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2B.  LIBERALISMO, LIVRE COMÉRCIO E GLOBALIZAÇÃO 
 
 
 

1 Liberalismo: Doutrina política que preconiza a liberdade individual nos campos 
político,  econômico e religioso.   
 

1.1 – A liberdade política constitui-se no direito de votar, ser votado e  escolher a 
forma de governo desejada, que é um governo leve, eficiente e não intervencionista, 
eleito livremente pelo povo e sujeito aos controles da sociedade. O conceito ajusta-
se à  famosa frase de Abraham Lincoln: “Government of the people, by the people 
and for the people”.  
 

1.2 – A liberdade econômica requer o direito de livre iniciativa, livre escolha, 
livre concorrência e livre movimentação, implicando no sistema de economia de 
mercado, isento de controles e intervenções governamentais. Consiste de um 
sistema de capitalismo privado e contrapõe-se aos sistemas de planejamento 
central (dirigismo), controle governamental (intervencionismo) e capitalismo de 
estado (estado como proprietário dos meios de produção). 
 

1.3 – Fundamentação Teórica: O liberalismo econômico tem sua melhor 
fundamentação teórica na descrição do funcionamento dos mercados livres  e auto-
ajustáveis feita por Adam Smith  no famoso  livro “A riqueza das nações” (1776).   
Segundo Smith, numa situação em que os produtores e consumidores tem liberdade 
de buscar a realização dos seus interesses pessoais, em livre concorrência, cada 
mercadoria tem um preço natural, livremente estabelecido pelas forças de 
mercado. As variações desse preço natural provocam ajustamento do lado da 
produção (oferta) e do consumo (procura), que levam à ótima   alocação de 
recursos  e à justa  remuneração dos fatores de produção.  
 

Essa fundamentação teórica foi aperfeiçoada ao longo de tempo,  especialmente 
por Alfred Marshall e Leon Walras, estando  atualmente consubstanciada  nos livros 
de Microeconomia, que descrevem as teorias do consumidor, da produção, dos 
custos e preços, dos mercados e da distribuição da renda e riqueza. 
 
1.4 – Restrições: Embora seja baseado no comportamento lógico dos agentes 
econômicos, o modelo da economia de mercado, baseado na livre concorrência,  
é uma construção teórica que diverge da realidade em muitos aspectos. Os 
modelos complementares de concorrência imperfeita, oligopólio, monopólio e 
outras formas não competitivas de negócio são muitas vezes mais adequados e 
representativos da realidade, exigindo políticas intervencionistas capazes de corrigir 
os defeitos de funcionamento da economia de livre mercado. 
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2. Livre Comércio: Doutrina que preconiza o comércio internacional livre de 
barreiras como forma de promoção do desenvolvimento econômico, baseado no 
aumento da produção e alocação eficiente dos recursos de cada país participante. 
 

2.1 – Fundamentação teórica: A teoria do livre comércio é baseada num conjunto 
de proposições econômicas, dentre as quais se destacam: 
 

a) Teoria da vantagem absoluta (ou da divisão do trabalho) de Adam Smith, 
segundo o qual cada país deve se especializar na produção bem em que tem 
maior produtividade (relação produto/fator), pois isso elevará a produção e o 
consumo em ambos os países. Um caso especial é a maior produtividade do 
trabalho proporcionada pela especialização. 

 

b) Doutrina da vantagem comparativa (ou dos custos comparativos)  de David 
Ricardo, segundo a qual o comércio internacional propicia ganhos extras, 
mesmo onde não existe diferenças de vantagens absolutas, com base no 
aproveitamento das vantagens comparativas (produtividade) do fator de 
produção (trabalho). Cada país deve produzir e exportar os produtos em que 
tenha vantagem comparativa, importando aqueles em que tenha desvantagem 
comparativa, de modo ambos os países passam a gozar de maiores níveis de 
consumo nas mercadorias comercializadas.  

