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RESUMO 

 

Esse trabalho apresenta as ideias da filosofia liberal que promovem a paz entre as 
nações. Para tanto, foram estudadas duas teorias das Relações Internacionais: a Teoria 
da Paz Democrática, com uma percepção política e social da paz nas democracias; e, a 
Teoria da Paz Capitalista, cujo foco é mais econômico. O objetivo desse trabalho é 
analisar de que maneira o livre comércio fornece incentivos para a promoção da paz 
entre as nações. Descreveremos duas evidências que corroboram com os objetos destas 
teorias. A metodologia utilizada neste trabalho foi um estudo de caso da Segunda 
Guerra Mundial, também embasado em estudos bibliográficos.  Conclui-se que na 
ausência do liberalismo comercial, as nações encontram argumentos para a não 
promoção da paz. 

Palavras-chave: Livre comércio; Liberalismo; Capitalismo; Paz. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents the ideas of liberal philosophy that promotes peace among nations. 
Therefore, two theories were studied International Relations: Theory of Democratic 
Peace, with a political and social perception of peace in democracies; and the Theory of 
Capitalist Peace, whose focus is more economical. The aim of this work is to analyze 
how free trade provides incentives for the promotion of peace among nations. We 
describe two facts that corroborate the objects of these theories. The methodology used 
in this paper was a study case about the Second World War, and was also based on 
published studies. We conclude that in the absence of commercial liberalism, the 
nations are arguments for not promoting peace. 

Keywords: Free trade; Liberalism; Capitalism; Peace 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, percebe-se uma expansão de ideais e ideias liberais no mundo como uma 

alternativa ao pensamento econômico neoliberal predominante. Apesar de o Liberalismo ser 

um assunto clássico dentro das Ciências Econômicas, o crescente interesse tem relação com 

os aspectos de ordem política e social inseridos em seu contexto. 

O liberalismo econômico foi objeto de estudo de uma organização independente do 

Canadá chamada Fraser Institute. Em 2010, baseados nas características políticas e 

econômicas dos países (tamanho do Estado; Estrutura Legal e Segurança do Direito de 

Propriedade; Acesso à Sound Money; Liberdade de Comércio Internacional; e Regulações de 

Crédito, Trabalho e Negócios), o instituto publicou um Índice de Liberdade Econômica do 

Mundo, no qual, os três primeiros lugares são ocupados por Hong Kong, Singapura e Nova 

Zelândia nesta ordem. Como países mais fechados economicamente, tem-se Angola, Birmânia 

e Zimbabue, respectivamente, em 139ª, 140ª, 141ª posições. 

Apesar de estar na 102ª posição deste índice, o Brasil passa por um processo, ainda 

que discreto, de expansão das ideias liberais. Sites como Mises.org, OrdemLivre.org e 

Libertarianismo.org disponibilizam material como livros e ensaios originais para download, 

divulgando ideias liberais, além de promover palestras, como “Liberdade na Estrada”, e 

congressos em universidades por todo o Brasil. 

Nesta linha de pensamento liberal, este trabalho tem como foco relacionar o livre 

mercado e sua consequente colaboração para a ausência de conflitos entre nações. Ressalte-se 

que ambos os temas são tratados na esfera maior das Relações Internacionais. 

O tema Relações Internacionais é um assunto de permanente interesse geral, visto que 

envolve contextos econômicos, sociais e políticos distintos entre as nações. Embora abranja 

diversos aspectos, a guerra e a paz são dois dos assuntos que imediatamente se sobressaem 

quando se fala de nações e suas decisões quanto aos aspectos internacionais. A ideia de que a 

guerra não é um aspecto obrigatório nos dias atuais e, que a paz é mais que uma utopia de 

poucos, é o argumento que dá motivação a este trabalho. 

O que se apresenta neste trabalho é uma abordagem de temas já conhecidos na 

literatura das Relações Internacionais como o pensamento liberal, a globalização e o livre 

mercado, mostrando de que maneira e sob quais condições se minimizam os conflitos entre 

nações. 
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Na linha geral da condução deste trabalho, pretende-se mostrar que a Guerra não é 

uma consequência da adoção do capitalismo e do livre mercado, mas sim uma causa do 

protecionismo, nacionalismo e intervencionismo do Estado.  

Os autores nos quais foram baseados os argumentos desse projeto são Adam Smith 

(2012), Ludwig Von Mises (2009; 2010a; 2010b; 2011), Norman Angell (2002), Erik Gartzke 

(2005;2007; 2010), e Erich Weede (1996; 2005).  

A ideia desse projeto surgiu de uma teoria que sugere que países mais abertos, ou seja, 

que comercializam mais entre si tendem a evitar conflitos, colocando o uso da força como 

última opção. De maneira que, quando se torna necessário solucionar conflitos internacionais, 

não existem incentivos para guerra, porque os países não só precisam uns dos outros para se 

abastecer, mas também têm seus sistemas financeiros e produtivos internacionalizados.  

Liberdade, livre mercado, internacionalização e paz sempre foram assuntos 

correlacionados, apesar de poucas vezes estarem ligados a um mesmo argumento. No entanto, 

todos eles possuem contribuição na construção de uma sociedade livre de conflitos. Como 

argumentou Ludwig Von Mises (2010a) em seu livro “Ação Humana”, para se alcançar a 

cooperação pacífica entre nações, basta que se estabeleça uma Economia de Mercado. 

A pergunta que gerou esse trabalho de conclusão de curso foi: De que maneira o livre 

comércio promove a paz? Ao formular essa indagação, torna-se necessário entender o que 

significa livre comércio, e qual sua real influência para a ausência de conflito entre as nações.  

Para responder à essa questão foram formuladas duas hipóteses, a primeira é de que o 

livre comércio promove a paz porque estreita relações entre as nações, tornando elevados os 

custos da guerra. A segunda hipótese é que um menor intervencionismo estatal gera um 

ambiente onde os conflitos entre nações são resolvidos pela iniciativa individual. 

Na primeiro seção apresenta-se uma revisão literária do pensamento liberal clássico 

sob a ótica da Escola Austríaca de Economia, cujo principal representante é Ludwig Von 

Mises. O compreensão do liberalismo clássico é fundamental para compreender o livre 

comércio, que é o ponto central desse trabalho. 

Na segunda seção mostra-se duas teorias recentes, mas muito importantes para as 

Relações Internacionais, porque englobam diversos aspectos modernos sobre o vínculo entre 

os países nessa era de internacionalização. As duas teorias que serão discutidas, Teoria da Paz 

Democrática e da Paz Capitalista, possuem raízes em comum, mas se diferem no seu ponto 

fundamental, que é a origem da paz. A primeira tem uma abordagem mais política e social, e 

a segunda está mais próxima do pensamento econômico. 
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A terceira seção, por fim, expõe um estudo de caso sobre as causas da Segunda Guerra 

Mundial. A escolha desse estudo de caso nasceu de uma curiosidade sobre as circunstâncias 

comerciais que levaram ao conflito. Além de analisar quais os aspectos econômicos existentes 

nessas causas. 
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2. A FILOSOFIA LIBERAL 

 

O Liberalismo econômico dos séculos 18 e 19 se referiam a um estilo de vida, que 

segundo Rockwell (2008), se caracterizava da seguinte forma “sociedades e todas as suas 

partes não necessitam de um controle central administrador porque as sociedades 

normalmente se administram através da interação voluntária de seus membros para seus 

benefícios mútuos”. 

Esse trabalho foi baseado nos ideais liberais sobre capitalismo, livre comércio e 

comércio internacional como promotores da paz. Esses ideais podem ser classificados 

também como possíveis custos para a guerra. Ao se falar em custo da guerra não se está 

falando apenas dos custos monetários, tangíveis, e sim dos diversos aspectos que causam 

prejuízo a uma nação, tais como: mortalidade, empobrecimento de recursos naturais e 

desaceleração do crescimento e desenvolvimento, visto que a maior parte dos setores 

produtivos está trabalhando para “alimentar” o fenômeno da guerra. 

A paz entre as nações exige que países mantenham relações amistosas entre si. Para 

tanto, torna-se necessário mais que diplomacia, é preciso estabelecer relações que tenham 

custos reais, e não apenas morais. O livre mercado proporciona justamente essa 

interdependência financeira que impede, ou inibe os conflitos. Um país que necessita do outro 

para atender sua nação, pensará duas vezes antes de declarar guerra. Uma empresa que precisa 

de seu fornecedor para continuar entregando produtos ao cliente, dificilmente cortará relações 

com ele por algum desentendimento. E assim também será na esfera individual. 

O comércio exterior passou por diversas transformações, desde o mercantilismo até o 

dia os dias de hoje. Metrópoles e colônias tinham uma relação fechada e contavam com o 

mercado consumidor uma da outra. Hoje em dia, as relações internacionais se abriram e ainda 

assim existe interdependência entre as nações. 

Scott Burchill (2005) explica da seguinte forma, 

The foundations of contemporary liberal internacionalism were laid in the 

eighteenth and nineteenth centuries by liberals proposing preconditions for a 

peaceful world order. In broad summary they concluded that the prospects for the 

elimination of war lay with a preference for democracy over aristocracy and free 

trade over autarky. (BURCHILL, 2005, p.58) 
 

Através da compreensão do que é livre mercado, pode-se explicar de que maneira e em 

que proporções ele influencia na paz entre nações. Torna-se necessário revisar alguns dos 

principais autores do pensamento liberal. Os autores revisados serão Adam Smith, David 

Ricardo, Richard Cobden, Ludwig Von Mises, Joseph Schumpeter e Philipp Bagus.  
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Para começar, deve-se entender o que é Liberalismo e como essa corrente de 

pensamento define as relações de interdependência entre nações. No caso desse trabalho o 

foco está no livre mercado. 

Liberalismo é uma doutrina filosófica que tem como princípio a supremacia individual 

na tomada de decisões, ou seja, o indivíduo é o agente responsável por suas escolhas, e ele as 

faz sem coerção externa. Segundo Ludwig Von Mises (2010a), o liberalismo é a ciência da 

ação humana. 

De acordo com Burchill (2005), 

As one of the two great philosophical products of the European Enlightenment, 

liberalism has had a profound impact on the shape of all modern industrial 

societies. It has championed limited government and scientific rationality, believing 

individuals should be free from arbitrary state power, persecution and superstition 
(BURCHILL, 2005, p.55) 

Segundo Lew Rockwell (2008), três pilares devem ser levados em consideração no 

estudo do liberalismo clássico. Entre eles estão o direito de propriedade, a liberdade, e a paz. 

A propriedade deve ser protegida de total e qualquer intervenção ou manipulação estatal. Por 

propriedade, o autor não se refere apenas à privada, mas a sociedade como um todo.  

Se os direitos de propriedades são estritamente protegidos, o estado não pode usar 
crises sociais para obter vantagens e, consequentemente, poder — como fez durante 
guerras, depressões e desastres naturais. Os limites sobre o governo se aplicam, 
independentemente de ocorrências. (ROCKWELL, 2008) 
 

A liberdade é um segundo pilar do liberalismo clássico. O que a liberdade indica para 

os liberais é que as pessoas não são escravas umas das outras, apesar de dependentes. Além 

disso, as pessoas não devem ser escravas do governo, e muito menos dependentes dele.  

Para Rockwell (2008), a liberdade corretamente compreendida sob o aspecto do 

liberalismo é aquela que permite que as pessoas busquem seus próprios interesses, façam suas 

escolhas independentemente das escolhas dos outros. O único porém é que os direitos dos 

outros indivíduos da sociedade não devem ser negados ou ultrapassados em favor de alguém. 

Em uma sociedade liberal o governo não protege os indivíduos contra eles mesmos, 
não luta por algum tipo de distribuição de riqueza, não promove uma região em 
particular, ou uma tecnologia, ou um grupo, e não determina a distinção entre vícios 
pacíficos e virtudes. (ROCKWELL, 2008) 
 

Um dos principais aspectos que a liberdade traz às discussões é que liberdade e 

direitos individuais não quer dizer que todos os indivíduos são iguais e, logo, tomarão as 

mesmas decisões. Os indivíduos tem uma liberdade essencial: a liberdade de ser desigual. O 

direito de pensar diferente, a liberdade de expressar sua diferença. 
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O principal objetivo desse trabalho e o último pilar é a paz. Diferente das demais 

correntes de pensamento, os liberais clássicos não veem a guerra como um mal necessário, ela 

deve ser encarada sempre como uma fonte de destruição. Além disso, deve-se podar o 

sentimento de amor às causas bélicas, pois é deles que surge a necessidade de conquistas 

territoriais como forma de medir força com outras nações. 

Rockwell (2008) explica que “O estado liberal-clássico é aquele que protege os 

direitos dos cidadãos comercializarem com povos estrangeiros. Ele não anseia por conflitos 

externos de qualquer tipo”.  

Uma vez estabelecidos os pré-requisitos para chamar uma sociedade de liberal, deve-

se entender a interpretação de livre mercado através do liberalismo, quais suas características 

e a mudança pela qual passou no decorrer dos anos, e com o avanço tecnológico.  

