerais que se haviam 

estabelecido na economia. 

Eles nao poderiam desenvolver tais implicac;6es, que ultrapassavam OS 

limites da teoria do mercado, sem enfrentar as suposic;6es e equivocos dos 

argumentos dos males gemeos. Nao forc;aram esse confronto. Como resul

tado, a teoria estrategica do mercado repetiu, a seu modo e em sua escala, a 

trajet6ria descendente da teoria do desenvolvimento em meados do seculo 

XX - por abandonar a explorac;ao do significado subversivo te6rico das 

pr6prias inquietac;6es e prindpios, ela se viu reduzida a condic;ao de satelite 

das correntes de pensamento que nao ousara enfrentar. Entao quase deixou 

de ter importancia como empreendimento te6rico independente. 

0 nucleo te6rico oculto do argumento dos males gemeos e a descrenc;a em 

nosso poder de transformar os caminhos basicos pelos quais Estados e eco

nomias podem se relacionar; o uso seletivo do poder do governo, na politica 

comercial como em tudo o mais, inevitavelmente sacrificara o experimento 

descentralizado, entronizando o preconceito e permitindo aos privilegiados 
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e influentes aproveitar-se da autoridade do governo para servir aos pr6prios 

interesses egoistas. De acordo com essa visao, os mercados seriam mercados e 

os Estados, Estados; nao podemos reinventar as formas institucionais basicas 

e as consequencias praticas da interven<_;:ao governamental na economia, da 

mesma maneira como nao podemos refazer a forma institucional da econo

mia de mercado. 

Hi, porem, uma assimetria crucial no dogmatismo institucional no qual 

repousa o argumento dos males gemeos. Os mercados serao mercados, mas, 

desde que nao sejam desfigurados par imperfei<_;:oes, curarao OS proprios 

defeitos; como instrumento de aloca<_;:ao de recursos e de acomoda<_;:ao de 

interesses concorrentes, equivalem, de acordo com esse modo de pensar, 

a uma maquina de moto-perpetuo. Os Estados serao Estados, e enquanto 

se intrometerem nos procedimentos e resultados de urn sistema mercantil 

imaginado para ter l6gica institucional e integridade pr6prias, terminarao 

servindo ao preconceito e ao privilegio. 

Logo descobriremos que o argumento dos males gemeos nao e apenas 

sabre livre-comercio e as ocasi6es em que o comercio pode ser utilmente 

restringido; e sabre duas quest6es relacionadas que tern muito interesse para 

urn entendimento da vida economica. A primeira e a forma institucional do 

mercado e do Estado e, portanto, tambem dos modos pelos quais mercado 

e Estado podem relacionar-se entre si. A segunda e o primado da politica 

sabre a economia: primado em dar forma as institui<_;:6es e as priticas que 

definem a economia de mercado, estabelecem o alcance de possiveis formas 

alternativas e organizam o processo pelo qual podemos muda-las. 

Atividade economica e atividade social. Nada importa mais para 0 Cresci

mento da economia que a rela<_;:ao entre coopera<_;:ao e inova<_;:ao; o melhor regime 

cooperativo, do ponto de vista do crescimento, sera aquele que se mostrar mais 

hospitaleiro com a inova<_;:ao, em tecnologias, organiza<_;:6es, praticas e ideias. 

Como passarmos para esse ideal e antes de tudo uma questio institucional e 

politica. Essa considera<_;:ao por si s6 bastaria para sugerir a importancia central 

no pensamento economico das duas quest6es descritas no parigrafo anterior. 

Proponho, em oposi<_;:ao as suposi<_;:6es do argumento dos males gemeos, 

cinco conjecturas que proporcionam elementos de urn modo de pensar sabre 
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o livre-comercio e sobre muito mais, desenvolvendo ideias introduzidas no 

capitulo anterior. 

A primeira hip6tese e que a economia de mercado as vezes assume for

mas institucionais alternativas. Nao existe urn unico sistema de contrato 

e propriedade do qual se possa dizer sem refutac;ao que esteja implicito na 

ideia de economia de mercado. Existem varios regimes alternativos possiveis 

de contrato e propriedade sob os quais a atividade econ6mica descentrali

zada - com muitos agentes diferentes barganhando por iniciativa e conta 

propria - pode atuar. 

A concepc;ao de economia de mercado pressuposta em nosso pensamento 

economico e politico comum e internamente complexa. Indui elementos que 

podem conflitar uns com os outros, ou assumir diferentes formas, como, par 

exemplo, a descentralizac;ao das decis6es econ6micas e o carater absoluto do 

controle que cada agente economico desfruta sobre os recursos que comanda. 

0 direito dassico da propriedade privada, conforme imaginado na teoria 

juridica e econ6mica do seculo XIX, garantia o arbitrio quase absoluto ao 

proprietirio: dentro dos dominios de sua propriedade, ele podia fazer com 

ela o que bern entendesse, independente dos efeitos para outros. Da mesma 

forma, o direito classico do contrato tentou estabelecer uma clara distinc;ao 

entre a negociac;ao articulada e redproca (o contrato bilateral execut6rio), 

que deu surgimento a obrigac;6es contratuais, e as sutis interdependencias da 

vida social. Tais interdependencias geram formas de confianc;a e esperanc;a 

as quais se negava importincia legal. 

Esse regime de lei privada protegia o proprietirio ao mesmo tempo 

contra o Estado e a sociedade. Sacrificava a esse unico e todo-poderoso 

objetivo qualquer interesse na expansao do alcance dos agentes econ6micos 

que poderiam de fato exercer os poderes de propriedade, ou na mudanc;a, 

em favor de tal ampliac;ao de acesso, da natureza e ambito daqueles poderes. 

Subordinava a difusao da propriedade, e a oportunidade individual e coletiva 

de experimentar novos arranjos de troca entre agentes econ6micos, impondo 

urn unico modelo de propriedade. Nao era a economia de mercado, apenas 

urn modo de compreender e organizar uma economia de mercado, embora 

tenha sido o modo que conquistou status exemplar na teoria econ6mica. 
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Nao podemos mapear antecipadamente urn horizonte definido de poss1-

veis formas institucionais de economia de mercado, ou mesmo de possiveis 

formas institucionais de qualquer outro dominio da vida social. As alterna

tivas se desenvolvem - na maioria das vezes, por extensao e recombinas;ao 

anal6gica- a partir de formas existentes, sob a pressao de interesses e vis6es 

conflitantes. Em qualquer momenta, o repert6rio de arranjos institucionais 

estabelecidos ou disponiveis e relativamente inflexivel tanto na imaginas;ao 

quanto na pratica. Nossas suposis;6es e atitudes sobre conceps;6es institu

cionais abstratas, como as democracias representativas ou a economia de 

mercado, sao em grande parte modeladas pelas formas particulates que essas 

abstras;6es assumiram na experit~ncia individual ou coletiva. 

A segunda hip6tese e que se deve aplicar o mesmo prindpio da importancia 

decisiva da varias;ao institucional a organizas;ao do Estado e aos modos pelos 

quais o governo pode reladonar-se com o mercado. E enganoso p6r este enga

jamento sob o carregado r6tulo de "intervens;ao governamental no mercado"; 

o r6tulo sugere que o mercado tern uma natureza permanente e universal, e 

que a rmica ops;ao do governo e respeiti-la ou desrespeita-la. Urn governo pode 

regular o comportamento do mercado a distancia. Pode redistribuir, atraves 

de tributas;ao e transferencias, os resultados da atividade econ6mica. Tambem 

pode, porem, agir para alterar as regras e praticas definidoras da economia de 

mercado. Segundo uma ideia invocada antes, aquilo que, em termos estiticos, 

talvez pares;a nao mais que urn subsidio, superando uma alocas;ao de recursos 

determinada pelo mercado como agora organizado, pode se tornar, dinami

camente, uma jogada na reorganizas;ao da economia de mercado. Pode ate 

mesmo acabar sendo uma jogada que de acesso a maior numero de pessoas, e 

de varias maneiras, a oportunidades de iniciativa econ6mica descentralizada. 

A terceira hip6tese e que a carga dos males gemeos - dogmatismo e 

favoritismo - na imposis;ao de restris;6es seletivas ao livre-comercio, atra

ves de tarifas, cotas ou outros artiflcios, varia. E o faz segundo o modo de 

organizas;ao do governo, da politica e da aplicas;ao das politicas. Os perigos 

invocados pelo argumento dos males gemeos nao sao fantasiosos, mas reais. 

Contudo, nao sao nem universais nem constantes, como sugerem os exemplos 

contrastantes da America Latina e do nordeste da Asia no final do seculo XX. 
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Urn pais que evite uma abordagem de cima para baixo, sigilosa e au

torid.ria na formula'fao das politicas comerciais, ficari menos propenso 

ao mal do dogmatismo que outro que prefere formular polfticas, inclusive 

poHticas comerciais, de uma maneira consultiva, participativa, pluralistica 

e experimental. A organiza((ao politica - se por politica entendemos luta 

pelo uso e tambem pelo dominio do poder governamental - sera decisiva 

na modelagem da serie de op((6es em cada area da politica econ6mica, in

cluindo a politica comercial. 

A quarta hipotese e que uma burocracia poderosa, relativamente isolada, 

operando no contexto de democracia limitada e cultura politica autoritaria, 

pode ser mais bern compreendida, no cenario da controversia sabre livre

comercio, como urn atalho dificil e perigoso para escapar do primeiro dos 

males gemeos, o favoritismo. Uma burocracia poderosa, relativamente livre 

de embarayos com a plutocracia nacional e razoavelmente imunizada contra 

as surpresas da pressao politica e das reviravoltas eleitorais, pode ter exito 

durante algum tempo na formulayao de pollticas comerciais que nao se des

tinem apenas a atender aos interesses de facy6es limitadas. E esta situayao 

que nas ultimas decadas associamos mais depressa com a experiencia das 

economias do nordeste da Asia. 

Essa independencia, entretanto, sed. fragil. Tambem sera comprada por 

preyo alto. Numa sociedade desigual, com democracia limitada e pouco de

bate publico vibrante, o aparato burocritico responsavel pela construyao da 

politica comercial se vera, na relayao com os interesses plutocraticos, numa 

posiyao semelhante a relayao das autoridades imperiais com os magnatas 

latifundiarios nos imperios agroburocriticos que dominaram tao grande 

parte da historia mundial. A administrayao central pode tentar canter a 

voracidade dessas elites, mas nao conseguiri resistir muito sem mobilizar 

uma coligayao, com base salida de interesses populares (o campesinato e 

pequenos arrendatirios dos imperios agroburocraticos, os trabalhadores e 

pequenos empresarios ou candidatos a isso como contrapeso). 

Os burocratas tern razao em hesitar antes de levantar uma for'(a que talvez 

nao controlem. Quanto mais desigual a sociedade, mais isolado precisara 

ficar o aparato burocratico se quiser preservar a independenda diante dos 
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poderosos interesses organizados, e mais agudo o dilema enfrentado ao es

colher entre os riscos da acomodas;ao e os do confronto com esses interesses. 

Alguma independencia deles podera ser alcans;ada. Entretanto, o aparato 

burocratico nao pode alcans;ar independencia se reivindicar a perpetuas;ao do 

proprio poder. Alem disso, os mesmos artificios pelos quais se garante contra 

os que buscam rendas talvez aumentem a probabilidade de sua rendis;ao as 

tentas;6es dos dogmas ignorantes e impastos, surdos as lis;6es da experiencia 

que vern de baixo. 

Se a burocracia responsive! pela construs;ao das politicas atua no cena

rio de uma politica autoritaria e uma cultura inimiga da radicalizas;ao do 

experimentalismo, o atalho sera ainda mais perigoso. 0 risco do apego ao 

sucesso de ontem ou de acompanhar a proxima moda de hoje aumentara, 

e o poder de imaginar alternativas e de testa-las uma apos a outra, ou ao 

mesmo tempo, diminuiri. 

0 argumento dos males gemeos tern sido enfatizado e sustentado pela 

associas;ao de restris;6es ao comercio - e, de um modo geral, de intervens;6es 

governamentais seletivas no mercado- com esses fatos. Contudo, tiraram-se 

deles condus6es erradas, pelo equivoco de supor que eram aspectos necessarios 

e universais da relas;ao entre o governo e a economia. Sup6s-se que nessa relas;ao 

uma das duas circunstancias sempre e em toda parte dominaria. Se nao existe 

parte do Estado capaz de resistir pelo menos parcialmente a cooptas;ao (por 

exemplo, as burocracias mais ou menos independentes dos "tigres" do nordeste 

asiatica da segunda metade do seculo XX), os males gemeos do favoritismo e 

do dogmatismo ocorrerao sem tregua. Se essa parte existe, o primeiro mal pode 

ser atenuado, mas somente ao pres;o do agravamento do segundo. A sociedade 

corred. um risco maior de enfraquecer o poder de experimentar - o proprio 

poder que representa a principal fors;a na economia de mercado. 

A quinta hipotese e que a unica alternativa ao pesado e ameas;ador atalho 

discutido na quarta e 0 aprofundamento da democracia e a radicalizas;ao do 

experimentalismo. Pensem na natureza das exigencias institucionais para a 

superas;ao de cada urn dos males gemeos. 

0 unico anddoto para 0 mal da cooptas;ao do governo pelos interesses 

privilegiados esta na convergencia de dais conjuntos de fatos distintos, porem 



1 52 A reinven<;ao do livre-comercio 

relacionados a atenua<_;:ao das desigualdades extremas e arraigadas de organi

za<_;:ao e influencia, renda, riqueza e poder; e a cria<_;:ao de uma democracia "de 

alta tensao", organizada para elevar o nfvel de engajamento politico popular 

prolongado e para reduzir a dependencia da crise para a transforma<_;:ao. Quan

to mais as institui<_;:6es da sociedade, sobretudo as institui<_;:6es politicas, se 

organizarem para multiplicar oportunidades e instrumentos e reestruturar os 

arranjos sociais, pe<_;:a por pe<_;:a e passo a passo, menos as grandes mudan<_;:as, 

embora empreendidas pouco a pouco, precisarao aguardar traumas em forma 

de crise economica ou guerras. Sera. preciso elevar a temperatura da politica 

(com arranjos que encorajem a participa<_;:ao popular organizada e constante 

na vida politica) e acelerar seus passos (com arranjos que resolvam logo os 

impasses politicos, se necessaria com elei<_;:6es antecipadas ou plebiscitos 

programaticos). Ao mesmo tempo, essa democracia revigorada vai precisar 

fortalecer as dota<_;:6es economicas e educacionais que suportem a capacidade 

do indivfduo, enquanto facilita a setores ou localidades particulates a experi

menta<_;:ao de modelos diferentes daquele que prevalece no projeto nacional. 

Nao podemos produzir tais efeitos sem a inova<_;:ao do repert6rio muito restrito 

de arranjos institucionais que hoje definem a democracia representativa.B 

E urn caminho livre de qualquer esquema institucional disponfvel. Em

bora possamos, e ate em geral precisemos, percorre-lo com passos pequenos 

e sucessivos, se decidimos toma-lo seremos assaltados por muitos perigos. 

0 mais imediato desses riscos, do ponto de vista do mal da coopta<_;:ao do 

governo por interesses poderosos, e que as coisas piorem antes de melhorar. 

Urn governo que perde a rigidez autoritiria e burocratica pode, ao ir-se tor

nando mais democratico, ficar mais poroso e flexfvel. Pode tornar-se mais 

suscedvel aos interesses privilegiados antes de recuperar a resistencia a eles 

gra<_;:as a formas mais s6lidas, produzidas pela eleva<_;:ao de temperatura e o 

ritmo mais acelerado das pollticas democraticas. 

13 Em outros textos, discuti o conteudo institucional das mudan<;as na organizat;:ao de politicas demo- 1 • 

cr:iticas que tornariam o Estado menos vulner:ivel aos interesses privilegiados e a politica publica I 
menos disposta a servir de criada ao dogma. Necessidades Jalsas (Boitempo, 2005); Democracia 

realizada: a alternativa progressista (Boitempo, 1999); What should the left propose? (Verso, 2005, 

p. 29-31, 156-163). 
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Por sua vez, suplantar o mal do dogmatismo exige urn alargamento do 

repert6rio dos modos pelos quais governos e firmas podem trabalhar jun

tos. Os dais modelos institucionais para a relac;:ao entre autoridade publica 

e empresa privada, hoje disponiveis no mundo, sao o seguido pelos Estados 

Unidos, como governo regulando os neg6cios a distancia, eo do nordeste da 

Asia, de comercio unitario e politica industrial feita e imposta de cima para 

baixo por uma burocracia central. A soluc;:ao dos problemas do dogmatismo, 

no comercio e outras areas da polftica economica, exige uma pratica dife

rente e uma diferente visao: a participac;:ao - de base ampla e com as luzes 

do escrudnio publico ligadas - em vez da imposic;:ao; e experimentac;:ao no 

lugar do dogma uniforme. Tal abordagem na construc;:ao e implementac;:ao 

das politicas s6 floresce no dima de uma democracia aprofundada e de alta 

energia, dai a afinidade entre os requisitos institucionais para corrigir cada 

urn dos males gemeos. 

Mesmo essa democracia talvez represente apenas parte do cenario favo

rivel, aquela que tern aver com as instituic;:6es. Nao menos importante e a 

parte que tern aver com a consciencia, as formas de cultura e educac;:ao que, 

em cada departamento da vida social, romperi as barreiras entre as ac;:6es 

comuns que desempenhamos dentro de urn esquema convencional de conduta 

ou crenc;:a e as ac;:6es excepcionais com as quais desafiaremos e mudaremos 

as pec;:as desse sistema. 

Como essas cinco hip6teses influenciarao nosso pensamento sabre o 

livre-comerdo e nossos esforc;:os para reformular a economia de mercado e 

dirigir o modo e as consequencias do crescimento economico por meio da 

iniciativa politica? A tese da vantagem relativa sugeriu que os beneflcios do 

livre-comercio sao talvez mais pronunciados e OS riSCOS mais limitados quan

do os parceiros comerciais estao em n.fveis compariveis de desenvolvimento 

ou em niveis de acentuada diferenc;:a. A defesa de tais restric;:6es sera maior 

na zona intermediaria, na qual, embora as economias comerciais sejam de

sigualmente desenvolvidas e produtivas, a relativamente mais atrasada fica 

dentro de uma distincia visivel da relativamente mais adiantada. 

A situac;:ao de vantagem rdativa e uma condic;:ao necessaria mas nao sufi

ciente para a imposic;:ao de restric;:6es seletivas ao livre-comercio. Os beneffcios 
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dessas restric:_;:6es, em tal situac:;:ao, nao superarao os custos, a menos que o 

Estado os imponha de uma maneira que refreie ou modere os males gemeos 

do preconceito e do conluio, de escolher vencedores ou de deixar os perde

dores assumirem o governo e dirigir a politica. 0 modo habitual de refrear 

ou moderar esses males - com a politica de comercio seletivo, construfda 

e pasta em pratica por um aparato governamental independente, capaz de 

isolar-se, em certa medida, da influencia plutocdtica - acaba evitando o 

mal do favoritismo de modo muito imperfeito e o do dogmatismo de modo 

nenhum. Outra maneira de refrear ou moderar os males gemeos - pelo 

aprofundamento da democracia e a ampliac:;:ao do repert6rio de formas pelas 

quais governo e empresa privada possam interagir - e urn territ6rio bern 

pouco explorado. 

A primeira vista, talvez parec:;:a que a consequencia desta linha de raciod

nio seja sugerir que, como os meios para derrotar os males gemeos nao estao 

logo a mao, a nao ser de Uilla forma que OS torna ao mesmo tempo limitados 

e suspeitos, nunca havera uma boa defesa da imposic:_;:ao de restri<_;:6es ao livre

comerdo. Os castigados devotos da teoria do comercio estrategico estariam 

certos quando retrocederam diante das implicac:_;:6es de suas pr6prias ideias, 

intimidados pela forc:;:a do argumento dos males gemeos. 

Tal conclusao, entretanto, confundiria a rela<_;:ao entre possibilidade poli

tica e possibilidade economica e, portanto, perderia o mais significativo, na 

teo ria como na pritica, na tese que examinamos aqui. N enhum pais muda as 

instituic:_;:6es pollticas ou o modo de construir e implementar politicas a partir 

de uma afeic:_;:ao filos6fica a uma diferente forma de vida politica. Muda-as 

quando se convenceu de que deve mudi-las, quando acaba por ve-las como 

uma camisa de forc:;:a que o impede de se mover e ate de viver. 

Por mais revolucionaria que seja no resultado final, esta mudanc:;:a e quase 

sempre empreendida por meio de passos incertos e de trope<_;:os, com o bri

cabraque dos materiais conceituais e institucionais disponiveis e a natureza 

incondusa caracteristica da a<_;:ao real num mundo real. N 6s construimos 

os meios e vamos em frente. Enquanto os construimos, comec:;:amos a ver 

numa nova luz e com olhos diferentes os fins para os quais os forjamos. A 

insatisfac;:ao com os meios estabelecidos e disponiveis para fazer aquila que 
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julgamos dever fazer nao e razao para nao o fazermos. :E apenas uma razao 

para encontrar meios melhores. 

A defesa da reconstruc;:ao da nossa vida polltica se faz a partir de centenas 

de diferentes inspirac;:oes, despertadas em areas de interesse divergentes. Uma 

delas e a incitac,:ao do nosso desejo de reconciliar o engajamento de uma 

nac,:ao numa economia mundial com sua capacidade de agir vislumbrando 

o futuro e preservando a visao que tern de si propria. 

A deduc;:ao a extrair dessa discussao nao e, portanto, que as restric;:6es ao 

comercio que parecem melhores em principia nunca serao as melhores na 

pdtica; e que o problema do livre-comercio pode ser entendido e resolvido 

de forma correta apenas como parte de uma tentativa muito mais ampla de 

reimaginar e reinventar as formas de vida polftica e economica. A defesa da 

imposic;:ao de restric,:6es seletivas ao comercio, pelo menos numa situac;:ao de 

vantagem relativa, nao precisa esperar o sucesso dessa tentativa de reimagi

nac;:ao e reinvenc,:ao, mesmo porque faz parte dele. 

A tese da autorrevisao 

Deve-se julgar urn regime de comerdo internacional pelas oportunidades 

que cria para a autotransformac;:ao experimental dos participantes, e pelo 

nivel efetivo de abertura aos fluxos do comercio. 0 livre-comercio pode ser 

livre num destes sentidos ou em ambos. 

Os ganhos do comercio entre paises variam diretamente com a variedade 

de oportunidades oferecidas pelo regime comercial a inovac,:ao nas priticas 

e instituic;:6es dos parceiros comerciais. Esses beneflcios nao podem ser 

gerados de forma adequada apenas com base na vantagem comparativa pre

estabelecida ou construida na divisao interna do trabalho. Variam, segundo 

o grau de efetiva liberdade que as nac;:6es mercantis desfrutam para inovar 

nos meios pelos quais organizam as praticas produtivas e comerciais, assim 

como as instituic;:6es governamentais e economicas. Urn regime mundial de 

livre-comercio pode fortalecer ou enfraquecer essa liberdade de inovac;:ao 

experimental. A incorporac,:ao deste segundo nfvel de interesse ao nosso 

pensamento sabre o livre-comercio exige mudanc;:a em algumas das nossas 

concep<;:6es teoricas. Tambem sugere uma direc,:ao para o desenvolvimento 
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de urn regime de comercio internadonal divergente daquela que prevaleceu 

na hist6ria recente. 

Esta terceira proposi<;:ao e a implica<;:ao de ambito mais geral e de mais 

longo alcance das tres teses. 0 ambito nao se limita ao livre-comercio enten

dido como aberto em bens e servi<;:os entre pafses independentes. Aplica-se 

no sentido mais geral a nosso pensamento a respeito da atividade mercantil, 

administrada, como em geral deve ser a atividade mercantil, contra o pano 

de fundo da divisao do trabalho. Pouco importa, do ponto de vista das ideias 

centrais para a tese, se o mercado e a divisao do trabalho tern como cenaxio 

o mundo inteiro ou uma pequena fra<;:ao da humanidade. Ela refere-se ao 

livre-comercio; o livre-comercio mundial, pelo menos em ambito, e o caso

limite da divisao do trabalho orientada para o mercado. 

