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PADRÕES LOCAIS E DIVERGENTES
DE APRENDIZAGEM TECNOLÓGICA

EM MERCADOS (PARCIALMENTE) GLOBALIZADOS

Haverá algo de novo?

E que podem fazer as medidas políticas a esse respeito?

Um manual conciso.

Giovanni Dosi* e Carolina Castaldi*1

1. Introdução

O objetivo da nota que se segue é oferecer um arcabouço
interpretativo dos processos internacionais de inovação e difusão
tecnológica, bem como de suas relações com o crescimento geral da
renda, mas com ênfase especial no possível papel desempenhado pelo
chamado fenômeno da “globalização” nas duas últimas décadas.

O campo a ser abordado é vasto e nossa única ambição, aqui, só
pode ser a de oferecer um conjunto bastante telegráfico de propostas e
alguns dados sugestivos (há muito mais a ser encontrado na bibliografia
por que nos pautaremos).2

Convém começar pelo panorama geral e relembrar alguns aspectos
básicos de longo prazo na acumulação tecnológica e no crescimento da
renda, em particular em sua dimensão internacional (Seção 2). Dadas
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1 Os autores são muito gratos pelos comentários de diversos participantes e, em particu-
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deliberadamente, em parte, o do artigo de Patel e Pavitt (1998), de cuja visão partilhamos
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2 Discussões mais detalhadas de um dos autores encontram-se em Dosi, Pavitt e Soete

(1990), Cimoli e Dosi (1995), Dosi, Freeman e Fabiani (1994), e Dosi, Orsenigo e Sylos
Labini (2002).
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essas propensões seculares, que, como veremos, tendem a exibir a di-
vergência como característica dominante, até que ponto e em que dire-
ções são elas influenciadas pelos processos contemporâneos incluídos
na categoria elegante e bastante vaga de “globalização”? Para abordar
essa questão, faz-se necessária uma digressão esclarecedora, que explicite
os fenômenos – reais ou imaginários – subjacentes à própria
“globalização” (Seção 3). Em seguida, na Seção 4, afirmaremos que
nem os indícios contemporâneos nem a teoria respaldam a idéia de que
a “globalização” caminhe naturalmente de mãos dadas com a conver-
gência internacional: num bom número de casos, verifica-se o contrá-
rio. Inversamente, podemos identificar alguns ingredientes e processos
robustos, subjacentes ao avanço nas tecnologias e na renda, que não se
correlacionam com as chamadas tendências da “globalização”. Discuti-
remos conjuntamente essas dimensões políticas subjacentes.

2. Divergências tecnológicas e de renda como padrões seculares

O fenômeno básico pelo qual começar é, com efeito, a distribuição
internacional das atividades inovadoras, sumamente desigual, surgida
desde a Revolução Industrial (Dosi, Pavitt e Soete, 1990), partindo de
condições antes bastante homogêneas, pelo menos entre a Europa, a Chi-
na e o mundo árabe (Cipolla, 1965). É fato, sem dúvida, que a
“inventividade” tecnológica é difícil de medir, mas, independentemente
do substituto escolhido, o quadro que emerge é de uma alta concentração
das inovações num pequeno número de países. Uma ilustração disso, usan-
do patentes registradas nos Estados Unidos, é apresentada na Tabela 1.



A NOVA AGENDA MUNDIAL — 77

Tabela 1: Patentes norte-americanas concedidas, por país solicitante e
por ano (% de beneficiados não norte-americanos)
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O clube dos grandes inovadores tem sido bem pequeno, ao longo de
todo esse período de aproximadamente dois séculos e meio, e tanto o
ingresso nele é restrito (o Japão foi o único novo sócio de peso a ingres-
sar no século XX, enquanto a Coréia e Formosa foram acréscimos re-
centes) quanto é lento o ritmo de mudança das posições relativas.

