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1. INTRODUÇÃO

Foi recentemente anunciada a atribuição do Prémio do Banco da Sué-
cia em Ciência Económica (correntemente denominado de Nobel de Eco-
nomia) a Paul Krugman, pelos seus trabalhos dos anos 70 e 80 do século XX
na disciplina de Economia Internacional, quando revolucionou a teoria do
comércio internacional catapultando-a de uma visão baseada na especiali-
zação dos países, para uma abordagem mais microeconómica, no domínio
do aproveitamento dos rendimentos de escala por parte das empresas.
À primeira vista o título deste artigo parece provocador e até desproposi-
tado, num momento em que o mundo consagra com o mais alto prémio de
Economia um autor que se destacou no cerne da disciplina de Economia
Internacional. Mas, aprofundando um pouco, constatamos que foi preci-
samente a sua nova teoria que veio quebrar o consenso existente quanto à
especificidade própria da disciplina, relativamente aos demais ramos da
ciência económica. Consenso que se baseava no clássico resultado de
David Ricardo da especialização dos países com base nas vantagens com-
parativas. Com Krugman, a unidade de análise “país” perde grande parte
da sua força, em prol da dimensão “empresa”. A evolução das realidades
económicas mais alimentaram estas dúvidas com o êxito das empresas
mundiais, a proliferação de multinacionais e a crescente globalização do
comércio mundial. A afirmação mundial do capitalismo, a diluição das fron-
teiras e dos obstáculos à mobilidade de recursos e a dinâmica tecnológica,
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que levou à formação de plataformas globais de comunicação, agudiza-
ram o enfraquecimento da “nação” como unidade de delimitação de dife-
renças, que suscita uma análise e um contexto de conhecimentos e teo-
rias próprias.

As instituições políticas formais e informais, com especial destaque para
a legislação e as práticas processuais não acompanharam esta dinâmica
de globalização da Economia, daí que as diferenças ao nível da dimensão
“nação”, no campo político-institucional, são bem mais salientes do que os
processos e práticas económicas entre os países. É por isso que pode ser
defensável a relevância do recurso a essa unidade de análise no campo
político, sem, no entanto, deixar de considerar a dimensão supranacional
dos blocos económicos regionais, como a Comunidade Europeia (CE), que
afectam profundamente as instituições nacionais. Por tudo isto, pensamos
justificar-se uma incursão na reflexão lançada pela questão inicial: estare-
mos a assistir a uma diluição da disciplina “Economia Internacional” numa
renovada “Economia Política”?

Começaremos por descrever os traços mais importantes da evolução
da disciplina “Economia Internacional”, demonstrando a passagem de
uma fase de robustez para um tempo de “crise”. Segue-se uma análise
da dimensão política no comércio internacional, identificando alguns
motivos para a sobrevivência da unidade de estudo “nação”. Por fim,
equacionam-se os diversos argumentos em confronto, admitindo novas
abordagens do papel das nações, como o conceito de Sistema Nacional
de Inovação (SNI), sugerindo-se, como conclusão, uma nova denomina-
ção para a disciplina, ou melhor, retorno às origens: “Economia Polí-
tica Internacional”.

2. A DISCIPLINA “ECONOMIA INTERNACIONAL”

O estudo da economia internacional é uma área da ciência econó-
mica cujos principais resultados teóricos foram estabelecidos pelos pri-
meiros autores clássicos, pelo que adquiriu uma imagem de robustez ímpar
face às restantes sub-disciplinas de Economia. No entanto, as recentes
transformações nas relações económicas internacionais, sobretudo o fenó-
meno da globalização, vieram levantar novos desafios à investigação, tor-
nando-a cada vez mais transversal no estudo de outros temas, como sejam
a economia ambiental, a regulação da concorrência, a fiscalidade interna-
cional, a geografia demográfica, e muitos mais.
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A grande longevidade da disciplina tornou abundante a literatura que
relata a história do seu desenvolvimento, pelo que, limitamo-nos a fazer uma
breve descrição dos resultados mais marcantes.

Esta brevíssima apresentação do percurso do estudo económico do comér-
cio internacional baseia-se essencialmente em Field (1998) (1), Rowley
(2001) (2), Pugel (2003) (3), Bernhofen (2005) (4) e Samuelson (2005) (5).

2.1. Os “primórdios”

A primeira abordagem à economia internacional vulgarmente referida nos
livros de texto é o Mercantilismo, que engloba o pensamento económico
entre o início do século XVI e meados do século XVIII. Não constitui
uma escola de pensamento, mas essencialmente um conjunto de atitudes
relativas à economia nacional e ao papel do comércio internacional, que
dominaram as políticas no período indicado.

Uma ideia crucial do Mercantilismo era o desejo de acumulação de
metais preciosos, que constituía uma das principais componentes para
medição da riqueza de uma nação, em conjunto com o seu poderio mili-
tar e os seus níveis de actividades produtivas internas. O objectivo de
cada país seria que a sua Balança Comercial fosse positiva e os comerciantes
teriam um papel preponderante para que tal pudesse acontecer. Nessa
altura os pagamentos internacionais eram feitos em metais preciosos. A eco-
nomia da nação deveria ser fortemente regulada e as políticas governa-
mentais traduziam-se em subsídios às exportações, imposição de fortes
taxas alfandegárias às importações (mas não às matérias-primas), conces-
são de direitos de comércio internacional apenas a algumas companhias
(monopólios), baixos salários para tornar os produtos competitivos inter-
nacionalmente e incentivos ao livre comércio com as colónias que eram fon-
tes essenciais de matérias-primas a baixo preço.
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As ideias Mercantilistas levavam as nações a um paradoxo, que resul-
tava da necessidade de conjugação de uma elevada acumulação de metais
preciosos com baixos salários, o que implicaria que as nações mais ricas
tivessem uma população pobre. Haveriam pequenos grupos muito ricos,
gastar-se-ia muito na segurança e no poderio militar para impedir que
outras nações se apoderassem dos metais preciosos, mas a generalidade da
população obteria pouco rendimento.

O início do século XVIII ficou marcado pelo advir de vários desen-
volvimentos tecnológicos, que aplicados aos sectores produtivos impli-
caram uma reestruturação dos sistemas produtivos, tendo ganho uma
importância crucial a motivação do lucro. Os sistemas de mercado desen-
volveram-se e os monopólios tenderam a desaparecer. Todas estas trans-
formações tiveram eco na mudança de mentalidades, designadamente nas
ideias relativamente ao comércio internacional. David Hume (1752) (6) cri-
tica o Mercantilismo ao desenvolver a ideia de que uma nação não pode-
ria aumentar a sua competitividade internacional concentrando-se no objec-
tivo de acumulação de metais preciosos. O aumento destes implica uma
subida da oferta de moeda: pois esta era convertível em metais preciosos;
a qual origina um aumento dos preços e dos salários, fazendo a nação
perder competitividade face às demais. Assim não seria possível manter
indefinidamente uma Balança Comercial positiva.

Uma segunda crítica ao Mercantilismo veio de Adam Smith (1776) (7)
que defendia que a riqueza das nações residia na sua capacidade produ-
tiva e não no “stock” de metais preciosos. Segundo este autor, os indi-
víduos deveriam ser livres de prosseguir os seus interesses, o que pela “mão
invisível” do mercado levaria a uma especialização através da troca de bens
e serviços com base nas capacidades próprias, a qual seria factor de ele-
vados ganhos de produtividade derivados da divisão e especialização do
trabalho. O governo limitar-se-ia a impor a ordem e a proteger os direi-
tos de propriedade (“laissez-faire”). A aplicação das ideias de especia-
lização ao comércio internacional levaram-no a advogar o fim do protec-
cionismo, pois os países deveriam especializar-se em produzir mercadorias
em que detinham vantagem competitiva absoluta, exportando-as, impor-
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tando em contrapartida, mercadorias em que os parceiros de comércio
internacional fossem detentores de vantagens competitivas absolutas. Um
país deteria uma vantagem competitiva absoluta na produção de um deter-
minado bem se a quantidade de trabalho requerida para produzir cada
unidade fosse inferior à dos seus parceiros de comércio internacional
(valor dos bens medidos com base na teoria do valor-trabalho). Espe-
cializando-se, ambas as nações ficariam melhores comparativamente ao caso
em que procuravam evitar importações, produzindo todos os tipos de
bens.

