
O FENÔMENO

A globalização é um fenômeno

novo e importante - e assim vem

sendo desde o surgimento dos

navios a vapor, das estradas de

ferro e do telégrafo. Embora

haja muita coisa para ser dita a

respeito desse ceticismo do tipo

"não há nada de novo sob o sol",

alguns destacados economistas

afirmaram recentemente que a

globalização ingressou numa

nova fase. O professor Gene

Grossman, da Universidade de

Princeton, um dos principais

economistas especializados em

comércio do mundo, argumenta

que a fase atual é tão diferente

que a sua compreensão requer

um "novo paradigma". Seu

colega, o professor Alan

Blinder, vai ainda mais longe;

recentemente, ele escreveu

um artigo na área de política

externa com o seguinte título:

"'Offshoring': a próxima Revolução

Industrial?" ("Offshoring: the

next Industrial Revolution?').

O primeiro objetivo deste artigo

é rever o que é realmente novo

nesse novo paradigma e extrair

as lições que ele comporta para

os formuladores de' política

europeus. Contudo, "o velho



paradigma da globalização"

é ainda muito importante, de

modo que o artigo cobre também

as questões referentes à

globalização mais tradicional.

O novo e o velho paradigmas da

globalização combinam-se mais

naturalmente quando se pensa a

globalização como duas grandes

desagregações. O custo da

movimentação de bens, pessoas

e idéias tendeu, desde a aurora

da civilização humana, a provocar

uma concentração geográfica da

produção e das pessoas. A rápida

queda dos custos de transporte,

tendência verificável desde o

final do século XIX, provocou a

primeira desagregação, qual seja,

o fim da necessidade de produzir

bens nas proximidades da ponta

de consumo. Mais recentemente,

a redução acelerada dos

custos de comunicação e de

coordenação alimentou uma

segunda desagregação - o fim da

necessidade de realizar a maior

parte dos estágios do processo

manufatureiro próximos uns dos

outros. Ainda mais recentemente,

a segunda desagregação

espalhou-se das fábricas para os

escritórios, o que teve como

resultado a realocação dos

empregos do setor de serviços.

Em poucas palavras, a primeira

desagregação permitiu a

separação espacial de fábricas

e consumidores; já a segunda

separou espacialmente as

próprias fábricas dos escritórios.

O antigo paradigma - em

essência, a economia comercial

tradicional - foi útil para

compreender o impacto da

primeira desagregação. Para

compreender a segunda

desagregação (que recebeu

vários diferentes nomes, tais

como fragmentação, realocação,

especialização vertical e divisão

da cadeia de valor agregado)

pode ser necessário um novo

paradigma, especialmente no

que diz respeito à realocação

de serviços.

Antes da segunda desagregação,

as empresas e os setores

constituíam o nível mais acabado

em que o impacto da

globalização se fazia sentir.

Um ambiente comercial mais

aberto estimulou as finanças de

algumas empresas, ao mesmo

tempo em que representou

um duro golpe para outras.

De qualquer forma, era no nível

da empresa que se revelavam

mais claramente os efeitos da

desagregação. Visto que a maior

parte das empresas de um

determinado setor ou já estavam

associadas, ou acabaram

fazendo-o, o tipo de trabalho

usado de forma mais intensiva

no setor compartilhava

normalmente os recursos das

empresas, e, por conseguinte,

os grupos de trabalho eram um

fator útil para fins analíticos.

Na União Européia (UE), a

primeira desagregação

sistematicamente arrasou as

indústrias que empregavam força

de trabalho não-qualificada de

modo intensivo e estimulou os

setores intensivos em força de

trabalho qualificada, de modo

que a força de trabalho

não-qualificada sofreu os

impactos da primeira onda

da globalização de modo

extremamente negativo, ao passo

que os trabalhadores qualificados

foram afetados de forma positiva.

À medida que a segunda

desagregação "abria" as

empresas - vistas, no velho

paradigma, como uma

caíxa-preta de "tarefas" -,

a competição global incidiu

diretamente nas fábricas e nos

escritórios, passando a ocorrer

mais numa base de tarefa-por-

tarefa do que de empresa-por-

empresa ou de setor-por-setor.

O novo paradigma ajuda-nos

a entender o impacto da

globalização quando a

competição internacional se

coloca no nível das tarefas

desenvolvidas no interior das

empresas. Esse "comércio

de tarefas" em oposição ao

"comércio de bens" traz

implicações sutis, mas

importantes, para a

formulação de políticas.

Antes, porém, de abordar esse

ponto, o presente artigo dará

conta da primeira desagregação

(segunda seção) e da segunda

desagregação (terceira seção) e

estima quantos empregos teriam

sido realocados para o exterior

(quarta seção). Depois de

considerar as implicações em

termos de políticas (quinta

seção), o texto se encerra com

algumas observações conclusivas

(ultima seção).



A globalização foi

estimulada por uma

firme redução no custo

do deslocamento de

bens, pessoas, capitais

e idéias, mas seus

efeitos não foram

equilibrados

A PRIMEIRA
DESAGREGAÇÃO

A primeira desagregação ocorreu

em duas ondas: uma entre 1850 e

1914, aproximadamente, e a outra

dos anos 1960 até o momento

atual (Baldwin e Martin, 1999).

Em um alto nível de abstração, o

impacto da primeira desagregação

pode ser agrupado em um

conjunto de fatos essenciais.

Globalização: seis fatos
essenciais

A primeira desagregação da

globalização foi marcada por

seis aspectos:

Industrialização/

desindustrialização. Na primeira

onda, o "Norte" (Europa Ocidental

e os Estados Unidos)

industrializou-se, enquanto o Sul

(especialmente a índia e a China)

se desindustrializava. Na segunda

onda, o Sul (leste da Ásia)

industrializou-se, enquanto o

Norte se desindustrializava.

Divergência/convergência

internacionais. A primeira onda

viu as rendas do Norte e do Sul

discreparem enormemente,

enquanto a segunda onda

testemunhou uma convergência,

pelo menos entre o Norte e o Sul

em vias de industrialização.

Comércio. O comércio

internacional de bens e fatores

explodiu na primeira onda. Após

um difícil período para o comércio,

marcado pelas duas guerras

mundiais, por uma erupção de

protecionismo e pela Grande

Depressão, a segunda onda

caracterizou-se por um retorno

dos fluxos de comércio e de

capitais a níveis que

ultrapassaram, recentemente, os

observados na Inglaterra vitoriana.