Ao mesmo tempo, desde a Revolução Industrial, observa-se uma
explosão de padrões de renda divergentes, partindo de um nível per

capita pré-industrial bastante parecido. Bairoch (1981) apresenta esti-
mativas que mostram que, antes da Revolução Industrial, a defasagem
de renda entre os países mais pobres e os mais ricos era certamente
menor do que a proporção de 1 para 2, sendo, provavelmente, da ordem
de apenas 1 para 1,5. Inversamente, a tendência dominante, depois da
Revolução Industrial, é de uma diferenciação rápida e crescente entre
os países e de uma divergência global. Mesmo no período que se seguiu
à Segunda Guerra Mundial, comumente considerado uma era de unifor-
midade crescente, a hipótese da convergência global, isto é, de uma
convergência da população geral dos países para níveis de renda cada
vez mais similares, não é corroborada pelos fatos (De Long, 1988;
Easterly et al., 1992; Verspagen, 1991; Soete e Verspagen, 1993; Durlauf
e Johnson, 1992; Quah, 1996). Ao contrário, observam-se alguns indí-
cios, ainda que não fartos, de convergência local, ou seja, de subconjuntos
de países agrupados de acordo com alguma característica inicial, como
o nível de renda (Durlauf e Johnson, 1992) ou a localização geográfi-
ca. Os padrões típicos são graficamente ilustrados na Figura 1, extra-
ída de Durlauf e Quah (1998), que mostra o aparecimento de uma
distribuição em dois picos dos países com probabilidades baixas (em-

bora positivas) de transição entre os clubes dos “pobres” e dos “ricos”
(e também vice-versa).

Ao mesmo tempo, as diferenças intergrupais no tocante ao cresci-
mento do desempenho parecem significativas. Observam-se também de-
fasagens persistentemente amplas – e, em alguns casos, alargando-se (a
exemplo de alguns países da América Latina) – de produtividade em
relação à fronteira internacional (cf. Tabela 2, sobre a produtividade da
mão-de-obra; ver também van Ark e McGuckin, 1999).
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Figura 1: Evolução da distribuição de renda entre os países
(Durlauf e Quah, 1998).
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Tabela 2: Produtividade da mão-de-obra em relação aos EUA (PIB real
por hora trabalhada)

Source: Maddison (2001), Total Economy Database at Groningen Growth
and Development Centre GGDC (2002a)
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Uma questão delicada, mas crucial, concerne à relação entre os pa-
drões de mudança tecnológica e os padrões de crescimento econômico.
Naturalmente, a aprendizagem tecnológica envolve muito mais elemen-
tos do que a simples descoberta inventiva e o registro de patentes. De
igual importância são as atividades de imitação, engenharia reversa, ado-
ção de inovações incorporadas no capital e aprendizagem através do
“fazer” e do “usar” (Freeman, 1982; Dosi, 1988; Patel e Pavitt, 1998).
Além disso, a mudança tecnológica nem sempre se conjuga com a ino-
vação organizacional. Ainda assim, é importante assinalar a existência
de vínculos significativos entre as atividades inovadoras (avaliadas em
sentido bastante estrito, ou seja, em termos de patenteamento e ativida-
des de P&D) e o PIB per capita (por ora, evitaremos qualquer discussão
detalhada a respeito da causalidade).

Como foi discutido em Dosi, Freeman e Fabiani (1994), os dados
relativos aos países da OCDE parecem sugerir que a relação entre as
atividades inovadoras e os níveis do PIB estreitou-se mais ao longo do
tempo e é sumamente significativa desde a Segunda Guerra Mundial.
Além disso, o dinamismo inovador, medido pelo aumento do registro
de patentes de diferentes países nos EUA, sempre parece ter uma corre-
lação positiva com o crescimento do PIB per capita. Esse vínculo é
particularmente sólido entre 1913 e 1970. Inversamente, um sinal de
que o regime de crescimento internacional pode ter-se modificado na
década de 1970 é que, durante esse período, essa relação se enfraque-
ceu e perdeu importância estatística.