Adam Smith não institui a disciplina de Economia Internacional, uma
vez que faz simplesmente a extensão dos conceitos e argumentos sobre a
especialização dos agentes económicos às relações comerciais entre países,
os quais se encontravam fechados ao comércio internacional e, por isso, jus-
tificavam-se como unidades de estudo autónomas. Tratou-se de adaptar ao
comércio internacional os conhecimentos sobre eficiência e aumento de
rendimento associados à livre transacção no mercado.

2.2. A “robustez”

O verdadeiro paradigma que institui a disciplina foi desenvolvido por
David Ricardo (1817) (8). Este autor expandiu largamente a visão de
Smith quanto aos ganhos da abertura ao comércio internacional. Demons-
trou que mesmo os países que não beneficiam de qualquer vantagem com-
petitiva absoluta, poderão obter ganhos quando se abrem ao comércio
internacional. Para Ricardo a noção de vantagem absoluta de Adam Smith
era sobretudo válida para explicar os padrões de localização da produção
e do comércio dentro das nações, em que os factores são perfeitamente
móveis. Essas actividades localizar-se-ão onde houver vantagem compe-
titiva absoluta, ou, dizendo de outra forma, o capital e o trabalho movem-se
para onde a produtividade e o retorno sejam maiores. Esses movimentos
continuarão até que as remunerações dos factores produtivos se igualem nas
diversas zonas geográficas da nação. Não se tratava por isso de uma teo-
ria específica para estudar o comportamento das relações comerciais entre
as nações.
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No caso do comércio internacional, para além das vantagens absolutas,
são relevantes as vantagens comparativas, isto é, as diferenças entre os paí-
ses nos custos relativos da produção dos bens. Ricardo demonstra que um
país sem qualquer vantagem absoluta, pelo facto de ter preços relativos dos
bens diferentes de outra nação, vai ganhar com o comércio internacional,
cada um dos países exportando o(s) produto(s) em que o seu preço rela-
tivo é mais baixo. Em linguagem mais moderna, Ricardo defende que os
custos relevantes no comércio internacional são os custos de oportuni-
dade na produção dos bens, medidos em termos do sacrifício de não pro-
dução de outros bens. Desta forma num mundo de recursos escassos
haveria lugar para todos os países obterem ganhos com o comércio inter-
nacional. O modelo que desenvolveu prevê a tendência para a fixação de
um preço internacional para cada bem (preço comum a todos os países par-
ceiros do comércio internacional). Foi e continua a ser um resultado
extraordinário. Porém consideramos curioso que, no mundo actual com
a abertura das fronteiras e a globalização da economia mundial tornando
mais fácil a mobilidade dos factores de produção, as vantagens competi-
tivas de Adam Smith adquiram um novo fôlego para explicar os movi-
mentos internacionais de factores de produção. O trabalho de Ricardo
ficou conhecido na literatura como o modelo clássico do comércio inter-
nacional.

Daí para frente o resultado foi aperfeiçoado, recebendo de Suart Mill
(1848) (9) a noção de equilíbrio dos termos de troca, tendo sido posterior-
mente alargado a um número elevado de mercadorias. Em 1930 Gottfried
Haberler (10) deu um passo significativo na evolução do modelo clássico
ao libertá-lo da teoria do valor-trabalho, dando-lhe a formulação moderna de
custo de oportunidade. Seguiram-se outros desenvolvimentos, como a inclu-
são do efeito de alterações das taxas de salários e do efeito de diferenças de
taxas de câmbio entre os países. MacDougall (1951) (11), Stern (1962) (12)
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e Balassa (1963) (13) desenvolveram os estudos empíricos iniciais ao
modelo clássico que forneceram contraprova da não rejeição das hipóteses
estabelecidas no mesmo em termos da relação entre o desempenho das
exportações e as produtividades relativas do trabalho e as taxas de salários
dos dois países.

Com os trabalhos de Heckscher (1919) (14) e de Ohlin (1933) (15),
assistiu-se a um desenvolvimento importante do modelo de Ricardo dando
origem ao modelo neoclássico, conhecido por modelo de Heckscher
— Ohlin (H-O). Estes autores incorporaram os efeitos das dotações de fac-
tores de produção de cada país na compreensão do comércio internacional.
O que é crucial na sua análise é a constatação de que as proporções dos
factores são diferentes entre os países e as mercadorias têm diferentes
intensidades de factores. A questão de partida da teoria de H-O foi a de
saber porque é que as nações apresentam diferenças de preços nos mesmos
produtos antes de se abrirem ao comércio internacional. A resposta reside
nas proporções de factores usadas na produção e nas diferenças de dota-
ções entre os países. O modelo H-O leva ao seguinte teorema: com igual
tecnologia em ambos os países, retornos à escala constantes e uma dada rela-
ção de intensidade de factores entre os bens finais, o país mais abundante
em capital terá condições para produzir em maior abundância relativa o pro-
duto capital-intensivo, enquanto que o país relativamente mais abundante
em factor trabalho irá produzir em maior abundância relativa o bem inten-
sivo em factor trabalho. Daqui decorre que um país irá exportar a mer-
cadoria que usa mais intensivamente o factor relativamente mais abun-
dante no país e importará o bem que usa mais intensamente o factor
relativamente mais escasso no país. Os diferentes preços dos bens entre
os países ajustar-se-ão através do comércio internacional de modo a que
ambos acabem por enfrentar os mesmos preços relativos. Samuelson
(1949) (16) demonstrou que esta alteração dos preços finais iria ter impli-
cações nos preços dos factores, os quais acabam por se igualar entre os
países.
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A teoria de H-O tem duas implicações importantes. A primeira foi for-
mulada por Stolper e Samuelson (1941) (17) e refere-se à distribuição do
rendimento, sendo actualmente conhecida como Teorema Stolper—Samuel-
son: com pleno emprego de factores antes e depois do exercício de comér-
cio internacional, um aumento do preço do factor mais abundante e uma
queda no preço relativo do factor mais escasso, pelo exercício do comér-
cio internacional, implica que os detentores do factor abundante obtenham
um acréscimo dos seus rendimentos reais e os detentores do factor mais
escasso sofram uma redução dos seus rendimentos reais. Deste fenómeno,
em conjunto com os efeitos previstos pela teoria de H-O, poder-se-á dedu-
zir o padrão de especialização dos factores: quanto mais um factor é espe-
cializado ou concentrado na produção de bens a exportar, mais os seus
detentores ganharão com o comércio internacional e, vice-versa, quanto
mais um factor está concentrado na produção do bem que virá a ser impor-
tado, mais os seus detentores perderão com o comércio internacional.

A segunda implicação da teoria de H-O foi apresentada por Rybc-
zynski (1955) (18), sendo hoje conhecida como Teorema de Rybczynski:
assumindo que há dois factores de produção e que ocorre uma alteração na
sua dotação, o crescimento da dotação de um dado factor de produção
leva a uma expansão absoluta na produção do bem final que usa esse fac-
tor com mais intensidade e a uma contracção absoluta na produção do
bem final que usa o outro factor com maior intensidade. Isto significa que
um país com uma cada vez maior dotação de capital humano com ele-
vado nível de formação, vai aumentar a produção (e exportação) dos bens
finais que usam mais intensamente esse factor de produção e diminuir a pro-
dução dos bens que usam outros factores de produção (por exemplo, bens
agrícolas, mais intensivos no factor Terra).

Apesar da robustez do modelo de H-O vários dos seus pressupostos
não são aplicáveis ao mundo real. O levantamento dessas restrições vai dar
origem a modelos alternativos e a novas teorias do comércio internacional.
Os principais pressupostos do modelo, que posteriormente vieram a ser
discutidos e criticados são: a igualdade das preferências nos dois países; a
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mercadoria é sempre intensiva num dado factor independentemente dos
preços relativos dos factores; não há custos de transporte das mercado-
rias; admite-se uma estrutura de mercado de concorrência perfeita nos dois
países; os factores são completamente móveis entre diferentes usos na pro-
dução; há retornos à escala constantes; não existem diferenças tecnológi-
cas entre os países; não há obstáculos políticos ao comércio internacional.

2.3. A “crise”

A atenção dedicada ao estudo dos pressupostos do modelo de H-O
deveu-se aos resultados surpreendentes de Leontief (1953 (19) e 1956 (20)),
conhecidos como o “Paradoxo de Leontief”, obtidos quando testou empi-
ricamente a teoria de H-O. O autor constatou que sendo os Estados Uni-
dos um país relativamente mais intensivo em capital, as exportações deste
país eram relativamente mais intensivas em trabalho, contrariando a hipó-
tese de H-O. Baldwin (1971) (21) confirmou os resultados de Leontief.