 

c) Teoria da dotação de fatores (de Hecksher-Ohlin) explica o comércio 
internacional com base nas dotações relativas de fatores e diferenciais de custos 
de produção. Assim, um país com maior ou melhor dotação de determinados 
fatores (trabalho, capital, tecnologia e recursos naturais) terá vantagem na 
produção e exportação produtos que exijam utilização intensiva do fator 
abundante, promovendo redistribuição e ganhos de produtividade e de renda.     

 

d) Teoria dos fatores específicos de Samuelson e Jones, segundo o comércio 
internacional é baseado na diferença de preços relativos e na livre 
movimentação dos  fatores internamente, de modo a permitir a re-alocação dos 
recursos e redistribuição da renda. Os ganhos do comércio (nas indústrias de 
exportação) e os prejuízos (nas indústrias concorrentes com as importações) 
não são necessariamente distribuídos de forma equânime entre os países.  

 

e) O mecanismo das economias de escala, princípio econômico segundo o qual a 
expansão do nível da produção, para atender um mercado de dimensão 
internacional (mais amplo do que o mercado interno), promove a redução dos 
custos médios, com base na mais eficiente utilização de recursos tecnológicos, 
administrativos, financeiros, etc. 

 
2.2 – Restrições:  O comércio internacional promove ganhos e perdas setoriais em 
cada país, não garantindo a justa repartição dos ganhos de produtividade e da 
redistribuição da renda. Os efeitos redistributivos e realocativos internos do 
comércio são responsáveis pelas dificuldades de acordo nas negociações 
internacionais de comércio. 
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3. Globalização: É o processo de criação de uma economia global integrada em 
que as nações produzem e comercializam livremente bens e serviços com base em 
suas vantagens comparativas, dotações de fatores e competitividades. É também 
fundamentado nas vantagens produtivas e alocativas decorrentes da liberdade 
econômica  e do livre comércio entre as nações.  
 

3.1 - Dimensões  da  globalização: A globalização  pode ser avaliada do ponto de 
visto dos seus efeitos sobre o comércio de produtos e circulação de serviços, e,   
dos fluxos internacionais dos fatores de produção (capital e trabalho), conforme feito 
abaixo:: 
 

3.1 - Liberalização do comércio de produtos 
a) Vantagens: 

• Competitividade e eficiência produtiva  
• Produtividade e enriquecimento 
• Internacionalização do consumo 
• Queda dos preços das mercadorias 

b) Desvantagens: 
• Adequação da estrutura produtiva (prejuízo para ineficientes) 
• Adequação da estrutura do emprego (perda de emprego) 
• Desestruturação da empresa  nacional 

 

3.2– Liberalização da  circulação de serviços 
a) Vantagens: 

• Investimento externo (novas empresas e mais emprego) 
• Melhoria da competitividade e nível de prestação de serviços 
• Melhoria da infraestrutura de serviços públicos 

 b)  Desvantagens: 
• Adequação da estrutura de serviços (prejuízo para ineficientes) 
• Adequação da estrutura do emprego (perda de emprego) 

 

3.2 - Liberalização dos fluxos internacionais de capitais 
a) Vantagens: 

• Aumento do investimento (benefícios do ingresso da poupança externa); 
• Progresso tecnológico e ganho de produtividade (benefícios do capital 

produtivo); 
• Aumento da capacidade produtiva e da competitividade internacional 

 b) Desvantagens:  
• Internacionalização ou desnacionalização do capital (empresas) 
• Dependência do capital externo (empréstimos e financiamentos) 
• Dependência tecnológica (produtos e serviços) 

 

3.3 – Liberalização do trânsito de pessoas (trabalhadores) 
a) Vantagens:  

• Fuga da mão-de-obra especializada (país sub-desenvolvido) 
• Liberdade de viajar e buscar o melhor emprego e remuneração 

b) Desvantagens:  
• Concorrência no mercado de trabalho e queda do nível salarial 
• Redução do nível do emprego (via importação e avanço tecnológico) 
• “Estrangeirização” da população (raça, costumes, língua, religião, cultura) 
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4. Avaliação da Globalização 
 
 

E M    E L A B O R A Ç Ã O 
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