A tese trata da rela<;:ao entre as mudan<;:as que fazemos dentro de uma es

trutura de comercio e a evolu<;:ao da estrutura. Na reflexao sobre as vantagens 

e desvantagens do livre-comercio, e equivocado focalizar apenas OS graus e as 

formas de restri<;:oes. Precisamos levar tambem em conta a dimensao em que 

as regras do regime comercial encorajam ou inibem a autotransforma<;:ao dos 

parceiros. Se o livre-comercio foi conquistado a custa de pesadas inibi<;:oes 

desta autotransforma<;:ao, talvez seu pre<;:o seja muito alto. Se progride de 

modo que evite tais inibi<;:oes e encoraje a autorrevisao, os beneflcios serao 

fortalecidos. 

Uma premissa crucial da tese de autorrevisao e que, como existem meios 

alternativos para concretizar a concep<;:ao abstrata de uma economia de mer

cado num conjunto de pdticas e institui<;:oes detalhadas, tambem existem, 

numa segunda ordem, para concretizar, em pd.ticas e institui<;:oes detalha

das, o regime de livre-comerdo entre economias de mercado. Uma grande 

virtude de tal regime sera permitir, e ate encorajar, que paises participantes 

desse regime tenham uma discordancia experimental no tipo de economia 

de mercado que estabelecem. 

0 nudeo intuitivo da tese da autorrevisao reside entao no contraste entre 

duas dire<;:6es hipoteticas para o progresso de urn regime comerciaL Sob a pri

meira dire<;:ao, quanta mais avan<;:a o regime, menos espa<;:o para os participantes 

discordarem nas institui<;:6es e pdticas, pelo menos naquelas que definem a 
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organizas;ao da economia de mercado. As regras do regime comercial incorpora

rao exigendas cada vez mais rigorosas quanta ao modo de organizas;ao de cada 

uma dessas partes. Por exemplo, conceps;6es sabre o conteudo eo ambito dos 

direitos da propriedade privada e limites quanta as formas pelas quais governo e 

firmas privadas podem trabalhar juntos, mesmo quando a colaboras;ao publico

privada tern apenas urn efeito indireto sabre 0 comercio. 0 desenvolvimento 

do regime comercial sera entao associado a convergencia institucional entre OS 

parceiros comerciais: quanta mais o ideal do livre-comercio se realizar plena

mente, maior o nivel de convergencia institucional. 0 regime sera uma camisa 

de fors;a - segundo os partidarios, uma camisa de fors;a dourada, necessaria 

e mesmo providencial - mas ainda assim camisa de fors;a. 

Sob a segunda dires;ao, o progresso do livre-comercio nao mais signifi

cara convergencia imposta por regras do regime comercial. Podem ocorrer 

alternancias entre periodos de convergencia e de divergenda, mas nao serao 

determinados pelas regras e exigencias do livre-comercio. A questao para 

0 regime de livre-comerdo nao sera organizar 0 comercio entre entidades 

especializadas na produs;ao de diferentes bens e servis;os, mas que organizam 

cada vez mais a sua economia da mesma maneira, para melhor produzir es

sas coisas diferentes. Sera promover a abertura ao comercio estrangeiro em 

presens;a da diferens;a - na organizas;ao da economia e da sociedade, e no 

conteudo do que e produzido. 

Aqueles que seguem essa segunda dires;ao se recusarao a considerar a 

maximizas;ao do livre-comercio como o prindpio norteador do sistema de 

comercio. Ao contrario, se sua adesao ao livre-comercio e devida ao reco

nhecimento de suas vantagens nas circunstincias espedficas em que essas 

vantagens sao mais significativas, eles procurarao conciliar divergencia no 

formato institucional com abertura ao comercio. Essa concilias;ao, mais 

do que a maximizas;ao do livre-comercio sera, na sua avalias;ao, o objetivo 

primordial do sistema de comercio. Ninguem, nesse caso, aceitara como 

necessidade ou virtude a obrigas;ao de ostentar a camisa de fors;a preconizada 

pelos adeptos da primeira dires;ao. 

A tese da autorrevisao postula que a segunda dires;ao deve ser preferida 

a primeira. Essa postulas;ao pode parecer inquestionavel. Mas, na verdade, 
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contradiz algumas das premissas que continuam a comandar o debate sobre 

o livre-comercio e a protec;:ao. Suas consequencias pd.ticas conflitam com a 

forma que o desenvolvimento do livre-comercio tern assumido. 

Ha duas raz6es para supor que a segunda direc;:ao de entendimento e 

promoc;:ao do livre-comercio se mostrad. superior a primeira. Uma dessas 

raz6es refere-se especificamente as exigencias estrategicas para a promoc;:ao 

do livre-comercio; a outra razao transcende o debate sobre o livre-comercio e 

aplica-se as nossas premissas sobre a natureza e as condic;:6es do crescimento 

economico. 

A razao espedfica e estrategica e que a aceitac;:ao da doutrina da camisa de 

forc;:a coloca a causa do livre-comercio em conflito com todos os interesses e 

valores que a adoc;:ao da camisa de forc;:a da convergencia institucional exclui 

de forma inevitivel. 0 livre-comercio, sob essa receita, imp6e uma poderosa 

restric;:ao ao desenvolvimento de arranjos institucionais nos quais as diferen

c;:as de cultura e visao precisam estar incorporadas. Sem essa incorporac;:ao 

institucional, essas diferenc;:as correm o risco de se tornarem simples folclore, 

vagando, como idiossincrasias culturais, por cima dos efeitos da convergencia 

institucional em escala mundial. 

Mais do que isso, cada pais encontraria, na sua adesao a urn programa 

global de livre-comercio, urn obsticulo a sua capacidade de experimentar 

poHticas, praticas e instituic;:6es que sejam uteis ao objetivo que, no presente 

e por longo tempo no futuro, mais atrac;:ao provoca em todo o mundo: or

ganizar uma forma de crescimento economico e de inovac;:ao tecnol6gica e 

organizacional que seja socialmente inclusiva e que subverta as divis6es dgidas 

e extremas entre os setores avanc;:ado e atrasado de cada economia nacional. 

Outra razao, mais geral e fundamental, para estabelecermos a superioridade 

da segunda direc;:ao em relac;:ao a primeira, refere-se a natureza do crescimento 

e da inovac;:ao e a sua relac;:ao como livre-comercio. Uma das premissas do 

argumento em favor da primeira direc;:ao e a ideia de que uma economia de 

mercado tern urn unico, natural ou necessario, conteudo, que se manifesta 

em suas instituic;:6es legais relativas a propriedade, contratos e corporac;:6es 

empresariais e nas formas legais que asseguram que a alocac;:ao de recursos 

baseada no mercado nao sera facilmente alterada pela ac;:ao do governo ou da 
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sociedade. Essa premissa sustenta uma imagem falha do tipo de liberdade que 

a economia de mercado requer: a liberdade para combinar fatores de prodw;:ao 

no ambito de uma moldura institucional para a atividade de mercado que 

pode ser considerada imudvel. Segundo essa imagem, a moldura nao deve ser 

desafiada ou alterada enquanto nao for afetada por alguma "falha de mercado" 

- qualquer assimetria em poder ou informa<_;:ao que prejudique a competi<_;:ao 

e distor<_;:a o papel dos pre<_;:os como sinalizadores do mercado. 

Essa visao do tipo de liberdade que e crucial para a economia de merca

do depende, para se afirmar, do preconceito do fetichismo institucional em 

rela<_;:ao ao mercado: a falsa ideia de que o mercado tern uma forma natural, 

ou pelo menos uma forma cuja superioridade foi determinada por meio de 

uma longa depura<_;:ao evolutiva. Quando nos libertamos dessa premissa, 

podemos radicalizar a ideia da liberdade econ6mica. 0 que n6s deveriamos 

reivindicar e nao s6 a liberdade para combinar fatores de produ<_;:ao numa 

moldura institucional que somos incapazes de desafiar e impotentes para 

mudar, mas, sobretudo, a liberdade para renovar as ideias e os arranjos ins

titucionais que definem essa moldura. Menos do que isso significa sacrificar 

uma oportunidade em nome da supersti<;:ao. 

A impord.ncia dessa oportunidade torna-se clara quando consideramos 

seu papel num inventario das exigencias sociais do crescimento economico. 

Segue-se uma apresentas;ao sumaria da visao que se deve ter desse papel. 

No curto prazo, o cresdmento economico depende da relac;ao entre os 

custos de produs;ao de bens e servi<_;:os, medidos na unidade de troca e refle

tidos na taxa real de juros, e as oportunidades existentes de ganhos por meio 

da produ<_;:ao e das trocas. Nesse curta prazo, o crescimento econ6mico varia 

em fun<_;:ao, sobretudo, da produtividade do trabalho. 

No longo prazo, o crescimento econ6mico exige a aplica<_;:ao do nosso 

conhecimento causal do mundo as tarefas da produs;ao. Nesse longo prazo, 

0 que mais importa e 0 nosso sucesso na produ<_;:ao de maquinas que podem 

executar para nos, segundo uma formula, tudo aquila que aprendemos a 

repetir, para que possamos dedicar nossa energia e atens;ao, em crescente 

intensidade, aquila que ainda nao sabemos como sequenciar. 
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No meio-termo que serve de interregna, contudo, o crescimento economi

co requer, acima de tudo, coopera<;:ao; ele e urn processo social disfan;:ado em 

processo economico. A inova<;:ao e tao indispensivel quanta a coopera<;ao. A 

inova<;:ao pressup6e a coopera<;ao, seja ela tecnol6gica, pritica, organizacional 

ou de ideias. A coopera<;ao fenece sem a inova<;ao. Inova<;:ao e coopera<;ao, 

contudo, tambem podem conflitar: toda inova<;ao amea<;a deslocar alguma 

pe<;a do conjunto de reivindica<;6es e expectativas que cada participante co

letivo - cada segmento da for<;a de trabalho - tern em rela<;ao aos demais 

participantes. 0 regime de coopera<;ao prevalecente esti incorporado nessa 

carapa<;a de direitos e expectativas. Qualquer ameaya a carapa<;a e vista como 

uma amea<;a ao regime. 

Cria-se urn incentivo poderoso, capaz de acelerar o ritmo e de ampliar 

a abrangenda do crescimento economico, quando conseguimos implantar 

priticas e arranjos de coopera<;ao, na empresa ou na economia e na sociedade 

como urn todo, que contribuem para diminuir a tensao entre os imperativos 

gemeos de coopera<;ao e inova<;:ao. 0 objetivo apropriado desse esfor<;o e o 

desenvolvimento de uma pritica cooperativa que seja propfcia a inova<;ao

quanta mais acolhedora da inova<;ao, melhor. 

Nao e possivel ter-se urn caminho 6bvio a ser percorrido nessa dire<;ao. 

AvanyOS dependem de experimenta<;ao ardua e conflituosa com OS modelos 

de coopera<;ao e com o arcabou<;o institudonal da produ<;ao e das trocas. 

Eles demandam repetidas e permanentes mexidas nas formas institucionais 

da economia de mercado. 

Qualquer forma de compreender e desenvolver o livre-comercio que iniba 

ou bloqueie essas experiencias acarretari um custo inaceitavel para nossos 

interesses de ordem pratica, inclusive em nossa aposta no crescimento e na 

inova<;ao. Abrira uma ferida, custosa e desnecessaria, em nossos interesses de 

ordem pratica. Os ganhos efetivos, embora condicionais, decorrentes do comer

do baseado em vantagem comparativa preestabelecida ou construida entrarao 

em conflito com nossa aposta mais ampla no crescimento e na inova<;ao. 

A melhor forma de perceber o significado da tese da autorrevisao consiste 

em explorar suas consequencias para a reforma do sistema mundial de comer-
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cio. Com efeito, essa tese e incompativel, pelo menos, com OS dais primeiros 

dos quatro prindpios norteadores do sistema atual e, possivelmente, com 

todos os quatro. Os quatro prindpios sao a escolha da maximizac;:ao do livre

comercio como principal objetivo do sistema de comercio; a incorporac;:ao 

no programa do livre-comercio do compromisso com urn tipo espedfico de 

economia de mercado - o tipo atualmente em vigor nos paises do Atlantica 

Norte- entendido, de forma equivocada, como a forma material e neces

saria de tal ordem economica; a visao de uma economia mundial aberta 

como aquela na qual bens e servic;:os (e, numa versao ampliada, tambem o 

capital) tern liberdade de cruzar fronteiras nacionais, mas as pessoas, nao; e 

a disposic;:ao em aceitar o trabalho assalariado como a forma preponderante 

do trabalho livre na economia, mesmo quando maculada por tamanho grau 

de dureza economica que transforma o contrato entre patrao em empregado 

numa farsa. 

Reconhecer as consequencias da tese da autorrevisao e compreender que 

nao tern sentido, mesmo do ponto de vista do interesse em criar uma eco

nomia mundial aberta, considerar a maximizac;:ao do livre-comercio como 

prindpio norteador do sistema global de comercio. Alc;:ar o livre-comercio 

ao status de um objetivo em si mesmo, perseguido sem considerac;:ao alguma 

pelo poder da autorrevisao experimental de que os parceiros comerciais po

dem usufruir, nao e servir ao livre-comercio; e fragiliza-lo. 0 livre-comercio 

florescera quando as regras do sistema mundial de comercio forem feitas de 

forma a conciliar abertura economica e diversidade, nao com a finalidade 

de suprimir a diversidade em nome da abertura. 

Apresentado de forma abstrata, esse prindpio pode parecer indiscudvel. 

Contudo, basta imaginar o que sua realizac;:ao requer nas circunstancias do 

mundo conternporaneo para verificarmos como ele se torna controvertido na 

pratica. Consideremos o exemplo extremo nos tempos de hoje, de destruic;:ao 

do poder de autorrevisao: 0 equivalente funcional do padrao-ouro do seculo 

XIX, amplamente adotado por varias nac;:6es da America Latina nas deca

das finais do seculo XX. Em seus dias de gloria, o padrao-ouro, instituido 

para disciplinar as relac;:6es comerciais e rnonetarias entre os paises ricos da 

epoca, tinha o resultado intencional de fazer com que o nivel da atividade 
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economica dependesse do nivel de confian<;:a nos neg6cios. Atar as maos dos 

governos nao era, para os arquitetos desse sistema moned.rio, urn custo; esse 

era o seu fundamento. 

Atualmente, existe urn equivalente funcional do padrao-ouro. Contudo, 

OS pafses em desenvolvimento, e nao as na<;:oes rnais ricas, e que se torna

ram o seu campo de aplica<;:ao por excelencia. Uma combina<;:ao peculiar de 

poHticas define o conteudo desse equivalente: aceita<;:ao de urn baixo nfvel 

de poupan<;:a interna; consequentemente, dependencia de poupanc;:a externa 

para financiar o desenvolvimento nacional; abertura da conta de capital 

para facilitar a entrada e a safda dos fluxos de capital; prioridade para os 

interesses dos que auferem renda, sejam eles nacionais ou estrangeiros, em 

rela<;:ao aos trabalhadores e produtores; e insistencia numa versao de respon

sabilidade fiscal que coloca enfase nas restri<;:oes ao gasto publico, e nao na 

elevac;:ao da receita. Essa combinas;ao representa urn equivalente funcional do 

padrao-ouro porque, como aquela norma, trata a dependencia dos governos 

nacionais da credibilidade financeira como uma solu<;:ao, mais do que como 

urn problema, urn anddoto automitico contra o aventureirismo populista e 

nacionalista na gestio da economia. 

Nao basta que uma na<;:ao em desenvolvimento rejeite o equivalente fun

cional do padrao-ouro; e preciso que ela adote medidas que preservem sua 

capacidade de buscar uma estrategia heretica de desenvolvimento. Necessita, 

em especial, levantar urn escudo que proteja as iniciativas destinadas a su

bordinar as exigencias da credibilidade financeira- a religiao dos mercados 

de capital como se acham organizados - aos interesses da economia real. 0 

requisito generico para o sucesso na constru<;:ao de urn escudo protetor da 

heresia nacional e a mobiliza<;:ao dos recursos nacionais - Hsicos, financei

ros, humanos: ate o limite do que seria uma economia de guerra sem guerra. 

Consideremos os componentes mais comuns desse escudo. 0 escudo pro

tetor da heresia requer urn nivel elevado de poupan<;:a fors;ada - alcan<;:ada 

por meio do estreitamento dos vinculos entre poupan<;:a e produ<;:ao tanto 

dentro quanta fora dos mercados de capital existentes e gra<;:as ao desenvol

vimento de novas maneiras de mobilizar a poupan<;:a para a produ<;:ao- por 

exemplo, a canaliza<;:ao de algum fundo de pensao obrigat6rio para urn fundo 
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de capital de risco, institu1do pelo governo, mas gerido de forma indepen

dente, profissional e competitiva. Isso pressup6e a rejei<_;:ao de qualquer 

gestio da divida publica que resulte em taxas de juros reais que provoquem 

a eutanasia dos produtores e o sacrificio de seus interesses para atender aos 

interesses dos que auferem rendas. Ele exige urn esfor<_;:o para manter urn alto 

nivel de reservas (embora minimizando-se o custo de mante-las), obtido par 

meio de urn crescimento puxado par exporta<_;:oes que seja o contraponto a 
substitui<_;:ao de importa<_;:6es e ao aprofundamento do mercado interno, e nao 

uma alternativa a essa substitui<_;:ao e a esse aprofundamento. Ele recomenda a 

preserva<_;:ao dessas reservas com a ado<_;:ao de fortes controles temporarios dos 

fluxos de capital, sem nenhum preconceito quanto a plena conversao da moe

da como urn objetivo final. Ele necessita da consecu<_;:ao de uma politica de 

realismo fiscal e sacrificio fiscal, ate mesmo ao custo da capacidade de adotar 

politica fiscal contraddica, nao para agradar ao mercado financeiro mas, ao 

contrario, para tornar os governos menos dependentes de sua aprova<;:ao. Isso 

significa uma determina<_;:ao, para extra<_;:ao de uma forte carga tributiria, de 

adotar qualquer tributo que permita uma receita considerivel com a menor 

interferencia nos incentivos ao trabalho, a poupan<_;:a, ao investimento, em 

especial o mais neutro de todos os tributos, o impasto sobre o valor adicio

nado, abrangente e com aliquota uniforme. Deve haver essa determina<_;:ao 

mesmo ao pre<_;:o de alguma injustis;a na formula<;:ao da carga tributaria; o 

que se perder, em consequencia dos efeitos sobre a progressividade e a redis

tribui<;:ao, decorrentes do esfors;o de coleta de tributos, deve ser duplamente 

compensado por ganhos na execus;ao da despesa. Acima de tudo, esses efeitos 

relativamente modestos da redistribuis;ao compensat6ria mediante tributos e 

transferencias precisam ser refor<;:ados e ampliados mediante uma amplia<_;:ao 

fundamental das oportunidades economicas e educacionais. 

0 efeito combinado desses diferentes elementos no escudo protetor da 

heresia e 0 de evitar que OS governos tenham que se ajoelhar diante dos mer

cados financeiros nadonal e internacional. E o de ampliar o seu espa<;:o de 

manobra- esse espa<;:o que tanto o classico padrao-ouro quanta seu equiva

lente funcional recente tornaram tao exiguo. E o de obter alguns dos efeitos 

da mobilizas;ao de recursos caracteristica da guerra sem ter que guerrear. 
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Os dais primeiros componentes desse escudo protetor da heresia neces

sitam de comentirios. E uma verdade consagrada o fato de que "transis;6es 

no nivel de poupans;a" - aumentos substanciais no nivel da poupans;a na

cional - sao mais consequencia do que causa do crescimento economico. 

Essa proposis;ao te6rica falha, contudo, ao nao levar em consideras;ao o valor 

estrategico de altos niveis de poupans;a fors;ada e da acumulas;ao de reservas 

(por parte de paises que nao tern a possibilidade de se financiar integralmente 

em moeda estrangeira) como uma garantia de independencia nos primeiros 

estagios de uma estrategia de desenvolvimento heretico. 

Uma elevas;ao fors;ada do nivel da poupans;a domestica se mostrara, 

contudo, futil ou perniciosa se nao for acompanhada por mecanismos que 

garantam que a poupans;a sera canalizada para a produs;ao, e nao dissipada 

numa especie de cassino financeiro. Uma herans;a paradoxa! das inovas;6es 

intelectuais keynesianas da metade do seculo XX, que renovaram o pensa

mento economico, e a de negar-nos as ideias e mesmo as palavras com as quais 

formular o problema da relas;ao entre poupans;a e produs;ao ou investimento 

produtivo. Sob categorias contabeis que fazem com que a poupans;a agregada 

seja necessariamente equivalente ao investimento agregado, nao e possivel 

sequer colocar essa questao. 

Sob a influencia de uma pritica de analise economica que trata o mercado 

de capital prevalecente como a encarna<;ao da radonalidade de mercado, exceto 

nos casos em que e maculado por formas claras e localizadas de "falhas de mer

cado", nao temos razao para tratar a relas;ao entre poupan<;a e produ<;ao como 

urn problema. Temos aqui urn exemplo do poder do fetichismo institucional 

- a identifica<;ao do conceito abstrato de uma economia de mercado com 

urn conjunto de normas de mercado espedficas e datadas historicamente. Esse 

fetichismo continua a ter uma influencia profunda, embora nao reconhecida, 

nas nossas ideias economicas, no debate sobre livre-comercio e em outros temas. 

A verdade, contudo, e que institui<;6es de produs:ao, comercio e finans;as 

podem ser concebidas de forma seja a estreitar, seja a afrouxar os vinculos 

entre poupans:a e produs:ao. A extensao em que a poupans;a da sociedade se 

torna disponivel para a produs;ao ou para 0 investimento produtivo nao e 
uma simples questao de palavras. Nao pode ser deduzida por meio de abs-
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tras:ao ou descoberta a partir da analise pura. Trata-se de urn fato empirico, 

que varia de acordo com os meios que usamos para canalizar, ou deixar de 

canalizar, a poupans;a para a produ<_;:ao. 

Ha diferen<_;:as expressivas entre economias contemporaneas desenvolvidas 

quanta a extensao em que suas institui<_;:oes executam essa tarefa. Em todas 

elas, pon§m, a maior parte do financiamento destinado a produ<_;:ao resulta, 

em grande medida, da reten<_;:ao de lucros das empresas. Em todas elas, o vasto 

reservat6rio de poupan<_;:a mantido nos bancos e em aplica<_;:6es no mercado 

de capitais tern conexao apenas obliqua e epis6dica com o que e, na teoria, 

o papel central do mercado de capitais: o de financiar a atividade produtiva 

da sociedade. Fortalecer o vinculo entre poupanp e produs;ao por meio de 

inova<_;:6es institucionais na forma de conecti-las nao e apenas possivel, e tam

bern necessaria, se urn escudo econ6mico tiver que ser erguido em defesa da 

heresia econ6mica. 

0 equivalente funcional do padrao-ouro e simplesmente urn exemplo ex

trema de uma atitude caracteristica em relas;ao ao desenvolvimento nacional 

e a constru<_;:ao de uma economia mundial aberta. De uma atitude que prega 

obediencia, em vez de contesta<_;:ao, e aceita<_;:ao de vantagens comparativas 

preestabelecidas em vez da constru<_;:ao de novas. Essa atitude deveria ser 

substituida, segundo a tese da autorrevisao, por uma abordagem que ques

tionara cada regra proposta para a governan<_;:a do comercio mundial tanto 

sob a 6tica de sua contribui<_;:ao para a abertura da economia mundial quanta 

no tocante a sua capacidade de refor<_;:ar 0 poder de autorrevisao desfrutado 

por cada pais envolvido no comercio. 0 objetivo e assegurar 0 maximo de 

abertura para o mundo exterior que seja coerente com o maximo de capaci

dade de autorrevisao internamente. 