Estudos posteriores para outros países vieram a revelar a existência do
mesmo paradoxo. Outros tipos de testes, diferentes dos de Leontief foram
feitos à teoria de H-O, destacando-se o trabalho de Leamer (1980) (22), que
indicou que o teste de Leontief era inapropriado para aferir da não rejeição
da teoria de H-O, tendo formulado medidas alternativas que contrariaram os
resultados de Leontief. Também Trefler (1993) (23) corrigiu a análise de
Leontief, ajustando os factores produtivos capital e trabalho por diferenças
de produtividade entre os países, contrariando também os resultados de
Leontief. No entanto, estudos posteriores confirmaram os resultados de
Leontief, pelo que continua em aberto a questão da efectiva capacidade
explicativa dos padrões de comércio internacional do modelo de H-O.
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(19) Leontief, W. (1953), Domestic Production and Foreign Trade: the American
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(21) Baldwin, R. (1971), Determinants of the Commodity Structure of U.S. Trade,
American Economic Review, vol. 61, n.º 1, 126-146.
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Choi e Yu (2002) (24) analisaram a literatura empírica dos testes ao
modelo H-O constatando que os resultados são inconclusivos e contro-
versos, pondo em questão a teoria de H-O. No mesmo sentido, Gramm
(2004) (25) numa revisão da literatura empírica chega à conclusão que as
diferenças nas dotações de factores entre os países não conseguem expli-
car o comércio internacional.

As questões mais prementes são a discrepância entre os ganhos do
comércio internacional previstos pela teoria de H-O, os que realmente se
contraprovam e a verificação de dois comportamentos no comércio inter-
nacional que não se ajustam ao referido modelo: a) um crescimento do
comércio internacional intra-indústria — importações e exportações nos
mesmo sectores; b) uma crescente fatia do comércio internacional tem
lugar entre os países industrializados. Se a teoria H-O não consegue expli-
car estes fenómenos, tornou-se necessário encontrar novos caminhos para
aferir das causas e da natureza do comércio internacional. Os economis-
tas têm desenvolvido os seus trabalhos em duas linhas de prospecção. Por
um lado há o grupo dos que se empenham em salvar a teoria H-O, pro-
curando a explicação para a sua baixa capacidade explicativa da realidade
no relaxamento dos seus pressupostos. Por outro lado, tem-se afirmado o
grupo dos que abandonam definitivamente a teoria de H-O, apostando no
desenvolvimento de novos modelos para explicar o comércio internacional.
O primeiro grupo modifica o modelo de H-O assumindo situações de
“second-best” criadas por muitos tipos de distorções endógenas, induzi-
das por políticas, como sejam as diferenças salariais, a imobilidade de
factores, o desemprego, os impostos e subsídios e “externalidades” inter ou
intra-indústria. O segundo grupo apresenta novas teorias de comércio
internacional.

Uma primeira teoria a ser desenvolvida foi a hipótese do diferencial
temporal de imitação, introduzida por Posner (1961) (26). Esta aborda-
gem elimina o pressuposto da teoria de H-O de que não havia diferenças
tecnológicas entre os países. Assume-se que há um atraso na difusão de
novas tecnologias de uns países para outros. O diferencial temporal na imi-
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tação é a diferença de tempo entre o aparecimento da produção de um
dado produto num país associado a uma nova tecnologia e o início da sua
produção no outro país. Além disso, há um desfasamento temporal ao
nível da procura entre o início da produção do bem num país e a sua acei-
tação pelos consumidores do outro país como um substituto dos bens cor-
rentemente produzidos. A diferença entre os dois períodos temporais
indica o tempo em que o país inovador exporta o bem para o outro país
sem que este tenha a possibilidade de o produzir. Então, uma nação para
ser bem sucedida como exportadora deve ser continuamente inovadora.
Defende-se um novo conceito de vantagem comparativa: a vantagem com-
parativa dinâmica.

Uma outra teoria, que assenta na anterior no tratamento do desfasa-
mento temporal da divulgação da tecnologia, foi desenvolvida por Ver-
non (1966) (27). A preocupação central desta nova perspectiva é o ciclo
de vida de um “novo produto” e o seu impacto no comércio internacional.
A teoria do ciclo do produto divide a sua vida em três fases. Na pri-
meira (fase de novo produto) o bem é apenas vendido no país que o lança
no mercado, pois é aí que se localiza a procura e as empresas precisam de
estar perto do mercado para detectar a resposta dos consumidores. Tanto
as características do produto, como os processos de produção estão ainda
numa fase dinâmica de adaptação à procura e de descoberta das melhores
práticas. A segunda fase (fase de maturação do produto) corresponde à
emergência de alguma estandardização e adopção de técnicas de produção
em massa, aproveitando-se economias de escala (violação do pressuposto
de custos constantes da teoria de H-O). Nesta fase tem lugar o comércio
internacional, mas ainda principalmente com os países mais desenvolvidos,
pois o produto ainda só é acessível aos grupos de maior rendimento.
Na fase final (estandardização do produto), tanto o produto como os pro-
cessos de produção tornam-se sumamente conhecidos, dando-se uma des-
localização da produção para os países em desenvolvimento, pois os cus-
tos de trabalho transformam-se na variável fundamental e os países
desenvolvidos estão concentrados na introdução de outros produtos ino-
vadores. O bem passa a ser importado pelos países desenvolvidos. Esta
teoria propõe também a noção de vantagem comparativa dinâmica, uma vez
que os países exportadores vão variando ao longo do ciclo de vida do
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produto. O estudo de muitos casos fornece diversos exemplos que dão
suporte a esta teoria. Outras hipóteses associadas a este modelo têm sur-
gido, como a do ciclo de vida das tecnologias, em que, dados os direitos
de monopólio conferidos pela protecção de patentes, são os países inova-
dores que inicialmente exportam novos produtos e inovações associadas a
uma nova tecnologia, acabando estas por virem a deslocalizar-se para
outros países à medida que a difusão vai ocorrendo.

Linder (1961) (28) propôs uma teoria para explicar a composição
do comércio internacional de cada país. A sua análise concentra-se na
procura (ao contrário da teoria de H-O), sobretudo ao nível dos gostos dos
consumidores e diz apenas respeito aos bens manufacturados (para os
bens agrícolas o autor considera que o modelo de H-O é adequado).
Para Linder os gostos da população de um país dependem muito do seu
rendimento “per capita”. A produção de cada país vai responder aos
gostos dos seus consumidores “representativos”. Desta forma, o con-
junto de bens produzidos por um dado país reflecte o seu rendimento “per
capita”. Esse conjunto de bens forma a base que configura as exporta-
ções do país. Assim, um país de baixo rendimento produzirá um conjunto
de mercadorias mais adaptado à procura dos seus cidadãos (bens com qua-
lidade ou sofisticação baixa e média) enquanto um país de elevado ren-
dimento produzirá bens que respondem à procura de cidadãos mais ricos
(bens com qualidade ou sofisticação média e superior). O comércio
internacional entre os dois países ocorrerá nos bens cujas procuras se
sobrepõem, isto é, nos bens procurados pelas populações de ambos, o que
no caso em apreço aconteceria nos bens de qualidade média. A mais
importante conclusão do modelo de Linder é que o comércio interna-
cional de bens manufacturados será mais intenso entre países com níveis
similares de rendimento “per capita” do que entre países que eviden-
ciam uma grande diferença nesse indicador.

2.4. A “revolução”

Apesar destes esforços, não era possível ignorar a cada vez maior
preponderância mundial das empresas que se internacionalizavam, sobre-
tudo daquelas que se tornavam multinacionais, fabricando os diferentes
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componentes dos seus produtos em várias partes do mundo, e vendendo-os
em países diferentes. Muitas vezes estas escolhas contrariavam o previsto
pela teoria de H-O quanto às disponibilidades de factores, justificando-se
por variáveis político-institucionais, como o enquadramento fiscal, os inte-
resses políticos, estratégias de eliminação de concorrentes, acesso a novas
tecnologias, etc. Por outro lado, desenvolveram-se blocos de países que
procuravam aproveitar as vantagens de uma maior liberalização do comér-
cio entre os membros, erigindo, porém, fortes barreiras proteccionistas a
países terceiros, impedindo a materialização dos ganhos mundiais pre-
vistos pela especialização com base nos pressupostos de H-O. Além
disso, a circulação de factores de produção foi progressivamente sendo faci-
litada, alterando a ideia de localização das vantagens em zonas geográfi-
cas. Cada país passou a ter a possibilidade de atrair e constituir os seus
próprios factores de produção. No entanto, pouco poder decisório tinham
a esse nível, sem uma base de procura das empresas, pelo que os movi-
mentos de factores assumiram uma relação relevante com as interacções
estratégicas empresariais, cabendo aos governos facilitar e potenciar os
ambientes de mudança.