Contudo, a migração internacional

em massa permanece pequena,

se comparada com os padrões

da primeira onda.

Decolagem do crescimento.

Pouco antes da primeira onda

de globalização ter começado,

a "Revolução Industrial" promoveu

o crescimento moderno no Norte,

mas o Sul manteve-se estagnado

em termos per capita. O

crescimento moderno - entendido

como um processo de crescimento

autossustentado, no qual a produção

por hora trabalhada aumenta

constantemente ano a ano -

teve início no Reino Unido e

espalhou-se pela Europa Ocidental

e pelos Estados Unidos por volta

de meados do século XIX. É claro

que isso não ocorreu de forma

independente da divergência de

renda, uma vez que as grandes

diferenças em níveis de renda advêm

das diferenças persistentes

nas taxas de crescimento. A

convergência de renda na segunda

onda também está relacionada ao

crescimento espetacular no Sul em

vias de industrialização e a uma

moderada desaceleração no Norte.

Urbanização. Embora algumas

das maiores cidades do mundo

se localizassem no Sul antes do

século XIX, a primeira onda de

globalização foi acompanhada

por uma rápida urbanização no

Norte, algo historicamente sem

precedentes. A urbanização

do Norte continuou durante a

segunda onda, mas as cidades

cresceram de forma mais

acelerada no Sul.

Divergência interna. Durante a

segunda onda, a desigualdade em
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rendimentos e/ou conseqüências

do desemprego aumentaram no

Norte.

A lógica econômica da
primeira desagregação

A globalização foi estimulada por

uma firme redução no custo do

deslocamento de bens, pessoas,

capitais e idéias. Os efeitos da

globalização, contudo, podem

ter sido qualquer coisa, mas não

foram equilibrados. Os mercados

em expansão permitiram que

as empresas e a indústria

explorassem economias de

escala na produção de bens

manufaturados, mas os resultados

não vieram de forma gradual.

O impacto veio em tempos

diferentes para diferentes nações,

mas quando isso aconteceu foi

considerado como uma revolução,

a Revolução Industrial.

Similarmente, o processo de

industrialização ocorrido em

alguns países em desenvolvimento

no final do século XX foi ainda

mais revolucionário, apresentando,

quase sempre, taxas de

crescimento da renda quatro ou

cinco vezes mais rápidas do que

as taxas de crescimento do PIB

durante as Revoluções Industriais

do século XIX (Crafts, 1995).

Esta seção analisa as forças

econômicas básicas que nos
permitem explicar os seis fatos

essenciais. Comecemos com as

forças de aglomeração.

Aglomeração em forma
de corcowa (hump-shaped)

As forças de aglomeração

envolvem, inevitavelmente,

circularidade na sua definição. A

aglomeração refere-se à tendência

de concentração espacial de

atividades econômicas que

geram forças que realimentam a

aglomeração espacial. Embora

isso possa parecer não muito

simples quando escrito dessa

maneira, as forças de

aglomeração são coisas que

todo mundo observa diariamente.

As pessoas escolhem viver e

trabalhar em grandes cidades,

a despeito dos seus preços

mais altos e dos custos de

congestionamento, exatamente

porque os empregos tendem a ser

melhores em cidades grandes; e

os empregos são melhores nas

cidades grandes porque há muitos

fornecedores e consumidores, i.e.,

porque muitas pessoas vivem ali.

A extensão da aglomeração no

nível da cidade tende a ser

influenciada por forças que são

bastante limitadas em seu

impacto geográfico -

basicamente, as distâncias dos

deslocamentos diários de casa

para o trabalho e a necessidade

de interação face a face. Em

contrapartida, as forças de

aglomeração mais relevantes para

a globalização operam numa

escala geográfica ampla. Por

exemplo, empresas tendem a

instalar, digamos, fábricas de

caminhões na Europa, já que

o mercado para caminhões é

bastante forte na Europa.

O resultado desses cálculos

por milhões de empresas resulta

numa densa rede de unidades

de produção na Europa. Assim,

a Europa é atraente para os

fabricantes devido à sua rede

espacialmente densa de

fornecedores e consumidores,

e essa atratividade serve para

manter as redes densas. Vale

notar que as forças de

aglomeração básicas de longa

distância relacionam-se à

proximidade dos consumidores

(ligações pelo lado da demanda)

e à proximidade dos fornecedores

(ligações pelo lado da oferta).

Essas interligações de demanda

e oferta são tradicionalmente

conhecidas como ligações "para

frente" e ligações "para trás",

respectivamente. O modo pelo

qual o tamanho do mercado e as

forças de aglomeração alimentam

um ao outro é chamado de

causalidade circular ou

causalidade cumulativa.

Um dos muitos aspectos

inesperados das forças de

aglomeração é o fato de que

elas tendem a ser mais fortes nos

níveis intermediários de liberdade

de comércio. Esse raciocínio pode

ser ilustrado considerando-se

duas situações extremas: quando

o comércio é completamente

fechado e quando o comércio

é totalmente sem custo. Quando

o comércio é completamente

restrito, a produção é

necessariamente casada com o

consumo, visto que tudo pode ser

feito próximo dos consumidores.

A produção não pode aglomerar,

uma vez que o output não pode

ser despachado para os clientes

em outros países. Na situação

oposta (o comércio perfeitamente

sem custos), a localização da

produção torna-se irrelevante: ela

pode ser totalmente aglomerada

ou completamente dispersa, sem

que isso cause impacto algum

sobre os resultados financeiros

das empresas. Nos níveis

intermediários, nos quais a

aglomeração é tão possível quanto

necessária, as forças de

aglomeração são mais intensas.
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O famoso Efeito do

Mercado Doméstico

de Paul Krugman

explica como os

custos comerciais, as

economias de escala e

a competição imperfeita

combinam-se para

proporcionar amplos

mercados a uma fatia

desproporcional da

indústria mundial

A natureza das forças de

aglomeração hump-shaped é a

chave para compreender o

impacto hump-shaped da

globalização na localização da

indústria, i.e., o fato de a primeira

onda de globalização ter sido

associada a uma maciça

concentração de manufaturas no

Norte, enquanto a segunda onda

teve a ver com a industrialização

do Sul e a desindustrialização do

Norte.