As {micas restris;6es aceitaveis a organiza<_;:ao interna dos paises que po

dem ser impostas em nome de uma economia mundial aberta referem-se a 
capacidade de resistencia e discordancia de individuos e associas;oes fortes 

e independentes. Sem essa capacidade, a sociedade perde o seu poder de 

criar vis6es alternativas de seu proprio futuro e de agir em rela<_;:ao a elas: a 

proibis;ao da escravidao e do trabalho infantil; o direito de organizar parti

dos politicos, sindicatos e outras associa<_;:6es; o direito de desafiar o poder 
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estabelecido e de propagar ideias subversivas. As formas de autorrevisao que 

merecem apoio especial sao aquelas que permitem aos paises reinventar suas 

vantagens comparativas e deslocar a mao de obra das atividades que ainda 

nao sabemos como tornar repetitivas. 

Por motivos semelhantes, a tese da autorrevisao conflita com o segundo 

prindpio organizador da abordagern dominante do tema do livre-comercio 

global, a incorporac;:ao de uma versao espedfica da economia de mercado 

nas regras do sistema mundial de comercio. Uma vez liberado do fardo da 

superstic;:ao institucional, o livre-comercio universal pressup6e a difusao, em 

escala mundial, das economias de mercado. A divisao do trabalho orientada 

pelo mercado ficari mais forte em intensidade e mais ampla em escopo se 

penetrar de alto a baixo, da organizac;:ao da economia global as negociac;:6es 

entre agentes economicos em cada urn dos paises que participam do sistema 

de cornercio mundial. Contudo, se os argurnentos usados em defesa da tese 

da autorrevisao estao corretos, a experirnentac;:ao nadonal vigorosa das forrnas 

institucionais alternativas de organizar o mercado e desejavel, mesrno sob o 

ponto de vista estreito da promoc;:ao do livre-comercio. 

Duas das implicac;:6es desse prindpio merecern enfase em razao de seu sig

nificado pritico para a organizac;:ao do comercio rnundial. Deveriarnos resistir 

a uma expansao dos direitos de propriedade que, sob o r6tulo de propriedade 

intelectual, transforrna toda inovac;:ao em propriedade. Ainda mais: deverfamos 

nos recusar a proibir, sob a alegac;:ao de serem "subsidios", as iniciativas impul

sionadoras de rnercado com as quais governos e sociedades criam novas tipos 

de mercado, abrindo acesso a mais recursos para urn numero maior de pessoas, 

de forrnas mais variadas. Urn subsidio deveria ser punido apenas quando seu 

efeito de distorc;:ao do comercio fosse direto e inequivoco. Mesmo assim, urn 

pais deveria poder insistir na distorc;:ao, desde que estivesse disposto a compensar 

seus parceiros comerciais pelo direito de praticar o subsidio condenavel, se a 

adoc;:ao do subsidio estivesse subordinada a urn objetivo que nao fosse apenas 

economico (por exemplo, o subsfdio para urn setor da economia como estirnulo 

a urn modo de vida que e valorizado como parte da experiencia nacional). 

A tese da autorrevisao e falha na tentativa de contradizer, com essa mesma 

clareza, o terceiro prindpio organizador do atual sistema global de comercio: 
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o acentuado contraste entre o tratamento que confere ao movimento de bens 

e servi<_;:os (ao qual muitos gostariam de acrescentar, por extensao anal6gica, 

o movimento de capitais) e o tratamento dado ao movimento de pessoas. 

Contudo, em muitas maneiras sutis esse contraste e incompativel com as 

ideias e OS interesses subjacentes aquela tese. 

Livre-comercio de bens e servi<_;:os nem sempre e benefico; seu valor 

depende das condi<_;:6es especificadas pelas tres teses aqui apresentadas. A 

concessao de plena liberdade de movimento ao trabalho para cruzar fronteiras 

nacionais e impratidvel como objetivo imediato. Sua amplia<_;:ao suscita uma 

grande quantidade de problemas de ordem pd.tica (os direitos e interesses dos 

trabalhadores e o financiamento das garantias sociais nos pafses de destino, 

a perda de capital humano nas na<_;:6es de emigra<_;:ao) que exigem solu<_;:6es 

dificeis de implantar. A forma generica de solucionar esse problema consiste 

em ministrar o remedio em doses crescentes: a amplia<_;:ao do direito de mo

vimenta<_;:ao em passos pequenos e cumulativos; a concessao, por etapas, de 

direitos aos trabalhadores estrangeiros, da autoriza<_;:ao de trabalho tempod.ria 

a cidadania plena; e a cria<_;:aO de mecanismos que compensem OS pafses pela 

perda de trabalhadores qualificados para outras na<_;:6es. 

Alem dos formidaveis obsticulos de ordem pd.tica que precisariam ser 

superados, a expansao do direito a cruzar fronteiras nacionais clama por 

uma revolu<_;:ao no conceito de nacionalidade. Requer que vejamos o papel 

das diferen<_;:as nacionais num mundo de democracias como uma forma 

de especializa<_;:ao moral no seio da humanidade. A base para o interesse e 

a autoridade que se deve conferir a essa especializa<_;:ao e a cren<_;:a de que a 

humanidade so pode desenvolver seus poderes de forma plena se gerar di

ferentes formas de vida, abrigadas em ordens institucionais diferentes. Essa 

transla<_;:ao da diferen<_;:a moral para a divergencia institucional representaria 

uma amea<_;:a a liberdade do indivfduo se ele nao fosse livre para escapar do 

ambiente social em que nasceu e ingressar em outro. 

N a falta de uma dosagem adequada, de prepara<_;:ao e de compensa<_;:ao, 

a amplia<_;:ao do direito de cruzar fronteiras nacionais se mostrari autodes

trutiva. Ela se dissolved., junto com o sentimento de participa<_;:ao numa 

comunidade nacional compartilhada, sustentacula dos sacrificios necessarios 
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a manutens:ao de urn alto nivel de garantias sociais. Pode ate contribuir para 

criar uma reac;:ao politica que a inviabilizari. 

Nao obstante, e apesar de todas as dificuldades pdticas e morais que te

nha de enfrentar, a ampliac;:ao gradual do direito dos trabalhadores cruzarem 

as fronteiras nadonais tern uma relac;:ao proxima com os valores e interesses 

que defendem uma economia mundial aberta. Ela representa, de longe, o 

instrumento mais efetivo de atenua<;:ao das desigualdades extremas existen

tes entre nac;:6es e de aceleras:ao do ritmo da experimenta<;:ao com arranjos, 

metodos e produtos da atividade economica. 

A comunhao direta dos povos do mundo, misturando suas ideias e 

experiencias com a troca nao s6 de produtos mas, tambem, de lugares, 

propiciando urn fluxo continuo de estrangeiros no seio de cada nac;:ao, 

derrubando os muros que separam a humanidade e abrindo espac;:o para o 

encontro direto de individuos, representa a realizac;:ao mais radical da ideia 

da economia para urn mundo aberto e o mais poderoso incentivo para a 

autotransforma<;:ao coletiva. 

A tese da autorrevisao e, sem duvida, a mais geral das tres teses sabre o 

livre-comercio e aquela que tern a mais clara relevancia para a critica e a refor

ma do sistema mundial de comercio. Qual a sua relac;:ao com as outras teses? 

A circunsdncia em que uma economia chega a uma disdncia visivel de 

outra e, segundo a tese da vantagem relativa, a situa<;:ao na qual o argumento 

em favor da imposic;:ao de restri<;:6es ao livre-comercio ganha forc;:a. Contudo, 

essa imposic;:ao de restric;:6es nao deve ser adotada se o governo nao for capaz, 

ao mesmo tempo, de evitar ceder aos dois males gemeos do favoritismo e do 

dogmatismo. Para desfrutar do poder de impor restric;:6es sem sucumbir a esses 

males, urn pais precisa confiar no aprofundamento da democracia, em vez de 

no endurecimento da burocracia - a tese da politica acima da economia. 0 

interesse de urn pais em nao ter que aceitar passivamente urn modelo atual de 

globalizac;:ao e livre-comercio, na base do ame-o ou deixe-o, lhe dad urn esd

mulo adicional para reconstruir sua vida politica e suas pdticas administrativas. 

A abordagem te6rica e prcitica do livre-comercio sugerida pela combina

c;:ao das teses da vantagem relativa e da politica acima da economia revela-se 
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incompleta, tanto na teoria quanta na pratica. E incompleta na teoria porque 

e somente urn fragmento de uma maneira mais geral de pensar a divisao do 

trabalho orientada pelo mercado, seja a divisao internacional do trabalho 

entre economias governadas por Estados independentes, seja a divisao interna 

do trabalho entre produtores no seio de uma economia nacional. Uma falha 

no modo de pensar dominante e a sua incapacidade em reconhecer ate que 

ponto OS beneficios do comercio entre produtores especializados SaO relativos. 

Esses beneficios sao relativos no que concerne ao impacto de urn sis

tema de comercio sobre a capacidade dos parceiros comerciais, sejam eles 

economias nacionais ou firmas determinadas, de se organizarem permanen

temente. Quanta maiores as restri<;:6es impostas pelo sistema a esse poder 

de autotransforma<;:ao experimental e circunstancial, mais limitados serio 

os seus beneficios: eles virio envenenados. Essa ideia e o ponto te6rico da 

tese da autorrevisao. Sob a 6tica dessa tese, as duas primeiras teses sao como 

corolarios de uma visao mais geral da rela<;:ao entre as priticas do comercio 

e os arranjos e premissas sobre os quais se fundamentam. 

A visao sugerida pelas teses da vantagem relativa e da politica acima da 

economia e incompleta na pritica, assim como em sua concep<;:ao. Essas teses 

sugerem a reorienta<;:ao da politica nacional. Contudo, quando procuramos 

traduzi-las para uma base que nos permita refletir sobre a organiza<;:ao do 

sistema global do comercio, elas parecem nos levar a confusio e a contra

di<;:ao. A situa<;:ao que configura uma vantagem relativa surge e desaparece 

nas rela<;:6es entre determinadas economias. Paises serio bem-sucedidos ou 

fracassarao ao implantarem reformas destinadas a diminuir 0 onus que OS 

males gemeos acarretam para as politicas seletivas de comercio. 

Por mais flexivel que seja, urn sistema mundial de comercio precisa ope

rar segundo regras gerais e concep<;:6es compartilhadas. Esse fato sublinha 

o significado pritico da tese da autorrevisao. Cada Estado deve adquirir e 

salvaguardar os instrumentos priticos que garantam a pritica da heresia 

nacional na escolha de sua estrategia de desenvolvimento e de seus modelos 

institucionais. Nao basta evitar o equivalente funcional do padrao-ouro, e 

preciso assegurar a mobiliza<;:ao de recursos nacionais suficientes para que 

se erga urn escudo protetor de heresia. 
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A tese da autorrevisao sugere uma base sabre a qual desenvolver uma 

economia mundial aberta, e urn sistema global de comercio como um de 

seus elementos, que nada deva as ilus6es e interesses que a argumentac;ao 

deste livro pretende combater. Ha uma maneira de reconciliar restric;6es 

comerciais seletivas - e temporarias - no caso da vantagem relativa, com 

o desenvolvimento de uma economia mundial aberta. Ha uma forma de 

fazer com que o livre-comercio promova, em vez de minar, o imperativo da 

autorrevisao. Nao ha, contudo, caminho que possibilite alcanc;ar esses fins 

sem um redirecionamento do sistema mundial de comercio. Agora, dedico

me a mapear esse redirecionamento. 



Capitulo 5 
Propostas 

De uma ;.:u1alise a um programa 

As tres teses sobre livre-comercio propostas no capitulo anterior contem 

daras implicac;:6es para a conduc;:ao da politica nacional. 0 significado para a 

organizac;:ao de urn sistema de comercio mundial, porem, talvez parec;:a muito 

menos evidente. De fato, a primeira das tres, a da vantagem relativa, pode 

a prindpio parecer incompadvel com qualquer regime comercial planejado 

em escala mundial, pois sugere que a defesa do avanc;:o do livre ou mais 

livre-comercio talvez dependa do nivel de desenvolvimento de cada parceiro 

comercial em comparac;:ao com o nivel dos outros. 56 se pode determinar o 

atraso relativo em relac;:6es espedficas entre economias espedficas. Por sua 

propria natureza, o atraso relativo muda constantemente. Por esses motivos, 

o padrao para permitir ou rejeitar o comercio mais livre que podemos dedu

zir da tese da vantagem relativa parece capaz de realizac;:ao apenas por urn 

acumulo de pianos de a<;:ao bilaterais. Como poderia esse padrao informar 

sempre urn sistema de comercio global? 

A visao do livre-comercio que defendo tern, entretanto, implicac;:6es de

finidas para a reforrna do sistema de comercio mundial. Norteia uma critica 

dos prindpios nos quais se baseia o atual regime, e sugere urn caminho para 

a reconstru<;:ao. 0 esforc;:o para formular implica<;:6es tern valor te6rico, alem 
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de pratico: as consequencias programaticas das tres teses explicam melhor a 

forma de pensar que ilustram e justificam. 

Duas precau<_;:6es ajudam a esclarecer a natureza das propostas sugeridas 

nas paginas seguintes. 

A primeira refere-se a natureza de uma argumenta<_;:ao programatica. 

Para ser eficaz e util, urn programa nao precisa, na verdade nao deve, ser urn 

plano de a<_;:ao detalhado. Deve assinalar uma dire<_;:ao e explorar novos passos 

a tomar, a come<_;:ar de onde estamos aqui e agora. Nossa compreensao da 

oportunidade transformativa- do possfvel adjacente - revela o conteudo 

de nossa visao do atual. 

A segunda precau<_;:ao segue-se da primeira como urn corolario. Em 

conteudo espedfico, urn programa como esse nao pode ter importancia 

duradoura: sugere como e possivel avan<_;:armos numa certa dire<_;:ao, em 

vista da circunstancia em que nos encontramos e os materiais conceituais 

e institucionais de que dispomos. 0 senso de dire<_;:ao dura mais tempo 

que a defini<_;:ao dos passos seguintes. No entanto, a medida que damos 

esses passos, precisamos revisar a compreensao da dire<_;:ao, fazendo esco

lhas - de interesses, ideais, formas, vida e organiza<_;:ao - que os proprios 

passos motivam ou nos obrigam a dar. 0 que dura mais e tern a mais geral 

importincia intelectual e 0 modo de pensamento desenvolvido par urn 

exerdcio programatico como esse. Trata-se de urn modo que busca afrouxar 

as algemas da racionaliza<_;:ao, para mostrar-nos como podemos descartar a 

necessidade, a naturalidade e a autoridade dos atuais pianos de a<_;:ao sem 

deixarmos de reconhecer as for<_;:as que os modelam ou as restri<_;:6es que 

imp6em. 

0 objetivo a que se dedica esse exerdcio tern imenso interesse pritico: 

a forma e 0 destino da globaliza<_;:ao. 0 regime de comercio global e 0 

cerne da emergente forma de globaliza<_;:ao. A ideia maior que anima esta 

proposta programatica para a organiza<_;:ao do comercio mundial e que nao 

precisamos tratar a globaliza<_;:ao na base do arne-a ou deixe-a, e resignar

nos a ter apenas mais ou menos dela, ou faze-la acontecer mais ripido 

ou mais devagar. Podemos te-la, e mais, em diferentes termos. Podemos 

reinventi-la e refaze-la. 
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0 regime de comercio mundial e sua reconstru~ao 

0 emergente sistema de comercio mundial apoia-se em quatro principios. 

Se a argumenta<;:ao deste livro estiver certa, devemos substituir cada urn deles 

par uma diferente ideia de organizas:ao. 

0 primeiro principia do atual sistema e aceitar a maximizas:ao do livre

comercio como a meta certa do regime de comercio mundial. 0 livre

comercio nao merece tal papel. Trata-se de urn meio, nao de urn fim. E 
capaz de produzir beneficios muito grandes as partes que nele se envolvem. 

Esses beneficios, porem, dependem de certas condi<;:6es empiricas, que talvez 

deixem de ser cumpridas. Alem disso, a realidade deles, mesmo nas varias 

circunstancias em que devem ser desfrutados, depende, para ter vitalidade e 

benignidade, de urn contexto mais amplo de chances para experimenta<;:ao. 

Uma importante caracteristica de tal contexto e permitir experiencias com 

a forma legal e institucional da propria economia de mercado. 

A defesa das vantagens do livre-comercio baseada na especializas:ao 

representa urn caso especial para uma economia de mercado de produtores 

especializados dentro da divisao do trabalho. Para produzir e reter os bene

ficios, o livre-comercio precisa ser posto em pritica de forma a permanecer 

fiel aos atributos que podem tornar a economia de mercado urn instrumento 

muito poderoso na crias:ao de riqueza: a capacidade de tal economia empregar 

a energia produtiva de todos pela iniciativa descentralizada e autonoma; seu 

ideal implicito de uma anarquia organizada isenta de hierarquia e dogma 

como meio de organizar a coexistencia; sua abertura a novidade, desde que 

alguem queira a novidade a ponto de dispor-se a se sacrificar e pagar par 

ela; eo poder de reinjetar nas pr6prias praticas e arranjos o impulso expe

rimental que provoca. 

Aceitar a maximizas:ao do livre-comercio como o principia organizador 

do comercio mundial consiste em colocar o estreito dogma no lugar do amplo 

projeto e confundir o instrumento com o objetivo. As vezes a expansao do 

livre-comercio promovera urn experimentalismo na vida economica. Outras, 

nao. Em certas formas e circunstancias desencadeara as mais promissoras 

fors:as, embora tambem possa criar perdedores, que talvez entao meres:am 

compensas:ao e precisem de reeducas:ao. Em outras formas e circunstancias, 
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pode apenas condenar uma economia nacional a permanecer presa numa 

posic;:ao de relativo atraso, do qual nao consegue escapar de imediato. Urn 

dos objetivos deste livro era sugerir categorias e padr6es pelos quais distinguir 

entre tais situac;:6es. 

Nao se determinou ate onde podem os paises beneficiar-se das vantagens 

do livre-comercio sem ser prejudicados pelos perigos. Depende de como, 

exatamente, se organizou o livre-comercio. Rebaixando-o ao status de meio 

condicional em vez de fim incondicional, libertamo-nos para imaginar e criar 

pianos de ac;:6es que permitam mais livre-comercio com menos eliminac;:ao 

de novidade institucional e potencial de produc;:ao. 

0 segundo prindpio em que se baseou a emergente forma de globaliza

c;:ao e a identificac;:ao pratica do livre-comercio universal com a propagac;:ao 

imposta de uma espedfica forma da economia de mercado. 0 metoda e a 

incorporac;:ao nas regras do comercio (ou nas exigencias de filiac;:ao a Orga

nizac;:ao Mundial do Comercio) de restric;:6es e compromissos que imponham 

adesao a uma estreita formula instituci.onal. 0 foco dessas exigencias pode 

ser certo metodo para definir e proteger o conteudo e ambito dos direitos de 

propriedade, ou uma atitude particular sobre os limites ao ativismo gover

namental na vida economica. Urn exemplo do primeiro e uma interpretac;:ao 

abrangente dos direitos de propriedade intelectual. Do segundo, uma proibi

c;:ao extensiva de "subsidios": todas as alocac;:6es governamentais de recursos 

subvertendo a alocac;:ao moldada no mercado, mesmo que a intervenc;:ao nao 

tenha efeito de distorc;:ao direta no comercio exterior e que fac;:a parte de urn 

esforc;:o para criar urn novo tipo de mercado a que novos agentes economicos 

tenham acesso de novas formas. 

A consequencia e enredar a defesa do livre-comercio, e em termos mais 

gerais da globalizac;:ao, na campanha pela convergencia institucional em escala 

mundial. Esse enredamento incita os adversarios da segunda a se oporem 

a primeira. Enfraquece, em vez de fortalecer, a ligac;:ao do livre-comercio a 
aposta na iniciativa descentralizada essencial aos atributos do mercado. 

Urn terceiro prindpio do emergente sistema de globalizac;:ao e de livre

comercio e a disposic;:ao de comparar liberdade de movimentos de capital 

com liberdade de movimentos de hens e servic;:os e a indisposic;:ao de aplicar 
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qualquer analogia semelhante ao livre fluxo de mao de obra. E apenas urn 

leve exagero dizer que se tern entendido uma economia global livre como 

aquela em que as coisas, mas nao as pessoas, sao livres para movimentar-se. 

Muitos tern querido conferir ao capital, a coisa mais abstrata, o mesmo di

reito desfrutado pelas coisas, sob o convencionallivre-comercio, para cruzar 

fronteiras nacionais. 

Nada em principia poderia ser mais fundamental para urn projeto de 

globaliza<;:ao ou uma doutrina do livre-comercio que a extensao da liberda

de de movimento que se confere a coisas, capital e pessoas. Urn mundo no 

qual ela e assegurada a apenas urn dos tres, e nao aos outros, e radicalmente 

diferente de outro em que todos ganham liberdade juntos. Os dais, por sua 

vez, diferem muito de urn mundo em que o capital ganha, mas as pessoas 

se nega, a liberdade concedida as coisas. Poucos t6picos, porem, em teoria 

economica ou debate politico, tern recebido menos o beneficia da prospecs:ao 

te6rica. Aqui, estamos no dominio da argumenta<;:ao espuria: uma mistura 

de preconceito ideol6gico abrangente e de adapta<;:ao oportunista a uma 

restri<;:ao pd.tica que desconhece prindpios. 

Alega-se muitas vezes que os hens e capitais se movimentam para que 

as pessoas nao precisem faze-lo. Segundo esta ideia, os fluxos de capital 

refor<;:am 0 efeito do comercio de bens: alem de enriquecerem todos OS 

parceiros comerciais nacionais (embora nao todas as empresas privadas), 

tambem comes:am a diminuir a desigualdade na remunera<;:ao da mao de 

obra. Por medida de seguran<;:a, na hip6tese de as pessoas nao reconhecerem 

o comportamento desse cilculo em suas a<;:6es, sao proibidas, pela doutrina 

de liberdade economica convencional, de se movimentarem. 

Ha uma objes:ao pratica direta a linha de raciodnio que busca equiparar 

a liberdade para OS fluxos de capital a liberdade para 0 comercio de bens: 

sao muito pequenos os movimentos de capital. Alem disso, a parte que se 

movimenta- sobretudo na forma de finans;a especulativa a curto prazo

exerce urn poder de perturba<;:ao fora de toda propor<;:ao de escala ou qualquer 

contribuis:ao que possa dar a produs:ao. Mesmo hoje, no inicio do seculo XXI, 

os fluxos de capitalliquido, em rela<;:ao ao PIB de grandes economias nacio

nais, continuam menores do que eram no epis6dio de globalizas;ao anterior, 
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no seculo XIX. Estudo empirico confirmou que a vasta preponderancia de 

fundos existentes para investimentos permanece em casa, no pais de origem, 

apesar da crescente liberdade de movimento e seguran<_;:a legal conquistada 

pelo capital sob a egide da atual forma de globaliza<_;:ao. 

Mas o restante de capital que nao se movimenta pode de imediato tornar 

os governos refens de ondas de panico ou ganancia, a nao ser aqueles que 

ergueram prote<_;:oes para a heresia. Os pafses em desenvolvimento terao de 

mobilizar os pr6prios recursos, em vez de depender de capital estrangeiro 

como combustive! para o crescimento. Vao precisar ficar prontos para impor 

restri<_;:oes tempod.rias e seletivas, mas vigorosas, ao movimento de capital, 

mesmo quando quiserem no fim uma completa conversibilidade de sua 

moeda. 