Então, a verdadeira “revolução” dá-se com a mudança do agente deci-
sivo “país” para a “empresa” e desta forma retorna-se em certa medida à
concepção de competitividade de Adam Smith. Os primeiros passos da
mudança advieram da apresentação de uma teoria alternativa baseada nas
economias de escala, desenvolvida por Kemp (1964) (29). O seu modelo
assume que existem duas mercadorias que são produzidas com economias
de escala externas, isto é, o crescimento da indústria de uma mercadoria
num dado país reduz os custos médios de produção de cada uma das
empresas que compõem essa indústria. Kemp demonstra que a introdução
da hipótese de economias de escala, pode levar a resultados em que a
especialização dos países na produção contraria a dotação de factores de
produção.

Mais longe foi Krugman (1979) (30), o que lhe valeu o recente Pré-
mio “Nobel”, desenvolvendo uma nova família de modelos de comércio
internacional. Introduziu na análise as hipóteses de economias de escala
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internas (inerentes às empresas) e de concorrência monopolística (em vez
de concorrência perfeita). A abordagem de Krugman explica a existência
de comércio internacional de produtos similares, mas diferenciados, o que
justificará os elevados níveis de comércio intra-indústria identificados nas
estatísticas de comércio internacional. O novo modelo não anula directa-
mente as conclusões de H-O da dependência do comércio internacional
das dotações de factores, mas acrescenta a influência das economias de
escala e da concorrência monopolística, dando especial relevância à estra-
tégia empresarial e à localização geográfica das empresas. Estas teriam inte-
resse em concentrar a produção para aproveitar economias de escala, as
quais poderiam mais que compensar a deslocalização de unidades de pro-
dução para aproveitamento de vantagens comparativas. Assim, considerando
termos e variáveis puramente económicas, a Economia Internacional tende
para uma Economia Empresarial (ou Industrial), onde o conceito de “nação”
poderá ser dispensável, sobretudo quando a mobilidade dos factores de
produção é livre.

Em 1990, Porter (1990) (31), aproveitando conceitos por si desenvol-
vidos na década anterior (Porter, 1980) (32), reforça o “golpe” de Krugman,
com o conceito de “vantagem competitiva” a sobrepor-se à clássica “van-
tagem comparativa”. Porter defende que a competitividade nacional depende
da produtividade nacional. No entanto, este autor afirma que são as empre-
sas que concorrem e não os países. As empresas competem numa escala
global, localizando-se em clusters de sectores inter-relacionados, sendo
que a competitividade de um país só pode ser vista como a agregação da
competitividade de todas as empresas e indústrias nele existentes, cuja
análise poderia ser feita pelo modelo que construiu, conhecido como
modelo de “diamante”. O que aqui convém relevar é, mais uma vez, o facto
da unidade de análise passar a ser a empresa inserida no contexto, muitas
vezes supranacional do cluster, voltada para a concorrência globalizada. No
seu modelo as variáveis em que subsiste ainda uma lógica nacional são as
variáveis do governo e das políticas, que afectam localmente as empresas.

Assim, com a tónica no papel do governo e das políticas, apareceram
teorias que procuraram explicar como as políticas governamentais podem
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gerar vantagens comparativas e alterar a distribuição de ganhos do comér-
cio internacional, influenciando os padrões de trocas internacionais. Já
não se trata de estudar Economia Internacional, mas verdadeiramente Eco-
nomia Política no domínio internacional. Uma abordagem relevante que
surge entretanto traduz-se num conjunto de proposições que admitem a
significância do papel dos governos na dinamização de ambientes nacio-
nais de inovação, constituindo os Sistemas Nacionais de Inovação. Assim
ao nível do comércio internacional o recurso à unidade de estudo “nação”
perde em grande medida os argumentos de índole económica, dando lugar
aos de ordem política.

Em suma, o maior desafio à teoria tradicional foi a constatação de que
os países, sobretudo os mais desenvolvidos, importam e exportam produ-
tos dos mesmos sectores de actividades. Este fenómeno não ocorreria se
se verificasse o modelo simples de H-O. As principais explicações encon-
tradas pelas novas teorias são a diferenciação dos produtos, os custos de
transporte associados à localização geográfica da produção, as economias
de escala dinâmicas, as diferenças de distribuição de rendimento entre os
países, e, por último, e cada vez mais, o enquadramento institucional que
rodeia a actuação das empresas na economia global.

As novas teorias apresentadas continuam em desenvolvimento na
actualidade, havendo literatura muito abundante sobre todas elas. Deixa-
mos apenas alguns exemplos de alguns assuntos que continuam a ser estu-
dados no âmbito da explicação dos padrões de comércio internacional
entre os países. Choi e Yu (2002) (33) fazem uma interessante revisão
sobre a literatura dedicada ao papel das economias de escala na produção
no comércio internacional. Estas têm sido reconhecidas como uma das suas
determinantes, sendo defendido que não sejam consideradas como um ele-
mento separado da teoria tradicional baseada na dotação de factores, mas
um factor a ser conjugado com a teoria neoclássica do comércio interna-
cional.

Lewer e Van den Berg (2003) (34) fizeram um estudo da literatura
empírica sobre a relação entre o comércio internacional e o crescimento eco-
nómico e confirmaram que os estudos são muito consistentes no seguinte
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efeito: o crescimento de um ponto percentual nas exportações está associado
a um cinquentavos de ponto percentual de aumento do crescimento eco-
nómico. Estes resultados apelam ao desenvolvimento de modelos dinâmicos
de comércio internacional que incorporem os efeitos do crescimento eco-
nómico e contrariam os resultados desapontantes da estimação dos ganhos
estáticos do comércio internacional segundo o modelo tradicional de H-O.

Cole e Elliott (2003) (35) dedicaram-se a estudar a relação entre a
liberalização do comércio internacional e a regulação ambiental. Os auto-
res descrevem um grande volume de literatura sobre este assunto e estu-
dam comparativamente o impacto da regulação ambiental nos padrões de
comércio internacional usando o modelo tradicional de H-O e as novas
teorias de comércio internacional. Os resultados das suas estimativas rela-
tivas ao modelo de H-O indicam que a regulação ambiental não influen-
cia os padrões de comércio internacional. Contrariamente, as estimativas
da especificação que incorpora as novas teorias do comércio internacional
indicam que a influência das diferenças de regulação ambiental entre os paí-
ses no comércio internacional intra e inter-indústria é estatisticamente sig-
nificativa. A falta de sintonia nos resultados de aplicações empíricas de dife-
rentes modelos do comércio internacional apela ao aprofundamento da
pesquisa.

Forslid e Wooton (2003) (36) analisam os padrões de comércio inter-
nacional e a localização da produção quando há grandes diferenças entre
os países e admitindo a existência de economias de escala. Incorporam no
modelo as preferências das empresas relativas ao país onde pretendem
produzir e concluem que neste caso as economias de escala não levam
necessariamente à concentração da produção.

Ruffin (2003) estudou os efeitos de uma estrutura de oligopólio na teo-
ria de comércio internacional e concluiu que o oligopólio não afecta mate-
rialmente a lei da vantagem comparativa, o que em certa medida aumenta
a robustez da teoria de H-O.

Gramm (2004) (37) rejeita o pressuposto da teoria de H-O de que há
perfeita mobilidade de factores de produção entre as diferentes indústrias
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de um país. Admite que os factores podem transitar de um para outros
sectores, mas com custos. Sendo assim a autora verifica que o modelo de
H-O, mesmo com os ajustamentos posteriores para o tornar mais realista
— como o de Treffler (1993) (38) —, tem um desempenho muito reduzido
para explicar os padrões de comércio internacional.