O efeito da expansão do
mercado doméstico

Um segundo efeito de certa forma

contraintuitivo refere-se à maneira

pela qual os custos comerciais

mais baixos tornam a indústria

mais, e não menos, livre. Na teoria

do comércio, isso é conhecido

como o Efeito da Expansão do

Mercado Doméstico. O famoso

Efeito do Mercado Doméstico de

Paul Krugman explica como os

custos comerciais, as economias

de escala e a competição

imperfeita combinam-se para

proporcionar amplos mercados

a uma fatia desproporcional da

indústria mundial. Em outras

palavras, o próprio tamanho do

mercado pode influenciar a

vantagem comparativa de uma

nação. Ele explica, por exemplo,

porque os fabricantes de

automóveis bem-sucedidos estão

localizados nas maiores nações

do mundo, como os Estados

Unidos, a Alemanha, o Japão etc.

Uma explicação do Efeito do

Mercado Doméstico observa que

as empresas preferem se localizar

perto dos seus consumidores a

fim de economizar nos custos de

transporte. Essa intuição,

contudo, não é suficiente. Faz-se

igualmente necessário explicar a

força de equilíbrio, i.e., explicar por

que nem todas as empresas do

mundo se localizam no mercado

maior. Embora possam existir

muitas forças que desencorajam

esse tipo de aglomeração

extrema, uma força importante -

e que é afetada pelos custos do

comércio e, por conseguinte,

pela globalização - é a chamada

"competição local". O efeito da

competição local leva os custos

comerciais a se constituírem

em um escudo parcial contra a

competição de empresas

instaladas em outros locais. Isso

tende a desencorajar as empresas

a se concentrarem no mercado

maior, visto que nele a competição

local é mais intensa.

Vale a pena verificar, recorrendo

a um exercício simples, de que

forma as duas forças interagem.

Consideremos, inicialmente, um

mundo com dois países, onde as

duas nações são inicialmente

idênticas em tamanho e cada

região comporta a metade da

indústria mundial. Um

determinado tipo de migração

exógena ocorre, e uma região -

vamos chamá-la de Norte - torna-

se maior do que a outra região

(o Sul). Se não houver mudança

alguma na distribuição espacial da

indústria, as empresas no agora

grande Norte seriam

particularmente lucrativas (elas

conseguem atender a uma fração

maior de seus clientes sem

implicar custos de comércio

enquanto o grau de competição

local não tenha se alterado). Pelo

mesmo indicador, as empresas

baseadas no Sul teriam retornos

abaixo do normal. Assim,

naturalmente, algumas indústrias
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se transfeririam do Sul para o

Norte, e esse movimento tenderia

a equilibrar a lucratividade das

duas áreas. A parcela da indústria

que se deslocaria em direção

ao Norte para equalizar os lucros

dependeria do nível dos custos

de comércio. Se esses custos

são muito altos, então o aumento

da competição no Norte será bem

localizado, e, portanto, somente

um número reduzido de indústrias

necessita se deslocar para

o Norte a fim de restabelecer

a igualdade da lucratividade.

Esse efeito da competição local

funciona como uma tesoura.

Quanto mais as empresas se

transferem em direção ao Norte,

mais aumenta a competição no

mercado do Norte, ao mesmo

tempo em que a competição

no Sul diminui. Como esse

"efeito-tesoura" é a chave para o

Efeito da Expansão do Mercado

Doméstico, é importante

examiná-lo mais de perto.

Consideremos o impacto de

uma empresa que se desloca

do Sul para o Norte em resposta

à mudança na lucratividade.

A empresa agora vende as suas

mercadorias no Norte sem incorrer

em custos comerciais, mas ao

mesmo tempo não exporta mais

para o Norte. Portanto, por um

lado, a realocação da empresa

aumenta diretamente o grau de

competição no mercado do Norte,

mas por outro reduz a competição

oriunda das importações no

Norte. O impacto total no grau

de competição no Norte é a

junção de dois efeitos conflitantes.

Enquanto os custos do comércio

forem positivos, a realocação

Sul-Norte intensificará o grau de

competição no Norte, mas o

impacto líquido é mais elevado

quando os custos de comércio

são altos. Isso significa que se

necessita de um número menor

de empresas migrantes para

reequilibrar a lucratividade

quando os custos comerciais

são elevados. Intuitivamente,

a competição é mais localizada

quando os custos comerciais

são altos, de modo que o efeito de

competição oriundo da realocação

de uma única empresa do Sul

para o Norte é maior quando os

custos comerciais são mais

elevados.

Estendendo essa lógica, é muito

simples constatar que o número

de empresas que devem se

deslocar do Sul para o Norte a fim

de equilibrar a lucratividade depois

da mudança inicial no tamanho do

mercado deve ser maior quando

os custos comerciais são

menores. Em outras palavras, as

empresas tornam-se mais - e não

menos - propensas a realocar

suas atividades quando os custos

de comércio são reduzidos.

Entendendo os fatos

A natureza hump-shaped das

forças de aglomeração pode

dar conta de três dos seis fatos

essenciais. A história começa

em 1750, aproximadamente,

quando a geografia econômica

mundial era bastante homogênea.

Com exceção de um punhado

de cidades, todas as regiões em

todas as nações eram bastante

semelhantes, ou seja, eram

pobres e rurais. Os custos de

comércio eram praticamente

proibitivos, tanto dentro dos países

quanto entre eles, de modo que o

consumo de cada aldeia estava

limitado à sua própria produção.

Uma vez que a aldeia tinha de

produzir todos os seus próprios

bens e não podia exportar

excedente algum, era impossível

realizar economias de escala.

Os bens manufaturados eram

caros, e a gama disponível de

variedades, limitada. Com a

redução dos custos de comércio,

a especialização tornou-se

factível, o que desencadeou

um processo de causalidade

cumulativa.