Apesar de todas essas obje<_;:oes- de teo ria, prudencia e experiencia- a 
associa<_;:ao da defesa do livre-comerdo a aceita<_;:ao de movimento de capital 

livre, so duas for<_;:as detiveram a pressa para estabelecer essa associa<_;:ao como 

uma caracteristica da emergente forma de globaliza<_;:ao. A primeira foi a crise 

financeira internacional de 1997-1999. A segunda, a resistencia das mais 

importantes economias em desenvolvimento: China e India. 

0 alvoro<_;:o com que se defendeu a liberdade para fluxos de capital con

trasta com a adesao quase universal a suposi<_;:ao de que nenhuma liberdade 

assim deve ou pode ser concedida a mao de obra. Mas tese alguma pareceria 

mais tipica do pensamento convendonal, orientado pelo mercado, tanto 

dentro quanto fora da economia, que a ideia de que a mao de obra deve ser 

livre para trabalhar onde encontre melhor recompensa. Alem disso, a maior 

facilidade para a mobilidade de mao de obra supera todas as outras iniciativas 

com potencial para diminuir as desigualdades entre os paises. 0 aumento do 

direito da mao de obra a cruzar fronteiras nacionais e 0 ponto pd.tico para 

o qual convergem de forma mais clara e completa as argumenta<_;:oes padrao 

de eficiencia e equidade. 

0 quarto prindpio que fundamenta o estabelecido projeto de livre

comercio e globaliza<_;:ao e a aceita<_;:ao de amplas disparidades nas remunera

<_;:oes e direitos da mao de obra, entre paises e tambem dentro deles. 0 mais 

simples e persistente modelo de comercio tern sido entre o Norte, rico de 



Pro pastas 177 

capital, no qual a mao de obra e mais produtiva e mais bern paga, e o Sui, 

pobre de mao de obra, em que esta e menos produtiva e mais mal paga. Se 

a liberdade para comerciar nessa base ficasse comprometida, o comercio 

poderia perder grande parte do proprio sentido. 

Distingue-se em geral urn direito inquestionavel de recompensar a mao 

de obra de forma desigual da questao muito mais polemica dos padr6es dos 

trabalhadores: 0 contexto legal no qual a for<;:a de trabalho sera trocada por 

urn salario. Os representantes dos operarios organizados no Norte clamam 

por limites para a priva<;:ao dos direitos dos trabalhadores nos pafses do Sul 

com os quais tern de concorrer. Exigem que se imponham padr6es mini

mos para a prote<;:ao deles e elimina<;:ao dos piores abusos como condi<;:ao de 

acesso ao sistema de comercio global, e que se incorporem esses padr6es em 

acordos de comercio regionais e bilaterais. Embora alguns no Norte e no 

Sul resistam a exigencia como desculpa para a imposi<;:ao de praticas prote

cionistas e a critiquem como prejudicial aqueles aos quais beneficiaria, uma 

corrente de opiniao crescente defende a vincula<;:ao entre Hvre-comercio e 

uniformiza<;:ao dos padr6es aplicados a mao de obra. Essa Corrente de opiniao 

encontra aliados naqueles que buscam um vinculo analogo em rela<;:ao aos 

padr6es ambientais. 

Desse modo, a aceita<;:ao de extremas desigualdades nas recompensas 

e status da for<;:a de trabalho como predicado indispensavel de urn regime 

comercial passou cada vez mais a ser questionada. Deve-se dar espa<;o as 

desigualdades salariais, por mais extremas que sejam, entree tambem dentro 

de paises. Mesmo nessa pratica estabelecida, porem, a mao de obra precisa 

contar com urn minima de prote<;:ao legal. Os assalariados nao precisam 

deixar de ser assalariados. A forma de urn contrato livre entre empregador e 

empregado, esta sim, tern de ter alguma realidade pratica. 

Nesta forma limitada, o quarto principia do qual passou a depender o 

emergente regime de comercio mundial pode-se resumir a uma (mica ideia, 

raras vezes explicitada: a mao de obra pode, e ate deve ter, recompensa de

sigual, pela abundancia relativa ao capital e tambem em consequencia da 

produtividade. No entanto, deve haver urn ponto em que deixa de existir 

essa desigualdade. 0 ponto e a circunstincia na qual a mao de obra repre-
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senta uma continua<_;:ao da escravidao sob o disfarce de contrato livre. Em tal 

circunsd.ncia, o contrato de emprego oculta uma medida de dependencia e 

opressao tao extrema que chega a tornar uma pilheria a forma contratual na 

qual se acomoda a rela<_;:ao empregaticia. 

Explicitar essa suposi<_;:ao e revelar uma fonte de perplexidade e confusio 

a qual nossas cren<_;:as herdadas e pianos de a<_;:ao estabelecidos nao fazem 

justi<_;:a. A expressao aparente do problema e que a distin<_;:ao entre a remune

ra<_;:ao salarial eo status legal da mao de obra nao passa de uma questao de 

grau. Os privilegios legais desfrutados e as deficiencias legais sofridas pelo 

trabalhador valem dinheiro. Ajudam a estabelecer os termos nos quais o 

capitalista e o empregado vao acertar o acordo salarial, e talvez tenham uma 

expressao econ6mica quantificavel para ambos. 

Alem disso, o saLirio as vezes e tao baixo, e tao incapaz de assegurar ao 

trabalhador as necessidades de vida e as exigencias materiais de dignidade 

pessoal, que os padr6es de trabalho que lhe sao garantidos podem acabar 

sendo uma promessa vazia. Na verdade, as mesmas circunstincias de relativa 

abundancia de trabalho que ajudam a explicar o salario baixo tambem podem 

enfraquecer a capacidade dos trabalhadores, mesmo quando organizados, de 

usar os direitos legais para obter vantagem economica. A questao principal 

nao e que OS direitos legais sejam impotentes para transformar a rela<_;:ao entre 

capital e trabalho. E que os padr6es de trabalho minimalistas, como os que 

sao objeto do atual compromisso, talvez nao bastem. 

Tao logo consideramos, porem, a necessidade de tornar esses padr6es 

mais rigorosos, enfrentamos o lado mais profundo do problema: a natureza 

e posi<_;:ao da mao de obra economicamente dependente como premissa da 

economia de mercado e de sua forma internacional num regime de livre

comercio universal. Definiu-se em termos hist6ricos a mao de obra livre em 

contraposi<_;:ao a escravidao e servidao. Ela assume tres formas principais: 

trabalho aut6nomo, associa<_;:ao ou parceria e trabalho assalariado. 0 trabalho 

autonomo e a associa<_;:ao tern tao estreita liga<_;:ao na pdtica e na concep<_;:ao 

que mal se pode distingui-los; parceria, no sentido amplo, e apenas trabalho 

aut6nomo em coopera<_;:ao. 0 trabalho assalariado tern sido de lange a mais 

importante das tres formas: no numero de pessoas ao qual se aplica e na in-
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fluencia na modela<;ao de nossas suposis;oes e pianos de a<;ao para organizar 

a divisao de trabalho sob uma economia de mercado. 

Mas pode de fato a mao de obra economicamente dependente assemelhar-se 

a escravidao para a qual se sup6e ser a alternativa? Essa pergunta, tao estranha 

que temos dificuldade de pensa-la a serio, foi fundamental para as controver

sias institucionais e ideol6gicas do seculo XIX e para os debates de economia 

politica que deram origem a doutrina do livre-comercio e da vantagem com

parativa. As palavras e cenarios dessas discussoes estao distantes demais para 

serem recuperados. A questao, porem, que trataram nao desapareceu quando 

perdeu a fors;a. Ao contrario, tornou-se agora urgente e mundial. Precisamos 

lutar com ela numa diferente situas;ao e com diferentes palavras. 

A forma contratual do trabalho assalariado as vezes acomoda e oculta 

realidades radicalmente diferentes. Pode servir para transmitir privilegio. Em 

algumas das ricas economias do Atlantica Norte do inido do seculo XXI, 

sobretudo a americana, a desigualdade salarial tornou-se o tipo de mais rapido 

crescimento: muitos dos mais favoreddos membros da sociedade receberam 

rendimentos em forma de salarios ou beneficios quase salariais. 

Em outras partes desses mesmos paises, no mesmo momenta hist6rico, 

e nos mais avan<;ados setores das principais economias em desenvolvimen

to, a organizas;ao sindical e a regula<;ao legal direta da rela<;ao empregadcia 

haviam atuado juntas para melhorar a condi<;ao do trabalho. Muitas vezes 

melhorou, porem, para uma classe de privilegiados de dentro e ao custo dos 

desorganizados e desprotegidos de fora. 0 dedinio da industria de produ<;ao 

em massa- antiga base hist6rica do sindicalismo comercial -, a emer

gencia, como comercio mundial, de urn conjunto de mao de obra global, 

incluindo centenas de milh6es de trabalhadores chineses e indianos, e o nao 

estabelecimento das institui<;6es que expandiriam o acesso a economia de 

mercado e as praticas avan<;adas de produ<;ao e aprendizado - todos estes 

fatores convergiram para generalizar a experiencia de inseguran<;a e enfra

quecer o valor das antigas providencias destinadas a garantir que o trabalho 

assalariado fosse livre. 

Em ainda outras partes do mundo ou nos setores mais pobres das eco

nomias dos paises mais ricos, a mao de obra assalariada continuou sujeita a 
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tao extremas dependencia e insegurans;a, e o nivel salarial tao pouco acima 

do retorno necessaria para manter 0 trabalhador vivo e trabalhando, que a 

realidade da relas;ao empregaticia desmentia a forma contratual. 

Pode-se satisfazer de forma mais direta o ideal de uma economia de 

mercado pelo trabalho livre realizado em parceria ou associas;ao, quando 

nao pelo trabalho autonomo individual. Apenas sob urn regime assim se 

realiza de modo mais plena e universal a ideia de liberdade para atuar, trocar, 

cooperar e experimentar. Que o assalariado deve ser a principal forma de 

trabalho livre, e que a rnais comum condis;ao de trabalho deve ser urn grau 

de pressao economica que desminta a forma contratual da relas;ao empre

gatfcia sao fatos que corroem a realidade do ideal de mercado. Uma ampla 

variedade de extensas consequencias apenas parcialmente compreendidas, 

tanto econ6micas, quanto sociais e politicas, resulta dessa corrosao. 

0 projeto em ambito mundial da economia de mercado, depois confir

mado e promovido pelo livre-comercio, continua a depender de meios de 

cooperas;ao organizada conspurcados pelas coercitivas realidades do traba

lho assalariado economicamente dependente. A suposta justificas;ao dessa 

dependencia sao as inflexfveis restris;6es praticas e as inevitiveis implicas;6es 

de urn regime de propriedade privada na relas;ao entre capital e mao de obra. 

Para chegar a uma condusao sabre sea economia de mercado deve continuar 

a depender, sem queixas nem restris;oes, da preponderancia do trabalho 

assalariado dependente, e necessaria entender se essas justificas;6es sao bern 

fundamentadas. Nao sao. A verdade que contem e tao incornpleta que induz 

ao erro na rnaioria dos aspectos importantes. 

Uma classe de justificas;6es para a necessidade de trabalho assalariado, 

dependente no emprego e privado de qualquer significativa parcela de 

propriedade nos meios de produs;ao, e apenas pratica: a compra da mao de 

obra por aqueles que representam as potencias de capital acumulado seria 

o meio indispensavel para garantir, ao mesmo tempo, escala na produs;ao 

e disciplina no trabalho. Separando a decisao de investir da de trabalhar, 

torna-se possivel formar 0 reposit6rio de ativos necessarios a fundas;ao de 

grandes empreendimentos. Alem disso, a compra do tempo de mao de obra 

do trabalhador sem propriedade sufidente para trabalhar de forma litil e 
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lucrativa em beneflcio proprio estabelece a base contratual de urn poder dis

cricionario, cujo exerdcio nao pode ou nao deve ser todo feito por contrato. 

0 residua de autoridade discridonaria, justificado por lei e contrato, mas 

nao devorado nem paralisado por eles, torna-se o meio de dirigir, segundo 

a restri<_;:ao e oportunidade priticas, a combina<_;:ao de pessoas e maquinas. 

Esta justifica<_;:ao apoia-se, para ter for<_;:a, numa suposi<_;:ao que teme 

explicitar: nenhum conjunto de pianos de a<_;:ao destinado a organizar uma 

economia de mercado satisfaria essas exigencias sem recorrer ao assalariado 

desprovido de propriedade, como forma caracteristica de mobilizar esfor<_;:o 

cooperativo. 0 argumento da escala e de disciplina do trabalho precisa ser 

refor<_;:ado por outro de propriedade. Reivindica-se como necessaria urn 

regime de propriedade, mais ou menos como o que passou a prevalecer na 

hist6ria ocidental moderna, para a opera<_;:ao de uma economia de mercado. 

Tal regime, de acordo com este argumento, exige que o proprietario 

tenha quase poder incondicional sobre os recursos ao seu comando, des

de que permane<_;:a nos limites bern definidos do direito de propriedade. 

Tambem pressup6e que esse direito se estenda de maneira livre pelo tem

po, por uma ininterrupta sequencia de transa<_;:oes leg1timas e, em ultima 

analise, pela transmissao hereditaria da propriedade. Os mecanismos e 

padroes de redistribui<_;:ao da propriedade nao devem ter tao longo alcance 

que cheguem a descaracterizar a importincia do conteudo dos contratos 

e da propriedade. 

A forma forte do argumento adma, no qual poucos conseguem acreditar 

hoje, sera que urn regime de propriedade planejado neste modelo e intrinseco 

a natureza de uma ordem economica e polftica livre. A forma fraca, com 

autoridade muito maior, mas nao reconhecida, admire que tal regime talvez 

nao fa<_;:a parte da natureza essencial de tal ordem, quando nada porque, sendo 

de concep<_;:ao hist6rica, faltam naturezas essenciais aos pianos institucionais. 

Mas insiste em que qualquer tentativa de abolir e substituir o presente regime 

de propriedade privada por outra forma de organizar as reivindica<_;:oes de 

umas pessoas as outras solapari a liberdade economica e politica, destruindo 

a base de uma economia de mercado cal<_;:ada na iniciativa independente de 

inumeros agentes economicos. 
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Na forma forte ou fraca, o argumento a partir da propriedade leva a 
conclusao de que, numa economia de mercado, baseada, como se sup6e 

deva ser, na forma consagrada de propriedade privada, os direitos ao controle 

dos hens produtivos da sociedade terminarao distribuidos de modo muito 

desigual. A maioria das pessoas precisara vender a mao de obra. Os direitos 

sociais e as poupanc;:as privadas que podem atenuar essa necessidade serao 

em qualquer situac;:ao quase insuficientes para financiar pequenos neg6cios. 

Assim, a predominancia da mao de obra economicamente dependente na 

organizac;:ao de atividade cooperativa numa economia de mercado surge como 

consequencia de uma combinac;:ao do argumento dos imperativos de escala 

e de decisao discricionaria com o das implicac;:6es da propriedade privada. 

A combinac;:ao do argumento de escala e eficiencia com a forma fraca do 

argumento de propriedade depende, para ter validade, da ausencia de meios 

alternativos de organizar uma economia descentralizada numa base que 

reduza e acabe por superar o papel central dessa mao de obra coagida em 

tal economia. E pelo menos possivel deduzir-se de imediato a concepc;:ao de 

uma economia de mercado sem tao forte dependencia do trabalho assalariado 

(seja ele vendido, ou nao, realizado, ou nao, sob coac;:ao economica) a partir 

de um simples exerdcio de analise. 

A ideia convencional de uma economia de mercado mistura duas outras 

nao identicas em termos conceituais e que talvez nao precisem unir-se na 

pratica. Uma delas e a de grandes numeros de agentes economicos, capazes de 

agir por iniciativa propria e de forma independente. Esta formulac;:ao enfatiza 

a multiplicidade dessas pessoas. A outra e o poder absoluto - absoluto no 

ambito e no tempo - desfrutado pelo proprietirio sabre os recursos que 

comanda. 

Nao apenas OS dois lados desta ideia nao sao necessariamente unidos, 

mas, ao contririo, podem ter uma correlac;:ao inversa no fato social e econo

mico. A propriedade unificada na forma moderna e uma construc;:ao mais 

ou menos recente: os varios poderes que une foram em muitos pedodos da 

hist6ria da lei, no Ocidente como fora dele, decompostos e investidos em 

diferentes tipos de propried.rios dos direitos. Sob urn decomposto regime de 

direito a propriedade, esses homens tinham entao reivindicac;:6es simultaneas 
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a diferentes aspectos dos mesmos bens produtivos. (0 feudalismo representa 

urn caso extrema de tal possibilidade.) 

Decompondo-se o direito de propriedade unificado, e investindo os poderes 

que 0 comp6em em diferentes series de proprietirios dos direitos, poderiamos 

criar formas de reivindicac;:6es aos recursos produtivos. Estas, por sua vez, 

talvez limitassem, como fizeram muitas formas de propriedade presentes ou 

passadas, o absolutismo e a eternidade do direito. Ao mesmo tempo, poderiam 

aumentar o numero de agentes com acesso aos recursos basicos e a variedade 

de termos segundo OS quais OS agentes economicos independentes poderiam 

empregar os recursos. Se bem-sucedidos, teriamos aprimorado o primeiro 

lado da ideia convencional de propriedade a custa do segundo. 0 direito de 

propriedade tradicional poderia sob reviver. Contudo, sobreviveria apenas como 

urn regime entre muitos, adequado as formas de atividade economica em que 

ha mais motivo para facilitar e recompensar a iniciativa, assumida com o risco 

do empreendedor e a despeito da descrenc;:a coletiva. 

Uma consequencia dessa mudanc;:a- na verdade, uma das metas priori

tarias - poderia ser a disponibilizac;:ao de mais recursos produtivos e opor

tunidades a mais pessoas de mais formas. Outro resultado talvez fosse tratar 

os imperativos de escala e de poder de decisao discricionario na atividade 

produtiva de modo que, ao longo do tempo, houvesse menos probabilidade 

de organizar a produc;:ao com base num contraste entre representantes do 

capital e vendedores de mao de obra. 

Embora pudessemos fazer tudo isso em teoria, iriamos querer e poder 

faze-lode fato? Tudo depende do sucesso na criac;:ao de regimes alternativos 

de propriedade privada e social, e dos materials conceituais e institucionais 

a mao. Nosso experimento poderia multo bern vir a incluir a permissao da 

coexistencia experimental de diferentes regimes de propriedade privada e 

social dentro da mesma, e agora diversificada, economia de mercado. 

Nao cabe a este trabalho examinar a substancia de tais regimes de proprie

dade, nem as formas em que poderiam emergir dos sistemas atual e hist6ricos 

de apropriac;:ao.14 Urn tema recorrente neste livro, contudo, e que os motivos 

14 Para uma discussao dessas alternativas, ver Necessidades falsas (Boitempo, 2005) e Democracia 

realizada: a alternativa pro ressista Boitem o, 1999). 
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para adotar uma economia de mercado e construir uma economia mundial 

aberta tambem sao os mesmos que justificam experimentar, em cada pais e 

no mundo todo, as formas institucionais do mercado e do livre-comercio. 

As implica<;6es desse argumento especulativo sobre regimes de propriedade 

alternativos para o status do trabalho agora se tornam daras. P6em-se em risco 

as maiores vantagens da troca de mercado e livre-comerdo na medida em que 

o trabalho assalariado, do qual agora dependem em grande parte os sistemas 

de mercado e comercio internacional, deixa de ser livre. Uma importante 

qualidade do sistema de comercio mundial reformado e 0 fortalecimento dos 

impulsos que tornam o trabalho livre cada vez menos semelhante a escravidao. 

A luz desses fatos e argumentos, podemos reformular a pergunta sobre 

mao de obra livre e escravidao e transforma-la numa serie de outras com 

rela<;ao as quais urn programa de reforma do sistema de comercio mundial 

precisa dar respostas praticas. Qual deve ser o status comum do trabalho 

numa divisao de trabalho voltada para o mercado e tornada universal pelo 

regime de comercio mundial? Ate onde precisa ser diferente da escravidao 

o trabalho assalariado (quando apresentado sob coen;:ao econ6mica) para a 

realiza<;ao de fato da ideia de trabalhadores livres de urn mundo livre? Quais 

limita<;6es a desigualdade na remunera<;ao salarial ao trabalho entre diferentes 

sociedades sao factiveis e necessarias para garantir que 0 desenvolvimento 

de uma economia mundial aberta ocorra no terreno de trabalho deveras 

livre? Como a nossa concep<;ao de Hvre-comercio em geral e de vantagem 

comparativa em particular sera modificada pela exigencia de que se apoiem 

num fundamento real, e nao apenas falso, de trabalho livre? 

0 esfon;:o para vincular o livre-comercio a padr6es minimos de trabalho, 

que representa 0 horizonte mais ambicioso do atual compromisso, e incom

petente para a tarefa apresentada por essas quest6es relacionadas. Talvez 

represente, no entanto, urn come<;o se o reexaminarmos e o reanimarmos a 
luz destas ideias. 

0 iivre-comerdo reformado: recondliau;ao de a rnativas 

Essa transforma<;:ao de nosso modo de pensar no livre-comercio sugere 

as principais diretrizes ao longo das quais se deve reformat o atual regime 
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de comerc10 mundial. Ao leva-las em conta, e importante ter em mente 

as limitas;6es citadas no inido: como qualquer exerdcio de imaginas;ao 

programatica, deve-se ver na proposta seguinte o sinal de uma dires;ao e a 

escolha dos pr6ximos passos; e necessaria pesquisar uma dires;ao como essa 

em pontos de relativa proximidade do presente e de relativa disdncia do 

passado (escolho aqui urn ponto arbitrario, nem muito perto nem muito 

remota); e, embora as particularidades de urn programa assim sejam, por 

natureza, circunstanciais e efemeras, a dires;ao que exemplificam as vezes 

contem interesse mais duradouro. 

Pode-se agrupar os elementos da proposta sob o titulo de quatro prin

dpios contrarios que devemos por no lugar dos quatro em cuja base se tern 

estabelecido o livre-comercio hoje na maior parte do mundo. 

Tais considera<_;:6es levam-nos ao contraprindpio que deve ocupar o lugar 

do empenho para maximizar o livre-comercio. Consiste em construir, passo a 

passo, uma economia mundial aberta da forma que melhor ofem;:a promessa 

de reconcilia<_;:ao da abertura global com o espas;o para diversidade, desvio, 

heresia e experiencia nacionais e regionais. 0 objetivo nao e maximizar 0 

livre-comercio; e maximizar a possibilidade de coexistencia entre diferentes 

estrategias de desenvolvimento, sistemas institucionais e formas de vida social, 

e entao, com base nisso, promover 0 livre-comercio. 0 resultado nao e insistir 

no livre-comercio em circunsdncias (como a situas;ao da vantagem relativa) 

nas quais ele desencoraje divergenda institucional e desenvolvimento heretico. 

Tao logo se estabelece o contraprindpio, pode-se desenvolve-lo na dires;ao 

de urn pluraHsmo internacionallimitado. Deve haver limites as experiencias 

nacionais e regionais que o sistema de comercio mundial pode acomodar 

continuando fiel aos interesses praticos e marais que o animam. A filias;ao a 

ordem de comercio global nao deve exigir adesao a qualquer versao institu

cional particular da economia de mercado nem de democracia poHtica. Pode, 

porem, proibir extremos de desautorizas;ao: a eliminas;ao dentro de urn pais 

de oportunidades para iniciativa polftica e econ6mica independente, e em 

consequencia para desafiar a forma estabelecida de fazer as coisas. 

Tais negas;6es de oportunidade a empreendimento descentralizado e 

as;ao contraria solapam o valor das experiencias nacionais e regionais para a 
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humanidade, e nao apenas para os cidadaos do pais em que ocorrem. Elas 

limitam o desenvolvimento de uma economia mundial ao impedir que em

presas, grupos e individuos num pais tomem as inovadoras iniciativas que 

possam incentivar distintivas estrategias e especializa<;6es nacionais. 