Em geral, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, as taxas de
crescimento do PIB parecem depender: (i) das atividades inovadoras in-
ternas, (ii) dos índices de investimento em bens de capital, e (iii) da difu-
são tecnológica internacional (Fagerberg, 1988; De Long, 1988; Soete e
Verspagen, 1993; Meliciani, 2001; e Laursen, 2000, entre outros).

Por sua vez, a capacidade de inovação e de adoção rápida das novas
tecnologias tem uma forte correlação com o bom desempenho no co-
mércio (Dosi, Pavitt e Soete, 1990).

Além disso, embora a disseminação tecnológica se dê em velocida-
de muito alta, pelo menos entre os países da OCDE, persistem algumas
especificidades importantes nos “sistemas nacionais de inovação”, rela-
cionadas com as características da infra-estrutura científica e técnica,
com os usuários e produtores locais e com outras características
institucionais e políticas de cada país (Lundvall, 1992; Nelson, 1993;
Archibugi, Howells e Michie, 2001).
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Repetindo, a tendência dominante em todo esse quadro sugere uma
divergência permanente na capacidade tecnológica relativa, na eficiên-
cia da produção e na renda. Ao lado disso, porém, há duas mensagens
mais esperançosas.

Primeiro, a despeito dos padrões marcantemente divergentes, tam-
bém assistimos a um nível médio secularmente crescente de conheci-
mento tecnológico na maioria dos países (acompanhado ainda por um
crescimento dos níveis de renda per capita). Segundo, embora seja fato
que o “clube dos inovadores” tem tido um número singularmente pe-
queno e fixo de sócios, convém assinalar a possibilidade de ingresso de
alguns novos membros de sucesso (dentre os quais, em diferentes épo-
cas, os exemplos mais notáveis foram os Estados Unidos, a Alemanha e
o Japão) e a possibilidade de retrocesso de alguns candidatos promisso-
res (cf. as vicissitudes da Argentina nos últimos cem anos).

Em vista disso, de que modo esse cenário de longo prazo é afetado
pelas recentes mudanças das relações econômicas e políticas, no campo
internacional, reunidas sob o rótulo de “globalização”?

Para dar uma resposta provisória, é preciso começar explicitando
exatamente o que se pretende dizer, e se os supostos fenômenos têm
substância empírica.

3. Uma digressão necessária: “globalização” de quê?

Percorramos rapidamente alguns campos em que uma literatura
freqüentemente anedótica identifica as forças da “globalização”. (Para
análises muito mais detalhadas, com as quais concordamos em larga me-
dida, ver Eatwell, 1996; Stiglitz, 2002; Meier, Stiglitz e Stern, 2000;
Kleinknecht e ter Wengel, 1998; ver também Bowles, 2001, e a discussão
apresentada em Berger e Dore, 1996, e em Hollingsworth e Boyer, 1997.)

• Comércio internacional

Houve, de fato, um processo de “globalização” do comércio interna-
cional depois da Segunda Guerra Mundial, em velocidade muito ace-
lerada. Entretanto, para situar as coisas em perspectiva, convém lem-
brar que a proporção do comércio internacional (exportações e im-
portações) em relação ao PIB de muitos países só veio a suplantar a
de 1913 por volta do fim da década de 1970, início da de 1980 (ver
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na Tabela 3 os dados referentes a alguns dos grandes países desen-
volvidos).

Além disso, cabe notar que os obstáculos institucionais e tarifários à
“globalização” continuaram a ser dos mais altos nas atividades em
que os países em desenvolvimento costumam ser mais competitivos,
como produtos agrícolas, indústria têxtil etc.

Por último, há que assinalar a persistência de notáveis diferenças de
preço internacionais, mesmo em produtos comercializáveis e com
baixas barreiras tarifárias (cf. as discussões em Rodrik, 2002a, e
Bradford, 2002).