A migração de empresas e

trabalhadores tornou o mundo

menos homogêneo, criando

tanto mercados grandes

quanto pequenos, em termos

econômicos. Devido ao Efeito do

Mercado Doméstico de Krugman,

uma parcela desproporcional

da indústria foi atraída para as

regiões maiores. Porém, como

as indústrias são marcadas por

retornos financeiros crescentes,

assegurar uma fatia

desproporcional da indústria

significa dizer que o trabalho

de uma determinada região é

desproporcionalmente produtivo,

e isso, por sua vez, resulta em

salários reais mais elevados e/ou

um retorno mais elevado para o

capital. Fecha-se o círculo,

observando-se que o capital e o

trabalho são então atraídos para

regiões com remunerações mais

elevadas, e a migração (do capital

e do trabalho) torna a região

grande ainda maior e a região

pequena, ainda menor. Esse

processo de aglomeração é

contrabalançado por numerosas

forças de dispersão. Uma força

importante na primeira onda de

globalização foi a produtividade

decrescente do trabalho na

agricultura. Com a saída da força
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Antes de a

produção fabril ser

geograficamente

concentrada, a indústria

nunca conseguira atingir

a massa crítica

necessária para

desencadear o ciclo de

aprendizado-inovação

em que está baseado o

crescimento moderno

de trabalho do campo, a

produtividade dos trabalhadores

que aí permaneceram aumentou

e, por conseguinte, tornou-se

mais dispendioso para a indústria

contratar os trabalhadores das

fazendas.

Os avanços na tecnologia de

transportes no início do século

XIX desencadearam essa

heterogeneização da geografia

econômica mundial. Como a

história iria revelar, o Norte venceu

às expensas do Sul. Esse evento

singular encontra-se na raiz das

causas dos três primeiros fatos:

a industrialização do Norte e a

desindustrialização do Sul; a

rápida expansão do comércio

internacional (a Inglaterra tornou-

se a fábrica do mundo, fornecendo

bens manufaturados baratos e

variados em troca de matérias-

primas); e a divergência dos níveis

de renda (devido às remunerações

crescentes, uma elevada parcela

da indústria no PIB significa uma

elevada produtividade do trabalho

e, portanto, rendas elevadas).

Essa linha de raciocínio foi

apresentada primeiramente por

Krugman e Venables (1995)

em um artigo denominado

"Globalização e a desigualdade

das nações", mas que se tornou

mais amplamente conhecido por

seu título de divulgação, "História

do mundo: parte 1".

Essa interação de forças

econômicas explica a divergência

dos níveis de renda entre o Norte

e o Sul em termos qualitativos,

mas não é capaz de explicar o

maciço diferencial de renda

surgido no século XIX e que

persiste nos dias de hoje. Para

avaliarmos esse fato de forma

apropriada, temos de relacionar a

localização da indústria às taxas

de crescimento do PIB. Isso nos

remete ao quarto sintoma da

globalização - a questão da

"decolagem" rumo ao crescimento

econômico.

As "decolagens" rumo ao
crescimento e a geografia
econômica

A literatura que combina geografia

econômica e modelos de

crescimento econômico está

baseada na noção basilar de que

transportar idéias é dispendioso.

O resultado é que os

"transbordamentos de aprendizado"

(learning spillovers) tendem a ser

localizados geograficamente, de

modo que uma concentração

espacial da indústria produzirá

uma concentração espacial de

inovação, tecnologia, progresso

e crescimento.

A primeira decolagem de

crescimento ocorreu na Europa.

Antes de a produção fabril ser

geograficamente concentrada, a

indústria nunca conseguira atingir

a massa crítica necessária

para desencadear o ciclo de

aprendizado-inovação em que está

baseado o crescimento moderno.

Como o custo do transporte de

bens caiu com o desenvolvimento

do transporte fluvial interno e,

posteriormente, das ferrovias, a

indústria e, portanto, a inovação

e o aprendizado industriais

tornaram-se geograficamente

concentrados. A inovação e a

especialização daí resultantes

conferiram à indústria do Norte

uma poderosa vantagem em

termos de custos em relação à

indústria no Sul. Isso favoreceu

o Norte como localização para a

indústria e minou os incentivos
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para a inovação no Sul. Desse

modo, a redução dos custos

do transporte doméstico e

internacional acarretou uma

aglomeração industrial, a qual,

por sua vez, foi responsável pela

decolagem da industrialização

e do crescimento no Norte.

As mesmas forças produziram

desindustrialização e estagnação

do crescimento no Sul (ver Bairoch,

1982, para os dados sobre a

desindustrialização do Sul,

especialmente da índia e da China).

Esse diferencial de crescimento

- que persistiu ao longo da maior

parte do século XX — produziu o

que Lant Pritchett (1997) chama

de "a grande divergência", i.e.,

a enorme diferença de renda que

continua a caracterizar o mundo

de hoje. Essa linha de

argumentação foi apresentada

pela primeira vez por Baldwin,

Martin e Ottaviano (2001).

A desordem que marcou o período

1914-1950 colocou muitos

aspectos da globalização em

compasso de espera. Quando

ela foi retomada, o custo do

transporte de bens continuou a

cair, mas parece que, de forma

assintomática, ele está se

aproximando de um limite natural.

Em contrapartida, e de modo

significativo, o custo da troca de

idéias diminuiu rapidamente no

período do pós-guerra, tendo

essa tendência se acelerado nos

últimos 20 anos, graças à difusão

da internet e à desregulamentação

da indústria das telecomunicações.

Em determinado momento, o

custo mais baixo do "transporte"

de idéias gera uma rápida

industrialização no Sul, visto que

este se beneficia com mais

facilidade da inovação histórica no

Norte e é capaz de ter um acesso

mais fácil aos mercados do Norte.

A emergência da indústria do Sul

força uma relativa

desindustrialização no Norte. A

desindustrialização resultante no

Norte é mostrada na Figura 1 e na

Figura 2. É importante observar,

porém, que a globalização explica

apenas em parte por que as nações

ricas vêm empreendendo uma

firme transição para os serviços e

se distanciando da indústria.

Debande (2006)observa que a

desindustrialização é determinada

por fatores internos e externos.

A globalização desempenha um

papel importante no aspecto

externo, uma vez que a liberalização

do comércio com o Sul resultou

numa mudança na produção de

atividades intensivas em trabalho

que reflete com maior propriedade

a vantagem comparativa. O

aspecto interno tem a ver com a

maneira pela qual os consumidores



Na segunda onda

de globalização, a

industrialização do Sul

(emergência dos Tigres

Asiáticos etc.) reforçou as

forças que alimentavam

a concentração da

atividade econômica

no Sul, i.e., a urbanização,

enquanto a

desindustrialização do

Norte fez o oposto

dos países da Organização para

Cooperação e Desenvolvimento

Econômico (OCDE) começaram a

mudar seus padrões de consumo

para serviços não-comercializáveis,

tais como serviços médicos,

turismo e serviços governamentais.