Uma das primeiras escolas econômicas de comércio foi o Mercantilismo. Os 

mercantilistas entendiam que cada homem era seu próprio economista, e, no entanto, eram a 

favor da presença do Estado para intervir no decisões humanas e de mercado, indicando quais 

leis era mais favoráveis ao comércio e à prosperidade da nação.  

Segundo Harry Landreth (1976), os mercantilistas acreditavam que legislações 

poderiam mudar o curso econômico dos eventos, e que análises da situação econômica 

poderiam indicar quais as melhores formas de intervenção do governo. O Liberalismo pregava 

que ao contrário, os indivíduos deveriam estar livres de qualquer influência estatal para que 

pudessem fazer as melhores escolhas possíveis e assim o comércio pudesse crescer. 

O Mercantilismo foi a escola mais influente, adotada aproximadamente no ano de 

1500, e considera-se que durou até 1750. Os mercantilistas acreditavam que não existia 

produção de riqueza. A riqueza tinha um valor fixo, e em cada país ela poderia ser  medida 

pela quantidade de metais preciosos estocados.  

De acordo com este autor, apesar de os Mercantilistas serem favoráveis ao comércio 

internacional, pois acreditavam que ele era o caminho para o aumento de riqueza das nações, 

eles focavam especialmente na balança comercial. Cada transação era positiva ou negativa, e 

como a riqueza do mundo era fixa, se uma nação importava mais do que exportava, ela ficava 

consequentemente mais pobre, porque estava diminuindo seu estoque de metais preciosos. 

Using this assumption, the scholastics had reasoned that, when trade took place 

between individuals, the gain of one was necessarily the loss of another. The 

mercantilists carried this reasoning over to trade between nations, concluding that 

any increase in the wealth and economic power of one nation was necessarily at the 

expense of other nations. (LANDRETH, 1976, p.19) 
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 Os mercantilistas, preocupados em estabelecer uma balança comercial positiva, gerada 

pela maior entrada de metais (exportação) em comparação à saída de metais preciosos 

(importação), precisavam encontrar outras maneiras de acumular riquezas. Era preciso 

também não depender somente da produção interna, tornava-se primordial encontrar novas 

fontes de recursos naturais e aumentar o mercado consumidor. Por isso, nessa época a 

conquista e ocupação de colônias era um fator importante. 

 O comércio com outras nações só era vantajoso quando o material exportado possuía 

um valor, em metais preciosos, muito superiores ao material importado na transação. Nas 

trocas sempre eram atribuídos os papeis de perdedor e vencedor. Duas nações não podiam 

ganhar quando se relacionavam comercialmente, uma delas, a que importasse mais, ficava 

mais pobre após as transações.  

Inicia-se com Adam Smith, por volta de 1776, uma nova compreensão do comércio 

internacional, que gerou uma forte crítica ao Mercantilismo. Foi a partir do livro “A Riqueza 

das Nações” que surgiu a ideia do comércio internacional como algo bom para 

desenvolvimento e riqueza das nações envolvidas. É a partir de Smith que aparece a ideia de 

que livre comércio promove bem estar e riqueza, porque eleva os padrões de vida da 

sociedade. Smith argumentava que as trocas geravam ganhos mútuos. 

We must not, however, upon this account, imagine that the gain of the town is the 

lost of the country. The gains of both are mutual and reciprocal, and the dividion of 

labor is in this, as in all other cases, advantageous to all the different persons 

employed in the various occupations into which is subdivided. (SMITH, 2012, 
p.373) 
 

 Como explica Doyle (1997, p.235), apesar de apresentar aspectos políticos e bélicos 

perigosos, a riqueza e o crescimento de uma nação vizinha são bons para o comércio porque 

oferecem uma maior quantidade de produtos, além de se tornar um mercado consumidor. 

In a state of hostility, it may enable our enemies to maintain fleets and armies 

superior to our own; but in a state of peace and commerce it must likewise enable 

them to exchange with us to a greater value, and to afford a better market, either for 

imeediate produce of our own industry, of for whatever is purchased with that 

produce (DOYLE, 1997, p.236) 

Para Adam Smith (2012), a grandeza do comércio consistia na existência do dinheiro. 

O autor argumenta que foi através do dinheiro que se tornou viável a troca de matérias-primas 

por produtos manufaturados. O dinheiro, ou seu representante em papel, permitia que a troca 

fosse realizada, mesmo quando uma das partes não precisava do serviço ou bem da outra 

parte.  

Segundo Smith (2012), o dinheiro tinha duas funções principais, “as the instrument of 

commerce and as the measure of value” (p.420). O dinheiro como medida de valor acabou 
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com a exigência das necessidades mútuas. A transação não obrigatoriamente terminava ali, o 

indivíduo com dinheiro poderia pagar por outro bem ou serviço que atendesse melhor às suas 

necessidades. 

 Landreth (1976) diz que Smith seguia uma ideia diferente dos mercantilistas, porque 

acreditava que o indivíduo era um ser racional e deveria ser deixado às próprias decisões, 

pois, dessa maneira, alcançaria seus interesses, e consequentemente promoveria o interesse da 

sociedade. Adam Smith acreditava no livre mercado e que o Estado não deveria intervir nos 

assuntos econômicos. Os indivíduos, bem como os países, deveriam viver um estado de 

laissez-faire. 

Doyle (1997, p.236-7) explica que “he (Smith) argues that ‘commerce and 

manufactures gradually introduced order and good government, and with them, the liberty 

and security of individuals, among the inhabitants of the country, who had before lived in a 

continual state of war with their neighbors”. 

 Outra crítica de Adam Smith aos mercantilistas foi quanto ao espírito de conquista. 

Doyle (1997, p.235) explica que o autor rejeitava a manutenção de colônias porque elas não 

atendiam às reais necessidades dos consumidores, tendiam a privilegiar um pequeno grupo de 

fabricantes em detrimento de toda a sociedade.  

 Smith também possuía opiniões sobre como deveria ser a produção de cada país. 

Segundo Landreth (1976), o pensador acreditava que países sempre possuíam uma vantagem 

absoluta na produção de um determinado bem quando comparados a outras nações. Essa 

vantagem era determinada pelo menor custo, quem produzia com mais eficiência a um menor 

custo, tinha vantagem. A ideia da vantagem comparativa surgiu depois com a teoria 

ricardiana. 

  David Ricardo foi um importante economista de 1772, cujo trabalho em comércio 

internacional ficou conhecido como Teoria das Vantagens Comparativas, até hoje utilizada 

por alguns estudiosos para explicar a riqueza e o desenvolvimento de algumas nações. 

 Ricardo (2001) argumentava que o livre comércio não causaria um efeito imediato de 

enriquecimento das nações, mas que ele contribuiria para o aumento do estoque de 

commodities, e consequentemente para um maior nível de bem-estar da nação. 

No extension of foreign trade will immediately increase the amount of value in a 

country, although it will very powerfully contribute to increase the mass of 

commodities, and therefore the sum of enjoyments. As the value of all foreign goods 

is measured by the quantity of the produce of our land and labour, which is given in 

exchange for them, we should have no greater value, if by the discovery of new 

markets, we obtained double the quantity of foreign goods in exchange for a given 

quantity of ours. (RICARDO, 2001, p.85) 
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 O autor acreditava que os países possuíam uma vantagem comparativa, daí surge a 

Teoria das Vantagens Comparativas. Nela países que não possuíam uma vantagem absoluta 

na produção de um bem, ou seja, que não produziam com eficiência, não sairiam do mercado 

internacional. Nem todos os países possuem um bem cuja produção é a mais eficiente do 

mundo. Até a teoria ricardiana, para o comércio exterior esse país estava fadado a ser sempre 

importador de produtos. 

 As vantagens comparativas têm a ver com o custo de oportunidade. Uma nação X que 

produza um bem “A” de maneira eficiente, e um bem “B” de maneira menos eficiente, pode 

preferir se dedicar à produção do primeiro, e importar o segundo de outro país Y que produza 

com menos eficiência, mas que permita ao país X a dedicação exclusiva à A, e um ganho de 

oportunidade. 

Os homens ganham enormemente vivendo em sociedade e experimentando 
diariamente os ganhos do uso das vantagens comparativas. Cada um, focando 
naquilo que possui vantagens comparativas acaba produzindo muito mais do que se 
todos produzissem tudo. É o famoso aumento de produtividade trazido pela “divisão 
social do trabalho” – cada um faz só aquilo que tem vantagem comparativa – e 
posteriormente todos trocam com todos, com ganhos mútuos, sem perdedor. 
(SYLVESTRE, 2014) 

 
 Segundo Sylvestre (2014), as vantagens relativas têm como consequência uma 

sociedade “harmônica”, onde mesmo aqueles que são improdutivos em vantagens absolutas 

consegue ganhar dentro do livre mercado. O mais improdutivo terá mais bens se produzir 

aquilo no qual é relativamente mais produtivo, do que se tentasse ser autossuficiente. 

 Para o mais produtivo, têm então condições de produzir apenas aquilo em que tem 

vantagens relativas, elevando sua produtividade e seus ganhos. “Esses bens então são trocados 

(gerando mercados) deixando todos com uma quantidade de bens maior do que teriam se se 

“isolassem”. Não há perdedores em um livre mercado, todos ganhos no arranjo de uma 

sociedade livre.” (SYLVESTE, 2014) 

 No entanto, segundo Sidney Sylvestre (2014), essa teoria é mal compreendida pela 

maioria das pessoas e recebe críticas injustas, o que acaba desvalorizando os argumentos 

ricardianos a favor do livre comércio. Muitas dessas críticas alegam que o protecionismo 

comercial é a solução para incentivar o crescimento das empresas nacionais, que são 

consideradas incapazes de concorrer no mercado internacional. 

Os exemplos são muitos, mas os mais comuns são: não devemos derrubar nossas 
barreiras protecionistas porque os chineses trabalham por salários baixíssimos e isso 
quebrará nossa industria ou ainda o “custo Brasil” não permite concorrermos no 
mercado internacional, logo temos que ter alguma barreira para proteger a industria 
nacional – só para citar dois. (SYLVESTRE, 2014) 
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Para o Liberalismo econômico, o ato de proteger uma indústria através de barreiras 

comerciais e taxas, pode tornar-se um motivo para o aumento das tensões entre países. Mises 

(2011) argumenta que o protecionismo moderno tenta transformar cada nação numa parte 

auto-suficiente do mundo, está ligado diretamente ao intervencionismo, e, consequentemente 

ao estatismo. 

Dessa maneira, recorre-se a Frederic Bastiat e sua observação de que existe um trade-

off  entre guerra e paz. Segundo Rockwell Jr. (2001), para o pensador francês, os países têm 

muito mais a perder quando encerram as atividades comerciais internacionais, do que quando 

entram em guerra. Apesar de gerar destruição de boa parte de sua nação e recursos, é possível 

reestruturar um país no pós-guerra. Por outro lado, ao dificultar ou barrar o comércio 

internacional, um país estará negando à sociedade a oportunidade de estar em melhores 

condições, obtendo uma maior gama de produtos e serviços. Isso reduzirá o bem-estar geral 

da sociedade. 

 O comércio entre duas nações permite relações amigáveis, e geram acordos bilaterais 

de paz. De acordo com Rockwell Jr. (2001), o argumento de Cobden era que a intervenção 

estatal no livre mercado, através do protecionismo e das sanções comerciais, são as principais 

razões para as tensões de guerra. 

History shows that war is good for government. In wartime, government gains 

massive power over society. It is granted a degree of latitude in its use of emergency 

powers that would not otherwise be permitted. War allows politicians and 

bureaucrats with a passion for power to use it to the hilt, through taxation, inflation, 

and regimentation. War destroys things and then permits governments to profit from 

rebuilding them. It drains the private sector of capital and entrepreneurial energy, 

and enriches the parasitical institutions of the State. No free society stays free after 

war begins.(ROCKWELL JR., 2001) 
 

O autor acredita que o poder do livre mercado está na sua capacidade de criar lobbys 

poderosos, cujo poder é podar a paixão do governo por conquista. Para o indivíduo comum, 

existe um ganho maior em resolver questões internacionais através de relações amigáveis e 

diplomáticas. Segundo Rockwell Jr. (2001), “international trade networks create 

intermediating structures of business relations that work as a barrier to bombs and 

belligerence.” 

Joseph Schumpeter modernizou a teoria de Adam Smith ao estudar as relações 

existentes entre capitalismo e democracia, e quais seus efeitos para as relações internacionais. 