A meta formativa do regime de comercio, portanto, deve ser mais a 

reconcilia<;ao de estrategias de desenvolvimento alternativas e vers6es alter

nativas de pluralismo econ6mico, politico e social que a maximizac;ao do 

livre-comercio. Grande parte do esfor<;o precisa ser a moderas:ao da tensao 

entre abertura e diversidade - diversidade tanto de orientac;ao quanta de 

organizac;ao. 

A primeira vista, as consequencias desse compromisso podem parecer 

inteiramente negativas. Mas e ele, de fato, rico nos efeitos pdticos. 0 mundo 

deve multiplicar e nao restringir as oportunidades de os paises optarem por 

nao participar do regime de comercio geral. Tais direitos de op<;ao por nao 

participar precisam ser explkitos e exercidos no ambito de acordos multilate

rais. 0 exerdcio dessa opc;ao enfrentara uma restric;ao natural; o pais perdera 

acesso aos mercados dos outros na medida em que fechar o proprio mercado. 

Deve-se distinguir a expansao do direito a opc;:ao par nao participar do 

regime de comercio geral, durante algum tempo e a certo pre<;o, de qualquer 

isens:ao hist6rica arbitraria, como os pianos de ac;:ao pelos quais os paises 

ricos de fins do seculo XX conseguiram entrincheirar sua protec;:ao agricola 

quando se estabeleceu pela primeira vez a Organiza<;ao Mundial do Comercio 

(OMC). Deve-se assegurar a prerrogativa de optar pela nao partidpac;:ao no 

interesse universal; nao se deve reduzi-la ao status de um odioso privilegio 

desfrutado por aqueles que primeiro se sentaram no banquete. 

Tal postura nao e novidade alguma. Assemelha-se mais de perto as dis

posi<;6es existentes sob o Acordo Geral sobre Tarifas e Comercio (Gatt, sigla 

em ingles) que aos posteriores tratados da OMC. Mas nao se deve entende-la 

como um abandono da defesa de uma economia mundial aberta. Seu efeito 

e evitar qualquer oposic;:ao fundamental entre nossa aposta na diversidade e 

na abertura. Da mesma maneira, sua consequencia sera impedir que o in

teresse na abertura empurre as regras do comercio mundial para urn menor 

denominador comum. Pode-se, entao, criar as regras em detalhe, expressando 
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urn consenso significativo, sem eliminar as experiencias nacionais, inclusive 

com novas formas de pluralismo economico, politico e social que elas sao 

incapazes de contemplar. 

0 direito de ops;ao por nao participar tern importancia na forma de 

pensamento que aqui proponho no contexto da tese de vantagem relativa: 

os beneficios do livre-comerdo podem ser mais limitados e os perigos mais 

pronunciados entre parceiros comerciais que nao estejam em niveis compa

raveis nem em niveis de desenvolvimento muito diferentes; ou seja, em que 

a economia relativamente mais atrasada encontra-se muito perto da relativa

mente mais avans;ada. Nao apenas e necessaria OS paises conseguirem optar 

pela nao participas;ao no regime de comercio mundial para agir a luz desta 

verdade; tambem e necessaria que tenham condis;6es de faze-lo na forma de 

acordos bilaterais espedficos, em vez de por uma retirada generalizada desse 

regime. Qualquer sistema que corte de forma radical o direito a optar pela 

nao participas;ao impossibilitara os paises de agir em conformidade com essa 

proposis;ao. Como resultado, serao condenados pelas restris;6es do plano do 

regime a sofrer mais ou menos livre-comercio do que torna aconselhavel sua 

posis;ao em relas;ao aos parceiros comerciais. 

Introduzir a reconcilias;ao de caminhos de desenvolvimento alternativos 

numa economia mundial, em vez da maximizas;ao do livre-comercio como 

o principia dominante do comercio mundial, talvez pares;a uma mudans;a 

de pouca ou incerta consequencia. 0 significado vai diferir de forma aguda, 

porem, de acordo com as suposis;6es que lhe atribuirmos. 

Para os muitos que acreditam na inexistencia de alternativas importantes, 

e que todos OS paises do mundo vern inevitavelmente COllVergindo para 0 

mesmo conjunto de melhores praticas e instituit;:6es, a substituis;ao talvez 

pares;a uma distras;ao incomoda e mal orientada. Para des, o perigo sera so

bretudo oferecer um pretexto para restringir o livre-comercio e desacelerar a 

convergencia institudonaL Para aqueles outros, porem, que julgam ao mesmo 

tempo possiveis e necessarios os caminhos de desenvolvimento alternativos, a 

substituis;ao parecera monumental. Eles identificarao a oportunidade trans

formativa onde os devotos da convergencia veem apenas a uniao da custosa 

ilusao com o descarado interesse proprio. 
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Nao faz parte do programa intelectual deste livro examinar em detalhe 

as trajet6rias alternativas do desenvolvimento nacional abertas as sociedades 

contemporaneas. 0 fato de existirem tais alternativas, de o desejo mundial 

de reconciliar o crescimento econ6mico com a inclusao social depender 

delas, e que o futuro da crenc;a revolucionaria na ascensao de homens emu

lheres comuns a uma vida melhor e com mais poder dependa, por sua vez, 

dessa reconciliac;ao, sao todas ideias centrais de minha visao. Durante todo 

o caminho de elaborac;ao desse argumento, sugeri alguns dos componen

tes basicos e preocupac;oes compartilhadas dessas alternativas e perguntei 

dentro de que ordem econ6mica mundial e sob qual regime comercial elas 

poderiam florescer. 

Pense em dais enfoques. Segundo uma posic;ao, cujas demandas atraem 

pela modestia, as alternativas sao locais; e a ortodoxia politico-economica a 

qual resistem que reivindica uma autoridade universal. Por que as alternativas 

deveriam espelhar esta ambic;ao imperial? Os paises precisam encontrar seu 

caminho pela combinac;ao de elementos da ortodoxia falsamente universal 

com inovac;oes que refletem as restric;oes e oportunidade locais. 

0 problema e que apenas uma heresia universalizante pode combater 

com efidcia a ortodoxia universal. Uma das duas situac;oes ocorrera. Se o 

desvio da ortodoxia universal for empreendido por motivos apenas pr:iticos, 

tern chance de ser abandonada ao primeiro sinal de dificuldade. A atrac;ao 

gravitacional da ortodoxia se revelara irresisdvel. Se a heresia for adotada 

com base em compromissos religiosos ou culturais que transcendem os im

perativos praticos, talvez contrabalance essa atrac;ao, mas apenas ao custo de 

perder contato com as ideias experimentais que as economias de mercado e 

as politicas democraticas tern em comum. 

De acordo com uma segunda posi<_;:ao, as pr6prias heresias precisam ter 

caracteristicas partilhadas o suficiente para sugerir as sociedades democra

ticas e as economias de mercado contempod.neas uma direc;ao diferente da 

que prevalece agora. As heresias locais devem ter esses atributos comuns e 

oferecer os rudimentos de uma proposta universalizadora se quiserem resistir 

com exito a ortodoxia universal. Lembrem que o proprio liberalismo classico 

do qual despontou a doutrina do livre-comercio foi outrora uma heresia uni-
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versalizadora: expressa e iniciada em paises espedficos, mas que transmitia, 

desde o infcio, uma mensagem a toda a humanidade. 

Nao e apenas, porem, devido as exigencias de oposic;ao bem-sucedida a 

ortodoxia universal que as heresias locais mais bem-sucedidas e importantes 

nao ousam e nao podem ser tao locais, afinal. Isso tambem se deve ao fato de 

todas as sociedades contemporaneas trabalharem com urn repert6rio relati

vamente estreito e inflexivel de arranjos e ideias institucionais. As aventuras 

institucionais e ideol6gicas do seculo XX terminaram; a conclusao deixou as 

sociedades contemporaneas sujeitas a uma pequena lista de opc;6es de vida 

para a organizac;ao das diferentes areas de experiencia social. Este restritivo 

canone institucional e o destino das sociedades atuais. Para derrubar tal 

destino e necessaria ampliar 0 canone. 

A batalha por essa amplias:ao com certeza ocorrera sob duplo patrodnio: 

a brutal rivalidade de Estados, culturas e classe, e o apelo em potencial da 

mais poderosa crenc;a em ac;ao no mundo - a fe na ascensao de homens e 

mulheres comuns a urn poder maior e a urn padrao de vida mais elevado. 

Esta fe exige, se quiser avans:ar, a radicalizac;ao da democracia, o aumento de 

poder econ6mico e educacional do indivfduo, e a constru<;:ao de uma forma 

de crescimento econ6mico e de inovac;ao permanente que seja, tambem, 

inclusiva em termos sociais. 

A luta para expandir, sob esta egide, o atual repert6rio das formas de 

organizac;ao social, politica e econ6mica precisa comec;ar com os limitados 

acordos e ideias institucionais a mao. Recombina-los e renova-los a servic;o 

desse credo ou rivalidade talvez erie maior diferenc;a, com base na democracia 

e experimentalismo. 56 e possivel faze-lo, porem, passando-se primeiro por 

urn estreito portao. 

Esse portao e formado pelas inovac;6es institucionais e ideol6gicas que 

fortaleceriam o poder coletivo de criar nova e valiosa diferenc;a no mundo: 

diferen<;:a nas formas institucionais e no significado moral de uma sociedade 

livre. A identificac;ao de tais inovas:6es e o trabalho da heresia universalizadora 

que hoje se aporia a politica universal e a ortodoxia econ6mica. 

Urn duplo paradoxa da forma a essa realidade. A humanidade pode tor

nar-se mais unificada apenas buscando desenvolver-se em diferentes dires:6es. 
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No entanto, s6 pode desenvolver-se com mais vigor em diferentes direc;:6es 

partilhando alguns elementos de uma pauta comum de aprofundamento 

da democracia, a democratizac;:ao de mercados e a promoc;:ao econ6mica e 

educacional dos individuos. 

A segunda posic;:ao - uma heresia universalizadora oposta a ortodoxia 

universal -, ao contrario da primeira - uma ortodoxia universallimitada 

por heresias locais -, motiva muitas das argumentac;:6es deste livro. Contu

do, a substituic;:ao da maximiza<;:ao do livre-comercio pela reconciliac;:ao de 

trajet6rias de desenvolvimento alternativas como principia organizador do 

comercio internacional pode encontrar apoio e orientac;:ao em qualquer uma 

das posic;:6es. Cada uma lhe da urn diferente sentido. As duas se oporao ao 

ceticismo daqueles que nao acreditam na existencia de alternativas nas quais 

valha a pena pensar e por elas lutar. 

Cada ideia poderosa sobre sociedade tern algum elemento de profeda que 

se concretiza. Cada uma dessas profecias luta com a persistente resistencia dos 

fatos. Definir a reconciliac;:ao de caminhos alternativos de desenvolvimento 

numa economia mundial que se torna cada vez mais aberta ao principia do

minante do sistema de comercio e estabelecer uma maquina para a criac;:ao 

de diferens;a coletiva. E apoiar alternativas construindo urn mundo mais 

seguro para elas. 

0 livre-comercio rmado: experienda com a rma 
da economia de mercado 

0 segundo contraprincipio a assentar-se na fundac;:ao do comercio mun

dial e a resistencia a qualquer tentativa envolver a defesa do livre-comercio 

na imposic;:ao de uma determinada especie de economia de mercado. 

As regras comerciais precisam ser reformuladas quanto a pressupor e 

fomentar enfoques alternativos para a compreensao e organizac;:ao da eco

nomia de mercado. Mais uma vez, este contraprindpio talvez pare<;:a quase 

apenas negativo, embora tenha implicac;:6es afirmativas. Examinem-nas 

em duas areas: 0 ambito e conteudo dos direitos de propriedade, sobretudo 

como aplicados ao tratamento da propriedade intelectual, e a definis;ao e 

tratamento de subsidios. 
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As regras de livre-comercio global devem minimizar exigencias de confor

midade institucional. E manter aberta a possibilidade negada pelos partidarios 

da doutrina convencional de livre-comercio: uma economia de mercado pode 

assumir formas institucionais diferentes das agora estabelecidas - nos ricos 

paises do Atlantica Norte ou em qualquer outro lugar. As form as existentes 

representam urn subconjunto de alcance maior, ilimitado, de possibilidades 

institucionais ou direc;:6es para inovac;:ao institudonal: inovac;:ao na maneira 

de organizar uma economia de mercado propria. 

Esse minimalismo sobre os mercados cria espac;:o para a construc;:ao da 

vantagem comparativa pela ac;:ao coordenada entre governos e firmas. Tam

bern alarga a margem na qual os governos nacionais podem manobrar para 

criar formas da economia de mercado mais indusivas em termos sociais e mais 

capazes de oferecer oportunidade econ6mica de mais modos a mais pessoas. 

Uma lic;:ao da experiencia hist6rica e que talvez seja impossivel ampliar 

radicalmente o acesso a economia de mercado, sobretudo nas circunstincias 

de sodedades muito desiguais, sem modificar a forma na qual se organiza 

essa econornia. Tao logo se fortalece tal experienda com a organizac;:ao da 

economia de mercado, torna-se possivel urn ideal que ate agora nao vimos 

realizado em lugar algum: a coexistencia experimental de diferentes mode

los da economia de mercado, induindo diferentes regimes de propriedade e 

contrato privados, dentro da rnesma economia nacionaL 

0 avanc;:o do livre-comercio universal nao mais se baseara num estrei

tamento de alternativas locais ou nacionais. Nao impedira a busca de uma 

meta que contem grande promessa para a humanidade: a radicalizac;:ao de 

nossa liberdade para combinar fatores de produc;:ao dentro de uma estrutura 

de institui<;:6es de rnercado gerando mais liberdade para inovar sempre o 

conteudo dessa estrutura, e faze-lo, sem crise ou confronto, como parte da 

vida normal de uma economia. 

Esse minimalismo baseado em prindpios tern urn limite, o mesmo 

por tras da ideia de que a meta do sistema de comercio mundial deve ser 

organizar a coexistencia do divergente em vez de maximizar o comercio 

do convergente. 0 limite e a tendencia ao pluralismo economico, social e 

politico, dentro de paises e entre eles, que precisa ser corretamente embu-
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tido nas regras do comercio internacional. E se-lo nessas regras nao apenas 

pelos interesses e valores maiores associados a tal pluralismo, mas tambem 

pelo proprio livre-comercio e seus beneficios economicos: a especializas;ao 

com experimentalismo e mais promissora em termos economicos, alem 

de sociais e politicos, do que a especializas;ao sem experimentalismo. As 

exigencias do experimentalismo percorrem desde a organizas;ao politica e 

economica do mundo todo ate a organizas;ao interna da empresa, o local 

de trabalho e a escola. 

E preciso que as regras de livre-comercio internacional nao cristalizem, 

como exigencia de acesso ao regime que estabelecem, a aceitas;ao de qual

quer sistema particular de direitos de propriedade e contrato. Nao devem 

operar na erronea suposis;ao de que tal sistema e inerente a natureza de 

uma economia de mercado. 0 espirito legal e institucional delas deve ser 

de liberadora mente aberta a gama de modos nos quais se pode organizar 

uma economia de mercado. Tal agnosticismo daria efeito pratico a uma 

doutrina nao aproveitada da ciencia juridica do periodo de 1850-1950: nao 

existe qualquer forma institucional e legal unica, natural e necessaria, que 

uma economia de mercado precise assumir; a diversidade dessas formas 

talvez exija diferentes regimes de propriedade e contrato; e nao se pode 

tornar, de modo significativo, uma economia de mercado mais inclusiva 

sem reorganiza-la. 

Uma especie desse minimalismo sabre direitos privados tern especial 

importancia: a que trata da propriedade intelectual (assunto ao qual retor

na a discussao do quarto contraprindpio). Urn regime de comercio global 

favoravel ao experimentalismo democratico nao precisa esposar 0 sistema 

particular de propriedade intelectual que passou a ser estabelecido nos ricos 

paises do Atlantica Norte e que, com consideravel sucesso, esses paises desde 

enta.o tentaram impor a toda a humanidade. E do carater particular desse 

sistema de propriedade intelectual transformar inovas;6es em hens. Os argu

mentos tradicionais em favor de tal enfoque assemelham-se na estrutura ao 

convencional para a transmissao hereditiria de propriedade: combinam urn 

apelo aos argumentos consequencialistas sabre incentivos para inovar com 

a aplicas;ao de argumentos deontol6gicos sabre as merecidas recompensas a 
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invens;ao. As fragilidades de cada argumento sao remediadas pelo recurso de 

urn ao outro, e os dois juntos tern pretens6es a uma autoridade que nenhum 

deles sozinho poderia desfrutarP 

As atuais disposis;6es para protes;ao de propriedade intelectual nao sao em 

sentido algum uma implicas;ao natural e necessaria do empenho para esta

belecer uma economia de mercado. Sao a razao contingencial e o resultado 

extremo de uma determinada forma de encorajar os inovadores. Ameas;am 

prejudicar os pr6prios interesses que, supostamente, pretendem salvaguardar. 

Hi alternativas. 0 minimo que se pode exigir do regime comercial global 

com respeito a propriedade intelectual e que nao exija, daqueles que a ele 

aderem, que reneguem todas essas alternativas. Por exemplo, alguns paises 

poderiam retornar a urn caminho em que se pensou, mas nao se adotou, na 

Europa do seculo XIX: recompensas a invens;ao financiadas pelo governo e 

financiamento publico de pesquisa em troca da imediata colocas;ao dos in

ventos financiados, e devidamente recompensados em regime de propriedade 

comum da humanidade. Nada nas regras do comercio global deve impedir 

tal experiencia. 

Outro aspecto do minimalismo sobre economias de mercado que o regi

me de comercio global deve adotar e uma decisiva mudans:a no tratamento 

dos chamados subsidios. Aqui o foco nao vai para os caminhos divergentes 

pelos quais uma economia de mercado, mediante urn regime de propriedade, 

pode dar forma a descentralizas;ao do acesso aos meios de produs;ao, mas 

para os diferentes modos em que tal economia pode organizar as relas;6es 

entre empreendimento privado e iniciativa governamental. 

Deveria haver grande prudencia antes de se declarar ilegal uma pd.tica 

sob a alegas;ao de que ela representa urn subsidio. Apenas quando o governo 

intervem diretamente e logo, e gasta recursos, num esfors;o para mudar a 

estrutura de custo de empresas exportadoras e para distorcer as relas;6es 

comerciais que de outro modo prevaleceriam, hi razao para impedir a in

tervens;ao. Mesmo entao, o remedio preferido nao e a proibis;ao absoluta, 

mas a provisao de uma serie de medidas compensat6rias negociadas, que vao 

desde a concessao de favores comerciais, em outro setor, aos paises e neg6cios 

15 Retorno a esse problema mais detalhadamente na pr6xima se<;ao. 
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estrangeiros que possam ter sido prejudicados, ate o pagamento direto aos 

governos de tais nas;6es. 

Os motivos para a inversao da suposis;ao contra subsidios, que e dominan

te no emergente sistema de livre-comercio universal, sao profundos. Chegam 

as preocupas;6es arraigadas que motivam o minimalismo institucional na 

organizas;ao de economias de mercado. 

Primeiro, vimos que o que em termos esd.ticos talvez pares;a ser o trunfo 

de uma alocas;ao baseada no mercado em relas;ao a uma comandada pelo 

governo, pode ser em termos dinamicos uma coisa inteiramente diferente, 

como representar uma as;ao precursora destinada a reorganizar o mercado 

em algum setor. 0 mercado talvez precise ser reorganizado para tornar-se 

mais inclusivo. A reforma radical dos mercados agricolas e de credito nos 

Estados Unidos do seculo XIX oferece exemplos clissicos. 

0 problema representado par uma tentativa para distinguir o mero trunfo 

da alocas;ao do mercado presente da crias;ao de outro mercado, e desse modo 

de uma nova alocas;ao de mercado, e agravado par urn enigma de natureza 

prospectiva e retrospectiva. Muitas vezes nao temos condis;6es de dizer de 

antemao qual e qual - supressao de mercado ou reorganizas;ao de mercado: 

apenas o sucesso na reorganizas;ao de mercado, sobretudo com a finalidade 

de torni-lo mais inclusivo, provari a afirmas;ao. Contudo, o fracasso nao 

bastari para justificar-nos considerar a iniciativa fracassada como urn mero 

subsidio; muitos fracassos talvez sejam necessirios para produzir urn sucesso. 

0 ponto principal, como disse Karl Popper a respeito de enganos na ciencia, 

seri comete-los o mais ripido possivel. 

Segundo, toda a hist6ria da ascensao economica das nas;6es no mundo 

moderno e a da construs;ao politica de vantagem economica, por meio de 

tudo, da guerra ao investimento publico compensat6rio. 0 que o investi

mento publico procura compensar nos primeiros estigios de crescimento, 

na economia como urn todo ou num de seus setores, talvez seja urn fracasso 

de mercado localizado. Tambem pode ser, e mais comumente, a inibis;ao ao 

crescimento resultante da relativa escassez de recursos, instalas;6es, incentivos 

e capacidades que teriam mais densa disponibilidade numa economia mais 

desenvolvida. 
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0 aparente subsidio talvez seja o deus ex machina que torna possivel ir 

de quase nada a alguma coisa. Os paises mais ricos declararem ilegal tal 

investimento compensat6rio na verdade equivaleria a chutar a escada na 

qual ascenderam. 

Como no caso da primeira proposta- por a reconciliac,:ao das trajet6rias 

de desenvolvimento alternativas numa economia mundial cada vez mais aber

ta no lugar da maximizac,:ao do livre-comercio como prindpio organizador 

do comercio internacional-, esta segunda proposta pareced. revolucionaria, 

ou nao, de acordo com as suposic,:oes com que a vejamos. 

A visao dominante implicita na maior parte do pensamento economico 

estabelecido e que uma economia de mercado precisa ter urn conteudo insti

tucional predeterminado para desempenhar a tarefa de eficiente sinalizac,:ao 

e aloca<;:ao que tal pensamento lhe atribui. Parte desse necessaria conteudo 

institucional sera um regime de propriedade privada e liberdade contratual 

semelhante ao que surgiu no correr da hist6ria europeia moderna. Outra e urn 

muro que separe o Estado do individuo ou empresa, e a as:ao governamental 

ou politica publica do empreendimento privado. 

Admitir-se-a, nesta visao dominante, que as regras e disposic,:oes espe

dficas difiram de acordo com a tradi<;:ao legal predominante. Tambem se 

admitira a existencia de espa<;:o para uma significativa margem de varia<;:ao, 

sobretudo na importincia relativa do mercado e do Estado. Quando regula, 

redistribui, ou mesmo produz, o governo diminui, de acordo com essa simples 

concep<;:ao hidraulica, o poder do mercado para dar forma a alocas:ao de re

cursos segundo seu processo interno. Tais varia<;:oes, porem, nada fazem para 

mudar o conteudo institucional fundamental de uma economia de mercado. 

Essa visao torna-se explicita e e defendida as daras em apenas urn dos 

principais estilos de pensamento economico: 0 rotulado no capitulo anterior 

sabre vantagem comparativa de estrategia de pretensao, com a agressiva 

defesa de urn programa institucional espedfico, como a natureza intrinseca 

da economia de mercado e urn indispensavel pano de fundo da liberdade 

politica e economica. A mesma visao, porem, e deixada incontestada pelos 

outros principals estilos de pensamento economico. Os puristas abrigam-se 
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no agnosticismo analitico. Os sofistas aplicam o que se recusam a defender, 

aceitando, na falta de coisa melhor e sem discussao, a identificas;ao do racio

nal - a ideia do mercado - com o real- a estreita gama de variedades de 

economia de mercado que passou a prevalecer no curso da hist6ria ocidental 

moderna. 