Uma vez que esses serviços são

não-comercializáveis, os preços

e os salários ajustam-se até que

uma quantidade suficiente de

trabalho seja arrastada para esses

setores a fim de atender à demanda.

Como a força de trabalho que

permaneceu na agricultura é muito

pequena, a mudança para os

serviços acontece, obrigatoriamente,

às custas da indústria. Um

segundo fator interno diz respeito

ao rápido aumento da produtividade

na indústria, o que tende a reduzir

o número de trabalhadores

necessários para produzir um

determinado volume de bens.

Dois estudos, um de Rowthorn

e Ramaswamy (1998) e outro
de Rowthorn e Coutts (2004),

examinam o declínio da

participação da indústria na

geração de empregos sob a ótica

de fatores internos e externos.
Para o período 1970-1994 (i.e.,

antes do boom da "nova

economia"), eles estimam que,

nos Estados Unidos e na União

Européia, mais de 80% da

desindustrialização se deveram

a fatores internos, enquanto no

Japão esse percentual chegou a
90%. Para o período pós-1994,

os autores constatam que os

fatores externos são muito mais

importantes nas três regiões.

Boulhol (2004) confirma essas

afirmações.

O único fator deixado de lado diz

respeito à urbanização. Para

inseri-la na análise, deve-se levar

em consideração a geografia

interna dos países (Baldwin,

Martin e Ottaviano acompanham

Krugman e Venables quando

partem do pressuposto de que

as regiões são apenas pontos

no espaço). Porém, uma vez

resolvidas as dificuldades

técnicas, a análise econômica

seria algo simples. Na primeira

onda da globalização, a atividade

econômica caracterizada por

transbordamentos localizados

concentrou-se no Norte. Por

conseguinte, não é de se

surpreender que a urbanização

tenha avançado de forma mais

acelerada no Norte do que no Sul

durante esse período. Do mesmo

modo, na segunda onda de

globalização, a industrialização

do Sul (emergência dos Tigres

Asiáticos etc.) reforçou as forças

que alimentavam a concentração

da atividade econômica no Sul,

i.e., a urbanização, enquanto a

desindustrialização do Norte

fez o oposto.

O velho paradigma

Na primeira desagregação, as

empresas eram vistas como

"caixas-pretas", uma vez que a

competição global ocorreu no nível
de setor-para-setor, ou no nível de

empresa-para-empresa. Sendo
assim, as empresas constituíam

o nível mais apropriado para

se entender o fenômeno da

desagregação. Os recursos

dos setores tendiam a ser
compartilhados com os fatores

produtivos usados mais

intensivamente nos setores,

de modo que a divisão dos

trabalhadores em grupos de acordo
com o seu grau de qualificação

também era um elemento útil

para objetivos analíticos.
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Essa lógica, naturalmente,

direcionou as políticas européias

para os setores, empresas

e grupos de trabalhadores

qualificados. A segunda

desagregação e o chamado novo

paradigma alteraram um pouco

essa lógica. Para deixar claro o

que é realmente novo no novo

paradigma, vale a pena apresentar

um quadro simples que explica o

velho paradigma, i.e., o paradigma

do comércio em bens acabados.

É importante notar que o antigo

paradigma tem como foco os

setores, não as tarefas, e o

custo descendente dos bens

comerciais, e não as idéias.

O relato básico é ilustrado na

Figura 3. Quando as fábricas

permanecem reunidas, a

competição internacional se dá

ao longo dos setores, uma vez

que estes constituem a unidade

natural de análise. O diagrama

apresenta setores da União

Européia ao longo do eixo

horizontal, ordenando-os

de acordo com a sua

competitividade. Os setores mais

competitivos da União Européia

encontram-se à esquerda (por

exemplo, a aviação comercial) e

os menos competitivos à direita

(por exemplo, sandálias baratas

com solado de corda). O que a

competitividade significa aqui?

A curva A mostra a produtividade

das empresas da U E em relação

às empresas do resto do mundo

(vamos chamá-las de "Sul", para

sermos práticos). A curva é muito

alta para a esquerda do diagrama,

visto que, nesses setores, a

produtividade da União Européia

é elevada se comparada à das

empresas do Sul. Isso torna as

empresas da UE muito

competitivas, uma vez que podem

cobrar preços mais baixos ou

produzir com qualidade superior

para qualquer salário dado. O

diferencial real de salários entre a

UE e o Sul - i.e., a relação entre

os salários da UE e os salários do

Sul - é identificado pela linha

achatada.

O setor fronteiriço é marcado por

um z'. Isso acontece nos casos

em que o diferencial de salário

apenas iguala-se ao diferencial

de produtividade, de modo que,

para o setor z', a UE e o Sul

são igualmente competitivos, no

sentido de que os salários mais

elevados da U E são compensados

precisamente por sua

produtividade de trabalho superior.

Em todos os setores em que a

UE é mais competitiva do que z'

(aqueles à esquerda de z'), as

empresas da UE podem competir

em vantagem com as empresas

do Sul em termos de preço,

qualidade etc. Para os setores à

direita de z', são as empresas do

Sul que têm a margem geral,

visto que a sua desvantagem

em produtividade é mais do que

compensada pelos salários mais

baixos. Tudo isso ignora o traço

central da globalização -

os custos de comércio. Se

incluirmos os custos de comércio,

teremos de ajustar um pouco

o conceito de diferencial de

produtividade. O custo dos

produtos da UE no mercado do

Sul será mais elevado devido aos

custos comerciais, de modo que

a margem de produtividade da

UE no mercado do Sul é reduzida

pelos custos comerciais. Isso

é revelado pela curva com a marca

At, onde t simboliza os custos

comerciais. Por exemplo, sem

os custos comerciais, a UE e as

empresas do Sul eram igualmente

competitivas no setor z'; agora,

com os custos comerciais,

verificamos que as empresas do

Sul teriam a margem no mercado

do Sul (At está abaixo do

diferencial de salário). Para a UE,

o bem com custos comerciais
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Mudanças técnicas

contínuas, tais como

a informatização,

desempenharam

um papel importante

na determinação do

destino da mão-de-obra

não-qualificada do Norte

fronteiriços no mercado do Sul é z*.