Belloc (2006) (39) indica que os pobres resultados empíricos dos
modelos de comércio internacional só podem ser explicados pela falta de
alguma determinante fundamental. Para a autora, deveria ser dada mais
atenção ao ambiente institucional dos países. O nível e a natureza do
desenvolvimento das instituições relevantes de cada país afecta a sua com-
petitividade, pois influencia a produção e os custos de transacção. Destarte
é defendida a necessidade dos modelos de estimação explicitarem a influên-
cia das instituições, sob pena de serem modelos incompletos. A autora reviu
a literatura que aponta para a consideração das instituições no estudo do
comércio internacional, não no sentido de as considerar como diferen-
tes políticas governamentais que diferem entre os países, mas de uma
forma mais abrangente, incorporando arranjos institucionais de natureza
vária, formal e informal que se consubstanciam no: “conjunto de regras for-
mais e informais que configuram as interacções humanas” (Belloc, 2006: 20).
O essencial do estudo de Belloc é o desafio que deixa para que se cons-
trua uma teoria nova do comércio internacional que incorpore as diferen-
ças institucionais entre os países.

3. A POLÍTICA EM “ECONOMIA INTERNACIONAL”

A reflexão sobre a influência das políticas governamentais no comér-
cio internacional tem uma longa tradição, sobretudo daquelas que atingem
o proteccionismo. Actualmente está bem consolidado o estudo na disci-
plina de Economia Internacional (recorrendo aos instrumentos de análise
microeconómica) dos efeitos de diferentes medidas de política no comér-
cio internacional (tarifas alfandegárias, quotas de importação, fixação de
“standards” para os produtos, requerimentos domésticos para autorizar a
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importação, regras de compra doméstica, barreiras administrativas, con-
trolos complexos ao comércio externo, promoção artificial de exportações,
subsídios às exportações, restrições voluntárias às exportações, etc.).

3.1. As políticas “clássicas”
Os trabalhos de Haberler (1936) (40), Balassa (1965) (41) e Baldwin

(1970) (42) destacaram-se no estudo da influência das políticas governa-
mentais no comércio internacional e a partir deles desenvolveu-se abundante
literatura sobre o tema. Por exemplo o estudo de Brander e Spencer
(1981) (43) introduz argumentos para a defesa de tarifas que retirem o ren-
dimento dos monopolistas externos na medida em que correspondam a
uma componente de lucro extraordinário gerada nas importações prove-
nientes de monopólios estrangeiros. Spencer e Brander (1983) (44) avan-
çaram com a hipótese de defesa do subsídio às exportações numa estrutura
de duopólio, o qual iria aumentar as vendas mundiais da empresa do país
subsidiado diminuindo a do outro país, pese embora o facto de que os
resultados obtidos possam ser alterados se houver retaliação. Uma outra
contribuição inovadora para a análise de políticas de comércio internacio-
nal foi introduzida por Krugman (1984) (45) que defendeu as tarifas pro-
teccionistas no caso de competição mundial entre empresas numa estrutura
de oligopólio, pois demonstrou que a empresa protegida (do país que lan-
çou a tarifa) iria aumentar as suas exportações em todo o mundo, apro-
veitando economias de escala, o que originaria maiores exportações no
mundo. Este resultado também poderá ser alterado se houver retaliação por
parte do outro país. Um dos novos tópicos interessantes no estudo das polí-
ticas governamentais de comércio internacional, já referido por Cole e
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Elliott (2003) (46), é a relação entre liberalização do comércio internacio-
nal e as políticas de protecção ambiental, esperando-se fortes desenvolvi-
mentos da pesquisa neste domínio.

Excluindo algumas excepções (argumentos económicos a favor do
proteccionismo: “indústria na infância” e “indústria a morrer”; a correcção
de efeitos externos negativos “importados”; a correcção de efeitos externos
positivos intersectoriais; a ineficácia fiscal da tributação do rendimento e
do consumo nos países mais pobres; e argumentos não económicos como
a defesa nacional) a literatura é clara na indicação de que as políticas que
criam distorções ao comércio internacional do ponto de vista mundial
deveriam ser rejeitadas, pois reduzem o bem-estar face a uma situação de
liberdade de comércio internacional. Geralmente só do ponto de vista do
interesse de alguns grupos nacionais é que se explica a pressão para a
existência de políticas proteccionistas. É por isso que em 1995, ema-
nando do Acordo Geral de Tarifas e Comércio Internacional de 1947
(GATT), surge a Organização Mundial do Comércio (OMC) que reúne
uma grande diversidade de países com o objectivo de instituir mundialmente
a liberalização do comércio internacional, procurando eliminar as barreiras
tarifárias e não-tarifárias, erradicando as políticas de discriminação entre
importadores e evitando apoios artificiais às exportações.

À medida que a OMC for conseguindo os seus objectivos, alargando
a todos os produtos e serviços a liberalização do comércio mundial, parece-
-nos que também ao nível político o conceito de nação cai como unidade
de análise de uma disciplina de Economia. Num mundo sem barreiras
completamente globalizado, sem interferências governamentais ao nível
do comércio internacional já não faria sentido uma disciplina de Economia
Internacional, mas antes, simplesmente, uma disciplina de Economia (Mun-
dial), onde os conteúdos de Microeconomia, Estruturas de Mercado, Con-
corrência e Estratégia e Organização Empresarial teriam uma predomi-
nância fundamental. No entanto, há ainda um longo caminho a percorrer
para que o mundo atinja uma situação de plena liberalização do comércio
mundial. Tem-se assistido a um acentuar de movimentos proteccionistas
motivados por grandes transformações internacionais, como os desafios
causados pelo aumento de concorrência internacional, pela dinâmica das eco-
nomias emergentes, nomeadamente da China e da Índia, que aceleraram o
desaparecimento de vários sectores nos países mais desenvolvidos e moti-
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varam grandes movimentos de deslocalização de empresas. Os blocos
económicos regionais mais do que caminhos de transição para a liberali-
zação, assumem com frequência o papel de travões proteccionistas, em
favor dos seus membros. Por tudo isto, ao nível político, as especificida-
des nacionais e regionais carecem ainda de tratamento próprio quando se
estuda o comércio internacional.

3.2. Os sistemas nacionais de inovação

Independentemente do grau de liberalização da economia mundial,
há uma corrente económica essencialmente europeia que continua a defen-
der que as nações têm uma papel primordial na determinação da compe-
titividade, pois cada país constitui um sistema ambiental próprio para o apa-
recimento de inovações (Sistema Nacional de Inovações — SNI) que são
uma determinante fundamental da competitividade dos países. Esta pers-
pectiva defende a continuidade dessa unidade de análise, e, portanto, a
manutenção da disciplina Economia Internacional — a OCDE em muitos
dos seus documentos evidencia uma grande influencia desta corrente. No
entanto, esta abordagem abdica dos modelos neoclássicos usados na Eco-
nomia Internacional, baseando as suas proposições nas teorias de dinâ-
mica evolucionista da biologia, comparando a concorrência empresarial à
competição das espécies biológicas e dando grande relevo aos ambientes
que as rodeiam, designadamente o ambiente próprio da nação.

As tecnologias da informação actuais fazem com que a circulação da
informação pelo globo terrestre não conheça nem fronteiras, nem tempo.
Entidades de todo mundo podem conectar-se em redes interactivas de
comunicação e simultaneamente estarem “on line”. Neste contexto poder-
-se-ia esperar que a difusão de conhecimentos e tecnologias entre os paí-
ses fosse total e cada vez mais o que os diferenciaria seriam diferentes dota-
ções dos outros factores produtivos ou diferentes características naturais de
localização (clima, geografia, vizinhança, etc.).

Archibugi e Michie (1995) (47) referem a importância de uma litera-
tura que emergiu no início dos anos 90, protagonizada sobretudo por Lund-
vall (1992) (48) e Nelson (1993) (49), que contradiz a existência de uma ten-
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(47) Archibugi, D. e Michie, J. (1995), Technology and Innovation: An Introduc-
tion, Cambridge Journal of Economics, 1995, 19, 1-4.

(48) Lundvall, Bengt-Ake (1992), Introduction e User-Producer Relationships, Natio-
nal Systems of Innovation and Internationalisation, em National Systems of Innova-
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dência para uma total uniformização entre as nações, nomeadamente no que
respeita à criação e utilização de tecnologia. Segundo estes autores, é
importante evidenciar o papel dos factores específicos nacionais na promoção
da mudança tecnológica.