Segundo Doyle (1997, p.243), Schumpeter acreditava que o capitalismo possuía os meios 

para promover a paz e eliminar o imperialismo ao redor do mundo. O imperialismo era 

formado pela combinação de máquina de guerra, instintos bélicos e monopólio de exportação.  
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“Capitalism produces an unwarlike disposition; its populace is ‘democratized, 
individualized, rationalized’. The disciplines of industry and the market train people 
in ‘economic rationalism’; the instability of industrial life necessitates calculation. 
Capitalist pluralism also individualizes as subjective opportunities replace the 
immutable factors of traditional, hierarchical society. Rational individuals then 
demand democratic governance.” (DOYLE, 1997, p.245) 
 

 Schumpeter também era a favor do livre comércio e da não existência de 

protecionismo. Doyle (1997) explica que monopólios de exportação não eram considerados 

saudáveis por Schumpeter, porque nações imperialistas precisam expandir seu mercado, já 

que o consumo interno é limitado. Através da conquista é possível forçar a exportação de 

produtos, sem precisar criar laços de troca com outro país. Sem colônias e sem tarifas, os 

monopólios não resistiriam, e acabariam sendo eliminados por países mais competitivos. 

When free trade prevails, “no class” gains from forcible expansion. Trade 
restrictions merely raise the cost of commodities. Under free trade, foreign raw 
materials and foodstuffs are as accessible to each nation as though they were in its 
own territory. Only war profiteers and military aristocrats would therefore gain from 
wars. No majoritarian democracy would pursue a minority interest and tolerate the 
high costs of imperialism” (DOYLE, 1997, p.245) 
 

Norman Angell escreveu o livro “A Grande Ilusão” e recebeu o prêmio Nobel da Paz 

por sua crítica à ideia que se tinha da natureza humana agressiva. Angell (2002) era contra a 

crença universal de que para que uma nação crescesse e se desenvolvesse ela precisasse 

expandir seu território, através de conquistas forçadas. 

O autor contesta essa doutrina em sua totalidade. Procura mostrar que ela pertence a 
um período da civilização que já ultrapassamos; que a indústria e o comércio de um 
povo não dependem mais de expansão das suas fronteiras políticas; que as fronteiras 
políticas e econômicas de um país não precisam necessariamente coincidir; que o 
poder militar é fútil do ponto de vista social e econômicoe pode não ter relação com 
a prosperidade do povo que o exerce; que é impossível para um país apropriar-se 
pela força do comércio ou do bem-estar de outro país, ou enriquecer, subjugando-o e 
impondo-lhe pela força a sua vontade. (ANGELL, 2002, p.LIII) 
 

Angell (2002) falou muito em prosperidade de uma nação, principalmente para criticar 

a ideia vigente na época de que a prosperidade e conquista deveriam andar lado a lado. O 

autor diz que o intercâmbio comercial é a troca de um produto pelo outro, e que resistirá no 

mercado aquele que fabricar o produto com maior qualidade. Logo, um país não tira outro do 

mercado internacional, a falta de eficiência e qualidade na produção é que retira países menos 

produtivos do comércio externo. 

Muitas das questões colocadas por Norman Angell tinham relação com a grande 

produção bélica e sua importância para a maioria das nações. O autor acreditava que investir 

no poderio militar de uma nação era uma perda de tempo e de recursos. Para obtenção de 

riquezas era necessário produtividade e qualidade de produtos, de nada adiantaria ter um 
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exército poderoso, se o produto do país não tivesse condições de competir com outros países 

pelo mercado. 

Angell explica da seguinte forma, “está claro que, se o estrangeiro adquire nossos 

produtos e rejeita os da Alemanha, não é porque nossa marinha é maior e mais poderosa”. 

(ANGELL, 2002, p.55) 

As armas podem ajudar a conquistar toda uma nação, pode conquistar seus recursos e 

pode subjugar sua população. Mas ao conquistar através da força uma nação, de maneira 

alguma isto representa uma expansão comercial. “À medida que aumenta a complexidade do 

sistema comercial, a prosperidade econômica fica mais sujeita à confiança pública na 

estabilidade e na eficácia dos contratos, o que é a base real do “prestígio” nacional e pessoal.” 

(ANGELL, 2002, p.59) 

O autor acreditava que a guerra era a maior fonte de destruição de recursos de uma 

nação. A única coisa que a guerra poderia fazer por uma nação era frear os impulsos do 

Estado em direção à conquista territorial. 

O que estou disposto a sustentar, e o que sabem todos os especialistas, é que os 
japoneses empobreceram ao invés de enriquecerem com a guerra; e que os russos 
ganharam mais com a derrota do que poderiam ter ganho com uma vitória, pois essa 
derrota porá um freio à política russa de militarismo e expansão territorial, 
politicamente insensata, convertendo as energias da nação para o desenvolvimento 
econômico e social (ANGELL, 2002, p. 64). 
 

Entre as contribuições de Ludwig Von Mises para o liberalismo econômico, segundo 

Rothbard (2008), estão a capacidade de demonstrar para o desenvolvimento e crescimento da 

raça humana, deveria haver expansão do livre comércio, divisão internacional do trabalho e 

investimento do capital privado.  

Além disso, Mises era crítico à participação do Estado no mercado ou na vida pessoal 

dos indivíduos. Segundo Rothbard, uma intervenção governamental destrói e obstrui o 

mercado, tornando-se contraprodutivo para a sociedade. A intervenção estatal para esses 

autores está ligada diretamente à implantação do socialismo. 

Mises considerava que a guerra entre as nações trazia apenas destruição. Quem mais 

perdia numa situação de conflito era a sociedade, porque a guerra significava a perda não só 

de homens como de riquezas. Para Mises, o único agente que obtinha vantagens da guerra era 

o Estado, e, sendo assim, era o único que a desejava.  

O cidadão, enquanto indivíduo, não ficava mais rico se os seus governantes 
expandissem o reino pela anexação de uma nova província. Para o povo, a guerra 
não compensava. A única razão para a existência de conflitos armados era a cobiça 
dos autocratas (Mises, 2010a, p.928) 
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 Com efeito, Mises (2010a, p.929) argumentava que um governo democrático não era o 

único pré-requisito para a promoção da paz entre as nações. Era importante também que o 

comércio internacional estivesse sobre o regime do laissez-faire, ou seja de livre mercado, 

onde cada um tomaria as decisões que melhor se encaixassem em suas necessidades.  Nesse 

caso, o indivíduo poderia decidir o que e de quem comprar, ou o que produzir e para quem 

produzir. 

Mises (2010a) acreditava que a única política econômica que respeitava as 

características do indivíduo seria a de laissez-faire irrestrito, de direitos à propriedade privada, 

governo restrito com a única função de proteger os direitos individuais, e de livre mercado. 

 Para tanto, as barreiras ao comércio internacional não deveriam existir. Mises 

argumentava que apenas na ausência do protecionismo e do nacionalismo, seria possível 

acabar com os incentivos ao conflito internacional. Pois, uma vez instalado um livre mercado, 

onde as barreiras migratórias e comerciais não existissem é que os indivíduos seriam 

realmente livres para fazer escolhas. Além disso, na ausência do protecionismo e do 

nacionalismo, não se teria motivos para buscar conquistas territoriais. 

 Segundo Burchill (2005, p.72), ao contrário da anexação via conquistas territoriais, os 

liberais acreditam que a expansão do livre mercado tornará o mundo cada vez mais próximo, 

através da organização da atividade econômica, como divisão internacional do trabalho. Essa 

divisão tornará os controles de fronteira entre os países cada vez mais fracos. “They focus on 

the growth of free trade, the capacity of transnational corporations to escape political 

regulation and national legal jurisdictions, and the liberation of capital from national and 

territorial constraints.” (BURCHILL, 2005, p.72) 

De acordo com Mises (2010a, p.930), 

Enquanto num regime de livre comércio e de liberdade de migração nenhum 
indivíduo se preocupa com o tamanho do território de seu país, num regime de 
medidas protecionistas adotadas pelo nacionalismo econômico, quase todo cidadão 
tem um interesse substancial nessas questões territoriais. [...]O que transformou a 
guerra limitada entre exércitos reais em guerra total, num conflito entre povos 
inteiros, não foram as tecnicalidades da arte militar; foi a substituição da filosofia do 
laissez-faire pelo estado provedor (welfare state). 

Alguns podem argumentar que, atualmente, com o avanço da tecnologia, as nações 

desenvolvidas poderiam tentar conquistar nações subdesenvolvidas, porque possuem 

vantagens na sua produção bélica. No entanto, o que impede grandes nações como Estados 

Unidos e Rússia de entrarem em guerra não é a ausência de armas, ou a fragilidade financeira, 

e sim a ausência de necessidade de um conflito. “A raiz do mal não é a construção de novas e 

terríveis armas; é o espírito da conquista” (Mises, 2010a, p. 939) 
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Ao contrário das argumentações socialistas, o livre mercado não é um sistema que 

funciona apenas na ausência de guerra. Mises explica que, sem a intervenção estatal, os 

indivíduos dificilmente fariam guerra entre si, porque é mais vantajoso manter relações 

pacíficas com outros indivíduos que contribuem, dentro da divisão internacional do trabalho, 

com o aumento do seu bem-estar. Segundo Mises (2010a, p.931) “a guerra, e, sobretudo a 

moderna guerra total, exige peremptoriamente o controle do governo sobre a atividade 

econômica”. 

 Com a internacionalização produtiva e financeira vivida mais intensamente nos dias de 

hoje, é possível perceber como a cooperação entre as nações e entre os indivíduos protege 

melhor um país, que um grande exército armado. 

 Segundo Woods (2010), 

Some experts contend that it was precisely this mutually beneficial trade that 

contributed to the reluctance of Iraq's neighbors to endorse war. Between 2000 and 

2002, Iraq signed some eleven free-trade agreements, most with other Middle 

Eastern countries. 

  

Mises (2010a, p.937) argumenta que mesmos os indivíduos mais agressivos, ou 

amorais, possuem a capacidade de entender os ganhos advindos de uma cooperação mútua, e 

aceitam ignorar seus instintos isolacionistas, de maneira a adquirir aquilo de que precisam. 

 Bagus (2012) explica que o principal papel do Estado numa sociedade liberal é 

garantir que os direitos individuais, tais como propriedade privada, livre comércio e a 

liberdade sejam protegidos. 

 Para Burchill (2005, p.71), a tendência é que o governo reduza sua intervenção na 

economia por causa do livre comércio. O Estado não teria mais controle sobre a 

internacionalização financeira e, consequentemente, sobre a interdependência gerada entre os 

países.  

 Para o autor, a preocupação do governo deve ser  

Just as the ideological predilection of Western governments became more concerned 

with efficiency and productivity and less concerned with welfare and social justice, 

the power of the state to regulate the market was eroded by the forces of 

globalization, in particular the de-regulation of finance and currency markets. The 

means by which domestic societies could be managed to reduce inequalities 

produced by inherited social structures and accentuated by the natural workings of 

market declined significantly. (BURCHILL, 2005, p.71) 
 

 Quanto ao livre mercado, Bagus (2012, p.30) afirma que o “Tratado de Roma, 

assinado em 1957 (...) estabeleceu quatro liberdades básicas: livre circulação de bens, livre 

oferta de serviçoes, livre movimentação de capital financeiro e livre migração”. Essas 
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liberdades são as características necessárias à consolidação de um comércio internacional 

livre. 

 O autor também argumenta em favor da divisão internacional do trabalho como um 

pré-requisito para uma relação amigável entre as nações. Quando produtos e bens não são 

trocados voluntariamente, é muito provável que as nações passem a utilizar a força para 

adquirir os bens que lhes são negados.  

 Bagus cita os resultados comerciais da I Guerra Mundial, após o Tratado de Versailles: 

“Um exemplo histórico de fluxo unilateral e involuntário de bens pode ser visto nas 

reparações impostas à Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, quando ouro e bens foram 

transferidos para os Aliados sob a ameaça de armas”. (BAGUS, 2012, p.173). 

 O avanço da tecnologia e da indústria bélica de fato tornaram guerras situações mais 

perigosas e mais catastróficas. Por outro lado, o mercado financeiro está internacionalizado, e 

os países sabem que uma crise em qualquer outro país, por qualquer que seja a causa, pode 

gerar efeitos negativos até para aqueles não envolvidos comercialmente com ele. 

O livre comércio é o sistema que ultrapassa barreiras. Segundo Bagus, ele também é 

responsável por estimular as trocas voluntárias e fortalecer as condições de cooperação 

mutuamente benéficas, responsável por criar “laços, compreensão, confiança, dependência e 

amizade”. (2012, p.173) 

 A compreensão dos pilares do liberalismo clássico como propriedade, liberdade e paz 

se torna importante para perceber a nuances da teoria que coloca o livre mercado como o 

principal responsável pela promoção de paz entre as nações. 
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3.      DUAS TEORIAS LIBERAIS PARA A PAZ 

 

 Alguns teóricos das Relações Internacionais acreditam que ao promover a liberdade, a 

paz seria consequência. No entanto, duas correntes são utilizadas para explicar a correlação 

entre liberalismo e paz. A primeira a ser discutida entre teóricos foi a Teoria da Paz 

Democrática, que via os princípios democráticos como um meio para a paz. 

 A segunda teoria, que tem sido estudada mais recentemente, argumenta que a 

promoção da paz advém das fortes relações comerciais estabelecidas entre as nações, 

causando não apenas interdependência, mas amizade e cooperação, suplantando antigas 

crenças de que o desenvolvimento econômico só acontece em detrimento de outra nação. 