• Produção das empresas multinacionais

Há indicações de que as empresas multinacionais aumentaram um
pouco suas atividades de produção fora dos países em que têm suas
sedes. Entretanto, observe-se que:

1. a multinacionalização da produção tem sido sobretudo um fenôme-
no intra-OCDE, com pouco ou nenhum impacto nos países em de-
senvolvimento e nos países ex-comunistas (cf. Kleinknecht e ter
Wengel, 1998);

2. pelo menos com respeito à OCDE, os padrões de especialização
específicos de cada país continuam a ser muito persistentes e de-
pendentes da via adotada (cf. Meliciani, 2001; Scarpetta, Bassanini,
Pilat e Schreyer, 2000);

3. quando não o são, como em alguns países em desenvolvimento,
isso parece resultar sobretudo de grandes choques macroeconônicos
e institucionais (cf. muitos países da América Latina), de impacto
altamente controvertido na capacidade tecnológica e de produção
(cf. Cimoli e Correa, 2002; ver também adiante).



DESENVOLVIMENTO EM DEBATE — 84

• Mercados de trabalho

Nem de longe se “globalizaram” os mercados de trabalho, com a
exceção parcial da ponta superior da distribuição das qualificações
(isto é, engenheiros, cientistas, administradores etc.) e de alguns “no-
vos gurus econômicos” de vários tipos, como atores e jogadores de
futebol...3 Ao mesmo tempo, mercados de trabalho sistematicamen-
te nacionais aliaram-se a assimetrias acentuadas e persistentes nas
qualificações da população (ver na Tabela 4 dados sobre as diferen-
ças das realizações educacionais entre vários países).

3 Para uma discussão da falta de globalização dos mercados de trabalho e suas implica-
ções, ver Rodrik (2002a).

Tabela 3: Exportações e importações de mercadorias como
percentagem do PIB (preços atuais)
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Tabela 4: Média de anos de escolarização
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Figura 2: Intensidade da P&D no nível empresarial em países da OCDE.
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• Padrões de geração e disseminação de novas tecnologias

Já mencionamos a concentração permanente das atividades inova-
doras – a despeito de algumas exceções notáveis a esse padrão, como a
Finlândia, a Coréia, Formosa e, em menor grau, o Brasil e a Índia.

Como não é de admirar, esses padrões de produção inovadora en-
contram correspondência nas diferenças internacionais persistentes na
parcela de recursos dedicados à aprendizagem tecnológica formal (tam-
bém reveladas pela P&D financiada com recursos privados). Assim,
embora a Coréia tenha suplantado há algum tempo alguns países “de-
senvolvidos”, como a Itália, a maioria dos países de baixo desenvolvi-
mento continua a exibir níveis desprezíveis de investimentos privados
na P&D (cf. Figura 2).

Ao mesmo tempo, a internacionalização das atividades inovadoras
pelas empresas multinacionais, fora de seus países de origem, teve um
certo aumento, mas ainda estamos falando de proporções bem reduzi-
das. A maioria dos estudos indica que o registro de patentes das
multinacionais no exterior é da ordem de 10-15% do total de suas pa-
tentes, o que é mais ou menos comparável a sua parcela do patenteamento
total dos países anfitriões. Além disso, a maior parte dessas atividades
de pesquisa no exterior ocorre dentro dos países da OCDE (para uma
discussão dos dados, ver Patel e Pavitt, 1997 e 1999, e Cantwell, 1992).

As tecnologias de informática e comunicações [TIC] certamente
determinaram uma difusão mais fácil da informação. Todavia, são pou-
cos os indícios de uma aceleração generalizada dos índices de adoção
das tecnologias “novas” (por exemplo, relacionadas com a TIC) e “an-
tigas” (de telefones a tratores). A Tabela 5 e as Figuras 3, 4 e 5 mostram
dados sobre a disseminação desigual das TIC.4 Observem-se também as
diferenças internacionais impressionantes na difusão das TIC: por exem-
plo, comparem-se a Finlândia com a Polônia, ou o Leste Asiático com a
América Latina.