Os defensores desta abordagem entendem que a tecnologia não é
facilmente transmissível entre os países, pois depende de atributos, capa-
cidades e conhecimentos acumulados ao longo do tempo. Constatam
Archibugi e Michie que as nações diferem não só na quantidade de ino-
vações introduzidas, mas também nos métodos pelos quais estas inova-
ções são adaptadas, assim como na sua composição sectorial. O conceito
de Sistemas Nacionais de Inovação (SNIs), de um ponto de vista dinâ-
mico, poderá ajudar a explicar o aparecimento, crescimento e declínio das
nações. Este conceito tem muitas implicações em termos de acção polí-
tica, pois o sucesso de políticas de inovação dependerá da capacidade para
construir e explorar as capacidades e vantagens nacionais existentes. Deste
modo, o papel dos governos nacionais na inovação e no crescimento das
economias nacionais é importante num momento em que o sector público
se vê cada vez mais limitado na intervenção em termos de políticas macroe-
conómicas.

A definição do conceito de SNI ainda não está consolidada. Met-
calfe (1995: 38) (50) ao definir o SNI evidencia a sua orientação para as
novas tecnologias, tal como a capacidade dos governos para influenciarem
esse “caminho” através de políticas tecnológicas, políticas educativas, polí-
ticas de investigação e actuação ao nível da legislação.

Na sua perspectiva um SNI é um conjunto distinto de instituições
(empresas privadas, universidades e corpos educacionais, sociedades pro-
fissionais e laboratórios governamentais, associações de consultadoria pri-
vada e de pesquisa industrial, departamentos estatais, quadro legislativo, etc.)
que conjuntamente e individualmente contribuem para o desenvolvimento
e difusão de novas tecnologias em direcção às quais os governos formu-
lam e implementam políticas para influenciar o processo de inovação.
Assim, o SNI constitui um sistema de instituições inter-conectadas para criar,
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tion: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, editado por Bengt-Ake
Lundvall, 1992, Pinter Publishers, 1-19 e 45-67.

(49) Nelson, R. (1993), National Innovation Systems: A Comparative Analysis, Oxford
University Press, 1993, New York, 4-21 e 505-523.

(50) Metcalfe, J. S. (1995), Technology Systems and Technology Policy in an Evo-
lutionary Framework, Cambridge Journal of Economics, 1995, 19, 25-46.
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guardar e transferir o conhecimento, as capacidades e ferramentas que
definem as novas tecnologias. Patel e Pavitt (1994) (51) salientam o carác-
ter nacional que caracteriza as instituições que determinam diferentes rit-
mos e orientações de aprendizagem tecnológica.

Johnson e Gregersen (1995: 6) (52) alargam o conceito de SNI à
influência da estrutura produtiva existente no país. A sua definição abarca
todos os factores institucionais e estruturais de uma economia nacional
que afectam o processo de inovação. Segundo estes autores, o poder ino-
vador de uma economia depende, não apenas do desempenho das empre-
sas e institutos de pesquisa (governamentais ou não), mas da forma como
interagem entre si e com o sector público, como elementos do sistema
criativo, de difusão, uso e destruição de conhecimento, num plano de inter-
conexões de instituições formais e informais, baseados numa estrutura de
produção existente. O SNI é um conceito vasto que pode ser dividido
em subsistemas relativos a produção, marketing, financiamento, sector
público, ramos de actividade, etc. A estrutura produtiva das nações deve
fazer parte do conceito de SNI, uma vez que ela é determinante nas orien-
tações da inovação. Os padrões de especialização das economias nacionais
têm um impacto na sua “performance” em inovação.

Deza (1996) (53) sublinha a importância das relações de cooperação
dentro dos SNIs (interactividade na aprendizagem). A um maior nível de
cooperação na criação e difusão de novos resultados corresponderá uma
maior eficácia do SNI: “(…) Sistema de Inovação, constituído por todo o
conjunto de Institutos de Investigação, Universidades, centros de investi-
gação das empresas ou sectoriais e um conjunto de redes de colaboração
e intercâmbio. A eficácia desse sistema de inovação deriva não só da
capacidade científica e tecnológica de cada agente separadamente, mas tam-
bém de toda a forma de cooperar na criação e difusão de novos resulta-
dos, garantindo uma transferência rápida e fluida dos mesmos e uma efi-
ciente industrialização e valorização mercantil.” (Deza, 1996: 9).

A diversidade entre as nações é essencial para a dinâmica e conti-
nuidade dos processos inovadores; daí que o principal foco de interesse desta
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(51) Patel, P. e Pavitt, K. (1994), Nature et Importance Économique des Systèmes Natio-
naux D´Innovations, Science, Tecnologie Industrie, Reveue n.º 14, 1994, OCDE, Paris, 9-35.

(52) Johnson, B. e Gregersen, B. (1995), Systems of Innovation and Economic Inte-
gration, Journal of Industrial Studies, vol. 2, n.º 2, December 1995, 1-18.

(53) Deza, Xabier V. (1996), Riqueza Desde a Diversidade: Disparidades Rexionais e
Cohesión na U.E., em V Jornadas de Economia Crítica, Universidade de Santiago, 1996, 1-17.
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abordagem é a diferença entre os países, porque concebem bases institu-
cionais e estruturas produtivas diferentes.

Um aspecto que nos parece importante é o facto desta literatura, que
realça o papel dos factores específicos nacionais, adquirir alguma
pujança num período de crescente globalização económica. Até que
ponto é pertinente a distinção nacional/global para entender a natureza
das alterações tecnológicas e dos processos de difusão das novas tec-
nologias?

Para Archibugi e Michie (1995: 3) (54) há complementaridade entre glo-
bal e nacional: “A globalização reforça a necessidade de políticas nacio-
nais construídas sobre vantagens nacionais existentes.”

De qualquer forma há questões pertinentes quanto à internacionali-
zação, globalização e integração económica que incitam a uma reflexão pro-
funda do papel dos SNIs no novo ambiente mundial.

Archibugi e Michie (1994) (55) constatando que os programas de
investigação e desenvolvimento (i+d) ultrapassam as fronteiras nacionais,
designadamente na Comunidade Europeia, e que as empresas adoptam
crescentemente estratégias mundiais de investigação, questionam se actual-
mente têm sentido as políticas tecnológicas nacionais.

Lundvall (1992) (56) chama a atenção, por um lado, para o caso das
empresas multinacionais, as quais têm um papel preponderante na inova-
ção e cada vez mais perdem ligações com os seus países de origem. Por
outro lado, a constituição de sistemas regionais (distritos industriais, dis-
tritos tecnológicos), especializados e flexíveis, parecem retirar preponderância
ao papel dos SNIs.

Johnson e Gregersen (1995) (57), nesse sentido colocam várias questões:
As nações estão a perder o seu papel de ambiente de inovação e cres-

cimento?
Será que a globalização e internacionalização dos processos económicos

levarão a uma diversidade decrescente entre os SNIs?
No contexto da integração europeia, estará a surgir um Sistema Euro-

peu de Inovações em substituição dos Sistemas Nacionais dos países mem-
bros da CE?
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(54) Cfr. 47.
(55) Archibugi, D. e Michie, J. (1994), La Internacionalizacion de la tecnologia:

Mito y Realidad, Innovacion y Politica Tecnologicas, Febrero 1994, n.º 726, 23-40.
(56) Cfr. 48.
(57) Cfr. 52.
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Uma outra questão prende-se com a especialização internacional dos
países. Será que esta corresponde a uma diferenciação de factores preco-
nizada pela teoria neoclássica, ou os SNIs serão um factor explicativo
essencial da diferente especialização das economias, principalmente no
que respeita a produtos de alta tecnologia (ou que a incorporam)?

Para Freeman (1995) (58) a resposta é favorável ao papel dos SNIs.
O autor refere que a ideia base do conceito de SNI é inspirada em Frie-
drich List (1841) no seu livro “The National System of Political Eco-
nomy”, que na altura defendia que a protecção das novas industrias alemãs
requeria a formulação de políticas de apoio à inovação e modernização.
A educação e a indústria deveriam estar ligadas, de modo a que as ino-
vações científicas se voltassem para a melhoria da indústria. As nações não
se deviam limitar a adquirir as inovações mais recentes, mas teriam elas pró-
prias de melhorá-las com os seus esforços, consubstanciando uma inter-
dependência entre a importação de tecnologia estrangeira e o SNI. O Estado
teria um papel muito importante na coordenação e consistência do SNI, atra-
vés de políticas de longo prazo na educação, nas instituições de formação
profissional, na aprendizagem interactiva utilizador-produtor e na promo-
ção de indústrias estratégicas. Em resultado da aplicação prática deste
paradigma a Alemanha veio a desenvolver no século XIX uma das melho-
res educações técnicas e sistema de formação profissional do mundo, aca-
bando por vir a tornar-se industrialmente mais forte que a Inglaterra.