 As duas teorias serão apresentadas a seguir. E discutidas individualmente no fim desta 

seção. 

3.1.  Duas visões para a mesma Paz 
 

“Democracies don’t attack each other”, essa foi a declaração do Presidente norte 

americano Bill Clinton, em 1994, constatando que a melhor maneira de manter os Estados 

Unidos seguros seria apoiando o avanço da democracia em todos os países.  

A Teoria da Paz Democrática disseminada a partir dos anos 1960 afirma que 

democracias evitam guerrear com outras democracias.  Porém, se baseia em princípios mais 

antigos, apresentados por Immanuel Kant em seu ensaio Perpetual Peace, datado de 1795. 

Neste ensaio, Kant (1795; 2008) não se referiu à democracia como esta é entendida pelos 

estudiosos da Teoria da Paz Democrática, que, por sua vez, aproveitaram a ideia geral da paz 

perpétua para reforçar seus argumentos. 

It can be shown that this idea of federalism, extending gradually to encompass all 

states and thus leading to perpetual peace, is practicable and has objective reality. 

For if by good fortune one powerful and enlightened nation can form a republic 

(which is by nature inclined to seek perpetual peace), this will provide a focal point 

for federal association among other states. These will join up with the first one, thus 

securing the freedom of each state in accordance with the idea of international 

right, and the whole will gradually spread further and further by a series of alliance 

of this kind. (KANT, 1795, p.104) 

 
O argumento utilizado por Kant foi que, numa república, caso se fizesse uma votação, 

a maioria das pessoas escolheria não entrar em guerra, a não ser, para defender sua nação ou 

sua propriedade. Neste caso, o conflito seria uma autodefesa da república diante do ataque de 

outra nação.  
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De acordo com Doyle (1997), Kant escreveu três artículos principais, os quais 

levariam à paz perpétua. No primeiro deles, Kant definiu o termo república como uma 

sociedade política que seguia os princípios liberais, onde a propriedade privada e a igualdade 

de direitos perante a lei eram respeitadas, além de uma economia orientada para o mercado. 

No segundo, ele diz que repúblicas liberais, progressivamente, estabeleceriam a paz entre si, 

de tal maneira que fossem assegurados seus direitos e suas seguranças, visto que todas teriam 

um mesmo modelo de organização social. No terceiro e último, Kant projeta que seria então 

criada uma cosmopolitan Law que operaria em conjunto com as leis já adotadas em cada 

república. Esta lei garantiria que um estrangeiro fosse tratado com igualdade pelos civis em 

qualquer outra nação. 

A Teoria da Paz Democrática defende que, não repúblicas, mas democracias serão as 

responsáveis pela promoção da paz. No entanto, democracia e república partilham um aspecto 

comum, que é o liberalismo como princípio político e econômico. John M. Owen (1994) 

define uma democracia liberal, 

“as a state that instantiates liberal ideas, one where liberalism is the dominant 

ideology and citizens have leverage over war decisions. That is, liberal democracies 

are those states with visible liberal presence, and that feature free speech and 

regular competitive elections of the officials empowered to declare war.” (OWEN, 
1994, p.89).  
 

 Owen (1994) entende que os indivíduos são fundamentalmente os mesmos e se saem 

melhor quando visam alcançar a autopreservação e seu próprio bem estar material. Para tanto 

é necessário que haja liberdade nesta busca, o que conduz ao aspecto da paz. Paz é necessária 

para alcançar a liberdade e, por outro lado, coerção e violência conspiram no sentido 

contrário.  

 Alguns podem argumentar, no entanto, que democracias mantêm a paz apenas com 

outras democracias, mas estão dispostas a guerrear com não democracias. Segundo Owen 

“non-democracies may be dangerous because they seek other ends, such as conquest or 

plunder”(1994, p.89), enquanto democracias liberais buscam o verdadeiro interesse do 

cidadão. “Most explanations of democratic peace posit that democracies recognize one 

another and refuse to fight on that basis” (1994, p.96). 

 Dentro da Teoria da Paz Democrática existem duas divisas que visam explicá-la. Uma 

de natureza estrutural e outra de natureza normativa. A primeira diz que a paz seria 

consequência das amarras institucionais presentes na democracia, ou seja, um governante, 

eleito pelo povo, não poderia engajar seu país em guerra sem antes consultar os representantes 
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do povo e, mesmo diante deste apoio, torna-se imprescindível que a própria sociedade opine, 

visto que, em última análise, ela é quem paga as contas da guerra. 

 A segunda divisa, normativa, diz que a paz é oriunda das ideias liberais e normas 

estabelecidas numa democracia. Aqui, entram os aspectos morais de conflitos com outras 

democracias. Owen explica que seria injusto e imprudente iniciar um conflito com uma 

sociedade que demonstra possuir os mesmos valores que os seus. 

 Para testar sua teoria, John M. Owen assume uma série de hipóteses sobre a paz 

democrática e faz uma análise de quatro casos históricos de guerra entre nações. As hipóteses 

são: “1. Liberals will trust states they consider liberal and mistrust those they consider 

illiberal. 2. When liberals observe a foreign state becoming liberal by their own standards, 

they will expect pacific relations with it. 3. Liberals will claim that fellow liberal democracies 

share their ends, and that illiberal states do not. 4. Liberals will not change their assessments 

of foreign states during crises with those states unless those states change their institutions. 5. 

Liberal elites will agitate for their policies during war-threatening crises. 6. During crises, 

statesmen will be constrained to follow liberal policy”. (OWEN, 1994, p.103-4) 

 Para testar essas hipóteses, ele analisa as relações Franco-Americanas entre 1796-

1798, e também as relações Anglo-Americanas durante 1803-12, 1861-63 e 1895-96. O 

trabalho consiste em verificar se cada uma dessas hipóteses se manifesta nos casos citados. 

Sua conclusão afirma que apesar de não provar que democracias levam necessariamente à paz 

perpétua, a teoria da paz democrática fornece evidências de que suas ideias são importantes 

como moldes e construtores de instituições democráticas. 

 Na análise da relação Franco-Americana durante 1803-12, Owen explica que a França, 

então em guerra com a Inglaterra, ataca navios mercantes americanos como retaliação ao 

entrave comercial dos Estados Unidos com produtos franceses. Este entrave se devia ao Jay 

Treaty, um acordo firmado entre EUA e Inglaterra, no qual o primeiro prometeu ao segundo 

não comercializar com a França. 

 Neste caso, mesmo considerando a França como uma democracia liberal e a Inglaterra 

como uma não democracia, e sim uma monarquia, os Estados Unidos entram em conflito 

direto com a França.  

 Dessa explicação surge um aspecto considerada ainda mais essencial para a paz do que 

a democracia: o livre mercado. Quando existe livre mercado e interdependência torna-se mais 

fácil evitar conflitos. Não fosse o entrave comercial a que foi submetida, a França não teria 

motivos para atacar os Estados Unidos. O livre mercado, seja entre duas democracias ou entre 
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uma democracia e uma não democracia, tem um efeito pacificador maior que o fato de haver 

princípios democráticos entre nações. 

Muito a frente de seu tempo, Kant defendia que o comércio entre as repúblicas deveria 

ser livre e que economias deveriam tornar-se interdependentes. O livre mercado seria 

reforçado pela cosmopolitan Law, tornando mais fácil o acesso a produtos não produzidos na 

sociedade em questão.  

Kant viveu na era do Mercantilismo, e assim como Adam Smith discordava desta 

corrente. Eles acreditavam que subjulgar uma nação gerava algumas consequências negativas 

para o mercado e, assim sendo, para o bem estar geral da sociedade. No mercantilismo se 

considerava que quando uma nação ganhava com o comércio, outra nação perdia. Essa ideia 

surgiu da concepção mercantilista de que a riqueza mundial era fixa. De acordo com Harry 

Landreth, “the mercantilists carried this reasoning over to trade between nations, concluding 

that any increase in the wealth of economic Power of one nation was necessarily at the 

expense of others nations” (1976, p.20). Como a quantidade de ouro e materiais preciosos, 

nessa visão, eram fixas, ao importar um produto, uma nação estaria se tornando mais pobre 

que a exportadora, pois teria que transferir seu ouro ou prata em troca de mercadoria. 

De acordo com Doyle (1997), “Smith rejects two of the favorite policies of the 

Mercantilists: colonies and tariffs” (p.234), desse modo, ao eliminar o colonialismo e adotar o 

livre mercado, uma nação estaria se livrando das duas principais causas de conflitos entre 

sociedades. Além de abrir novos mercados e novas oportunidades. 

Segundo Rosencrance (1986), após a Revolução Industrial perde-se a vantagem da 

conquista territorial como forma de expandir mercado e ganhos. Com o crescimento do livre 

mercado entre as nações, agora livres, cresce também a interdependência, que é diferente 

daquela imposta pelo colonialismo. Agora o importante é manter o comércio como forma de 

aumentar a riqueza, de explorar novos mercados e de ter a possibilidade de adquirir produtos 

que não eram produzidos nem pela metrópole nem pela colônia. 

With the Industrial Revolution the link between territory and power was broken; it 

then became possible to gain economic strength without conquering new lands. […] 
When combined with peaceful international trade, the Industrial Revolution allowed 

manufactured goods to find markets in faraway countries. The extra demand would 

lengthen production runs and increase both industrial efficiency (through economies 

of scale) and financial return. Such a strategy, if adhered to by all nations, could put 

an end to war. There was no sense in using military force to acquire power and 

wealth when they could be obtained more efficiently through peaceful economic 

development and trade (ROSENCRANCE, 1986, p.139) 
 

A partir daí percebe-se que, além da democracia, deve-se considerar o livre mercado 

como um aspecto que conduz à paz. O livre mercado é um dos princípios liberais necessários 
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para a paz democrática. Como argumentado, duas ou mais nações democráticas estão em paz 

quando percebem a coincidência dos mesmos objetivos. 

Denominada de Teoria da Paz Capitalista, seus estudiosos procuram demonstrar, 

através de conceitos teóricos e empíricos, que o livre mercado e a consequente 

interdependência econômica entre países e indivíduos levam a uma situação pacífica global. 

Os aspectos conceituais desta teoria foram inspirados em ideias já disseminadas por 

pensadores clássicos como Immanuel Kant, Adam Smith, Joseph Schumpeter e pelo ganhador 

do Nobel da Paz, Norman Angell em seu livro “A Grande Ilusão”, escrito em 1911, no qual 

este autor nega que “a estabilidade financeira e industrial de cada nação, sua segurança no 

campo comercial – em suma, sua prosperidade e bem-estar – dependem da aptidão para 

defender-se contra os ataques de outros países”. (ANGELL, 2002, p.21). Ao longo do livro, 

Angell enumera sete razões que confirmam esta assertiva. 

Norman Angell acreditava que nações detentoras de grandes exércitos se tornavam 

mais pobres, pois investiam desnecessariamente muito no setor bélico, não mais tão 

prioritário. Ele acreditava que os Estados estariam ligados pela interdependência comercial, 

fortalecida pela internacionalização e que as guerras só seriam necessárias em última 

instância. Esta interdependência entre as nações demandaria paz e relações amigáveis.  

Três anos após a publicação de “A Grande Ilusão”, eclodiu a Primeira Guerra 

Mundial, e alguns aproveitaram a ocasião para apontar a teoria de Angell como errônea e 

utópica. No entanto, como explica Pavel Yakovlev, em entrevista ao site LearnLiberty em 

dezembro de 2012, a Primeira Guerra Mundial aconteceu após uma aumento do fluxo 

comercial, devido à diminuição dos custos de transporte, e, no entanto, França, Alemanha e 

Rússia aumentaram suas barreiras econômicas e se tornaram menos interdependentes e mais 

isolacionistas.  

De acordo com Richard Rosencrance (1986), a Segunda Guerra Mundial fortaleceu, 

inicialmente, o aspecto político-militar e, em um segundo momento, o trading state, nome 

que o autor dá à nova vertente mundial de expansão do comércio exterior e do livre mercado. 

Este segundo ímpeto teve maior força, justificado pelo seguinte argumento: 

Part was based on conclusions reached in 1930s that when financial collapse cuts 

the commercial links between societies, all nations will suffer, and some will move 

to seize what they cannot acquire through trade. Economic crisis and depression 

had been the fare that nourished domestic desperation and bought radical and 

nationalist leaders to power in more than one state. Prosperity, on the other hand, 

contributed to stable governments and to a more relaxed foreign policy stance. 

(ROSENCRANCE, 1986, p.137) 



30 

 

Recentemente, em 1996, Weede em seu artigo “Economic Development, Social Order, 

and World Politics” ligou comércio e livre mercado a desenvolvimento e paz, chegando a 

conclusão de que interdependência é um fator importante para a paz entre as nações. Em 

2005, Weede escreveu o artigo “Balance of Power, Globalization and the Capitalist Peace”, 

no qual se origina o termo Paz Capitalista. 