4 As distribuições Figura 5 foram obtidas a partir da estimativa da densidade nuclear de
todos os países cobertos pelos Indicadores do Milênio da ONU (cerca de 100 nações).
Note-se o surgimento da bimodalidade na distribuição, que aponta para uma diferença
acentuada entre os países em desenvolvimento e os desenvolvidos.
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Figura 3: Intensidade de uso da Internet em diferentes países e regiões
(Relatório sobre Desenvolvimento Humano, 2001).

The large circle represents world population.
Pie  slices show regional shares of world
population.
Dark wedges show internet users.
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Figura 4: Crescimento desigual da percentagem de usuários da Internet.
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Figura 5: Distribuição dos índices disseminação da TIC
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Tabela 5: Índices de disseminação da TIC
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Figura 6: Disseminação de tecnologias “antigas”
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• Mercados financeiros

A liberalização dos mercados financeiros foi, de fato, o fenômeno
mais marcante a deslanchar com ímpeto no último quarto de século (cf.
Blundell-Wignall e Browne, 1991). Apenas para dar uma indicação da
ordem de grandeza, um dia de negociação com divisas estrangeiras na
década de 1990 era, tipicamente, mais de cem vezes maior do que o
comércio mundial por ano (ver Eatwell, 1996). Em geral, as barreiras à
movimentação do capital ruíram precipitadamente, com isso aumentan-
do também a volatilidade dos fluxos financeiros. Mesmo nesse caso,
porém, é de se notar que a “globalização” ocorreu muito mais depressa
com respeito ao capital especulativo “quente”, de curto prazo, tendo um
impacto muito menor – se é que exerce algum – nas atividades de inves-
timento e produção a longo prazo (como foi discutido em Ocampo, 2002,
a propósito da América Latina). Na verdade, uma conjectura plausível é
que, em alguns países, estas últimas atividades tornaram-se mais margi-
nais e “nacionais”. Paralelamente, a poupança e o investimento manti-
veram-se obstinadamente nacionais (com respeito ao chamado “enigma
de Feldstein-Horioka” e sua persistência, ver Feldstein e Horioka, 1980,
Obstfeld e Rogoff, 1996, e Eatwell, 1996).

• Arranjos institucionais

Com toda certeza, o atual regime “globalizado” de relações interna-
cionais e políticas está ligado à difusão – ou, em muitas situações, à
imposição violenta – de determinados arranjos institucionais, extraídos
de uma forma particular de capitalismo ocidental – o laissez-faire anglo-
saxão – e que vão desde as bolsas de valores até os sistemas de direitos
de propriedade intelectual.5 Todavia, a disseminação desordenada de
alguns componentes do “modelo anglo-saxão” está longe de haver pro-
duzido uma convergência internacional para um arquétipo institucional
único, a despeito da violência com que ele é comumente imposto à co-
munidade internacional pelas organizações que implementam o chama-
do “consenso de Washington” (para discussões minuciosas, ver Berger
e Dore, 1996; Stiglitz, 2002; Krugman, 1999; Rodrik, 2002b).

5 Ver, entre outros, Coriat (2002) e Stiglitz (2002).
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4. Para além do “alarde da globalização”:
sobre alguns ingredientes da equiparação tecnológica

Em suma, se nossa interpretação está certa, a chamada “globalização”
tem a ver, acima de tudo, com (a) a liberalização internacional dos mo-
vimentos de capital e (b) a liberalização (bastante assimétrica) dos flu-
xos de comércio, ao mesmo tempo que surte efeitos bastante controver-
tidos sobre os padrões internacionais de aprendizagem tecnológica e a
distribuição correlata das possibilidades de crescimento entre os países.

Primeiro, há que desfazer o mito de que a “globalização” – no sentido
de maior integração internacional – acompanha naturalmente a “conver-
gência” ou a maior uniformidade das potencialidades tecnológicas. Como
foi mais extensamente discutido em Pavitt (1999 e 2002) e em Dosi, Orsenigo
e Sylos Labini (2002), o conhecimento, distinguindo-se da simples infor-
mação, tende a ser de transmissão muito lenta, uma vez que costuma incor-
porar-se em pessoas, organizações e redes locais específicas.