Também Patel e Pavitt (1994) mostram que a realidade parece con-
firmar a hipótese do papel dos SNIs, uma vez que apesar da maior aber-
tura do sistema de trocas, a qual deveria gerar uma difusão rápida da tec-
nologia (sendo ela um dos principais factores de crescimento económico),
as divergências de crescimento entre os países da OCDE se acentuaram a
partir dos anos 80. Indicadores económicos mais actuais continuam a
confirmar essa disparidade.

A difusão da tecnologia não é ainda hoje automática ou fácil, pois as
actividades tecnológicas são cada vez mais especializadas, complexas e
compósitas. Não envolvem apenas conhecimentos codificáveis (por exem-
plo conhecimentos científicos que são facilmente transmissíveis entre os que
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dominam a linguagem), mas mais conhecimentos tácitos (não codificados,
geralmente na posse de indivíduos específicos) que são dificilmente trans-
missíveis, pois não estão expressos em linguagem codificada.

Para Patel e Pavitt (1994), consoante as diferenças de níveis de recursos
afectados pelas nações a actividades de aprendizagem resultantes de acumu-
lação tecnológica, se determinarão as diferenças tecnológicas entre os países.
Os SNIs vão tentar definir e descrever a natureza e determinantes dos inves-
timentos explícitos, ainda que intangíveis, consagrados pelos países a activi-
dades de aprendizagem que originam e orientam o progresso tecnológico.
Pretendem também medir e explicar as diferenças importantes que existem
entre os países no que concerne a níveis e composição desses investimentos.

Os processos de aprendizagem interactiva e de criação de inovações
não exprimem apenas reacções a preços, mas cooperação, confiança, curio-
sidade, o que os diferencia da lógica neoclássica simples de maximização
de benefícios deduzidos dos custos. Para Lundvall (1992) (59), os processos
de aprendizagem interactiva são afectados pela linguagem da comunicação
e pela “distância” cultural entre os intervenientes. É neste contexto que dife-
renças culturais, organizacionais, institucionais e de estrutura produtiva
entre as nações determinarão diferentes sistemas de aprendizagem inte-
ractiva e, portanto, diferentes SNIs.

Sublinha-o Metcalfe (1995: 38) (60): “Os elementos de nacionalidade
derivam não só do domínio da política tecnológica, mas de elementos de
linguagem partilhada e cultura que conjugam o sistema e resultam do
enfoque de outras políticas, leis e regulamentos que condicionam o ambiente
inovador.”

Cada SNI reflecte uma forte divisão de trabalho, inclui um sistema pró-
prio de transmissão de informação e a predominância de coordenação reside
em meios institucionais exteriores ao mercado. Para Freeman (1986) (61) se
os SNIs estiverem bem organizados podem ser uma máquina poderosa de pro-
gresso, se mal organizados constituirão um forte obstáculo ao processo de ino-
vação. No entanto, existem ainda dificuldades em distinguir para aplicação
genérica os factores determinantes da inovação dentro de um SNI. Os SNIs
estão interconectados entre si e com os sistemas internacionais de inovação,
pois a ciência é internacional e o investimento directo estrangeiro das multi-
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nacionais influencia os sistemas nacionais, pelo que os factores de inovação
de um país influenciam os de outros países. Nelson (1993) (62) verificou empi-
ricamente a impossibilidade de se fazerem generalizações sobre as caracte-
rísticas do SNI óptimo, o que reforça a necessidade de contemplar nos estu-
dos as características próprias de cada nação.

É aceite pela generalidade dos autores e reafirmado por Meltcalfe
(1995) (63) que as empresas são os principais actores na criação de tec-
nologia, as suas actividades nessa área baseiam-se em acumulação de
conhecimentos e atributos num complexo ambiente institucional de pesquisa
e formação, cujo carácter é essencialmente de ordem nacional.

Como se vê esta abordagem faz ressaltar que o estudo dos SNIs é de
importância fulcral no entendimento das diferenças de crescimento eco-
nómico entre as nações. Centrando a inovação no coração do crescimento
dos países mais desenvolvidos, centram-se as diferenças entre os SNIs no
coração das diferenças de crescimento entre esses países, em termos dinâ-
micos. É por isso que faz sentido uma nova “incursão” que realce quer a
importância da diversidade nacional na economia mundial, quer o con-
texto e direcção das políticas públicas num tempo em que se questiona o
papel do Estado na economia.

Embora nestes modelos seja difícil separar a economia da política,
pois ambos fazem parte de um sistema unificado, ressalta uma certa rele-
vância da política e das instituições, formais e informais, no que concerne
aos factores de índole nacional que influenciam as estratégias empresa-
riais. Daí que, também nesta abordagem, é a vertente política e institucional
que mais sustenta o carácter de comparabilidade entre países como referência
de análise. Pese embora, também se notou uma crescente preponderância
dos Sistemas Regionais de Inovação, pela cada vez maior dependência
das instituições e políticas nacionais dos organismos supranacionais em
que se inserem, sendo o caso mais paradigmático o dos países pertencen-
tes à Comunidade Europeia, e em especial os que constituem a Zona Euro.

3.3. A política numa óptica não-benevolente do Estado

As teorias da escolha pública (“Public Choice”) têm também algo a
dizer a respeito das políticas de comércio internacional. Uma análise posi-
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tiva às políticas concretas que são desenvolvidas permite-nos verificar que
apesar de ser quase inquestionável que a liberalização do comércio inter-
nacional conduz a ganhos para todos os participantes, muitos países con-
tinuam a procurar sustentar políticas proteccionistas, sendo as negociações
no âmbito da OMC muito difíceis (apesar de se terem verificado inegáveis
progressos). Como explicar este fenómeno?

A resposta é dada pela “Public Choice” no domínio do comércio
internacional”, pois a escolha pública ao nível das políticas de comércio
internacional, não pode ser separada dos contextos políticos onde ocor-
rem e do jogo de forças de influência política que determinam as escolhas
finais. Uma vez que em cada país há grupos que têm prejuízos directos
com a abertura ao comércio internacional (por exemplo as empresas pro-
dutoras dos produtos que vão ser importados) e outros grupos que obtêm
elevados benefícios (os consumidores), o resultado final em termos de
escolha de políticas de comércio internacional (proteccionistas ou livre
circulação de bens) depende do poder político relativo de cada um dos
grupos relevantes. Se o modelo do votante mediano (64) for realista, o elei-
tor representativo (votante mediano) irá escolher as políticas que mais
beneficiam o seu interesse. Admitindo que ele é um consumidor e não tra-
balha numa empresa que corre o risco de desaparecer com a abertura ao
comércio internacional, seria de esperar que favorecesse políticas de libe-
ralização do comércio internacional. No entanto, se não se verificarem esses
pressupostos já poderá ser expectável o contrário.

Porém, como demonstra a revisão de Cruz (1998) (65), o modelo do
votante mediano apresenta muitas fragilidades devido ao irrealismo dos
seus pressupostos. Outras hipóteses de influência política têm sido muito
estudadas, com especial relevância para a hipótese de influência dos gru-
pos de interesse. De acordo com os trabalhos de Olson (1965) (66), Tul-
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(64) O votante mediano (X) é o votante do meio da distribuição de votantes, orde-
nada monotonamente numa dimensão relevante para a escolha política (por exemplo
Esquerda — Direita). Se a regra de decisão for a maioria de 50% + 1, o votante mediano
é decisivo na escolha, pois qualquer proposta que corresponda às preferências de outro
votante (Y) será derrotada por uma maioria de votantes (à esquerda, ou á direita, con-
soante Y se situe respectivamente à direita, ou à esquerda de X).

(65) Cruz, J. (1998), Análise Económica da Procura no Mercado Político: Quem
Determina as Escolhas Públicas: Eleitores ou Grupos de Interesse?, Vida Económica,
Porto.