Qualquer afastamento do unico tipo reconhecido de economia de mer

cado caira sob suspeita de representar urn deslize em direc,:ao ao dirigismo, 

em urn ou outro modo de intrometer-se no mercado e superar a alocas;ao de 

recursos a qual ele chegaria se conseguisse operar com perfeic,:ao. A defesa 

da regulac,:ao parecera depender da necessidade de corrigir urn "fracasso de 

mercado", compensando as consequencias ate que suas causas possam ser 

remediadas. A ideia de que o que e estaticamente subsfdio - uma aloca<_;:ao 

de recursos que desvirtua a aloca<_;:ao do mercado real ou idealizada- possa 

ter uma dinamica que resulte numa a<_;:ao antecipada de reorganizas;ao do 

mercado (torna-lo, por exemplo, mais inclusivo em ambito social) parecera 

ininteligivel ou falaciosa. E falar em regimes alternativos de propriedade 

privada e social coexistindo em termos experimentais dentro da mesma 

economia parecera perigoso, se nao futil. Tal conversa seria tomada por urn 

ataque nao intencional as categorias de lei privada que se acham no centro 

da economia de mercado. 

Examinada a partir da posi<_;:ao privilegiada em que se encontra essa 

visao, em qualquer uma de suas variac,:6es, a insistencia em que as regras do 

comercio internacional nao podem exigir adesao a qualquer versao particular 

da economia de mercado talvez parec,:a oferecer pouca vantagem, em com

parac,:ao com os danos reais que pode provocar. A vantagem parece pequena 

por nao existir perspectiva alguma de reconstruc,:ao valiosa e fundamental 

da economia de mercado. 0 detrimento e visto como real porque a tentativa 

de agir como se houvesse economias de mercado alternativas (distintas das 

limitadas "variedades de capitalismo") oferecera cobertura para distor<_;:6es 

de comerdo, alem de restrir;:6es no mercado. tolerincia de subsidios exem

plifica esses dois males. 

A importincia da visao minimalista dos mercados nesta segunda proposta 

de reforma do comerdo mundial muda por completo se chegarmos a ela 
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armados da crenc;:a de que tais alternativas sao factiveis e necessarias. Nessa 

visao contrastante, as formas estabelecidas de economia de mercado impedem 

a radicalizas;ao do experimentalismo anarquico. Evitam que a liberdade de 

combinar fatores de produc;:ao se transforme num poder de alcance muito 

maior para recombinar os componentes da estrutura institucional que coman

da a produc;:ao e as trocas. Frustram o desejo mundial de alcanc;:ar uma forma 

de crescimento economico ancorado numa grande e irreversivel expansao de 

oportunidade econ6mica. Tornam a meta de expandir o acesso aos meios 

de produc;:ao refem da eternidade e do absolutismo do direito convencional 

de propriedade. Representam urn cenario hostil para a propagac;:ao por toda 

a economia das praticas avanc;:adas de cooperas;ao propicia a inovac;:ao para 

alem dos limites dos setores avans;ados e favorecidos nos quais essas praticas 

tern mais chance de prosperar. Sao beneficiarias da superstic;:ao que atua a 

servis;o da inibic;:ao e da injustic;:a. 

Nao se deve organizar o comercio internacional como intuito de refor

c;:ar essas formas economia de mercado nem para impor-lhes qualquer 

alternativa especifica. Deve-se organiza-lo para ser o mais neutro possivel 

na concorrencia entre elas. Deve-se evitar transformar os seus adversarios 

em opositores esforc;:o compartilhado desenvolver uma economia 

global aberta. 

As ideias e inovac;:oes institucionais que aprofundam a democracia, de

mocratizam as economias mercado e promovem o progresso educadonal e 

economico dos individuos aportam maior interesse e poder a essas propostas 

a revisao ordem economica mundiaL 16 Assim ocorre tam bern com 

as ideias sobre as trajetorias alternativas do desenvolvimento economico 

nacional. dois conjuntos de ideias sugerem o quanto nos candidatamos 

a ganhar insistindo em que uma economia seja de aberta, nao 

ao movimento de bens e servic;:os, mas, tambem, ao surgimento de alter

nativas institucionais e de desenvolvimento. 

E, no entanto, vital a integridade e autoridade de tais propostas que a 

sua nao dependa do compromisso com conjunto particular 

16 Desenvolvo tais ideias em dois trabalhos programaxicos, Democracia realizada: a alternativa pro

gressista (Boitempo, 1999), e What should the left propose? (Verso, 2005). 



198 A reinvenc;ao do livre-comercio 

dessas alternativas. Em vez de emprestar fors;a a ideia contestada de que o 

mundo converge e deve convergir para uma unica versao da economia de 

mercado, e na verdade de democracia e liberdade, o regime de comercio 

global deve ajudar a deixar o futuro seguir livre. Deve permanecer o mais 

neutro possivel na concorrencia entre vis6es alternativas do futuro social. Da 

mesma maneira e pelos mesmos motivos, deve lutar pela imparcialidade na 

concorrencia entre a visao de que a ortodoxia universal deve ser restringida 

por heresias locais e a convics;ao de que se pode e deve resistir com uma 

heresia tao universalizadora quanto a ortodoxia a que se op6e. 

Se nao houver alternativas valiosas, este minimalismo liberador ajudara a 

desacredid.-las ainda mais ripido, evitando que os remanescentes espectrais 

da fantasia ideologica herdada nos desviem do unico caminho de avans;o 

confiivel. Se houver alternativas valiosas a ser identificadas e desenvolvidas, 

essa experiencia mundial na crias;ao de diferens;a nao apenas ajudad. a revela

las, mas a cria-las. 

0 livre-comercio reformado: a livre movimenta~ao de coisas 

e dinheiro purgada, a livre movimenta~ao de pessoas 

e ideias promovida 

A terceira tabua na plataforma do programa de reforma do regime de co

mercia mundial e uma mudans;a radical nas relas;6es entre livre-comercio de 

hens e servis;os, livres fluxos de capital e livre movimento de pessoas. Minha 

discussao anterior antecipa as implicas;6es dessa mudans;a e sua justificas;ao. 

0 aumento de oportunidades para os livres fluxos de capital deve ser de 

todo desvinculado do desenvolvimento do livre-comercio. As circunsra.ncias 

vao, provavelmente, determinar quando urn pais talvez tenha motivo para 

restringir esses fluxos como parte do esfors;o para erguer urn escudo protetor 

da heresia. As ocasi6es para restringir o movimento de dinheiro que entra 

e sai talvez sejam muito mais comuns nas situas;6es de vantagem relativa: 

aquelas em que urn pais, a uma "disrancia visivel" de alguns dos principais 

parceiros comerciais, seve empenhado nos primeiros esd.gios do esfors;o para 

elaborar uma estrategia subversiva e original de desenvolvimento nacional. 

Assim, nao por regra imposta, mas por uma previsivel concatenas;ao de cir-
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cunsdncias, uma retirada temporiria do livre-comerdo pode coincidir com 

uma efemera restris;ao ao movimento do dinheiro. A longo prazo, a defesa 

dos livres fluxos de capital talvez seja mais bern servida que prejudicada por 

urn regime que evita exigir daqueles que promoveriam essa causa o uso de 

uma camisa de fors;a de conformidade. 

0 lugar concedido, no dogma prevalecente, a simpatia pelo movimento 

de capital devia ser dado em vez disso ao movimento de pessoas. Precisa-se 

embutir essa tendencia nos procedimentos, acordos e regras multilaterais em 

que vive o emergente regime de comercio mundial. Deve ser uma premissa, 

embora uma que possa ser refutada. 

0 gradual fortalecimento do direito da mao de obra a cruzar fronteiras 

nacionais e uma inferencia direta das ideias e conjecturas que justificam a 

confians;a no mercado como urn meio de alocar e combinar recursos. Tam

bern e, por uma grande diferens;a, a mais eficaz contribuis;ao a diminuis;ao 

da desigualdade entre as nas;6es. 

Caso se buscasse a independencia da mobilidade da mao de obra de 

forma rcipida ou incauta demais, as vantagens logo seriam sobrepujadas 

pelos imensos disturbios e reas;6es que isso desencadearia: a deterioras;ao da 

posis;ao da mao de obra relativamente desqualificada e dos direitos da dasse 

assalariada em geral nos paises mais ricos, o insupordvel fardo impasto nos 

ja sobrecarregados regimes de seguridade e direitos sociais nesses mesmos 

pafses, o enfraquecimento das lealdades e identificas;6es quase tribais que, 

em muitas democracias menores e homogeneas em comparas;ao, ajudaram a 

sustentar o apoio ao estabelecimento social-democratico do passado recente, 

e a perda do escasso talento qualificado pelos paises de emigras;ao. 

Cada urn desses problemas potenciais ou reais, porem, pode render-se 

ao efeito cumulativo de uma dosagem prudente, como, por exemplo, a se

quencia de autorizas;6es de trabalho, direitos sociais parciais e direitos sociais 

e politicos completos. Tal sequencia seria acompanhada de provisoes para 

compensar os paises que perdem trabalhadores qualificados em cuja educa

s;ao e treinamento tiveram de esbanjar recursos que nao podem repor com 

facilidade. Essas medidas preventivas e graduais, quando combinadas com 

as imensas fors;as inerciais de apego e habito que dissuadem quase todos, 
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exceto os mais inquietos e propensos a aventuras estrangeiras, devem bastar 

para moderar os perigos de maior mobilidade da mao de obra enquanto 

permitem ao mundo todo aproveitar alguns dos seus beneficios. 

Os primeiros entre os formidaveis obsticulos priticos ao aumento da 

liberdade de movimento da mao de obra sao a amea<_;:a a posi<_;:ao do trabalho 

e ao nivel de direitos sociais nos paises que a recebem, e a perda de talento 

educado nos paises que a enviam. Ha, no entanto, solu<_;:6es para esses pro

blemas intimidantes. Os imigrantes podem ser admitidos em numeros de 

crescimento gradual. Adquirirem direitos sociais e politicos em ordens su

cessivas. Os paises que perdem trabalhadores educados seriam compensados 

pelo investimento na capacita<_;:ao da mao de obra qualificada pelos paises 

que os ganham. 

Os remedios da grada<_;:ao e compensa<_;:ao, por sua vez, mitigam urn perigo 

mais fundamental: a presen<_;:a cada vez maior do estranho, enfraquecendo 

o senso de homogeneidade cultural e coesao nacional, corroeria a base de 

tudo aquilo que, pela solidariedade social pratica, as democracias sociais 

existentes realizaram. Urn consideravel corpo de indicios apoia a visao de 

que urn ativo senso de responsabilidade por outras pessoas - e pelos filhos 

de outras pessoas - s6 com dificuldade transcende as lealdades da tribo. 

E verdade que a democracia social europeia floresceu durante o seculo 

XX num cenario marcado por identifica<_;:ao nacional e unidade etnica. Nesse 

ambiente, revelou-se mais facil do que talvez de outro modo incluir "meu 

concidadao" na resposta a pergunta: Quem e meu irmao? Mas mesmo a 

mais tribal das democracias sociais europeias nao e, e nunca foi, uma fami

lia ampliada: em cada caso, o senso de apego redproco foi forjado na base 

da responsabilidade partilhada e do objetivo comum. A democracia precisa 

multiplicar oportunidades para tais experiencias que criam na<_;:6es: quanto 

mais ricas e profundas se tornam essas experiencias, mais capazes de atrair 

o estranho. Ser capaz de tolerar mais estranheza e urn aspecto de ser mais 

aberto ao novo, e maior abertura ao novo e uma das mais importantes qua

lidades do avan<_;:o de uma sociedade democratica e da cultura que a sustenta. 

Assim, ao refletir sobre as dificuldades que devem ser superadas para 

a mao de obra ganhar maior liberdade de movimento e poder cruzar as 
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fronteiras nacionais, nao basta tratar da amea<;:a que talliberdade imp6e aos 

trabalhadores do Norte e as sociedades do Sul. E necessaria tambem en

frentar 0 desafio que ela apresenta a ideia de nacionalidade estabelecida. 0 

valor da diferenc;a entre na<;:6es num mundo de democracias e permitir que 

a humanidade erie poderes e os desenvolva em diferentes dire<;:6es: distintas 

formas de vida, materializadas em praticas e institui<;:6es caracteristicas. Sob 

a democracia, a profecia deve falar mais alto que a memoria. A distin<;:ao de 

na(_(6es torna-se, num mundo assim, uma inspira(_(ao para a variedade moral 

no seio da humanidade. 

De acordo com uma das fundamentals e falsas premissas da teoria poli

tica liberal, uma democrada liberal deve distinguir entre o direito impessoal 

estabelecido nas institui(_(6es e leis e as vis6es controvertidas do bern adotadas 

pelos individuos. A verdade, porem, e que tal distinc;:ao nao se sustenta. Trata

se de uma virtude da sociedade democdtica abrir-se a uma ampla variedade 

de experiencias e possibilidades humanas. Toda ordem institucional, no 

entanto, encoraja algumas formas de experiencia e desencoraja outras. A 

busca de uma miragem de neutralidade entre diferentes vis6es do bern- urn 

dogma da teoria liberal - atrapalha a luta para alcan(_(ar a verdadeira meta 

de abertura experimental a diferenc;:a, concorrenda e novidade. 

0 encorajamento da espedaliza(_(ao moral na humanidade, incorpora

do em divergentes conjuntos de instituic;:6es, solaparia a liberdade, e desse 

modo a propria democracia, se nao assegurasse, como contrapartida ou 

condi(_(ao, o direito do individuo a escapar da sociedade em que por acaso 

nasceu e ingressar noutra. E predso que ele nao fique atado, pelo acaso do 

nascimento, a uma especializac;:ao pela qual nao tenha simpatia. Por isso, o 

direito de movimentar-se mantem estreita relac;:ao com o valor da divisao 

polftica da humanidade. 

Estas observa(_(6es sugerem por que e preciso substituir o principia que 

concede liberdade as coisas (e ao capital, por analogia), mas a nega a pessoas, 

e o que deve substitui-lo. 0 que deve substituir esse dogma odioso e uma 

predisposic;:ao progressiva para expandir o direito de as pessoas cruzarem 

fronteiras nacionais. Trata-se de uma predisposic;:ao que deve permanecer 

sujeita ao cuidado prudente para alcan(_(ar avanc;:os ainda maiores em pe-
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quenos passos. Deve ser qualificada pelo discernimento da circunst:incia e 

oportunidade. 

Restri<_;:6es seletivas e temporarias ao movimento de dinheiro talvez as 

vezes ajudem urn pais a dar os passos iniciais na realiza<_;:ao de uma estrategia 

subversiva de desenvolvimento nacional. Podem apressar, e nao adiar, o dia 

em que seja possivel ter uma moeda capaz de ser plenamente conversivel. 

Como tais restri<_;:6es aos fluxos de capital as vezes fazem parte das iniciati

vas que comp6em o escudo protetor da heresia no desenvolvimento (como 

discutimos antes), talvez ajudem a por urn pais em desenvolvimento numa 

posi<_;:ao na qual nao seja mais necessaria pagar por uma moeda conversivel 

o pre<_;:o da renuncia a qualquer resistencia desse genero. Nao se necessitara 

alcan<_;:ar uma abertura limitada e superficial em detrimento de uma liberdade 

mais geral e fundamental. A liberdade de movimento para o dinheiro e urn 

expediente, muitas vezes util e as vezes temporariamente perigoso, e sua 

importincia e efeitos formados integralmente pelo contexto no qual e posta 

em funcionamento. Em contraposi<_;:ao, a liberdade de movimento das pessoas 

e uma questao de prindpio, que mantem estreita liga<_;:ao com as principais 

vantagens de uma economia de mercado, sujeita a restri<_;:ao circunstancial e 

prenhe de imensa consequencia pratica. 

A for<_;:a e integridade do movimento gradual que visa a estabelecer urn 

direito universal a mao de obra de cruzar fronteiras nacionais dependem da 

continua<_;:ao de uma transforma<_;:ao ja em andamento em grande parte do 

planeta: a reconsidera<_;:ao das diferen<_;:as entre na<_;:6es como expressao de urn 

principia de diferencia<_;:ao moral e nao como reflexo de uma sucessao quase 

biol6gica. Urn mundo em que a devo<_;:ao aos direitos, aos dons e as capacidades 

do individuo se combina com uma vasta expansao da oportunidade para dife

ren<_;:a e distin<_;:ao em formas de vida coletiva, oferece urn pano de fundo muito 

melhor para a promo<_;:ao de urn sistema de livre-comercio global reformado, 

que outro onde o livre-comercio depende de conformidade nacional e con

vergencia institudonal. E urn mundo em que cada individuo pode, no limite, 

escapar do nascimento acidental num ambiente social e cultural que ele rejeita, 

e fazer suas preferencias triunfarem sobre o destino, sera muito mais receptivo 

a permanente cria<_;:ao do novo que urn onde senega essa liberdade as pessoas. 
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0 quarto principia no qual se deve apoiar urn sistema reformado de 

livre-comercio universal e que seus pianos de a<_;:ao visem a ajudar 0 traba

lho a tornar-se livre de fato. Devem ajudar a diminuir, no trabalho livre, os 

tra<_;:os que, devido a coer<_;:ao econ6mica, ainda o assemelham a escravidao e 

a servidao feudal as quais se destinava a substituir. 0 que esti em jogo e 0 

status do trabalho e dos trabalhadores sob a divisao mundial do trabalho e 

o conteudo pd.tico do status legal do trabalho livre. 

Afirmei que das tn~s formas que o trabalho livre pode assumir- assala

riado, aut6nomo e parceria- apenas as duas ultimas, ou alguma combina<_;:ao 

delas, completa o rompimento com a escravidao e realiza plenamente a ideia 

de uma economia de mercado. A parceria desfruta de uma vantagem sobre o 

trabalho aut6nomo como base de coopera<_;:ao capaz de explorar economias 

de escala. 0 trabalho assalariado, porem, continua a ser em toda parte a 

forma dominante de trabalho livre. A questao agora diante de n6s e saber 

se o desenvolvimento de uma economia mundial aberta sed embutido em 

suposi<_;:6es e pianos de a<_;:ao que limitam ou agravam as caracteristicas do 

trabalho assalariado que o tornam uma realiza<_;:ao incompleta e suspeita do 

ideal do trabalho livre. 

Importa para cada aspecto de nossa experiencia e futuro que o trabalho 

livre seja de fato livre. Impord.ncia para a revela<_;:ao da humanidade a si 

mesma como espirito transcendente ao contexto. Nao menos importante 

para o cariter da economia de mercado. Uma coisa e a forma contratual 

da rela<_;:ao entre patr6es e empregados ser real. Outra, bern diferente, e ser 

uma simula<_;:ao. Importa para as formas provaveis de nossos futuros acordos 

socials e econ6micos se o trabalho nas atuais express6es esd. mais proximo 

ou mais distante da escravidao e servidao. 

0 meio mais imediato para tornar 0 trabalho livre de fato livre e a vin

cula<_;:ao do comercio a padr6es de trabalho. Pelos termos desse vinculo, os 

acordos globais, regionais e bilaterais que estabelecem o livre-comercio sao 

condicionados a uma aceita<_;:ao de padr6es que garantam que o trabalho 

assalariado livre ficad cada vez mais distante da escravidao e servidao. Pe-
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los termos do contrato basico que preservaria esse vinculo, os paises mais 

pobres e menos produtivos se empenhariam em defender padr6es trabalhis

tas sempre mais exigentes, em troca de acesso aos mercados de paises mais 

ricos e tambem da derrubada de barreiras ao livre fluxo de ideias em todo 

o mundo. Destacam-se entre essas barreiras as impostas pelo atual regime 
legal de propriedade intelectual. 

Ha bons motivos para estabelecer em passos pequenos e sucessivos o livre 

movimento de pessoas pelo mundo todo. Nao os ha, porem, para limitar, 

mesmo por algum tempo, o livre movimento de ideias. Deve-se julgar o 

movimento das coisas benefico para a humanidade, na medida em que se 

baseie em medidas que estimulem o movimento de ideias e pessoas. Este 

ultimo excede em poder, na importincia moral e material, o movimento de 

coisas; a considerac;:ao individual mais importante na avaliac;:ao da organizac;:ao 

do movimento de coisas e sua relac;:ao com a organizac;:ao do movimento de 
ideias e pessoas. 

Uma definic;:ao dos padr6es de trabalho que servisse como objeto de 

vinculac;:ao deveria hoje incluir quatro elementos e urn horizonte de desen

volvimento. Essa definic;:ao representa apenas urn modesto aperfeic;:oamento 

de ideias que ja comec;:aram a ter autoridade no mundo todo. 

0 primeiro elemento nos padr6es de trabalho aplicaveis e a proibic;:ao a 

todas as formas, visiveis ou encobertas, de escravidao ou trabalho forc;:ado 

que neguem ao trabalhador a liberdade de vender ou recusar-se a vender sua 

mao de obra. A mesma proibic;:ao se aplica a todas as circunstincias em que 

faltem ou tenham graves deficit~ncias as pressuposic;:6es factuais da autodeter

minac;:ao individual, ou em que se poe em risco a integridade fisica ou moral 

do individuo. Assim, deve-se proibir o trabalho infantil. Como tambem as 

drcunstincias de extrema perigo ou coerc;:ao, a nao ser que o trabalhador, com 

plena informac;:ao delas e nao impelido a aceita-las por medo ou necessidade, 

opte por enfrenti-las em troca de extraordinaria compensac;:ao. 

0 segundo elemento e a proibic;:ao de todas as formas de discriminac;:ao 

arbitraria na distribuic;:ao de emprego e remunerac;:ao. Nao se deve empregar 

nem pagar aos trabalhadores de acordo com preconceitos sem relac;:ao racional 

com o valor das tarefas que realizam. A aceitac;:ao de classificac;:6es arbitra-
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rias entre trabalhadores cria uma situas;ao antag6nica ao reconhecimento da 

personalidade transcendente do individuo em relas;ao ao contexto. Diminui 

a distancia que separa o trabalho livre da escravidao ou da servidao feudal o 

fato de tratar os indivfduos como destinados a urn tipo de trabalho ou remu

neras;ao em virtude da filias;ao a uma categoria social da qual sao impotentes 

para escapar, independentemente do valor do que sabem fazer ou aprender. 

0 terceiro elemento e 0 salcirio minima. 0 trabalhador precisa receber 

urn pagamento que lhe permita sustentar a propria vida e a dos dependen

tes com urn grau minima de dignidade que seja reconhecido e exigido nas 

circunstancias da epoca, comunidade e sociedade. Suponham, em termos 

excepcionais, que o pafs seja pobre e improdutivo demais para garantir-lhe 

urn saLirio como tal. Suponham que esse pais nao possa fazer isso mesmo 

quando sua adesao aos padr6es de trabalho e recompensada por maior acesso 

aos mercados de paises ricos, alem de as ideias, pd.ticas e invens;6es. Em tal 

circunstancia, a remuneras;ao suplementar do trabalhador ou o aumento 

da produtividade do trabalho torna-se responsabilidade do mundo inteiro. 

Nao obter urn salario minima equivale mais uma vez a urn encurtamento 

da distancia entre trabalho livre e escravidao ou servidao fors;ada: a extrema 

necessidade econ6mica ameas;a fazer da forma contratual da relas;ao em

pregaticia mero disfarce e roubar ao trabalhador as exigencias pdticas da 

independencia de iniciativa econ6mica e moral. 

0 quarto elemento e urn meio de organizar as relas;6es entre capital e 

trabalho e, num ambito mais amplo, a vida politica das pessoas que permita 

existencia de uma discussao pacifica sobre os termos nos quais se vended. 

o trabalho. A premissa de tais acordos e que o proprio trabalho assalariado 

dependente e uma forma defeituosa de trabalho livre, alem de representar 

urn rompimento incompleto com a escravidao. 0 direito de associas;ao -

de organizar e fazer greve - e a mais imediata e conhecida expressao dessa 

exigencia. 

Do mesmo modo que deve haver experimentas;ao com as formas da 

economia de mercado, tambem deve haver com as formas de associas;ao. 