Os custos comerciais têm o

mesmo tipo de impacto sobre a

competitividade dos bens do Sul

no mercado da UE. Isso é

mostrado pela curva com a marca

A/t. Para o Sul, o novo bem

fronteiriço é zm; é aí que o

diferencial de salário e o

diferencial de produtividade do

custo comercial ajustado são

exatamente iguais para os bens

do Sul no mercado da UE.

Há um diferencial entre os setores

competitivos fronteiriços da

UE (zx) e os do Sul (zm).

Esses setores se tornarão

não-comercializáveis, porque

as empresas da UE serão mais

competitivas do que as do Sul

no mercado da UE, ao passo que

as empresas do Sul serão mais

competitivas do que as da UE

no mercado do Sul. Em outras

palavras, a produção e o consumo

são ainda agrupados país por

país para os setores de zx
azm.

Consideremos agora os impactos

da primeira desagregação nesse

diagrama.

A Figura 3 mostra o impacto

quando os custos do comércio

diminuem. O setor competitivo

fronteiriço da UE desloca-se para

a direita, de modo que a produção

e as exportações da UE

aumentam nesses setores.

O setor competitivo fronteiriço do

Sul desloca-se para a esquerda,

e isso quer dizer que a produção

da UE nesses setores

previamente não-comercializáveis

é reduzida e substituída pelas

importações. Em síntese, se a

competição internacional ocorre

no nível de setores, e os custos

comerciais caem de forma mais

ou menos equilibrada em todos os

setores, então, para começar, os

vencedores da globalização

na UE serão os setores mais

competitivos (e os cidadãos

que trabalham nesses setores).

Os perdedores serão os setores

menos competitivos da UE e os

cidadãos que neles trabalham.

Essa conclusão encontra-se,

grosso modo, em sintonia com

a experiência real da Europa

(Greenaway e Nelson, 2001).

A globalização, é claro, não foi a

única força em ação. Mudanças

técnicas contínuas, tais como a

informatização, desempenharam

igualmente um papel importante

na determinação do destino da

mão-de-obra não-qualificada do

Norte (Hanson e Feenstra 1999).

Em países com mercados

de trabalho relativamente

desregulamentados, isso foi

alcançado com uma resposta no

preço - os trabalhadores não-

qualificados do Norte viram os

seus rendimentos estagnar ou

cair. Em nações com mercados

altamente regulados, a resposta

veio sob a forma de um ajuste

de quantidade - redução do

emprego e aumento das taxas

de desemprego para os

trabalhadores sem qualificação.

Definição de políticas
baseada no velho
paradigma

Essa correlação entre a

competitividade atual e o impacto

mais intenso da globalização

teve um efeito profundo sobre

a definição de políticas na UE e

em todo o mundo. Os setores que

"Venceram" com a globalização

foram os setores mais

competitivos da UE. Os setores

"perdedores" foram os setores
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menos competitivos. Indo mais

adiante, pode-se associar, grosso

modo, os setores da UE mais

competitivos aos setores com

tecnologia de ponta e intensivos

em capital humano, e os setores

menos competitivos aos setores

intensivos em trabalho não-

qualificado. Em compensação,

pode-se quase sempre associar

os vencedores da globalização

aos trabalhadores altamente

qualificados e mais educados

da UE, e os perdedores aos

trabalhadores pouco qualificados

e com baixo nível de educação.

Extrapolando a experiência

histórica, o velho paradigma fez

com que os líderes da UE se

sentissem confiantes de que

poderiam prever quais setores

sairiam vencedores na

globalização futura e quais

perderiam. Por exemplo, essa

extrapolação usando o velho

paradigma parece fortalecer a

crença dos formuladores de

políticas da UE de que mais

educação é uma das ferramentas

que a Europa deve utilizar para

enfrentar os desafios futuros da

globalização. Parece também

fazer parte dessa crença a idéia

de que a UE deve impulsionar

sua economia na direção de

uma "sociedade da informação".

O velho paradigma também

guiou a interpretação da evidência

empírica. Por exemplo, em um

excelente artigo sobre o trabalho

na Alemanha Ocidental,

Spitz (2004) mostra que os

trabalhadores de alta, média

e baixa qualificação estavam

realizando cada vez menos tarefas

rotineiras em seus diferentes

empregos, não importando o setor

em que trabalhavam. Os números

são exibidos na Figura 4. E clara

a tendência a uma redução nas

tarefas rotineiras executadas

pelos trabalhadores. Isso foi

chamado de um incremento

(upgrading) das qualificações e é

usado por aqueles que

argumentam que os empregos do

futuro exigirão que os trabalhadores

europeus apresentem um nível de

habilidades mais elevado do que

aquele que possuem agora.
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A segunda

desagregação mais

espetacular em termos

mundiais teve lugar no

leste da Ásia, onde as

distâncias são curtas

se comparadas com as

enormes diferenças

salariais

Quando os formuladores de

políticas interpretam evidências

como essas baseados no velho

paradigma, as implicações em

termos de políticas são claras.

Mais educação e um incremento

das qualificações para os

trabalhadores empregados

ajudarão a Europa a ajustar-se

à futura globalização. A força

de trabalho européia deve ser

deslocada, em especial, para

atividades intensivas mais

analíticas e receber mais

habilidades de ordem analítica.

Como veremos mais adiante,

o novo paradigma introduz uma

linha de pensamento que deve

tornar os líderes da UE muito

mais cautelosos a respeito das

previsões relativas aos vencedores

e perdedores da globalização,

ao papel da educação e à

sociedade da informação.

A SEGUNDA
DESAGREGAÇÃO

Até meados da década de 1980,

a globalização ocorria no nível de

empresas ou setores. Embora

pudesse ter sido mais barato

realizar alguns estágios de

produção intensivos em trabalho

no Sul, os estágios de produção

tendiam a ser espacialmente

concentrados numa única

instalação, i.e., uma fábrica,

porque ali era mais fácil para

gerentes e trabalhadores

coordenarem o seu trabalho. O

significativo número de pequenos

e grandes problemas que surgem

durante a produção podia ser

solucionado diretamente, com

pouca interrupção no processo de

fabricação e sem que gerentes e

trabalhadores precisassem viajar.