Trade or economic interdependence plays a pivotal role in the prevention of war, 

because it exerts direct and indirect pacifying effects. In addition to the direct effect, 

there is the indirect effect of free trade on smaller risks of military conflict mediated 

by growth, prosperity, and democracy. Since the exploitation of gains from trade is 

the essence or purpose of capitalism and free markets, I label the sum of the direct 

and indirect international security benefits “the capitalist peace”, of which “the 
democratic peace” merely is a component. Even if the direct 'peace by trade'-effect 

were eliminated by future research, economic freedom and globalization would still 

retain their crucial role in overcoming mass poverty and establishing the 

prerequisites of the democratic peace. (WEEDE, 2005, p.34-35) 
 

Erich Weede argumenta ainda que “peace by trade does not suffer from a geopolitical 

complication which affects peace by democratization” (2005, p. 35-36). Essa seria a grande 

vantagem da Teoria da Paz Capitalista. O comércio promove a paz, porque existe 

independentemente de democracias, monarquias, autocracias, etc. Ele é capaz de transpor 

aspectos sociais como desenvolvimento, subdesenvolvimento, religião, e gera uma relação de 

interdependência entre nações, mesmo que estas não possuam nada em comum além da 

necessidade de importar e exportar seus produtos. A Teoria da Paz Democrática argumenta 

que a paz existe entre duas democracias, mas não entre uma democracia e uma não-

democracia.  

Como dito, os riscos de que duas democracias entrem em conflito são pequenos, no 

entanto, os riscos de uma democracia entrar em conflito com uma não democracia são 

grandes. O pacifismo comercial gerado pelo livre mercado é mais seguro porque independe 

do tipo de organização social. Pode se dizer que o comércio é insensível aos incentivos de 

conflito porque é movido por interesses em comum em qualquer sociedade, ou seja, a busca 

pelo bem-estar. 

A teoria foi retomada por Gartzke em vários artigos. O primeiro chamado “Investing 

in the Peace: Economic Interdependence and International Conflict”, em 2001, escrito em 

conjunto com Quan Li e Charles Boehmer. O segundo foi apresentado em 2005, chamado 

“Economic freedom and Peace”. O terceiro em 2007, denominado The Capitalist Peace e o 

quarto, apresentado em 2010, “International Crises and the Capitalist Peace”, no qual este 

autor define que é o capitalismo, na forma de livre mercado, quem quebra o incentivo de um 

conflito entre nações, pois “capitalism alters relationships among individuals and between 
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populations and the state in ways that have virtuous consequences for international peace” 

(GARTZKE, 2010, p.121) 

Nações praticantes do livre comércio e com pouco ou nenhum protecionismo 

comercial tendem a evitar conflitos entre si, pois, por necessidade, não teriam incentivos para 

cortar o fornecimento de seus produtos para fora, nem taxar as importações dos demais 

participantes do mercado mundial. 

Como argumenta Mises (2010a)   

Os liberais britânicos e os seus colegas do continente eram suficientemente sagazes 

para perceber que a garantia de uma paz duradoura não dependia apenas de um 

governo do povo, mas de um governo do povo sob um regime de irrestrito laissez-

faire. Entendiam que o mercado livre, tanto no plano doméstico como no plano 

internacional, era o pré-requisito indispensável à preservação da paz. Somente num 

mundo sem barreiras comerciais e migratórias deixaria de haver os incentivos para 

guerras e conquistas” (MISES, 2010a, p. 929) 

 

 Ele argumenta ainda que “o nacionalismo econômico, complemento necessário do 

intervencionismo, prejudica os interesses de povos estrangeiros, lançando assim a semente do 

conflito internacional” (MISES, 2010a, p. 938) 

Com desenvolvimento do comércio entre nações e o aumento da internacionalização 

produtiva e financeira, refuta-se a ideia de que o conflito é inerente ao homem e à vida social. 

Segundo Woods (2010), a teoria liberal mostra que vivemos em um período onde a paz se 

deve aos ganhos mútuos advindos do comércio e à produção em larga escala, devido a 

cooperação internacional e a divisão de trabalho. 

A proposta única deste trabalho é estudar e responder à seguinte questão: como o 

capitalismo promove a paz. 

 Todos esses autores mencionam o mercado como um mecanismo que substitui a 

produção de paz pela produção de guerra. De acordo com os princípios da Teoria dos Jogos, 

este tradeoff possui um custo de oportunidade elevado, por isso, as guerras são 

economicamente irracionais. 

Segundo Gartzke (et.al 2001) “the central logic of most studies of conflict and 

interdependence is that states are less likely to fight if there exist additional opportunity costs 

associated with military force” (p.394). 

A teoria da paz capitalista tem raízes teoria da paz democrática. Entretanto, estas 

teorias diferem em seu pilar central: enquanto a teoria democrática estabelece a paz como 

consequência da adoção de Estados democráticos, a teoria capitalista sugere que a paz será 

garantida entre duas ou mais nações quando elas forem interdependentes, praticarem o livre 

comércio e conseguirem estabelecer relações de mútuo ganho.  
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Gartzke (2010) explica que 
 

While modest in comparison with the democratic peace research agenda, 

scholarship on the “capitalist peace” has expanded considerably in recent years. 
Capitalist peace research involves a range of arguments tied to liberal political 

economy. Whether as an alternative or complement, there is increasing attention to 

the role of markets in bringing about the diminution of interstate 

conflict.(GARTZKE, 2010, p.121) 
 

De acordo com Pavel Yakovlev (2012), livre comércio beneficia todas as nações pelo 

aumento dos padrões de vida e riqueza. Ainda para este autor, outro aspecto importante, 

muitas vezes ignorado, do livre comércio é justamente sua capacidade de promover a paz no 

mundo.   

Um país respeitará outro não apenas por questões morais, mas pela necessidade de 

adquirir produtos não produzidos internamente. Hoje em dia, uma nação vê pouca ou 

nenhuma vantagem em ser autossuficiente, porque nem todos os países são dotados de uma 

vasta disponibilidade de matérias primas e, caso a possua, talvez não detenha a tecnologia 

necessária para transformá-la em produto. A internacionalização da produção, ou divisão 

internacional do trabalho, como Smith chamou, é uma grande colaboradora para a paz 

mundial, pois, ainda segundo Yakovlev (2012), países com intenso comércio entre si têm 

muito a perder caso uma guerra venha a eclodir. 

Desde Ricardo, economistas se perguntam se as vantagens comparativas são de fato a 

melhor alternativa. No caso da Teoria da Paz Capitalista, as vantagens comparativas e o 

acordo entre dois países para fornecerem aquilo que eles têm de melhor a um custo mais 

baixo são aspectos importantes para a constituição da paz, visto que, ao emparelhar as 

necessidades entre dois países, torna-se mais dispendioso investir em conflitos. 

Em um artigo anterior, Gartzke afirma “if war is a product of incompatible interests 

and failed or abortive bargaining, peace ensues when state lack differences worthy of costly 

conflict, or when circumstances favor successful diplomacy”. (GARTZKE, 2007, p.166) 

Neste mesmo artigo de 2007, Gartzke apresenta um estudo empírico no qual analisa a 

relação das variáveis democracia, mercado, desenvolvimento e similaridade de interesses 

entre as nações com as disputas interestatais militarizadas (MID). Sua principal conclusão 

sugere que é o capitalismo, e não a democracia, que leva à paz. 

A filosofia liberal se constitui no foco deste trabalho que, pretende, ao estudar a teoria 

da paz capitalista, relacioná-la com a ausência de conflitos entre nações. 

A guerra e a paz são dois temas excludentes. Entretanto, neste trabalho, estes temas 

estarão relacionados considerando que a ausência de conflitos entre nações está fundamentada 

mais pela racionalidade capitalista do que pelas opções democráticas de suas populações. 
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3.1.1. A Teoria da Paz Democrática 

 

A teoria da Paz Democrática foi inspirada no trabalho de Immanuel Kant, o ensaio 

sobre a Paz Perpétua, escrito em 1795. A partir de 1960, mais pesquisadores e cientistas 

políticos começaram a enxergar essa teoria como uma verdadeira oportunidade para a paz. No 

entanto, foi somente nos anos 1980, dada a contribuição do cientista político Michael Doyle, 

que essa teoria tornou-se popular. Segundo Gartzke (2007) 

Democratic peace research most often attributes its intellectual Genesis to Kant’s 
essay Perpetual Peace, though scholars like Abbe de Saint-Piere, Rousseau, and 

Bentham all provided similar arguments prior to Kant. (GARTZKE, 2007, p.167) 
 

De acordo com Farnham (2003), essa teoria é amplamente estudada por cientistas 

políticos internacionais, e pode até ser considerada robusta, no entanto, existem muitos 

desentendimentos e dificuldades no que concerne às suas explicações científicas. 

 Para McDonald (2009), a teoria da paz democrática debate a importância de eleições 

regulares e competitivas como forma de conter os abusos políticos e gerar paz entre as nações. 

A democracia dá à sociedade o poder de deter ou eleger políticos que estejam em igualdade 

com seu desejo. 

 O autor argumenta que o aparecimento da democracia está muito ligado à instituições 

normalmente associados ao liberalismo, como propriedade privada, desenvolvimento 

econômico e livre comércio. Owen (1994) corrobora com essa ideia e aponta o liberalismo 

como a principal causa da Paz Democrática. 

“Liberal ideas are the source – the independent variable – behind the distinctive 

foreign policies of liberal democracies. These ideas give rise to two intervening 

variables, liberal ideology and domestic democratic institutions, which shape 

foreign policy” (OWEN, 1994, p.93) 
 

Para o autor, a função do pensamento liberal dentro da teoria da Paz Democrática é 

assegurar liberdade de expressão, eleições regulares e competitivas, e direitos iguais. 

A teoria da Paz Democrática possui argumentos institucionais e normativos. Segundo 

McDonald (2009) “the literature has developed around three primary variants. Two rely on 

the institutional qualities of democracy; the third on the normative characteristics that tend to 

emerge from such regimes” (2009, p.6). 

 A primeira variante institucional se refere a eleições regulares, com separação de 

poderes e com respaldo em leis. A igualdade perante a lei, para Kant (1795; 2008), deveria 

servir para todos, inclusive para estrangeiros residentes no país, o que ele denominou de 

Cosmopolitan Law. 
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 Essa variante é importante, pois segundo Owen (1994) e McDonald (2009), quando os 

cidadãos que suportam os custos da guerra, financeiros como pagamento de maiores impostos 

e tarifas, comerciais como possível escassez de algum produto, ou sociais como alistamento 

de jovens e diminuição da população apta a trabalhar, eles procuram ser mais cuidadosos ao 

eleger um representante, rejeitando os discursos pró-guerra. 

The process of holding regular and competitive elections increases the political 

costs to a leader for going to war. When the segments of society that pay the real 

costs of war in terms of higher taxation and death in battle are granted the means to 

punish the government officials by removing them from office, states use force much 

more cautiously. (MCDONALD, 2009, p.6)  
 

Segundo McDonald, a crítica a essa variante é que alguns pesquisadores já provaram 

que democracias, geralmente, saem vitoriosas em guerras. Isso pode apelar para a tendência 

nacionalista de uma nação e acabar saindo como um aspecto positivo para o governante em 

questão. 

Outra variante institucional é que democracias são mais transparentes e mais abertas a 

diminuir as assimetrias informacionais, quando num processo de barganha entre estados. 

“These traits enhance the credibilty of promises to avoid the use of military force made 

between democracies, reduce the dangers of cheating endemic to anarchy and increase the 

probability of reaching a cooperative settlements to a dispute.” (MCDONALD, 2009, p.6) 

A variante normativa tem mais a ver com a questão moral. Ou seja, com a afirmação 

entre nações de conciliação, compromisso e reciprocidade. Esta variante é essencial, pois é o 

que permitirá que questões internacionais sejam resolvidas de forma pacífica. 

Segundo Owen (1994), “democracies believe it would be unjust or imprudent to fight 

one another. They practice the norm of compromise with each other that works so well within 

their own border.”  

Uma primeira crítica à essa teoria é referente a questão principal da paz democrática, a 

afirmação de que democracias não atacam umas às outras. Por gerar uma ideia dúbia sobre a 

relação entre democracias e não-democracias, essa teoria também pode ser chamada de 

mutual democratic pacifism, o que indica que a paz é mais facilmente sustentada entre duas 

democracias, mas não exclui a possibilidade de um pacifismo entre uma democracia e uma 

não-democracia. Segundo Owen (1994), estruturas democráticas estão tão dispostas a entrar 

em guerra quando a evitá-las.  

Outra crítica à teria da paz democrática diz respeito à sua questão normativa. Para que 

duas democracias estejam em paz, uma precisa reconhecer na outra as mesmas características 

democráticas. Segundo Owen (1994, p. 91) “the normative theory neglected to take 
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perceptions into account. Often states which today’s researchers consider democratic did not 

consider each other democratic”. A ausência de consenso entre os pesquisadores para 

estabelecer critérios sobre o que faz de uma nação uma democracia ou não, abre brechas para 

dúvidas sobre a validade dessa teoria.  