Segundo, num mundo caracterizado por múltiplas formas de lucros
localizados crescentes, a maior integração pode levar a fenômenos de
diferenciação crescente, com o auto-reforço e o confinamento de deter-
minadas atividades produtivas, padrões de especialização e capacida-
des tecnológicas (ou falta delas).6

Dito de outra maneira, é fácil mostrar que um mundo que, em certo
nível, torna-se cada vez mais integrado – mas não (aproximadamente)
idêntico nas condições iniciais, nas instituições, capacidades
tecnológicas, mecanismos de interação econômica etc. – pode ficar su-
jeito a várias formas de círculos virtuosos ou viciosos “locais”.

Terceiro, o impacto da maior integração tende a depender das for-
mas pelas quais ela é implementada. A experiência de muitos países
latino-americanos é um bom exemplo disso. Quando os choques macro
(“globalizantes”) induzem repentinamente a uma seleção maior das em-
presas nacionais (especialmente na América Latina), é freqüente a mor-
talidade maciça das firmas acarretar uma aparente redução da defasa-
gem de produtividade em relação à fronteira internacional. Mas isso
parece ser acompanhado – ao menos na América Latina – por aumentos
notáveis das taxas de desemprego (isto é, transições de partes da força

6 Sobre essa questão, numa bibliografia crescente, ver os argumentos complementares de
Arthur (1994), Dosi, Pavitt e Soete (1990), Krugman (1996), Antonelli (1995) e Cimoli (1988).
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de trabalho, como diz Joe Stiglitz, de estados de baixa produtividade
para situações de produtividade zero) e por uma acentuação das restri-
ções do saldo da balança comercial ao crescimento, o que constitui, por
sua vez, o efeito conjunto de uma elasticidade relativamente baixa das
exportações para o crescimento mundial e de uma elasticidade alta das
importações para o crescimento interno (cf. Cimoli e Correa, 2002).

Mas, se não é a “globalização”, quais são os ingredientes e processos
relativos e invariantes, se é que eles existem, que impulsionam a equipa-
ração tecnológica? Essa não é uma pergunta que se possa responder mi-
nuciosamente num artigo curto. Basta mencionar que diversos estudos
apontaram determinadas combinações entre formas de organização em-
presarial e arranjos institucionais como particularmente favorecedoras ou
nocivas para a acumulação tecnológica. De fato, a comparação entre a
experiência dos países do Extremo Oriente e da América Latina é particu-
larmente reveladora (cf. Amsden, 1989 e 2002; Wade, 1990; Kim e Nel-
son, 2000; Dosi, Freeman e Fabiani, 1994, entre outros). A Tabela 6 dra-
matiza algumas das diferenças mais notáveis entre essas várias dinâmicas
comparativas. Em última instância, o sucesso ou o fracasso parecem de-
pender das combinações de diferentes arranjos e políticas institucionais,
na medida em que elas afetam os processos de aprendizagem de indivídu-
os e organizações, por um lado, e os processos de seleção (incluindo, é
claro, a competição no mercado), por outro.

Em linhas mais gerais, seria útil dispor de uma taxonomia sobre os
níveis (ou seja, as variáveis de “controle” e “situacionais”) em que ope-
ram as medidas políticas. Certamente, a experiência histórica mostra
uma grande variedade de combinações específicas de países e setores
entre os tipos de política ilustrados acima. Mas, ainda assim, emergem
algumas regularidades e trade offs sutis.

Primeiro, uma regularidade que tem prevalecido, desde a Europa e os
Estados Unidos do século XIX até os tempos contemporâneos, é a centralidade
dos órgãos públicos, tais como as universidades, e da política pública na gera-
ção e no estabelecimento de novos paradigmas tecnológicos (Dosi, 1982).