Questões tanto financeiras quanto

de ordem temporal indicavam

que o agrupamento espacial

do trabalho, do capital e da

tecnologia da UE na própria UE

fazia completo sentido em termos

empresariais, a despeito dos

diferenciais de salário.

A separação geográfica de

diferentes estágios da produção

tornou-se mais atrativa à medida

que cresciam as diferenças dos

salários ajustados à produtividade

entre o Norte e o Sul. Com o

tempo, a separação tornou-se

menos custosa, graças ao
barateamento das

telecomunicações e das entregas

por avião. A importância da

distância, especialmente o

custo das viagens de gerentes

e trabalhadores qualificados,

pode ser vista à luz do fato de

que a primeira desagregação de

produção em larga escala teve

lugar com distâncias muito curtas.

Na América do Norte, o programa

"Maquiladora" presenciou o

surgimento, por toda a parte, de

"plantas gêmeas", uma do lado

americano da fronteira e outra do

lado mexicano. Embora funcione

desde 1965, o programa só

decolou mesmo nos anos 1980,

tendo o emprego crescido 20%
anualmente entre 1982 e 1989

(Dallas Fed, 2002; Feenstra e

Hanson, 1996).

A segunda desagregação mais

espetacular em termos mundiais

teve lugar no leste da Ásia,

onde as distâncias são curtas

se comparadas com as enormes

diferenças salariais (Tóquio e

Pequim estão a cerca de quatro

horas de distância de avião, mas

na década de 1980 a renda média

japonesa era 40 vezes maior do
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que a chinesa). A desagregação

da produção pela indústria

japonesa começou mais ou

menos ao mesmo tempo que nos

Estados Unidos, isto é, em

meados dos anos 1980 (Fukao,

Ishito e Ito, 2003). O crescimento

fenomenal da renda e dos salários

dos japoneses minou a vantagem

comparativa do Japão no processo

de produção fabril. Os fabricantes

japoneses reagiram, transferindo

os estágios de produção

intensivos em trabalho para países

próximos do leste da Ásia (Figura

5). Vale salientar que, embora

esse processo tenha começado

por volta de 1985, o emprego

industrial japonês em seu

conjunto não diminuiu, a despeito

do deslocamento de praticamente

todas as fases de produção

intensivas em trabalho (Figura 2).

Evidentemente, as companhias

japonesas constataram que o

diferencial de salário entre o Japão

e a China era justificado pelo

diferencial de produtividade entre

os dois países em muitos

empregos industriais, não apenas

naqueles que empregavam

trabalhadores pouco qualificados.

Além do mais, a transferência de

alguns empregos com salários

baixos tornou as companhias

japonesas mais competitivas nos

mercados norte-americano e
europeu, e isso ajudou a manter

os empregos industriais bem

pagos no Japão. O deslocamento

de fases da produção, em

outras palavras, foi uma fonte de

vantagem comparativa para o

Japão nos mercados dos

Estados Unidos e da Europa.

Essa tendência, que foi

denominada de "esvaziamento" da

economia japonesa, deu início ao

chamado "comércio triangular",
no qual as empresas japonesas

sediadas no Japão produzem

domesticamente certos

componentes tecnologicamente

avançados, despacham-nos para
fábricas instaladas em países do

leste da Ásia para os estágios de

produção intensivos em trabalho,

incluindo a montagem, e depois

enviam os produtos finais para os

mercados ocidentais ou os trazem

de volta para o Japão (Urata,
2001). A divisão do leste da

Ásia em economias-matriz e

economias-fábrica fortaleceu-se

à medida em que países como

Taiwan, Coréia, Cingapura e Hong

Kong também experimentaram um

"esvaziamento" e acompanharam
a liderança das companhias

manufatureiras japonesas,

transferindo as tarefas de

fabricação mais intensivas em

trabalho para países da região

cujos baixos salários mais do

que compensavam a sua baixa

produtividade de trabalho nessas

tarefas. A decisão da China,

nos anos 1980, de se juntar

à economia mundial acelerou

o desgaste da vantagem

comparativa das nações-matriz

nos processos de produção

intensivos em trabalho, enquanto,

simultaneamente, expandia a

atratividade do offshoring. A China,

portanto, adicionou um fator de

atração aos fatores de expulsão,

e isso tornou mais rápido o

esvaziamento das economias

industriais do Japão, Coréia,

Taiwan, Cingapura e Hong Kong.

Mais recentemente ainda, a

segunda desagregação chegou

aos escritórios. Tarefas que

anteriormente eram consideradas

como não-comercializáveis

tornaram-se livremente
comercializáveis quando os

custos das telecomunicações

caíram a quase zero. Essas

tarefas, nas quais o diferencial
de salário Norte-Sul não era
justificado por um diferencial de
produtividade compensador, foram

deslocadas. O exemplo clássico
é a transferência dos call centers
dos Estados Unidos para a índia.

A segunda desagregação foi

amplamente documentada no nível
dos bens intermediários, sendo Yi
(2003) a referência clássica. Uma

evidência mais recente pode ser
encontrada em Hanson, Gordon,

Mataloni Jr. e Slaughter (2005) e

em Ando e Kimura (2005).
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Gene Grossman,

um dos principais

teóricos do comércio

no mundo, defende um

"novo paradigma" na

teoria do comércio, um

paradigma que coloque

as "tarefas", e não os

bens e as empresas,

no ponto focai

A desagregação de serviços mais

recente foi documentada por

Amiti e Wei (2005). Os autores

argumentam que é muito difícil

medir com precisão a extensão

desse fenômeno, mas que as

estatísticas disponíveis sugerem

que ela ainda é pequena, embora

venha crescendo rapidamente.

Rumo a um novo
paradigma?

Quando elaborou sua teoria da

vantagem comparativa, há dois

séculos, David Ricardo ilustrou-a

com a troca entre bens completos

- o famoso exemplo do vinho por

roupas. Isso fazia sentido, visto

que o alto custo do deslocamento

de bens, pessoas e idéias

mantinha os diversos estágios da

produção concentrados em

termos espaciais. Por essa razão,

podia-se pensar o setor de roupas

do Reino Unido como um "pacote

de tarefas". Como a competição

se dava entre o pacote de tarefas

da Grã-Bretanha e o pacote de

tarefas de Portugal, nada havia

para ser ganho com a abertura da

caixa-preta tecnológica do setor

de vestuário, i.e., sobre as tarefas

exatas necessárias à confecção

de roupas. A radical redução no

custo do transporte de bens,

pessoas e idéias - especialmente

a queda no custo da transferência

de idéias - acarretou a segunda

desagregação.