Ainda de acordo com o autor, 

“Skeptics would immediately counter that the subjectivity inherent in terms such as 

‘democracy’ and ‘dspotism’ means that these concepts have no independent causal 

force. When leaders want war, they simply define the rival state as despotic; when 

they want peace, they define the friend as democratic” (OWEN, 1994, p. 97) 
 

  Porém, nenhuma dessas críticas determinam a negação dessa teoria. O autor acredita 

que para a existência da paz democrática os dois aspectos, normativos e institucionais, devem 

estar em sinergia. O reconhecimento de um outro país como um regime democrático, facilita a 

paz por meios institucionais, pois reconhece no outro os mesmos valores que possui.  

Diante disso, a teoria da Paz Democrática possui duas variações no que diz respeito as 

relações entre as nações. Uma chamada dyadic democratic peace proposition, e a outra 

chamada monadic version of the democratic peace hypothesis.  

 A primeira infere que uma democracia só manterá uma relação pacífica com outra 

nação vista como democrática. “It restricts the capacity of democracy to promote peace to 

pairs of democratic states” (MCDONALD, 2009, p.6). Se uma democracia não rejeitar 

conflitos com uma não-democracia, a teoria só terá validade quando todos os países do mundo 

adotarem regimes democráticos, que possuam os mesmos valores, e que elejam sempre 

governantes dispostos a não entrar em conflito. 

 Essa variação enfraquece a teoria da paz democrática, apesar de ser a mais explorada 

por estudiosos, e, segundo McDonald, possuir maior suporte empírico. Os condicionantes 

para a paz não dependem apenas da democracia em si, mas nas opções feitas pelas demais 

nações.  

A segunda, de acordo com McDonald (2009), propõe que democracias conseguem 

manter relações amistosas de modo geral, ou seja, com outros tipos de regime no sistema 

internacional. Essa variação, no entanto, não possui um forte suporte empírico, e por isso, 

também enfaquece a teoria da paz democrática. Pois,   

 Segundo John Owen (1994), é verdade que democracias entram em conflito com 

outras democracias, isso dependerá da maneira como essa nação democrática está sendo 

governada. Democracias liberais são caracterizadas por serem racionais, confiáveis e 

previsíveis, porque respeitam os interesses de seus cidadãos. 
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“Not everyone in every liberal democracy, however, necessarily holds the liberal 
ideology. Some may instead be political realists, who view power as more important 
than freedom. Some others may simply want good relations with economic partners, 
regardless of regime type. When such illiberal govern liberal democracies, they may 
lead the nation into disputes with fellow liberal democracies.” (OWEN, 1994, p.99) 
 

 A ausência de confiabilidade nas não-democracias se deve ao fato de que essas nações 

não assumem os interesses da sociedade, mas sim de seus próprios governantes. De maneira 

que, facilmente, essa não-democracia pode investir contra outra nação, democrática ou não, 

por razões de conquista territorial ou saque, por exemplo. 

 De acordo com Patrick McDonald, estudos recentes têm mostrado que existe uma 

relação virtuosa entre organizações internacionais, democracias, livre comércio e paz. De 

maneira que cada um desses aspectos reforça os outros. 

 

3.1.2. A Teoria da Paz Capitalista 

 

Segundo Angell (2002), o poder político não é mais o aspecto central para o 

desenvolvimento de uma nação, ele argumenta que “a questão fundamental é saber se o poder 

político pode ser convertido positivamente em vantagem econômica” (ANGELL, 2002, p. 

24). 

O outro caminho para a paz, segundo o pensamento liberal, é pelo livre comércio. 

Nações que comercializam com outras nações tendem a não entrar conflito. Segundo  

Gartzke, “classical liberal theory provides two streams of explanation for peace, one focusing 

on the forms and practices of governments, the other on free markets and private property.” 

(GARTZKE, 2005, p.29) 

Mousseau (2010) explica que as teorias da paz capitalista e da paz democrática não 

são mutuamente excludentes, mas sim que a teoria da paz capitalista em se tratando de 

promoção da paz se torna mais forte e supera a teoria da paz democrática. 

De acordo com Mueller (2010), a conexão entre o capitalismo e a paz é a relação 

causal do primeiro com o segundo. 

Logic suggests, then, that international war is unlikely if people come to accept 

three additional ideas: they must take prosperity and economic growth as a 

dominant goal; they must see peace as a better motor than war for development, 

progress, and innovation; and they must come to believe that trade, rather than 

conquest, is the best way to achieve their dominant goal. (MUELLER, 2010, p.180) 
 

Para isso, é necessário que algumas características do capitalismo sejam respeitadas. 

Segundo McDonald, nessa linha de estudo o capitalismo deve consistir em ausência de 
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regulação de capital, devem possuir interesses políticos comuns e apresentar desenvolvimento 

econômico. 

Essa teoria também oferece mais variações que a teoria da paz democrática. Um de 

seus segmentos tem relação com o comércio internacional, e o outro têm seu foco na 

economia doméstica, como Mousseau argumenta.  

Ao basear-se no capitalismo, essa teoria fornece tanto argumentos para uma situação 

de paz quanto para uma situação de guerra. O capitalismo, na concepção socialista está 

associado à expansão imperialista e sua consequente conquista territorial, através da guerra. 

No que concerne o pensamento liberal, o capitalismo está associado à desenvolvimento 

econômico e é condição para o livre comércio, que por sua vez aumenta a interdependência 

entre as nações, que, então, é associado à ausência de conflitos entre nações. Esse dualismo 

dependerá da maneira como o capitalismo é entendido, e de que corrente de pensamento se 

está utilizando. 

Scholars like Montesquieu, Adam Smith, Richard Cobden, Norman Angell, and 

Richard Rosencrance have long speculated that free markets have the potential to 

free states from the looming prospect of recurrent warfare. Capitalism encourages 

cooperation among states by creating conditions that make war unappealing or 

unnecessary. (GARTZKE, 2005, p.29) 
 

 Uma questão importante é a definição da moralidade do sistema capitalista. A guerra é 

muitas vezes vista como uma atitude imoral, que quebra todos os acordos verbais e não 

verbais da boa vizinhança. E diversas vezes associada à ganância capitalista de conquistar não 

só territórios, mas, nos tempos modernos, é também acusada de querer tomar os meios 

produtivos e os recursos de outras nações.  

Segundo Forbes e Ames, os críticos do capitalismo e do livre mercado argumentam 

que eles são uma selva onde o vencedor leva tudo. “A place where the most ferocious and 

dishonest triumph, where nice guys finish last, where greed rules and people get ahead by 

exploiting others.” (2009, p.29). 

  Esta ideia quase Darwinista de que somente os fortes, amorais e ferozes sobrevivem 

remete à ideia Mercantilista de que em uma troca, um lado perde e outro ganha. No entanto, 

Forbes e Ames (2009) argumentam que o capitalismo não só conseguiu elevar o padrão de 

vida de todas as pessoas, principalmente com a Revolução Industrial, mas também promoveu 

os valores morais como cooperação, democracia e livre arbítrio. 

Democratic capitalism is moral precisely because it gives people the greatest 

latitude to meet their needs and desires by serving those of their fellow citizens. 

Through doing so, it generates broad-based prosperity. (FORBES; AMES, 2009, 
p.31) 
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Neste trabalho, a paz capitalista será explicada através do ambiente internacional, 

visando apresentar de que maneira o comércio entre nações promovem a paz, quais as suas 

características, linhas de pesquisa e as possíveis críticas que surgiram e continuam 

enfraquecendo sua validade.  

 A teoria capitalista é uma variante da teoria da paz democrática, e tem como principal 

veículo o livre comércio internacional, no entanto, alguns autores também associam essa linha 

de estudo ao desenvolvimento econômico interno. Segundo Schneider e Gleiditsch (2010),  

Proponents of this variant of the liberal thesis argue that capitalism renders states 

more status-quo oriented and less concerned with traditional security issues. They 

expect that various facets of capitalism, ranging from increased development to free 

trade and foreign investment, are positively related to peace.(SCHNEIDER; 
GLEIDITSCH, 2010, p.108) 
 

 De acordo com Mousseau (2010), a principal importância do livre mercado para a paz 

é permitir que os indivíduos tenham maiores oportunidades de adquirir os produtos que 

desejam, porque estão inseridas em um mercado maior e mais rico. Portanto, é do interesse do 

indivíduo que o seu Estado estabeleça relações comerciais com outros Estados, promovendo 

crescimento do mercado, e sustentando, ou aumentando o tamanho do mercado disponível 

para os indivíduos. Além disso, é de responsabilidade do Estado garantir que a liberdade de 

escolha seja mantida. 

 Para Mueller (2010), o desenvolvimento econômico interno é importante porque se 

uma nação sofre um desequilíbrio interno, ou se sente ameaçada por outra, é normal que as 

forças inibidoras do conflito desapareçam, e que estes países restrinjam ou até mesmo 

abandonem suas características e instituições democráticas. 

 O autor explica que o argumento de que a paz é mais viável através do mercado 

capitalista e do crescimento econômico é mais forte que aquele da relação entre paz e 

democracia. Isso acontece porque com a internacionalização existe um maior respeito ao 

comércio internacional, ao cumprimento de leis e acordos. 

International tensions and the prospect of international war have a strong dampening 
effect on trade because each threatened nation has an incentive to cut itself off from 
the rest of the world economically in order to ensure that it can survive if 
international exchange is severed by military conflict. (MUELLER, 2010, p.181) 

 
Segundo McDonald (2009), cinco potenciais mecanismo pelos quais o comércio 

internacional pode promover a paz entre as nações. Um deles é o custo de oportunidade da 

guerra. Países interdependentes necessitam uns dos outros para adquirir produtos e serviços 

desejados, assim, um conflito perturba o equilíbrio alcançado pelo comércio, e causa uma 

interrupção no fluxo desses produtos. Dessa maneira, “potentially large economic costs will 
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deter dependent states from using military forces to solve their political conflicts.” 

(MCDONALD, 2009, p.11).  

 Assim, além dos custos financeiros da Guerra como investimento na indústria bélica, 

manutenção de exércitos dentro e fora do país, entre outros, existem os custos não palpáveis, 

mas igualmente prejudiciais à sociedade por impedir que ela adquira, através do comércio, 

produtos e serviços que desejam. 

 O segundo mecanismo é associado aos custos de se obter, através da conquista, os 

recursos produtivos. Isso acontece porque, quando o livre comércio internacional cresce, 

torna-se mais fácil comprar aqueles recursos necessários, pois qualquer tentativa de 

dominação e guerra pode sair mais cara que o comércio. Isso remete ao custo de 

oportunidade. “As the cost of using force increased and its benefits declined, other means o 

gaining national welfare had to be found.” (ROSENCRANCE, 1986, p.138). 

 O terceiro mecanismo está relacionado aos ganhos sociológicos. Ou seja, o comércio é 

uma das causas da interdependência entre nações, isso implica que ele se torna responsável 

também pelo aumento da comunicação e contato entre as várias sociedades.  

O autor argumenta que o livre comércio, como Immanuel Kant (1795) tinha 

presumido, cria uma espécie de identidade cosmopolita entre as sociedades, e se torna 

responsável por destacar interesses em comum, diminuindo o nacionalismo e a 

competitividade entre Estados. Para o pensamento liberal, o nacionalismo é um dos principais 

fatores para ocorrência de guerras e conflitos. Segundo Rothbard (2013),  

O estado é um grupo de pessoas que conseguiram adquirir um monopólio virtual do 
uso de violência em certa área territorial. [...] O estado, então, é a única organização 
na sociedade que regularmente e abertamente obtém suas receitas monetárias pelo 
uso da agressão violenta; todos os outros indivíduos e organizações (exceto se 
delegadas o direito pelo estado) podem obter riqueza apenas por produção pacífica e 
voluntária de seus respectivos produtos. Esse uso da violência para obter sua receita 
(chamado “tributos”) é a fonte do poder estatal. (ROTHBARD, 2013, p.5) 
 

 E de acordo com Bourne (2012), 
 

A guerra é o alimento do Estado. Ela automaticamente põe em funcionamento 
através da sociedade aquelas forças irresistíveis de uniformidade, de cooperação 
apaixonada com o Governo na coação de grupos minoritários e indivíduos que 
carecem de um maior senso coletivo. (BOURNE, 2012, p. 7) 
 

O quarto mecanismo se refere à maneira como o comércio internacional oferece uma 

maneira mais rápida para que os Estados alcancem negociações pacíficas, através da 

barganha. Esse mecanismo tem relação com a proposição de Kant (1795; 2008) sobre a paz 

perpétua consistir em organizações internacionais. 



40 

 

O quinto mecanismo diz respeito à acordos internacionais entre estados vizinhos, 

como o Mercosul, como forma de evitar conflitos entre nações vizinhas, além de tornarem-se 

importante formas de fomentar o desenvolvimento e crescimento econômico desses países. 

