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É errado ter medo
do livre-comércio
N A SEMANA PASSADA, A PRESIDENTE

da Câmara dos Deputados dos Estados
Unidos, Nancy Pelosi e seu colega

democrata Charles Rangel deram uma
demonstração de verdadeira liderança ao fazer
um pacto com o governo Bush para facilitar a
ratificação de novos acordos de comércio. Mas seu
partido caminha numa direção preocupantemente
errada. Muitos democratas, incluindo a maioria
dos possíveis candidatos à Presidência, gostariam
que o assunto simplesmente morresse. É uma
estratégia ruim para o partido e para o país.

A maior conquista política de Bill Clinton foi
mudar a imagem do Partido Democrata, que
passou a ser visto como favorável ao mercado e ao
comércio. Clinton acreditava na promessa e nas
oportunidades do mundo globalizado. Os demo-
cratas hoje são paroquiais, pessimistas e paranói-
cos em relação à economia global.

A globalização e as inovações tecnológicas causam
ansiedades legítimas. Mas os fatos são incontestáveis:
os EUA se beneficiaram enormemente com elas.
As empresas americanas dominam a nova ordem
econômica. Os EUA cresceram mais rápido que
todas as economias industriais: nas duas últimas
décadas, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita
americano dobrou. A renda de uma família de classe
média cresceu 23%. O desemprego nos EUA é hoje
de 4,4%, metade do índice das economias européias.

Assim, é quase bizarro ouvir os temores de tantos
democratas (e de cada vez mais
republicanos). O Tratado de Livre-
Comércio da América Central, que
quase não tem efeito sobre os US$ 13
trilhões da economia americana, mas
é um ganho enorme para a região,
passou com pouco apoio dos demo-
cratas. Os acordos com Panamá, Peru
e Colômbia estão cheios de emendas,
e, mesmo assim, vão enfrentar a
oposição de muitos democratas. Tam-
bém não vão causar quase nenhum
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impacto sobre os EUA, mas
são extremamente importan-
tes para três aliados cruciais.

Na Ásia, no mês passado,
alguns membros de governos
me disseram estar em posição
difícil. Gostaram do que ouvi-
ram dos democratas sobre os
EUA no mundo, mas ficaram
assustados com o que ouviram
sobre comércio. "Achamos a
política externa dos republi-
canos burra e unilateral. Mas
eles são progressistas quanto
ao livre-comércio, e isso é
muito mais importante para
nós." Os democratas não

podem querer liderar o mundo abdicando do
papel histórico dos Estados Unidos como líder
da economia global aberta.

O ritmo das mudanças é rápido, assustador e
pode causar problemas sérios. Mas a solução não é
fechar o comércio. Historicamente, que economia
avançada se fechou para o mundo e prosperou?
Teria sido melhor para os fabricantes de carros de
Detroit se nunca tivessem enfrentado a concorrên-
cia internacional? Há êxodo de empregos do setor
industrial dos EUA faz 50 anos - e ainda assim a
economia, os rendimentos individuais e o padrão
de vida continuaram a crescer. É diferente agora só
porque quem enfrenta a situação usa gravata?

O governo dos EUA deveria amenizar os trancos
das mudanças e ajudar na recapacitação pro-
fissional para a próxima rodada de competição
global. Quando alguém perde o emprego nos EUA,

perde a assistência médica e o plano de
aposentadoria. Se isso não acontecesse
- e não acontece em outros países -, esse
trabalhador teria tanto medo de mudan-
ças? Esses amortecedores amenizariam
a ansiedade que o comércio provoca e
ajudariam a construir um apoio político
duradouro para expandir a economia
mundial. É uma solução mais sensata
que criticar a China ou adotarnormas
e subsídios protecionistas. Algum
democrata estaria disposto a dizer isso?
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