Segundo, e em termos correlatos, “muitas vezes, os incentivos não
bastam”. Um papel crucial das políticas adotadas é afetar a capacidade
dos agentes, em especial no caso precedente dos novos paradigmas
tecnológicos, mas também em todos os casos de equiparação em que
nenhuma estrutura razoável de incentivos seria suficiente para motivar
os agentes privados a superar grandes atrasos tecnológicos.
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Terceiro, a disciplina do mercado é útil, na medida em que extirpa as
empresas de baixo desempenho e recompensa as de alto desempenho
em populações particulares de firmas. Entretanto, nada garante que cho-
ques extremamente seletivos não venham a eliminar as próprias popula-
ções, em sua totalidade, com isso eliminando também qualquer possibi-
lidade futura de aprendizagem.

Tabela 6: Divergência dos Sistemas Nacionais de Inovação
e Produção nas décadas de 1980 e 1990
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Quarto, as medidas políticas – especialmente as voltadas para a equi-
paração tecnológica – costumam enfrentar a necessidade de equilibrar
as medidas que visam a construção da capacidade (e também a proteção
do “aprendiz nascente”) com mecanismos que reprimam a inércia e pro-
movam a busca de renda. Por exemplo, estes últimos são um dos princi-
pais elementos ausentes na antiga experiência latino-americana de subs-
tituição de importações, ao passo que as primeiras são o que falta em
muitas políticas mais recentes de “liberalização”.
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5. Conclusões

Entre os muitos inconvenientes dos padrões atuais de “globalização”,
um dos mais graves, a longo prazo, é a perda de poder dos governos
nacionais e até de instituições supranacionais (como a União Européia)
sobre muitos dos instrumentos políticos que “fizeram o Ocidente enri-
quecer”, parafraseando Rosenberg e Birdzell (1987), e que, no passado,
também permitiram que alguns países em desenvolvimento saíssem da
armadilha da pobreza e entrassem no clube dos exploradores relativa-
mente ricos da rápida aprendizagem tecnológica. É desnecessário dizer
que também os mecanismos e graus de perda de poder são diferentes
nos vários lugares do mundo: em alguns casos, repetindo, trata-se de
um exemplo de pacotes impostos; noutros (ainda menos justificáveis!),
trata-se de dificuldades auto-infligidas, impulsionadas pelos talibãs do
mercado. Todavia, essa faceta diruptiva da moda atual da “globalização”
ainda não foi longe demais, felizmente. A formulação política ainda
tem muitos graus de liberdade inexplorados (o que se aplica, de manei-
ras diferentes, desde Brasília até Bruxelas ou Washington). Como há
sinais de que a orgia do fanatismo pelo mercado vem-se esgotando, é
mais do que hora de começarmos a concentrar a atenção também em
normas políticas e instituições que fomentem a aprendizagem tecnológica
e sua disseminação dentro e através dos países. Em outras palavras, é
chegada a hora de se construir um “novo consenso”, que ponha em
destaque a exploração de formas de gestão institucional que
compatibilizem a acumulação de conhecimentos e sua exploração eco-
nômica eficiente (ao menos em parte) com os interesses dos agentes
movidos pelo lucro. Em tudo isso, muitas vezes, embora nem sempre, a
existência de mercados que funcionem bem tende a desempenhar um
papel central. Mas, como tem enfatizado repetidamente Joe Stiglitz,7 o
mundo está cheio de “falhas de mercado” (sobretudo a falha intrínseca
associada a qualquer geração de conhecimento puramente dirigida pelo
mercado). Portanto, eis uma idéia sensata: aprimoremos uma visão prag-
mática dos mercados internos e internacionais, vendo-os como úteis para
a consecução de objetivos mais fundamentais – por exemplo, relativos
à produtividade, ao crescimento da renda, ao bem-estar social etc. –, e
não como objetivos em si mesmos.

7 Por exemplo, Stiglitz (1994).
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