Segundo Schneider e Glenditsch (2010), existem quatro principais argumentos para a 

teoria da paz capitalista. O primeiro é baseado na própria natureza humana, seus defensores 

acreditam que o capitalismo altera o comportamento humano, de maneira que os indivíduos 

passam de beligerantes e obedientes a um Estado intervencionista a seres pacíficos que 

consomem e trocam entre si. 

O segundo argumento é considerado pelos autores como menos inocente e menos 

hedonístico. Seus defensores acreditam que relações pacíficas através de mercados livres (não 

regulados) somente ocorrem em determinadas configurações, entre elas a democracia. 

O terceiro argumento, que os autores atrelam a Mousseau (2011), se refere à proteção 

da propriedade privada e dos direitos dos indivíduos.  

E o quarto argumento sustenta que o livre mercado tem maior capacidade de promover 

a paz porque, dentro dessa configuração, é mais fácil resolver conflitos entre nações.  

Para esses autores, existem dois problemas nessa teoria no que concerne às nações. 

Suponha que uma nação pacífica experimenta certo crescimento e desenvolvimento 

econômico, e assim tornam-se mais ricas, de maneira que elas conseguem investir mais e 

melhor em segurança. No entanto, o seu próprio desenvolvimento econômico a torna um alvo 

mais desejável para as nações mais agressivas. 

As nações agressivas também se encontram nesse dilema. Elas podem utilizar sua 

riqueza para pagar ou manter suas capacidades bélicas, mas, ao priorizar o conflito no lugar 

do comércio, eles estão arriscando perder mais recursos do que a nação menos desenvolvida 

que está sob seu ataque. O custo-benefício dessa situação não compensa. 

Segundo Schneider e Gleditsch (2010), o maior problema da teoria da paz capitalista é 

a falta de dados empíricos. Apesar de não rejeitar o valor do pensamento racional, sobre o 

qual está formulada toda a teoria, falta encontrar e precisar o que eles chamam de micro-

fundações, que ele caracteriza como o link entre mercados e seus atributos para a paz. 

Outra crítica colocada por esses autores é que 

Empirically, the literature on the capitalist peace is often hard to distinguish from 

other research programs in the field. For instance, commercial liberalism, one of 

the established cornerstones of the Kantian peace tripod, never focused exclusively 

on trade, but encompassed all sorts of economic bonds between nations 
(SCHNEIDER; GLEIDITSCH, 2010, p. 111) 
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Mousseau (2010) admite que a teoria necessita de mais pesquisa e coleta de dados. 

“Some analyses of the capitalist peace are not fully persuasive because they are not 

effectively integrated into the larger scientific venture or have relied on insufficient research 

designs” (p.188). 
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4. EVIDÊNCIA EMPÍRICA 

4.1  A Segunda Guerra Mundial 
 

 Inspirado em Mises, Bagus (2012) argumenta que a Segunda Guerra Mundial foi uma 

consequência da ausência do livre comércio entre os países. O nacionalismo exacerbado 

trouxe o protecionismo e o intervencionismo, duas práticas que limitam ou barram o comércio 

internacional. 

A Atlas Global Iniciative (AGI) propôs em 2009 uma petição do Livre Comércio, na 

qual argumenta que o protecionismo é uma atitude perigosa, porque incentiva conflitos e 

destrói a paz. Por outro lado, o livre comércio é o meio para se alcançar uma situação pacífica 

e duradoura.  

 De acordo com a petição, “talvez o mais trágico exemplo do que acontece quando essa 

percepção é ignorada seja a Segunda Guerra Mundial”. Diante da crise, os países estavam 

mais preocupados em reestruturar a si próprios, o que abriu a oportunidade para que governos 

instalassem políticas de protecionismo ao comércio e às indústrias nacionais. A AGI explica 

que entre 1929 e 1932, o comércio internacional sofreu uma redução de 70%, e que isso foi 

uma consequência direta de políticas isolacionistas e protecionistas como a tarifa Smoot-

Hawley. 

Durante os anos 1930, as nações industrializadas entraram em guerras comerciais 
entre si. Elas aumentaram as tarifas e impuseram cotas de forma a proteger a 
indústria doméstica (nacional). O resultado, contudo, foi que outras nações 
aumentaram suas barreiras ainda mais, interrompendo o comércio global e 
aprofundando e prolongando a depressão econômica global. Aqueles períodos 
econômicos nebulosos contribuíram para o conflito que se tornou a II Guerra 
Mundial. A política americana do pós-guerra de encorajar o livre comércio por meio 
de acordo multilaterais foi focado na promoção da paz tanto quanto da prosperidade. 
(Griswold, 2014) 
 

 No texto da petição, os autores citam a observação do economista Martin Wolf 

referente ao desencadeamento da Segunda Guerra Mundial. O economista teria explicado da 

seguinte forma “esta diminuição do comércio foi um grande impulso para a busca da 

autarquia e do Lebensraum, sobretudo para Alemanha e Japão”. 

A Segunda Guerra Mundial foi um momento histórico, não só porque mobilizou 

grande parte das nações, mas porque mostrou o aspecto mais cruel do homem. A perseguição 

aos judeus pelos nazistas ainda é um tema que choca pelo absurdo e barbaridade. 

 O fim da Primeira Guerra Mundial, em 1918, é um aspecto importante para a definição 

da Segunda Guerra. No ano de 1919, os países participantes da guerra assinaram o Tratado de 
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Versailles, através do qual os Aliados intencionavam promover o fim de disputas e o início de 

um mundo seguro para a democracia. O grande objetivo, segundo Araripe (2007), era 

construir uma paz sem vingança. 

 No entanto, mesmo com o fim da Primeira Guerra, os problemas mundiais não foram 

resolvidos. As condições do Tratado de Versailles, baseadas nos 14 pontos propostos pelo 

presidente americano Wilson, colocaram a Alemanha e o Japão em situação precária. A 

Alemanha perdeu, segundo Araripe, um sétimo de seu território, e sofria diversas retaliações. 

Entre frustração da guerra, a obrigação de pagar pelas reparações dos países vencedores, o 

país sofria de profunda miséria. Segundo o autor, “a paz de Versailles facilitou a ascensão do 

nazismo e a preparação da nova guerra” (ARARIPE, p.346, 2007). 

 Os Estados Unidos além de estar do lado vencedor da Primeira Guerra Mundial, 

colheu os frutos econômicos da sua participação. Segundo Araripe (2007), a guerra 

proporcionou aos Estados Unidos a possibilidade de acumular riquezas. 

 Após a guerra, os americanos reforçaram o modelo isolacionista, com suas políticas de 

neutralidade e a promessa de que nunca mais se envolveriam em conflitos referentes à 

Europa. 

 Se os Estados Unidos estavam mais preocupados em manter sua neutralidade e fazer 

durar o espírito pacifista que sua população desejava, o Japão estava preocupado em alimentar 

sua crescente industrialização, e para os japoneses, a única maneira de conseguir esse feito era 

através de conquista territorial em busca de matérias primas. Em 1931, logo após a crise de 

29, e ainda em tempos de recessão, o Japão invade a China. 

 Com a posse de Hitler e seu nacionalismo exagerado, a Alemanha sai do seu estado de 

letargia para se revelar uma nova preocupação. Segundo Tota (2007), Hitler visualizava o 

futuro da Alemanha como um império, uma nova potência militar. Para isso o führer seria o 

líder totalitário do Estado. Nesse momento, inicia-se um precesso de rearmamento da 

Alemanha, que passa a investir mais na indústria bélica. O mesmo fenômeno ocorre na Itália e 

no Japão.  

Alguns números demonstram que, entre 1933 e 1939, houve um rápido crescimento 
na indústria de aviões de combate e no efetivo militar das forças armadas: em 1934 
foram construídos 840 aviões; em 1936, 2.530; em 1918, 3.350 e, em 1939, 4.733. A 
produção bélica em geral havia aumentado mais de 22 vezes entre 1933 e 1944. 
(TOTA, 2007, p.360) 
 

 A guerra teve início na Polônia, que dividia o território alemão e portanto era um 

entrave à livre passagem à Prússia Oriental. A Alemanha, que já tinha anexado a Áustria, 
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tornou a Polônia um território alemão. Grã-Bretanha e França, apesar de aliadas da Polônia, 

não tomaram medidas drásticas para controlar o avanço territorial alemão. 

 A intenção alemã era dominar a Grã-Bretanha e a França. Em 1940, a França é 

invadida pelos alemães, e o país assume uma postura derrotista diante do conflito. Winston 

Churchill, então primeiro ministro britânico, resistiu às primeiras investidas alemãs, e impediu 

que os nazistas conquistassem o Reino Unido. O foco de Hitler mudara para a União 

Soviética, e para isso iniciou uma expansão territorial pelo leste. Algumas dessas iniciativas 

foram militares e outras foram resolvidas diplomaticamente. 

Tota (2007) explica que a guerra contra a União Soviética teve motivos ideológicos, 

estratégicos e econômicos. Hitler não só temia o desenvolvimento soviético, mas também 

ambicionava seus recursos naturais. 

Em 1941, os Estados Unidos abandonaram sua postura isolacionista e entraram na 

guerra, formando uma aliança com a União Soviética e com a Grã-Bretanha. O fim da guerra, 

e da amizade entre americanos e soviéticos, veio em 1945, com a derrota da Alemanha e do 

Japão. 

Mises acredita que o estatismo e o intervencionismo alemão foram os grandes 

responsáveis pela Segunda Guerra Mundial. Com a crise mundial, e as políticas protecionistas 

adotadas pelos Estados Unidos, os demais países também adotaram políticas de protecionismo 

como retaliação. 

Os alemães ainda acreditavam que a melhor maneira de adquirir riquezas era através 

da exportação. Contrariando a visão liberal de que cada país possui seu lugar no mercado 

internacional, dependendo apenas da própria vantagem relativa em produzir bens, os alemães 

defendiam que a força militar era o principal componente para expandir seus mercados. 

The economic ideas generally accepted by German public opinion maintained that 

the Best means of increasing exports was a great navy and na energetic foreign 

policy. Since the German pseudo-economists viewed every import as a disadvantage 

and every export as an advantage, they could not imagine how foreigners could be 

induced to buy more German products by other means than by ‘an impressive 
display of German naval power. (MISES, 2011, p.153). 
 

De acordo com Mises (2011, p.161), outro argumento pelo qual o nacionalismo 

alemão promoveu o conflito da Segunda Guerra Mundial é que a Alemanha nunca entendeu 

ou adotou os eforços de cooperação entre os homens e a ideia da divisão internacional do 

comércio. Para Mises, o nazismo representou uma volta ao sistema Mercantilista. 

 O autor explica ainda que a cultura alemã sempre teve dificuldade em entender a teoria 

da harmonia de interesses, porque para eles, a existência de conflito entre as nações eram 
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inerente ao homem e ao desenvolvimento da nação. Nessa linha de raciocínio o interesse 

individual e o interesse da sociedade nunca iriam coincidir. 

 A significância do livre comércio para a Segunda Guerra Mundial só pode ser 

compreendida se for analisada em conjunto com o intervencionismo e o protecionismo. Nesse 

conflito, todos os países tiveram responsabilidade. Os Estados Unidos com suas políticas 

isolacionistas e protecionistas, como o Ato da Tarifa Smoot-Hawley que aumentou os 

impostos de 20 mil produtos no país, a França e a Grã-Bretanha que demoraram a intervir no 

projeto de conquista alemão, além da própria Alemanha e do Japão, que voltaram a associar 

conquista territorial com riqueza. 

 No caso da Segunda Guerra Mundial, a ausência de livre comércio entre as nações não 

foi o principal fator gerador. Percebe-se que sem os ideais liberais de liberdade econômica e 

mínima intervenção estatal, os conflitos tornam-se mais proeminentes.  O livre mercado é, 

portanto, condicionado à ausência de protecionismo e intervencionismo. 

 O que justifica a Segunda Guerra Mundial é o avanço da ideologia socialista e a 

regressão dos ideais liberais. Economias que se fecharam diante da crise de 29, e tentaram 

tornar-se autossuficientes, para isso adotaram programas nacionalistas. E à medida que 

dificultavam o livre comércio, traziam para si mesmas o problema da retaliação e da 

vingança. 

 Hitler liderou um país sedento de vingança pelas retaliações firmadas após a Primeira 

Guerra Mundial. A crença no liberalismo se fragilizou diante de uma crise inesperada e que 

levou à falência diversas indústrias. A cooperação internacional foi esquecida diante do medo, 

e as nações tornaram-se cada vez mais isoladas. 

4.1.  Intervencionismo e Protecionismo 
  

Já foi observado, ao longo desse trabalho, que o livre comércio é uma das variáveis 

que influenciam positivamente a propagação da paz entre as nações. Ele não apenas 

possibilita o desenvolvimento das nações, como também incentiva uma relação amistosa e de 

interdependência, tanto na esfera individual, quanto na esfera mundial. Nações que precisam 

uma das outras tendem a evitar conflitos, sejam eles armados, ou sejam no campo econômico, 

como as guerras cambiais.  