(66) Olson, M. (1965), The Logic of Collective Action, Harvard University Press,
Cambridge, Massachusetts.
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lock (1967) (67) e Becker (1983) (68), os pequenos grupos, bem infor-
mados e organizados, controlam melhor o “free-riding” dos membros,
pelo que são mais efectivos do que a maioria (desorganizada e com
interesses difusos) no exercício de pressão política. Deste modo não será
de estranhar que os produtores mais afectados pela ameaça de importa-
ções se organizem para pressionar o governo a exercer políticas pro-
teccionistas. O grande grupo dos consumidores terá maior dificuldade
em fazer valer os seus interesses. Além disso, se o grupo organizado se
prontifica a financiar as campanhas políticas dos candidatos, os quais se
apercebem que o votante mediano tem dificuldades em perceber os des-
vios às suas preferências, poderão surgir decisões favoráveis por parte
do candidato eleito em resposta ao “lobbying”, sem correr o risco de ser
penalizado eleitoralmente. Muitas outras actividades improdutivas de
pressão política podem ser desenvolvidas, causando perdas de bem-
-estar, sendo os interesses de grupo protegidos à custa do sacrifício do
interesse difuso da maioria dos cidadãos (cuja organização como grupo
de pressão tem custos elevadíssimos, sendo o “free-riding” altamente
provável).

Muitos estudos empíricos foram realizados ao comércio internacional no
âmbito da “Public Choice”, fornecendo contraprova da não neutralidade dos
processos de decisão política na escolha pública de políticas de comércio
internacional. Alguns exemplos dos estudos iniciais, relevantes na abertura de
caminhos de pesquisa são: Baldwin (1981) (69); Magee e Young (1987) (70);
Magee, Brock e Young (1989) (71); Grossman e Helpman (1994) (72); Gros-
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(67) Tullock, G. (1967), The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft, Wes-
tern Economic Journal, vol. 5, 224-232.

(68) Becker, Gary, 1983; A Theory of Competition Among Pressure Groups for Poli-
tical Influence, Quarterly Journal of Economics, vol. 47, n.º 3, 371-400.

(69) Baldwin, R. (1981), The Political Economy of Postwar United States Trade
Policy, em “International Trade and Finance: Readings”, 2.ª edição, editado por Robert E.
Baldwin e J. David Richardson, Little Brown, Boston, USA, 64-77.

(70) Magee, S. e Young, L. (1987), Endogenous Protection in United States, 1900-1984,
em “U. S. Trade Policies in a Changing World Economy”, editado por Robert M. Stern,
MIT Press, Cambridge, MA, USA, 145-195.

(71) Magee, S., Brock, W. e Young, L. (1989), Black Hole Tariffs and Endogenous
Policy Theory: Political Economy in General Equilibrium, Cambridge University Press, Cam-
bridge, USA.

(72) Grossman, G. e Helpman, E. (1994), Protection for Sale, American Economic
Review, vol. 84, n.º 4, 833-850.
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sman e Helpman (1995 a) (73); Grossman e Helpman (1995 b) (74); Krueger
(1996) (75).

O estudo da escolha pública de políticas de comércio internacional na
perspectiva da “nova economia política”, em que a influência política é uma
das determinantes, tem ainda muito a dizer, em termos de pesquisa futura,
na percepção dos padrões de comércio internacional e sobre as medidas de
política adoptadas por diferentes países ou blocos integrados de países.
Daí que, nesta abordagem a unidade “país” continua a ser relevante, sobre-
tudo por motivos de política, ou melhor, de “economia da política”.

4. CONCLUSÃO: UMA ALTERAÇÃO À DENOMINAÇÃO DA
DISCIPLINA

Do exposto anteriormente, ressaltam dois movimentos contrários no
que concerne aos conteúdos tipicamente constitutivos da disciplina “Eco-
nomia Internacional”.

Por um lado, ao nível económico, um progressivo reconhecimento de
que a unidade de decisão ou de referência “nação” tem vindo a perder
sentido, dando lugar predominantemente à “empresa” como objecto central
de atenção para percepção da competitividade e do comércio internacional
(note-se que ao nível do consumo tem havido um caminho de homoge-
neização mundial, que enfraquece os argumentos para reclamar uma rele-
vância das especificidades nacionais dessa força do mercado). O conceito
de vantagem comparativa como explicativo da especialização das nações
e da natureza do comércio internacional foi definitivamente abalado, por
Krugman (1979) (76) ao pôr a tónica nas estratégias das empresas em vir-
tude dos rendimentos de escala, respondendo assim ao facto das teorias
assentes na vantagem comparativa não explicarem grande parte do comér-
cio internacional, nomeadamente a não especialização em sectores dife-
renciados e a predominância de um elevado peso do comércio intra-sector
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(73) Grossman, G. e Helpman, E. (1995 a), Trade Wars and Trade Talks, Journal
of Political Economy, vol. 103, n.º 4, 675-708.

(74) Grossman, G. e Helpman, E. (1995 b), The Politics of Free Trade Agreements,
American Economic Review, vol. 85, n.º 4, 667-690.

(75) Krueger, A. (1996), The Political Economy of Trade Protection, National Bureau
of Economic Research Project Report, University of Chicago Press, Chicago, USA.

(76) Cfr. 30.
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e intra-indústria. As multinacionais e as empresas globais adquiriram uma
importância fulcral nos níveis de comércio e a sua lógica estratégica difere
da prevista pelas teorias clássicas. Os movimentos de globalização e a livre
mobilidade internacional de recursos retiraram alguma importância às
características idiossincráticas nacionais, em termos de disponibilidade de
factores de produção. Por último, o despontar de algumas economias,
com especial relevância para a China, abalam um dos pressupostos essen-
ciais do funcionamento das vantagens comparativas: a escassez de recur-
sos. Este país com uma mão-de-obra imensa disposta a sair de subsecto-
res de subsistência e a transitar para os sectores incluídos no espectro do
comércio internacional, coloca na agenda as vantagens competitivas (das
empresas) retomando a abordagem de Adam Smith e abala a convicção
implícita nas vantagens comparativas de que todos os países, ganharão
com o comércio internacional. Assim, do lado da economia enfraquece a
necessidade de uma análise baseada da especificidade das nações.

Por outro lado, no domínio da política, a literatura insiste na persis-
tência da importância das diferenças nacionais na influência dos padrões de
comércio internacional. Pese embora a existência de uma tendência para
o reforço da componente regional, baseada na consolidação de diferentes
blocos económicos regionais supranacionais (por exemplo, a Comunidade
Europeia e o Mercorsur), são ainda muitos os autores que vêem nas dife-
renças entre as nações ao nível do enquadramento jurídico, institucional e
político fortes razões para a relevância da especificidade dos países. A abor-
dagem dos Sistemas Nacionais de Inovação atribui um papel fulcral aos
governos e instituições nacionais na criação e dinamização de ambientes de
inovação que são determinantes na competitividade das empresas. Na rea-
lidade grande parte dos sectores educativo, formativo, de investigação e de
divulgação de conhecimentos continuam sob alçada do Estado, sendo fac-
tores essenciais na dinâmica inovadora das empresas. Aquelas que se
enquadram nos ambientes (nacionais) mais dinâmicos e interactivos, têm
mais possibilidades de sobrevivência e de êxito no panorama de concorrência
mundial. Segundo esta abordagem os processos de selecção e de criação
de diversidade das organizações empresariais dependem muito (ainda) das
instituições nacionais, pelo que estas não podem ser ignoradas quando se
compara a competitividade entre os países e entre as empresas. Também
as teorias da escolha pública, que encontram no poder de determinados gru-
pos de interesse explicação para as acções dos governos e instituições
democráticas, constatam que os interesses nacionais são grande parte das
vezes o lokomotiv da escolha pública, o que tem consequências nas nego-
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ciações internacionais, dando relevância ao papel das nações na geopolí-
tica internacional. As dificuldades da OMC em prosseguir mais rapidamente
os seus objectivos de liberalização do comércio mundial, são muito pro-
vavelmente uma consequência das diferenças de interesses político-eco-
nómicos regionais e nacionais. Daqui se constata que o papel político-ins-
titucional das nações não pode ser ignorado na compreensão do comércio
internacional.

Conjugando estas duas realidades, encontramos algum sentido para a
defesa de que uma melhor representação dos actuais problemas no domí-
nio do comércio mundial, poderá realizar-se no âmbito de uma disciplina
que retome a “velha” designação “Economia Política”, à qual acrescenta-
ríamos o epíteto “Internacional”, pela consideração da influência das nações
no domínio político-institucional.

A disciplina “Economia Política Internacional” consistiria substanti-
vamente em microeconomia das organizações (com especial relevância
para o lado da oferta onde pontificam as empresas) num contexto con-
correncial mundial, inseridas em ambientes político-institucionais nacio-
nais e regionais.
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