0 mais eficaz tipo de organizas;ao sindical, por exemplo, talvez seja o que 

combine os prindpios corporativistas de sindicalizas;ao automatica de todos 
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os trabalhadores numa economia com o principia contratualista de completa 

liberdade para demarcar diferentes posic;6es dentro da estrutura sindical que 

se estabelece. Os movimentos trabalhistas rivais, ligados ou nao a partidos 

politicos, competiriam por posic;ao nessa estrutura assim como partidos 

politicos competem por urn lugar na estrutura do governo. A sindicalizac;ao 

automatica transferiria o dispendio de energia da discussao sobre associar-se 

ou nao para o de como usar o poder resultante da associac;ao em beneficia 

dos segmentos economicamente mais fracas da forc;a de trabalho nacional. 

Daria uma tendencia solidaria e inclusiva a negociac;ao entre empregadores e 

empregados, inibindo a consolidac;ao de nitidas divis6es entre privilegiados 

que mantem empregos bern pagos nos setores da economia de capital mais 

intensivo, altamente produtivos, e os que possuem empregos instiveis e mal 

pagos nos setores da economia privados de capital. E grac;as ao seu poder e a 
massa de filiados, essa sindicalizac;ao automatica tornaria mais provavel que 

as preocupac;6es de seus membros fossem alc~m de reivindicac;oes econ6micas 

e se concentrassem mais em direitos e instituic;6es. 

So se pode compreender de forma mais completa as vantagens da assoda

c;ao no contexto da democracia, e na verdade de urn esforc;o para combinar 

trac;os de democracia representativa e direta. Quanto mais organizada e 

participativa uma sociedade, maior o poder de conceber futuros alternativos 

e elabora-los, e a probabilidade de que o esforc;o para tornar o livre-comercio 

livre de faro chegue ao centro da preocupac;ao social. 

0 que a libertac;ao do trabalho nao pode ter como medida de limite e 
sucesso na obtenc;ao de qualquer parcela da renda nacional. Nao existe tal 

algoritmo. 0 dogma de que o avanc;o do salado real precisa ser vinculado 

aos aumentos na produtividade de trabalho e, afirmei, falso, apesar da dis

seminada aceitac;ao. 0 curso da politica e as instituic;6es da economia e do 

Estado vao influenciar de forma poderosa a parte de renda nacional que cabe 

a mao de obra. Urn persistente atraso, porem, do salario real em relac;ao aos 

ganhos de produtividade estabelece uma conjetura de perigo e injustic;a. A 

ausencia ou fraqueza de uma tendencia ascendente para os salarios significa 

menor pressao, num setor da economia ou na economia como urn todo, para 

a escalada de formas de vida econ6mica cada vez mais produtivas porque 
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usam maquinas nas tarefas repetitivas e ajudam as pessoas a gastarem mais 

tempo fazendo o que ainda nao pode ser mecanizado. 

Os quatro componentes dos padr6es de trabalho apresentados, que se pre

cisa incorporar nas condic;:6es de comercio entre nac;:6es, sao unificados pelo 

horizonte em direc;:ao ao qual avanc;:am. Esse horizonte e o alivio da coerc;:ao 

economica que pesa sobre o trabalho assalariado e a gradual substituic;:ao 

desse trabalho, como o status de trabalho padrao, pelo emprego autonomo 

e associac;:ao. Pode-se reconciliar a substituic;:ao de trabalho assalariado com 

imperativos de escala e disciplina e hierarquia na produc;:ao apenas com uma 

enorme ampliac;:ao da extensao de formas de propriedade social e privada. 

A ocasiao imediata para essa vinculac;:ao do comercio a padr6es de tra

balho e a necessidade de tratar de dois importantes problemas no mundo 

contemporaneo. 0 primeiro e a ameac;:a a situac;:ao dos trabalhadores nos 

paises ricos representada pela formac;:ao de urn pool de mao de obra univer

sal, mais em especial pela chegada de numerosas massas de trabalhadores 

pobres, porem cada vez mais qualificados, na China e India. 0 segundo 

e a restric;:ao imposta a mao de obra nos paises em desenvolvimento para 

compensar a baixa produtividade total dos fatores pela continua repressao 

ao aumento do salario na renda nacional. Essa repressao chega, no limite, a 

formas de opressao e subjugac;:ao que diminuem a diferenc;:a entre trabalho 

assalariado e escravidao. 

Uma resposta parcial imediata aos dois problemas adma e incorporar nas 

condic;:6es legais de livre-comercio os padr6es de trabalho que descrevi, tendo 

como movimento ultimo a diminuic;:ao do trabalho assalariado em beneficia 

do emprego autonomo e da parceria. Os paises mais pobres concordariam 

com tais padroes, segundo supoe essa resposta, em troca de maior acesso aos 

mercados dos paises ricos e as ideias e invenc;:6es que deles emanam. (Mais 

adiante examino o que esse maior acesso as ideias e invenc;:6es exige.) A defesa 

da incorporac;:ao, no en tanto, transcende as justificac;:6es imediatas: o interesse 

e ideal nos quais reside e a construc;:ao de uma economia mundial aberta na 

base do livre-comerdo e o termino da luta para expurgar do trabalho livre 

os residuos de escravidao que continuam a mancha-lo. 
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A experiencia passada sugere que o acordo dos padr6es de trabalho para 

acesso ao mercado e acessibilidade as ideias e inven<_;:6es talvez tenha dois 

conjuntos de efeitos praticos opostos. 

De urn lado, criar a pressao para o aumento da remunera<_;:ao do trabalho, 

proporcionando uma incita<_;:ao para que se suba mais rapido na escala da 

dialt~tica entre nossas atividades repetitivas e as ainda nao repetiveis. Seria, 

entao, como se toda a humanidade se houvesse erguido a urn patamar mais 

alto de produtividade e ambi<_;:ao. 

Do outro, pon~m, pode ajudar a lan<_;:ar algumas economias numa arma

dilha de altos custos da unidade de trabalho. 0 custo efetivo do trabalho 

pode crescer e a produtividade nao aumentar de acordo. A situa<_;:ao mexi

cana, citada antes, exemplifica tal resultado: custos de trabalho que nunca 

podem ser tao baixos quanto os das principais economias onde o trabalho 

sai mais barato, mas sem os ganhos de produtividade que ate mesmo alguns 

dos paises de mao de obra barata (China, India) alcan<_;:aram- ganhos na 

produtividade total dos fatores e na produtividade do trabalho. Essa armadi

lha da produtividade foi armada sem se haver estabelecido qualquer vinculo 

dos padr6es de trabalho com o comercio. 0 aumento dos custos salariais 

resultantes da vincula<_;:ao poderia, porem, piora-la; e o aumento do status 

de trabalho nao resultar num aumento da produtividade do trabalho ou da 

produtividade total dos fatores de produ<_;:ao. 

Dois conjuntos de influencias, urn que distingue caminhos de desenvol

vimento nacional, e outro que caracteriza as disposi<_;:6es da ordem economica 

mundial, tornam mais provivel que prevale<_;:a o resultado benigno - a 

ascensao em vez da armadilha. Essas influencias internas e externas talvez 

ajudem a perpetuar uma permanente revolu<_;:ao na produtividade. 

Por sua vez, as influencias internas podem ser divididas em tres categorias 

de iniciativas. Cada uma foi examinada em partes anteriores deste livro. 

Urn conjunto de influencias trata da prote<_;:ao a heresia na escolha das 

estrategias de desenvolvimento economico. Urn governo precisa rejeitar o 

equivalente funcional atual do padrao-ouro do seculo XIX: a sindrome da 

baixa poupan<_;:a interna; pesada dependencia de capital estrangeiro; liber

dade completa de ir e vir para o capital; fraca vincula<_;:ao entre poupan<_;:a e 
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produc;ao; administrac;ao da d!vida publica no interesse dos que vivem de 

renda, em detrimento dos interesses de trabalhadores e empreendedores; 

disciplina fiscal obtida por cortes nos gastos e investimentos publicos em 

vez de aumentos sustentados na coleta de impastos; e, em geral, abdicac;ao 

de qualquer estrategia nacional. Trata-se de ideias e providencias que tern 

o efeito de atar as maos do governo e sujeitci-lo aos caprichos e vetos dos 

mercados de capital internos e globais. Equivalem a uma emasculac;ao au

toinfligida. Em vez disso, o governo deve mobilizar os recursos naturals, 

financeiros e humanos da nac;ao, revertendo cada urn dos elementos dessa 

sindrome de rendic;ao. No limite, deve organizar uma economia de guerra 

sem guerra. 

A segunda serie de atributos da direc;ao nacional que pode aumentar a 

probabilidade do resultado benigno e que seja marcada pelo empenho em 

tornar a economia de mercado mais inclusiva reorganizando-a. A meta do

minante predsa sera expansao de oportunidades economicas e educacionais. 

0 alargamento dessas oportunidades exigira repetidas inovac;6es nos termos 

pelos quais as pessoas adquirem direitos aos recursos produtivos, e assim, em 

ultima analise, nos regimes de contrato e propriedade. 

T ais inovac;oes induirao mudanc;as nas for mas em que a empresa privada 

possa coexistir com a polltica governamental. Elas nao podem continuar 

limitadas a escolha apresentada pelo modelo americana entre a regulac;ao dos 

neg6cios pelo governo, a disd.ncia, e a imposic;ao de urn programa de ac;ao 

industrial unificado por uma burocracia central. As inovac;6es tambem devem 

facilitar o compartilhamento de recursos pelos produtores privados ao mesmo 

tempo em que des competem, criando redes de concorrencia cooperativa. 

A iniciativa publica deve ser empregada para neutralizar as inibic;6es resul

tantes do atraso relativo e para compensar a dificuldade, nesta circunstincia, 

de se usar uma linha de produc;ao para abrir outra. Tal ajuda, porem, desti

nada a despertar uma febre de atividade empresarial, deve ser acompanhada 

por mecanismos de concorrencia seletivos, capazes de separar os melhores e 

OS piores resultados. Se a concorrencia estrangeira for limitada em razao de 

qualificac;6es que justifiquem a restric;ao a introduc;ao do livre-comercio, a 

competic;ao interna deve tornar-se ainda mais vigorosa. 
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A ampliac;ao de oportunidades educacionais exige uma escola que res

gate a crianc;a da familia e do Estado e garanta-lhe dominio de urn nucleo 

de capacidades genericas conceituais e pd.ticas. Requer uma educac;ao fiel 

ao ideal experimentalista mais focado em soluc;6es e analise de problemas 

do que em informac;ao, em cenario mais cooperativo que individualista e 

autorit:irio, na preferencia pelo aprofundamento seletivo e nao pelo contexto 

enciclopedico e na devoc;ao a dialetica como superior a todos os dogmas. 

0 terceiro grupo de incentivos a uma ascensao continuada da produti

vidade total dos fatores sera a abertura de port6es de acesso aos setores de 

produc;ao avanc;ados: os caracterizados menos pela acumulac;ao de capital 

e tecnologia que pela propagac;ao das pd.ticas de cooperac;ao propicias a 
inovac;ao. Nao se deve permitir que a transformac;ao da produc;ao em per

manente inovac;ao, a mistura de cooperac;ao e competic;ao e a atenuac;ao de 

rigidas divis6es entre concepc;ao e implementac;ao, e tambem entre papeis 

implementadores, so prosperem nas condic;6es favorecidas de setores avanc;a

dos que mantenham apenas vinculos fracos com o resto da economia. T ais 

pr:iticas precisam disseminar-se alem do lugar esperado - as vanguardas de 

produc;ao. Precisam ser introduzidas antes do tempo esperado - a realizac;ao 

do status de pais desenvolvido. Precisam avanc;ar e se disseminar sem urn 

projeto detalhado - mais pelo cont:igio organizado de inspirac;ao descen

tralizada que pelo esquema planejado de urn poder onisciente. Nada disso 

pode ocorrer por acaso. E preciso fazer acontecer, mediante formas diversas 

de iniciativa governamental e de ac;ao social. T ais iniciativas compensam 

a ausencia, em muitos paises relativamente atrasados ou nos setores mais 

atrasados das economias mais avanc;adas, das condic;6es que favorecem esse 

vanguardismo produtivo: educac;ao exigente e alta confianc;a. 

A principal condic;ao internacional que ajudaria a transformar a elevac;ao 

dos padr6es de trabalho num estimulo a continua elevac;ao da produtividade 

total dos fatores e nao numa armadilha de produtividade e 0 livre fluxo de ideias 

e invenc;6es pelo mundo todo. (As invenc;6es mednicas nao passam de ideias 

materializadas em coisas, as formulas tipo regra em que podemos expressar o 

trabalho repetitivo e os dispositivos mecanicos nos quais podemos materializar 

tais formulas.) 0 resultado dessa liberdade seria a diminuic;ao do peso de uma 
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das suposis;6es em que Ricardo baseou a doutrina da vantagem comparativa: 

a distins;ao entre as tecnologias de produs;ao existentes para diferentes paises. 

Deve-se aplicar a todos OS membros do sistema de comercio mundial 

o que foi dito a respeito das ambis;6es dos membros da Real Sociedade da 

Inglaterra do seculo XVII: "[eles] precisam ter os olhos em todas as partes, 

receber informas;6es de cada canto da terra e uma constante inteligencia 

universal; todas as descobertas devem ser-lhes levadas ... "17 

A efetiva disponibilidade das ideias e invens;6es do mundo todo em cada 

parte do planeta nao causaria uma revolus;ao automatica na produtividade; 

muitos passos separam ate mesmo uma ideia ja alojada numa maquina e o 

uso eficaz desta invens;ao med.nica. No entanto, seria imenso o aumento 

da perspectiva de tal revolus;ao e de sua eficada como fors;a continua em 

vez de urn fato unico. 

0 mais forte obsticulo a esse resultado e o regime legal de proprieda

de intelectual estabelecido. Hoje os paises mais ricos tentam estende-lo e 

impo-lo a todo o planeta como uma condis;ao de livre-comercio mundial e 

urn aspecto inerente ao tipo de economia de mercado, que buscam tornar 

universal. Insistem em ve-lo incorporado em todos OS acordos multilaterais, 

regionais e bilaterais. 0 desenvolvimento de uma economia mundial aberta 

deve, ao contririo, vir acompanhado pela radical revisao desse regime. 

A estrutura da argumentas;ao em favor da forma estabelecida de proteger 

propriedade intelectual compara-se a estrutura da defesa da transmissao 

hereditiria de propriedade. A diferens;a reside apenas no resultado: num 

caso, uma perda para a igualdade de oportunidades; no outro, urn dano 

ao interesse comum da humanidade em tornar o trabalho no mundo todo 

menos repetitivo e mais produtivo. 

Em ambas as controversias, destacam-se e combinam-se dois argumen

tos: urn de direito natural, o outro de incentivos indispensaveis. 0 primeiro 

provem do direito pre-politico ou natural: a legitimidade do direito, seja 

por herans;a ou pela cobrans;a pelo uso de uma invens;ao, resultaria de uma 

sucessao ininterrupta de direitos. Nada, alem da origem legitima do direito 

17 Thomas Sprat, 1he history of the Royal Society, editado por Jackson I. Cope e Harold Whitmore 

ones (London: Routledve & K"v"n P"nL 1 g')g n ?0) 
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e da cadeia legitima de transmissao que lhe marcam a vida poderia, nesta 

visao, fundamentar o direito do atual detentor. 

Todo argumento de direito natural compartilha o carater de uma supers

ti<;:ao escravizadora: naturaliza os pianos da sociedade pela nega<;:ao ou radical 

sub~stima<;:ao do carater contingente e construido do direito de propriedade e 

da variedade de formas, cada uma de consequencias muito diferentes para a 

sociedade, nas quais se pode recompensar o esfor<;:o. Tambem confunde a origem 

da preocupa<;:ao pelo fortalecimento e prote<;:ao do individuo contra todas as 

formas de opressao governamental e privada com privilegios que se tornam eles 

pr6prios dispositivos de exdusao e subjuga<;:ao. 0 crucial e que 0 individuo fique 

seguro num refugio de salvaguardas vitais e dota<;:6es economicas e educacionais 

que nao dependam da ocupa<;:ao e qualquer emprego ou Iugar espedficos na 

sociedade. Tais salvaguardas e dota<;:6es sao a unica base confiavel para a capa

cidade do individuo de resistir, mudar e transcender os cenarios em que atua. 

Se o argumento de direito natural e falacioso, o de incentivos e incom

pleto e inconcludente. 0 direito de heran<;:a seria necessaria como incentivo 

a energia e esfor<;:o. Da prote<;:ao exclusivista da propriedade intelectual pelo 

sistema de patente, com o estabelecimento de um monop6lio legal, seria 

exigida a remunera<;:ao dos grandes riscos e investimentos em dinheiro e 

tempo, necessaria ao financiamento da inven<;:ao no Iongo processo, desde a 

concep<;:ao especulativa a realiza<;:ao pratica. 

Esse argumento nao e falso, mas sim real. Seu peso, no entanto, depende 

da natureza dos meios alternativos acessiveis para obter-se o mesmo incentivo 

com menos dana colateral. Pode a concessao de uma heran<;:a familiar apenas 

modesta preservar a grande parte dos efeitos de incentivo da transmissao 

de propriedade hereditaria, considerando-se que a acumula<;:ao de riqueza 

e ajudada par uma legiao de vantagens, poder e preeminencia, cuja for<;:a 

nao depende do direito a enriquecer os seus herdeiros? Pode um sistema de 

recompensas e subsidios - como os experimentados e abolidos no seculo 

XIX - oferecer o encorajamento necessaria a inven<;:ao? Participa<;:6es nao 

excludentes e limitadas nos Iueras, como as que um capitalista de risco pode 

obter nas empresas que ajuda a financiar, bastam para garantir o efeito dese

jado quando as recompensas e os subsidios se revelam insuficientes? 
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0 argumento ruim sobre direito natural e o inconclusivo sobre os incen

tivos nao se tornam bons e conclusivos sendo, como o sao na pratica, indis

tintamente combinadas, disfar<;:ando-se a fraqueza de cada urn apelando-se 

ao outro. 

Temos urn grande interesse em encontrar alternativas pdticas para urn 

regime que inibe as pessoas em todo o mundo de participar com mais pleni

tude dos produtos da engenhosidade humana e que amea<;:a diminuir o valor 

do trabalho livre como incita<;:ao a revolu<;:ao permanente na produtividade 

total dos fatores e do trabalho. 

Pensem agora, a luz dos td:s contraprindpios anteriores, este quarto 

contraprindpio dos que governam o regime de comercio mundial. 0 evi

dente tema deste livro foi o movimento de mercadorias (bens e servis;os) 

pelas fronteiras nacionais. Urn dos temas velados e o movimento de pessoas 

e ideias por essas mesmas fronteiras. 0 maximo que podemos esperar do 

movimento de mercadorias seria que fosse as vezes util, embora precisemos 

reconhecer que as vezes e prejudicial. 

0 movimento de pessoas e ideias e muitissimo mais util que 0 de merca

dorias como fonte de maior igualdade, alem de maior riqueza e poder, para 

toda a humanidade. Tanto o de pessoas quanto ode ideias tern o potencial 

para dar uma contribui<;:ao ao crescimento economico e a inova<;:ao tecnol6gi

ca ou economica que sobrepuja qualquer contribui<;:ao que temos recebido, ou 

podemos algum dia esperar, do movimento mundial de mercadorias. Tanto 

o movimento de pessoas quanto o de ideias trazem embutida uma irresistivel 

for<;:a equalizadora: pelos mecanismos de cada urn, o crescimento econ6mico 

e a igualdade social podem aliar-se, em vez de opor-se. 

0 movimento de pessoas e ideias e, porem, mais que util, sacrossanto. Faz 

parte do processo pelo qual o conjunto da ra<;:a humana se torna ao mesmo 

tempo uno e diverso, e a si rnesmo rnais divino, afirmando nos individuos 

e na especie sua preeminencia sobre os mundos social e cultural espedficos 

que constr6i e habita. 0 movimento de pessoas e o movimento de ideias 

as vezes nos perturbam e assustam, impelindo-nos de volta a nos mesmos. 

Tambem podem a reinventar e refazer nossos interesses, ideais 
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e ate identidades, ao comes;ar a separi-los dos cenarios aos quais em geral os 

associamos. Cada urn deles e, portanto, urn convite a abrirmo-nos ao novo, 

num mundo em que todo homem e mulher tenham uma melhor chance de 

tornar-se o original que imaginam ser. 

Deduz-se desta linha de raciodnio que urn dos mais importantes padroes 

pelos quais julgar quando 0 movimento de mercadorias e util ou prejudicial 

e determinar quando promove ou regride 0 movimento de pessoas e ideias. 

Atribuir ao movimento de mercadorias a santidade que por direito pertence 

ao de pessoas e de ideias e, mais que urn engano economico e politico, uma 

pervers:io espiritual, manchada pela idolatria, a confus:io do espirito vivo, 

transcendente e personificado com objetos sem vida. 

0 mesmo modo de pensamento exemplificado por esse vinculo entre 

padroes de comercio e trabalho deve estender-se por analogia a ligas;:io entre 

padr6es de comercio e a protec;:ao da natureza. 0 carater distinto do proble

ma, porem, exige que essa ligac;::io tenha caracteristicas ausentes do vinculo 

com os padr6es de trabalho. 

Alguns dos motivos para incorporar padr6es ambientais aos acordos 

comerciais sao conhecidos. Funcionam para impedir a disseminac;::io de 

formas insustentiveis de crescimento economico. Tern o potencial de unir 

a humanidade em defesa de urn interesse universal, induindo evitar a mu

danc;:a climatica destrutiva. S:io uma exigencia de justic;:a entre gerac;:6es, 

impedindo que se realize o enriquecimento dos vivos ao custo da privac;::io 

dos que ainda n:io nasceram das vantagens espirituais e materiais da natureza 

menos deteriorada. Ha, porem, outros motivos para vincular o comercio aos 

padroes ambientais. 

Urn desses motivos e que a press:io para produzir e crescer sob a restric;::io 

de protes;:io da natureza talvez tambem possa encorajar a inovac;::io tecnol6gica 

e organizacional, e contribuir para uma permanente revoluc;::io na produ

tividade. A depredac;::io da natureza n:io e apenas urn erro que cometemos 

conosco mesmos e nossos descendentes; tambem e uma forma facil de iludir 

a press:io para fazer mais com menos, como se devessemos saquear a natureza 

para evitar a cobranc;:a de taxas a nossa propria engenhosidade. 
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Mais uma vez, no entanto, a pressao intensificada pode ter dois resultados 

opostos: urn impulso refor<;:ado para o aumento sustentado da produtividade 

total dos fatores e do trabalho, ou uma queda maior na armadilha da baixa 

produtividade. 0 fardo e o perigo tern mais probabilidade de se abater com 

mais for<;:a nos paises em desenvolvimento, menos capazes de suporti-los. 

Mais uma vez, essa possibilidade exige que tais paises sejam compensados 

pela adesao aos padr6es ambientais mediante a amplia<;:ao de acesso aos 

mercados das economias ricas e as ideias e inven<;:6es do mundo todo. Tais 

compensa<;:6es, contudo, tambem podem revelar-se inadequadas. Precisam 

ser suplementadas de duas formas. 

0 primeiro suplemento e 0 uso de uma escala de crescimento gradativo. 

Os padr6es devem relacionar-se a amplas categorias de desenvolvimento e 

produtividade, baixas, inicialmente, e mais exigentes a medida que 0 pais 

ascende nessa dassifica<;:ao. Se o mundo, sobretudo o rico, quiser urn crono

grama mais d.pido, deve pagar para obte-lo, com transferencias diretas em 

dinheiro e amplia<;:ao do acesso aos mercados. Alem disso, nao haved. base 

alguma para propor uma escala crescente de padr6es ambientais aos paises 

em desenvolvimento se, nesse mundo rico, existirem poderes que resistam a 

aplica<;:ao de tal escala para eles pr6prios (o caso dos Estados Unidos hoje). 

