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Quadro 1 – As dimensões de ação da diplomacia económica (estatocêntrica)
Dimensão Segurança

Dimensão Reguladora

Dimensão Competitiva

A ação segurança, pode-se exercer de várias formas, A acção reguladora exerce-se através da participação A ação competitiva define-se por objetivos económicos, embora
entre as quais se destacam a integração económica do Estado nas negociações para a definição da ordem enquadrados por regras e acordos estabelecidos a outros níveis.
regional. O caso da integração económica europeia económica internacional e na construção de agrupamentos Refere-se, sobretudo, à criação de um Estado competitivo e ao
é, por si mesmo, exemplar. Embora o projeto regionais. Através destas ações, a diplomacia económica apoio às empresas nacionais operando na esfera internacional.
visasse o desenvolvimento do comércio livre organiza a transferência de poderes internacionais e Na verdade, se os Estados aceitam participar na globalização,
intra-europeu, tinha igualmente como objetivo a
segurança política da própria Europa. Noramlmente
admite-se que uma maior interdependência
económica tenda a reduzir a conflitualidade entre
Estados. Nestas circunstâncias, como quando

regionais. Isto ocorre num contexto em que os Estados não apenas as suas empresas mas o próprio Estado se insere,
perderam a exclusividade do controle sobre os seus processos também, na concorrência internacional.

económicos e sociais, embora possuam ainda elevadas A capacidade de atração dos investimentos internacionais
responsabilidades no bem-estar das populações, que vão exprime-se através dos níveis de fiscalidade, custos sociais para
desde a utilização dos meios orçamentais até à preservação as empresas, eficácia dos meios de comunicação, etc., e ainda

da coesão social. Quer dizer, os Estados permanecem na captação de recursos humanos altamente qualificados.
intervém a resolução de conflitos, o objetivo fortemente responsáveis pela prosperidade interna, como Face à proliferação de funções diplomáticas de atores e países
dominante é político, frequentemente de política pode ser observado, por exemplo, pela importância dada que emergem nos mercados internacionais, acentua-se a
de segurança. Neste sentido, poderíamos ainda ao desenvolvimento económico nas económias emergentes, necessidade de uma abordagem integrada e coerente face
considerar uma distinção entre o cumprimento de sobretudo através da influência que exercem no ambiente ao mundo exterior. Esta deverá compatibilizar os objetivos
objetivos de prevenção de conflitos como decorre de trabalho das empresas e dos atores económicos em geral. políticos e económicos, numa espécie de política económica
da integração regional e a prossecução de objetivos Na acção da diplomacia económica em muitas instâncias externa. Articulam-se, assim, os objetivos nacionais em matéria
relacionados com a resolução de conflitos, caso e organizações internacionais torna-se difícil separar os de política externa com as ambições do país em matéria
em que a intervenção da diplomacia económica objetivos políticos dos objetivos económicos, dependendo, económica face ao exterior. Implica estratégias que integram
procura contribuir para uma solução, apoiando ou sobretudo, das caraterísticas das próprias organizações. Esta aqueles dois níveis e definição de prioridades por região do
sancionando economicamente uma ou mais partes
em conflito.

acção é, naturalmente, muito limitada no caso dos Estados mundo e/ou país, bem como objetivos específico das ações a
de reduzida dimensão ou fraco desenvolvimento.

empreender e os meios, humanos e financeiros, a afetar.

Fonte: Quadro baseado em Manuel Farto (2006) – adaptação

Quadro 2 – Fases de evolução da diplomacia económica (estocêntrica)
1ª Fase: da segunda metade do século XIX à I Guerra Mundial
A diplomacia económica era essencialmente prosseguida através políticas de domínio e partilha do mundo, implementadas por um reduzido número de potências europeias/
ocidentais. O objetivo fundamental consistia em obter vantagens económicas através de mecanismos de dominação colonial.
2ª Fase: do fim da I Guerra Mundial aos anos 1970
No imediato pós-II Guerra Mundial, e face ao coplapso da ordem económica anterior, a diplomacia económica concentou-se essencialmente nas negociações de acordos multilaterais,
designadamente em matéria de pagamentos internacionais, no estabelecimento de mecanismos financeiros de ultimo recurso e no restabelecimento da ordem commercial
internacional. O exemplo mais importante foram as negociações de BrettonWoods (1994) e a implementação dos respetivos acordos.
3ª Fase: dos anos 1980 até à atualidade
Envolvimento da diplomacia nas atividades internacionais das empresas nacionais, quer apontando oportunidades ou facilitando a acesso a novos mercados – seja a nível do
comércio ou de investimento –, quer procurando atrair as empresas estrangeiras para investir em território nacional. A diplomacia passou a ter um papel ativo no alcance de objetivos
económicos nacionais, de bem-estar, competitividade, etc.
Fonte: Ana Leal (2007, p. 216) e Joaquim Ramos Silva (2002, p. 99) – adaptação

Quadro 3 – Os diferentes atores e papéis na diplomacia pós-moderna

Funções
Estados

Papéis

Diplomacia económica

Diplomatas económicos

Diplomacia comercial

Diplomatas comerciais

Diplomacia empresarial (corporate diplomacy)1

Diplomatas empresariais (corporativos)

Diplomacia de negócios (business diplomacy)

Diplomatas de negócios

ONGs nacionais

Diplomatas de ONGs nacionais

ONGs trasnacionais

Diplomatas de ONGs transnacioanais

2

Atores não Governamentais

Fonte: Raymond Saner e Lichiu Yiu (2001, p. 12) – adaptação

Figura 1 – A diplomacia económica multicêntrica (Estados e empresas)

Estados-Estados
desafio de preservação da soberania e da capacidades de reação
face ao aumento de poder dos atores não soberanos

Empresas-empresas
desafio da globalização (comércio intra-empresas e cadeias de valor mundiais)

Estados-empresas
desafios da competitividade dos territórios
e de controlo da atividade das empresas

Fonte: Elaboração do autor baseado em informação recolhida em Susan Strange (1992, pp. 6-8) e Christian Chavagneux (1999, pp. 36-38)