O comércio internacional de bens e serviços é relevante porque permite que todas as 

esferas da sociedade obtenham aquilo que precisam a um menor preço e com boa qualidade. 

Isso acontece graças ao aumento da competitividade. 
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Griswold (2014) explica que o livre comércio não garante a paz, mas age como um 

elemento fortalecedor. Novamente, é frisado que o livre comércio aumenta os custos da 

guerra. “Com a crescente integração entre as nações como consequência da expansão dos 

mercados, eles têm mais a perder se o comércio for interrompido”. 

Rosencrance (1986) afirma que para que o mundo entre em um sistema de crescentes 

trocas entre si, as pessoas devem ter seu processo e energia produtivos livres. Isso só ocorrerá 

se o governo não guiar ou intervier. 

Segundo Rosencrance (1986, p. 27), “further increases in nationalism and support for 

the policies of the government produced the final gusher of massive violence in World Wars I 

and II”. 

 Barreiras às importações, como tarifas e cotas, devem ser rejeitadas, assim como a 

adoção de medidas protecionistas às indústrias nacionais nascentes. O protecionismo leva a 

conflitos porque diminui a intensidade do comércio e prejudica o desenvolvimento das 

nações. Uma nação que tem forte relação comercial com outra sofrerá caso a nação da qual 

depende passe a adotar políticas agressivas no âmbito do comércio exterior. 

 Quanto mais abertos os países, mais fáceis serão as trocas e a comunicação entre eles. 

Conflitos que poderiam gerar o caos da guerra são conduzidos de maneira diplomática, de 

forma que atendam as necessidades uns dos outros. 

Recentemente, essa dupla tendência de globalização e democratização produziu seu 
próprio “dividendo de paz”: desde 1987, o gasto real com armamentos ao redor do 
mundo diminuiu em mais de 1/3. Desde o fim da Guerra Fria, a ameaça de grandes 
guerras internacionais retrocedeu. Na verdade, hoje, virtualmente todo o conflito 
armado no mundo não está ocorrendo entre nações, mas dentro de nações. 
(GRISWOLD, 2014) 

 A ausência de livre mercado entre as nações sempre foi um ponto de discórdia entre as 

várias correntes do pensamento econômico. Para alguns, o livre mercado só favorece aqueles 

que já possuem certo desenvolvimento econômico, e por isso defendem a intervenção do 

Estado no mercado. Por outro lado, existe a corrente econômica liberal que defende o livre 

comércio não apenas como uma fonte de obtenção de recursos e bens, mas como uma maneira 

de forçar nações a ignorar seus instintos belicosos e resolver conflitos de uma maneira 

amistosa. 

A guerra, segundo o pensamento liberal, acontece quando o livre comércio 

internacional sofre limitações. Isso pode acontecer através do que Mises (2011, p.53) define 

como Estatismo. Segundo o autor, ele pode se aparecer de duas formas, a primeira é como 

socialismo, e a segunda como intervencionismo. “Etatism assigns to the state the task of 

guiding the citizens and of holding them in tutelage. It aims at restricting the individual’s 
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freedom to act. It seeks to mold his destiny and to vest all initiative in the government 

alone”(MISES, 2011, p.53).   

 O intervencionismo é a maneira mais perigosa que o Estado tem de tomar as rédeas 

das decisões individuais. Existe uma crença de que o intervencionismo é nada mais que o 

Estado ajudando a nação. No entanto, nesse modelo de estatismo, o governo interfere na 

economia através de ordens e proibições. “The interverntionist government does not want to 

do away with private enterprise; it wants to regulate its working through isolated measures of 

interference” (MISES, 2011, p.71) 

 Para Mises (2011), o governo interfere no mercado de duas formas. A primeira é a 

interferência por restrição, e a segunda é a interferência por controle de preços. Para esse 

estudo é importante destacar a primeira forma. Ao interferir diretamente no mercado, seja 

protegendo a indústria nacional, seja proibindo ou limitando a produção interna, o governo 

está criando uma distorção. 

The best-known examples are import duties and other trade barriers. It is obvious 

that all such measures make the people as a whole poorer, not richer. They prevent 

men from using their knowledge and ability, their labor and material resourses as 

efficiently as they can. (MISES, 2011, p.71) 
 
 O intervencionismo transforma uma sociedade de economia de mercado em uma 

sociedade de economia mista. Dessa forma, encontra-se diversos elementos do liberalismo 

econômico, como respeito à propriedade privada e uma pequena liberdade individual. E ainda 

assim o governo se comporta como indivíduo, produzindo bens, fundando e gerindo empresas 

e lucrando com elas. O Estado, através da cobrança de impostos, torna-se sócio de todos os 

indivíduos.  

Não se pode confundir intervenção com socialismo. No primeiro, o Estado age de 

maneira mais discreta. No segundo, o Estado se apropria não só dos meios de produção, mas 

também dos indivíduos.  

  Segundo Mises (2009), o intervencionismo significa que o governo está indo além de 

suas obrigações, ele deseja fazer mais. E o faz interferindo na liberdade individual e na 

liberdade do mercado. “Assim, todas as medidas de intervencionismo governamental têm por 

objetivo restringir a supremacia do consumidor.  O governo quer arrogar a si mesmo o poder - 

ou pelo menos parte do poder - que, na economia de mercado livre, pertence aos 

consumidores”. 

 Em seu ensaio Uma Crítica ao Intervencionismo, Mises (2010b) define qual a função 

do Estado, 
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Medidas que são tomadas com o fim de preservar e assegurar a propriedade privada 
não são propriamente intervenções.   Isso é tão evidente que dispensa maiores 
explicações, muito embora não seja totalmente redundante, visto que o problema em 
questão é frequentemente confundido com o do anarquismo.   Costuma-se 
argumentar que, se o estado deve proteger a propriedade privada, também serão 
permitidas, consequentemente, maiores intervenções por parte do governo.   O 
anarquista, que rejeita qualquer espécie de ação do estado, é considerado coerente.  
 Mas aquele que percebe corretamente a impraticabilidade do anarquismo e defende 
uma organização estatal, com os correspondentes mecanismos de correção, a fim de 
assegurar a cooperação social, é considerado incoerente, quando restringe o governo 
a uma função limitada. (MISES, 2010b, p.19) 

 
 O intervencionismo é um ciclo vicioso. Cada fracasso do Estado na intenção de 

controlar indivíduos ou mercados, significa que novas intervenções virão, visando corrigir os 

erros da primeira. Segundo Barbieri (2013), os problemas gerados pela intervenção são 

interpretados pelos estatistas como uma má aplicação de leis e normas. Portanto, reforça-se a 

lei, e aplica-se mais uma vez a intervenção na economia. 

  De acordo com Barbieri, vem de Rothbard a ideia de que o intervencionismo possui 

três classificações: a primeira diz respeito às intervenções no comportamento, como proibição 

das liberdades individuais. A segunda é relativa ao Estado, como processos de tributação e 

nacionalização de empresas. E a terceira é aquela sobre controle de preços, regulação de 

mercado, por exemplo. 

 O intervencionismo é o caminho para o protecionismo. Muitos países em 

desenvolvimento seguem a lógica de que, para se desenvolver, deve-se adotar medidas 

protecionistas às empresas nacionais, através de barreiras às importações, tarifas e cotas. 

 Segundo Mises (2011, p.77), “modern protectionism, with its tendency to make every 

country economically self-sufficient as far as possible, is inextricably linked with 

intervencionism and its inherent tendency to turn into socialism”. 

Muitos consideram uma injustiça que países subdesenvolvidos concorram de igual 

para igual no comércio internacional. Exige-se a proteção para a indústria nascente, que ainda 

não possui artifícios ou tecnologia suficiente para “brigar” com indústrias já estabelecidas nas 

grandes potências.  

 Nas teorias econômicas do comércio internacional, é crescente o apego à técnica 

adotada por alguns países, e o Brasil se inclui aqui, de substituição de importação. Essa ideia 

consiste em incentivar a produção interna em detrimento da importação de bens. O objetivo 

seria fortalecer a produção nacional, dando segurança para que ela atinja a qualidade 

internacional sem se preocupar com a concorrência de empresas maiores e melhores. 

 Entretanto, o que se percebe é a diminuição do bem estar da sociedade em decorrência 

da escassez de produtos de qualidade e de preços acessíveis, devida a falta de competição. 
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Além disso, as empresas, para sobreviver, tornam-se menos dependentes de produtividade, e 

mais dependentes da ajuda do Estado. 

 Para Mises (2011), o protecionismo pode parecer uma boa opção. Mas é somente de 

aparências que ele vive. Um argumento a favor do protecionismo é que ele fornece os meios 

para que se eleve os preços nacionais frente aos internacionais, mas esse aumento dos preços 

serve apenas para compensar o aumento dos custos de produção.  

Segundo Rothbard (2008), é preciso que se saia da dimensão mundial e concentre-se 

na dimensão regional para que se tenha a clareza sobre o problema do protecionismo. 

A melhor maneira de entender as tarifas ou as cotas de importação ou quaisquer 
outras medidas protecionistas é ignorar as fronteiras políticas dos países. As 
fronteiras entre as nações podem ser importantes para outras razões, mas elas não 
têm qualquer significado político. Suponhamos, por exemplo, que cada estado dos 
EUA fosse uma nação. Certamente ouviríamos várias lamúrias protecionistas das 
quais felizmente estamos poupados agora. Mas imagine a gritaria que haveria dos 
fabricantes têxteis de Nova York ou Rhode Island — que cobram um preço mais 
alto — contra a competição "injusta" e a "mão-de-obra barata" dos países 
"estrangeiros" Tennessee e Carolina do Norte. Ou vice-versa. (ROTHBARD, 2008) 
 

O autor enfatiza o fato de que o mundo nunca foi e não é um conjunto de indivíduos e 

nações autossuficientes e independentes uns dos outros. O mercado, na visão desse autor, 

seria uma grande rede de relações interpessoais, na qual cada um produz e se especializa 

naquilo que faz melhor.  

Sem a divisão do trabalho e o comércio baseado nessa divisão, o mundo inteiro iria 
passar fome. Restrições coercivas nas trocas — tais como o protecionismo — 
mutilam, dificultam e destroem o comércio, que é a fonte de vida e prosperidade. O 
protecionismo é simplesmente um pretexto para que consumidores, bem como a 
prosperidade geral, sejam prejudicados apenas para garantir privilégios especiais e 
permanentes para um grupo menos eficiente de produtores, às custas de empresas 
mais competentes e às custas dos próprios consumidores. Mas é também um tipo de 
salva-guarda peculiarmente destruidor, porque ele permanentemente amarra o 
comércio, sob o manto do patriotismo. (ROTHBARD, 2008). 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esse trabalho tratou de um tema recorrente nas Relações Internacionais: a influência 

econômica nas situações de paz e guerra entre as nações. Mais precisamente, sobre a 

importância do livre comércio para a promoção da paz entre indivíduos e países, através da 

criação das relações amistosas e dependentes. 

 Na segunda seção, faz-se uma revisão do liberalismo clássico e a conclusão a que se 

chegou é que nele estão as raízes para o livre comércio internacional. Além disso, é no 

pensamento liberal que se encontram os ideais necessários para obtenção da  paz em todas as 

esferas da sociedade. Neste capítulo tem-se a ideia central de que o livre comércio é uma 

situação natural. Para outros pensadores, a agressividade e o espírito de conquista são 

inerentes ao homem, daí a necessidade de um Estado coercitivo. Sem a cooperação, 

dificilmente, este homem obteria todas as coisas das quais precisa. 

 Na terceira seção, apresenta-se duas teorias cujas origens estão no pensamento liberal. 

A Teoria da Paz Democrática se refere à democracia como elemento fundamental para 

alcançar a paz entre as nações. Essa teoria, no entanto, sofre com questões básicas, por 

exemplo, como se daria a configuração das relações entre nações democráticas e não 

democráticas. Torna-se clara, portanto, a crítica de que essa teoria tem problemas em seu 

escopo que sugerem contestações.  Por sua vez, a Teoria da Paz Capitalista, coloca o livre 

comércio como a fonte de paz entre as nações. Essa teoria resolve a questão democrática, pois 

argumenta que o livre comércio entre as nações não se preocupa com o sistema político 

adotado pelo país vizinho e, sim, com a possibilidade de obter bens e serviços que não pode 

produzir sozinho. 

 Na última seção, cita-se uma evidência que robustece a paz gerada pelo livre 

comércio, através de um contrafactual consubstanciado na Segunda Guerra Mundial. Alguns 

teóricos sugeriram que este conflito foi causado pela ausência de livre comércio entre as 

nações. Sob a ótica da Escola Austríaca, percebe-se que o livre comércio esteve ausente nos 

anos anteriores à guerra, mas o fato gerador foi o abandono das ideias liberais como um todo, 

não apenas do livre mercado. 

Conclui-se desse estudo, que o livre comércio internacional é um elemento de 

promoção da paz porque cria laços fortes de cooperação entre países e indivíduos. Entretanto, 

ele não é suficiente para estabelecer a paz, sendo, assim, apenas um dos seus condicionantes. 
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