0 segundo suplemento trata da questao apresentada quando houver interesse 

em restringir, em beneficia da humanidade, a forma de desenvolvimento de toda 

uma regiao localizada num pais individual. Trata-se da forma extrema de urn 

problema difuso; urn sacrifido desigual para garantir urn beneficia universal. 

Semelhante dificuldade as vezes surge mais indiretamente quando as restri<;:6es 

ambientais recaem num ambito de tecnologias ou neg6cios para os quais urn pais 

espedfico tern grande potencial em decorrencia da vantagem comparativa. Em 

tais casos, a mesma solu<;:ao generica as vezes e adequada: 0 mundo deve pagar 

com amplia<;:ao do acesso ao mercado ou transferendas diretas de dinheiro. 

A utilidade de tal solu<;:ao esti na sua capacidade de ampliar as possi

bilidades de salvaguardar interesses comuns dos parceiros num sistema de 

comercio global, minimizando ao mesmo tempo as restri<;:6es a diversidade 

experimental entre eles. Tanto a meta quanto o metodo podem aplicar-se a 

quest6es muito alem do contexto das preocupa<;:6es ambientais. 
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A justificac;:ao final para uma vinculac;:ao entre comercio e padr6es am

bientais permanece. Vai direto ao imago da visao de humanidade que anima 

o argumento deste livro. A ideia central nessa visao e que somas maiores, 

em termos individuais e coletivos, que os mundos sociais e culturais que 

construimos e habitamos. Para nos, nao pode haver estrutura de referenda 

final, urn contexte institucional ou conceitual que poderia servir como nosso 

lar definitive e acomodar as variedades de experiencia que temos o poder de 

criar e razao para valorizar. A impossibilidade de tal estrutura de referenda 

tern duas grandes implicac;:6es. 

A primeira e que temos urn interesse em criar estruturas institucionais e 

conceituais que, por facilitarem sua propria revisao, nos permitem separar a 

diferenc;:a entre estar dentro e estar fora delas. Essa mudanc;:a na relac;:ao, que 

passa de uma restric;:ao estrutural para uma liberdade que desafia a estrutura, 

e a coisa a mais proxima (e quase tao boa quanta) do contexte abrangente e 

insuped.vel que nao podemos e nao devemos almejar. 

A segunda implicac;:ao e que precisamos tornar-nos diferentes uns dos 

outros, como coletividades e como individuos, se quisermos tornar-nos maio

res. A humanidade pode desenvolver seus poderes apenas se os desenvolver 

em diferentes direc;:6es e alojando formas contrastantes de vida nas distintas 

ordens institucionais. 

Complicar nossa relac;:ao com a natureza e encontrar urn esdmulo adicio

nal para essa diversificac;:ao transformadora e indispensavel. Se essa relac;:ao 

restringir-se a uma escolha entre depredac;:ao e deleite, entre natureza como 

combusdvel a ser saqueado e usado, e como jardim, para confortar e distrair, 

nossas relac;:6es com o cenario natural da vida em sociedade oferecerao pouca 

ocasiao para reinventarmo-nos. 

Suponham, porem, que organizemos a vida economica, nos Estados sepa

rados onde a humanidade permanece dividida e no mundo como urn todo, 

para favorecer uma multiplicac;:ao de formas de lidar com a natureza que fuja 

ao contraste entre uso instrumental e envolvimento nao instrumental. Estas 

formas mistas inspirarao, na verdade exigirao, novas formas de organizac;:ao 

social e economica. A protec;:ao da natureza ted. entao diversidade e tambem 

eficiencia sustentadas; ted. ajudado a inspirar a reinvenc;:ao da sociedade. 
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e as possibilidades da economia 

ste livro talvez seja lido erroneamente como uma polemica contra 

o livre-comercio. Nao e. Sua imediata preocupa<;ao e propor uma 

mudan<;a na forma como entendemos os beneficios e perigos do 

livre-comercio entre os paises. 0 entendimento que apresento resulta numa 

visao de como construir uma economia mundial aberta sem prejudicar 

alguns de nossos mais importantes interesses materiais e marais. Se minha 

meta mais proxima e reinventar 0 livre-comercio, minha motiva<;ao mais 

profunda e defender uma mudan<;a na forma como pensamos os mercados, 

a divisao de trabalho e a rela<;ao de produ<;ao e troca no quadro de nossa 

experiencia social. 

E impossivel desenvolver e afirmar essa visao do comercio internacional 

sem expandir - ate radicalmente - 0 contexto da analise tradicional, nao 

apenas do comercio, mas da vida economica em geral, e abandonar algumas 

das suposi<;6es em que se apoiou essa analise. 

Uma dessas suposi<;6es tern aver com a visao da rela<;ao entre a ideia 

abstrata de mercado, interno ou global, e os detalhados planos de a<;ao institu

cionais e legais pelos quais se deve realizar essa ideia. Nao ha passagem direta 

de uma a outra. U rna economia de mercado nadonal pode ser organizada de 

formas muito diferentes, em numero ilimitado, com consequencias muito 

diferentes para OS aspectos economicos e nao economicos da vida social. A 
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mesma considerac;ao aplica-se ao conceito de economia mundial aberta. En

quanta nao levarmos a serio essa verdade, ou fingirmos aceiti-la em principia 

embora nao a levemos em conta em nossa pritica analftica e argumentativa, 

nossas ideias explanatorias e programaticas sobre o livre-comercio permane

cerao na sombra de preconceitos desconhecidos e injustifidveis. 

A segunda suposic;ao trata do cenario politico das decis6es econ6micas. 

N enhuma premissa da forma de pensar e mais fatal para nosso metodo de 

identificac;ao de alternativas econ6micas e, por conseguinte, da compreensao 

de realidades econ6micas, que a falta de imaginac;ao sobre as consequencias 

das instituic;oes politicas para as alternativas econ6micas. Porque nao existe 

uma {mica forma de economia de mercado que possa ser considerada natural, 

e porque nenhuma economia de mercado e capaz de definir suas proprias 

premissas institucionais e ideologicas, nao ha como escapar da escolha poli

tica, nem mesmo no que diz respeito a organizac;ao e a correc;ao do mercado, 

seja num pais ou no mundo. 

Mas quem e o agente capaz de formular urn interesse coletivo que trans

cenda o interesse proprio de facc;6es e classes espedficas na sociedade? Quem 

pode escolher as pressuposic;oes sem servir de instrumento da imposic;ao 

enganosa e predatoria de interesses de facc;ao e de classe que usam o poder 

do Estado contra o conjunto da sociedade? Dizer que nao existe resposta a 

esta pergunta e entregar 0 futuro da sociedade nao as forc;as do mercado -

urn fantasma de nossas superstic;6es - mas aos interesses predominantes 

no tipo de ordem de mercado particular por acaso estabelecida. Dizer que a 

resposta a esta pergunta esta na atrac;ao por urn despotismo esclarecido ou 

burocracia despotica capaz de elevarem-se acima dos interesses particulates 

em competic;ao e tornar o futuro da sociedade refem das ambic;oes e pre

conceitos do pseudossalvador. E sacrificar a descoberta coletiva ao dogma 

investido de poder. Procurar a resposta a esta pergunta em uma formula de 

politica democratica preestabelecida, como as variedades de democracias 

representativas agora prevalecentes nos ricos paises do Atlantica Norte, e 

cometer com a democracia o mesmo erro que o pensamento convencional 

comete com os mercados, identificando o ideal politico incompleto com 

suas formas contingentes e defeituosas. Como essas formas continuam a 
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inibir a transforma<_;:ao da sociedade e a fazer a mudan<_;:a esperar a crise, 

tambem permitem que alguns interesses continuem a imperar sobre outros 

na sociedade e na economia. 

Ha apenas uma resposta aceitivel a pergunta de quem deve falar em 

nome do interesse publico em materia de politica economica e tudo mais. 

Trata-se do aprofundamento da democracia com institui<_;:6es que elevem o 

n1vel da participa<_;:ao popular na politica, combinando aspectos de demo

cracia representativa e direta; a promo<_;:ao da rapida resolu<_;:ao do impasse 

entre governo e politica; a cria<_;:ao de metodos para subverter e reorganizar 

praticas e organiza<_;:6es que deem origem a exclusao e a desvantagem sociais 

consolidadas; a amplia<_;:ao do acesso dos indiv1duos a qualifica<_;:6es educa

cionais e economicas, em bases sustentaveis, sem que esse acesso dependa 

de qualquer ocupa<_;:ao espedfica; a habilita<_;:ao da sociedade para a tarefa de 

equilibrar suas apostas experimentando, em setores e localidades espedfi

cas, modelos alternatives a sua principallinha de evolu<_;:ao; e, dessas varias 

maneiras, diminuir a dependencia da mudan<;:a em rela<_;:ao a calamidade e 

debilitar o poder do passado sobre o futuro. 

56 se pode alcan<_;:ar tal radicaliza<_;:ao do prindpio de experimentalismo 

democritico pela renova<_;:ao do estreito repert6rio de acordos institucionais 

aos quais as sociedades contemporineas continuam atadas. Urn dos principais 

beneflcios e o de evitar que tenhamos que recorrer a programas politicos que 

exigem tratamento desigual de diferentes atividades economicas. Ele nos 

fornece meios priticos com os quais respondermos a queixa de que embora 

tais programas poHticos possam ser justificados em teoria, sempre serao 

corruptos na pritica. Estes meios nao permitirao que os poderes de governos 

sejam usurpados por interesses ego1stas. 

A alternativa a falsa ideia de uma maquina de movimento perpetuo de 

uma ordem de mercado que nunca precisa ser reinventada e refeita, mas ape

nas beneficiada por corre<_;:6es e compensa<_;:6es, e a democracia, reinventada e 

refeita. Neste sentido, alguns dos enigmas te6ricos da economia tern apenas 

solu<;:6es priticas. Tais solu<;:6es, porem, nao sao economicas, mas priticas. 

A terceira suposi<_;:ao relaciona-se ao cariter e virtudes da divisao do tra

balho. 0 livre-comercio internacional, com base na vantagem comparativa 
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preestabelecida ou construfda, nada mais e senao urn caso especial da clivi

sao do trabalho. As imagens da fabrica de alfinetes de Adam Smith, com o 

dominio da especializa<_;:ao hierarquica, e do reino da escassez de Karl Marx, 

em que a coerciva extra<_;:ao do excedente continua sendo a condi<_;:ao indis

pensavel de progresso pratico, continuam a formar nossas ideias economicas. 

Penetram, de inumeras formas insuspeitadas, tanto nas ideias dos adeptos 

do livre-comercio quanta nas dos protecionistas. 

Mas d~m-se tornado guias cada vez menos uteis para entender nossa 

situa<_;:ao. Nao a fabrica de alfinete, mas aroda do moinho da perpetua ino

va<_;:ao; nao a coercitiva extra<_;:ao de mais-valia, mas o sucesso na difusao por 

toda a vida economica e social de urn conjunto revolucionario de priticas 

de coopera<_;:ao propfcias a inova<_;:ao, esses sao OS novos caminhos que levam 

a riqueza. 0 futuro esta em empregar trabalho produtivo, expresso em for

mulas por sua vez incorporadas em maquinas, a fim de economizar mais de 

nosso importante recurso, tempo, para as atividades que nao aprendemos a 

mecanizar. 0 que parecia o principal caminho na historia da especializa<_;:ao 

da produ<_;:ao, exemplificado pela fabrica de alfinetes de Adam Smith, acabou

se revelando apenas urn desvio iniciaL Nossa visao da divisao do trabalho 

internacional precisa obrigatoriamente refletir nossa compreensao da divisao 

do trabalho em geral. 

A quarta suposi<_;:ao tern a ver com a rela<_;:ao entre a eficiente aloca<_;:ao de 

recursos num momento esratico no tempo, com base em disposi<_;:oes para a 

organiza<_;:ao da economia de mercado e a divisao de trabalho que podemos 

admitir como certas, e a capacidade de continuar a experimentar novas 

institui<_;:oes e praticas e novas formas de fazer coisas nas atuais institui<_;:oes 

e praticas. 0 conhecido contraste de eficiencias esraticas e dinamicas nao 

faz justi<_;:a ao ambito e profundidade do problema. A questao importante 

e evitar ficar preso a metodos para a organiza<_;:ao da economia de mercado 

e a divisao de trabalho que limitem sem necessidade e justifica<_;:ao o que 

Karl Marx chamou de desenvolvimento das for<_;:as produtivas da sociedade. 

A meta e evitar render-se as suposic;:oes deterministas que mancharam a 

teoria do proprio Marx sobre a relac;:ao entre for<_;:as produtivas e institui<_;:oes 

economicas, com a concep<_;:ao de uma preordenada sequencia de modos de 
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produc;ao, cada urn deles urn sistema institudonal indivisivel impulsionado 

por inexodveis leis de transformac;ao. 0 objetivo e desenvolver 0 poder de 

inovar nas pr6prias formas da economia de mercado e da divisao do trabalho, 

sem precisar de crise e calamidade como condic;6es de mudanc;a. 

Nossas ideias sobre cada regime nacional ou mundial de troca basea

da no mercado precisa sempre funcionar em dais niveis. Num- aquele 

no qual a analise economica sempre e por tradic;ao atuou - levamos em 

considerac;ao apenas a liberdade de negociar bens e servic;os e combinar, 

na produc;ao, pessoas, ideias e insumos. Em outro nivel - no qual uma 

forma de pensamento menos supersticiosa predsa aprender a movimentar

se - examinamos a liberdade de revisar, parte por parte e passo a passo, a 

estrutura das disposic;6es e suposic;6es institucionais nas quais negociamos 

e combinamos. Nosso raciodnio no primeiro nivel deve ser informado pelo 

nosso pensamento no segundo. 

Urn conjunto de disposic;6es, para urn pais ou para o mundo todo, que 

parece representar bern urn ideal de livre troca, quando visto apenas no 

primeiro nivel, talvez parec;a deficiente, de forma intoledvel e desnecessaria, 

quando reconsiderado no segundo nivel. E o que ocorre com o plano agora 

em andamento para estabelecer uma versao de livre-comercio seletiva, odiosa 

e antiexperimentalista como o coroamento de uma economia mundial. Tam

bern e o que acontece com as formas de economia de mercado agora estabe

lecidas nas mais bem-sucedidas economias do mundo e que sao identificadas 

por todas, exceto pelas mais puras- e, tambem, mais vazias -, formas de 

analise economica COffiO OS indispensaveis instrumentoS institucionais de 

alocac;ao eficiente de recursos. Levada ao extrema, a insistencia em pensar 

ao mesmo tempo nesses dois niveis tern o potencial de revolucionar nossas 

atitudes em relac;ao a organizac;ao de economias de mercado e ao atual curso 

da globalizac;ao. 

Seria paradoxal e autodestrutiva a fe num mercado mundial, desenvolvido 

sob o estandarte do livre-comercio, que resultasse numa dogmatica restric;ao 

de nossos poderes de experimentac;ao descentralizada e divergente. Nao basta 

experimentar em prodw;:ao; precisamos fazer a experiencia com as 

formas de experimentac;ao, em ambito global e locaL Caso contririo, trai-
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mos os motivos praticos que nos levam, para inicio de conversa, a preferir a 

descentraliza<_;:ao ao centralismo economico. 

A quinta suposi<_;:ao trata da rela<_;:ao entre eficiencia e diversidade. A tra

di<_;:ao dominante do pensamento economico concentra-se em mecanismos 

para selecionar as mais eficientes solu<_;:6es dos problemas de produ<_;:ao e troca. 

Admite como certa a diversifica<_;:ao dos materiais - desde diferentes hens 

e servi<_;:os a diferentes tecnologias, praticas, acordos e ideias - aos quais se 

aplicam esses mecanismos seletivos de eficiencia. A estrutura institucional 

herdada do mercado, de vez em quando ajustada, e tratada como suficiente 

para assegurar o requisito da riqueza de experiencias na vida economica. 

Nao podemos, porem, tomar como certa a cria<_;:ao da diversidade. Ela 

representa pelo menos metade do esfor<_;:o de constru<_;:ao do progresso econo

mico. E uma tarefa, nao urn dado. Em desenvolvimento economico e neces

saria despertar uma febre de construtiva atividade empresarial e agir contra 

as inibi<_;:6es e deficiencias de atraso relativo, e depois sujeitar os resultados 

dessa atividade febril a implacivel sele<_;:ao competitiva. Assim, em termos 

mais gerais, nos mecanismos de uma economia e vital perguntar a cada vez 

0 que sera selecionado e 0 que diversificara: OS imperativos de eficiencia e 

diversidade tern de ser realizados urn em rela<_;:ao ao outro. 

Esta proposi<_;:ao de aparente inocuidade exige que reconsideremos muitas 

de nossas mais estimadas suposi<_;:6es economicas, incluindo aquelas sobre os 

beneficios e perigos do comercio internacional e o caminho desejavel para a 

constru<_;:ao de uma economia mundial aberta. Enfatiza as raz6es de querer

mos regimes alternativos de propriedade e contrato, e rela<_;:6es variadas entre 

governo e empreendimento privado, para coexistir de forma experimental 

dentro da mesma economia de mercado. Tambem revela o distintivo valor 

economico da divisao politica da humanidade, a propria premissa do co

mercio internacional e, ao mesmo tempo, urn assunto sobre o qual a teoria 

do comercio, e a economia como urn todo tern estranhamente tido pouco 

ou nada a dizer. 

Estas considera<_;:6es talvez pare<_;:am irrepreensiveis quando apresentadas 

como abstra<_;:6es. Nao podemos, porem, leva-las a serio sem mudar o modo 

como pensamos o comercio mundial e como o organizamos. 
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Ao reinventar o livre-comercio, a revisao das suposi<_;:oes de nossas ideias 

sabre comercio precisa vir acompanhada pela expansao do ambito dessas 

ideias. 0 valor da diferen<_;:a institucional, as exigencias de inova<_;:ao insti

tucional, a natureza da maneira que nos possibilitara renovar e aumentar o 

restrito repertorio de acordos institucionais aos quais as sodedades contem

poraneas permanecem presas, agora que se esgotaram as calamitosas aven

turas ideologicas do seculo passado - todos esses topicos revelam-se vitais 

a qualquer tentativa de elevar-se acima dos termos tradicionais do debate 

entre defensores do livre-comercio e protecionistas. 

Tocamos aqui a natureza, OS limites, e a agenda da teoria economica e 

das ciencias sociais relacionadas. Desde a ascensao do marginalismo, em fins 

do seculo XIX, a tendenda preponderante na economia foi buscar tornar-se 

imune a controversia causal e normativa. Reivindica<_;:oes causais e suposi<_;:6es 

normativas precisam, neste modelo de pensamento formal e austero, ser 

importadas de fora do aparato analitico. Fazem parte das condi<_;:oes ou das 

estipula<_;:6es delimitadoras com as quais a analise economica deve trabalhar. 

0 resultado e urn metoda de pensamento que consegue poder explicativo 

e argumentativo apenas com a ajuda de ideias que ele proprio nao consegue 

gerar ou justificar. Precisa obter emprestadasestas ideias, como a doutrina 

convencional do livre-comercio tomou emprestadas ideias sobre a divisao 

do trabalho que se revelaram falsas. Sua imunidade e comprada ao risco 

da vacuidade. Nem sequer desfrutari do poder da matematica pura- da 

sintetica de Kant a priori - para estabelecer rela<_;:oes ao mesmo tempo 

formais e surpreendentes. -Tendo lhe sido negada a capacidade de en tender 

a realidade com a compreensao do que, sob pressao de diferentes iniciati

vas e circunstincias, esta realidade poderia tornar-se, tal pratica de analise 

economica continuara a ser para sempre a sombria disciplina de restri<_;:oes 

e pros e contras. 

A alternativa intelectual nao e dissolver o rigor analitico numa explo

ra<_;:ao ilimitada da materia de estudo de todas as outras ciencias sociais. E 
retornar ao caminho que a economia abandonou quando adotou a estrategia 

de imunizar-se contra obje<_;:oes controversas de natureza causal e prescri

tiva: redescobrir e reorientar o caminho percorrido no periodo de Smith 
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a Marx. Naquele antigo modo de pensar, a economia ofereceu e justificou 

urn complexo de ideias causais e ideais sociais. Lutou para estabelecer 

relac;:ao entre a produc;:ao de mercadorias, as estruturas da sociedade e os 

poderes da mente. 

Nao podemos mais trabalhar com as premissas daqueles economistas 

pre-marginalistas. 0 pensamento deles sofria de uma forma precoce das 

superstic;:6es que continuam a ameac;:ar o nosso: uma radical subestimac;:ao 

da pluralidade de trajet6rias institucionais alternativas que pode seguir o 

desenvolvimento de nossas capacidades produtivas, urn exagero, inimigo do 

experimentalismo e da democracia, da necessidade de hierarquia e especiali

zac;:ao, uma vontade de dar a ultima palavra a hist6ria, em vez de assegura-la 

para nos mesmos. Entretanto, o esforc;:o para trabalhar com uma disposic;:ao 

menos inclusiva e ambiciosa que a deles levou-nos a urn beco sem saida. 

Nossa soluc;:ao nao pode assemelhar-se a deles em conteudo. Deve, po

rem, faze-lo em pelo menos urn trac;:o de espirito. Rejeitar a estrategia de 

imunizac;:ao a controversia causal e normativa e, no entanto, resistir ao perigo 

de dissoluc;:ao nas especificidades da ciencia social e nas generalidades da 

argumentac;:ao politica. Precisa tentar criar afirmac;:6es explicativas e ideias 

prescritivas relacionando diferentes formas de produc;:ao e troca com diferen

tes maneiras de organizar aqueles que trocam e produzem. Deve associar a 

transformac;:ao da natureza a da sociedade, a realizac;:ao material a reorgani

zac;:ao das pessoas. Representar o real sob a egide do possivel, considerando

se que, em estudo social como em ciencia natural, entender urn fen6meno 

ou urn estado de coisas e entender o que eles podem tornar-se sob variadas 

intervenc;:6es ou condic;:6es de pressao. 

0 possivel importante nao e a ideia racionalista de horizonte fechado dos 

mundos possiveis - formas possiveis de economia de mercado ou de produc;:ao 

e troca sob escassez ou de especializac;:ao e comercio entre parceiros comer

dais. 0 possivel que conta e a concep<_;:ao pragmatica do adjacente possivel: 

os passos seguintes que podemos tomar, o ld a que podemos chegar do aqui. 

Estas observac;:6es sobre metoda talvez parec;:am demasiado abstratas para 

ser uteis, porem as ideias deste livro oferecem urn exemplo aplicado do que 

significam. 
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0 livre-comercio - como pensar nele e o que fazer com ele - esd.longe 

de ser o maior problema que agora enfrenta a humanidade. Nenhuma outra 

questao contemporanea, porem, combina de forma mais nodvel interesse 

te6rico e urgencia pd.tica. Como fato, o livre-comercio expressa os dais 

impulsos que exercem a mais ampla influencia no mundo hoje: a volta aos 

mercados e o avanc;:o da globalizac;:ao. Como doutrina, apoia a crenc;:a em 

que devemos regozijar-nos com os funcionamentos desses impulsos gemeos, 

bern como resignarmo-nos com o seu triunfo. 

A pd.tica estabelecida de comercio internacional da-nos razao para rebe

lar-nos ate reformarmos as economias de mercado e a globalizac;:ao, nao para 

rejeitar as ideias de livre troca e livre trabalho, mas radicaliza-las como bases 

de uma economia mundial aberta. Uma teoria de comercio internacional 

assim modificada da-nos motivo para recriar ate vermos com novas olhos a 

relac;:ao entre restric;:ao e possibilidade nas economias nacionais e mundiais, e 

para recuperar como oportunidade transformadora o que interpretamos mal 

como destino inexoravel. Nao algemaremos a humanidade ao livre-comercio. 
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