Isso significou que as pressões

competitivas internacionais

atuavam sobre as economias

de uma forma mais refinada; em

vez de prejudicar ou auxiliar as

finanças de uma empresa como

um todo, elas podiam afetar

diretamente a fábrica e ajudar,

ou prejudicar, um estágio

particular de produção, ou mesmo

um departamento ou um emprego

em particular. Um aspecto crucial

disso é que o tipo de emprego -

vamos chamá-lo de "tarefa" -

comprometido por uma

competição internacional extra

pode ser, perfeitamente, uma

tarefa que existe em uma ampla

gama de setores. Por exemplo, as

tarefas relacionadas à entrada de

dados podem ser conduzidas, em

outros países, tanto por setores

intensivos em trabalho quanto

por setores intensivos em capital.

Uma implicação disso é que

será menos útil classificar os

vencedores e os perdedores da

futura globalização de acordo com

o setor em que eles trabalham, ou
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de acordo com o grupo de

habilidades ao qual eles pertencem.

A tarefa torna-se o denominador

comum, em vez de o setor

tradicional e/ou os agregados

de habilidades. Isso é ilustrado

esquematicamente na Figura 6.

Essas mudanças levaram,

recentemente, três eminentes

economistas - Alan Blinder,

Gene Grossman e Esteban

Rossi-Hansberg - a reivindicar

um pensamento novo e radical

(Grossman e Rossi-Hansberg,

2006a, b, Blinder, 2006). Na

verdade, Gene Grossman,

um dos principais teóricos do

comércio no mundo, defende

um "novo paradigma" na teoria

do comércio, um paradigma que

coloque as "tarefas", e não os

bens e as empresas, no ponto

focai (Grossman e Rossi-

Hansberg, 2006b). A importância

da contribuição de Alan Blinder

reside mais em sua inspiração

e motivação do que em sua

precisão, uma vez que não fica

perfeitamente claro o que é novo

em sua posição. Os artigos

de Gene Grossman e Esteban

Rossi-Hansberg, ao contrário,

são baseados num modelo

matemático específico, de tal

modo que a sua novidade pode

ser identificada com precisão.

O artigo de Blinder é abordado

primeiro.

O que há de novo a
respeito do novo
paradigma?

Como mostraremos mais adiante,

o novo paradigma introduz uma

linha de pensamento que deve

tornar os líderes da UE mais

cuidadosos em suas previsões

sobre quem perde e quem ganha

com a futura globalização e a

respeito do papel da educação e

da sociedade da informação. Para

avançar nessa direção - como e

por que a distinção tarefas versus

setores é fundamental -, convém

retratar o novo paradigma em um

diagrama semelhante à Figura 3.

O diagrama do novo paradigma,

a Figura 7, é muito similar ao

diagrama do velho paradigma,

mas a competitividade da UE é

definida por tarefa, e não por setor.

Como já se viu antes, as tarefas

são classificadas conforme a

vantagem comparativa ajustada

pelos custos de comércio,

estando as tarefas mais

competitivas da UE à esquerda.

Vale observar que essa ordenação

pode não apresentar semelhança

alguma com as percepções

comuns da competitividade da

UE, visto que as percepções

comuns supõem que a

competição global ocorre entre

empresas, i.e., pacotes de tarefas

específicos. Por exemplo, a

UE pode dispor de uma grande

margem de produtividade em,

digamos, engenharia de fissão,

e, por isso, a engenharia de

fissão estaria na extrema

esquerda. Isso é diferente para

o velho paradigma, uma vez que

a engenharia de fissão é usada

em diversos setores (geração

de energia elétrica, medicina,

fins militares etc.). Desse modo,

a margem de produtividade na

engenharia de fissão foi agrupada

à margem de produtividade de

todos os tipos das outras tarefas,

tais como a concepção de

máquinas-ferramentas, a gerência

de um projeto complexo, os

serviços de contabilidade e de

marketing. Ademais, as tarefas

nas quais os custos

comercializáveis são proibitivos -

digamos, dirigir um táxi -

encontram-se igualmente na

extrema esquerda.

Apesar de, na situação inicial,

o diagrama ser bastante similar,

a análise referente à redução

dos custos de comércio é bem

diferente. Rápidos avanços

na tecnologia da informação,

juntamente com a queda

vertiginosa nos custos de

comunicação, reduziram

radicalmente os custos

comerciais de algumas tarefas,

mas não de outras, e isso é

importante. Sob o velho

paradigma, a desagregação

referiu-se sobretudo a bens. Dado

que o custo de despachar bens

não varia radicalmente de acordo

com a natureza do bem, era

razoável supor que os custos

mais baixos de comércio

afetassem todos os setores

da mesma maneira. Quando isso

diz respeito às tarefas, contudo,

a situação é muito diferente.

Algumas tarefas - digamos, dirigir

um caminhão - não são de modo

algum afetadas pela redução

internacional dos custos de

coordenação, ao passo que outras

- digamos, serviços de call center

- são extremamente afetadas por

ela. Pode acontecer que os

motoristas de caminhão e os

empregados de call center

estejam trabalhando para o

mesmo setor - digamos, uma

companhia de entrega de

componentes de computadores

pessoais. No velho paradigma,

não havia nenhum grande

problema em colocar as duas

tarefas juntas, já que se poderia

ter certeza de que os trabalhos de

dirigir e de responder chamadas
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telefônicas permaneceriam

geograficamente agrupados. A

segunda desagregação questiona

essa crença, então torna-se

importante examinar o impacto

da globalização nas tarefas, e não

mais nos setores.

Para ilustrar isso, as novas curvas

A são mostradas com "pulos"

por toda a parte devido ao custo

mais baixo do comércio de

idéias. Algumas tarefas que,

anteriormente, eram

não-comercializáveis tornaram-se

comercializáveis. A UE começou

exportando algumas delas

(ver ponto 1 no diagrama) e

importando outras (ponto 2).

Outras tarefas podem presenciar

uma grande mudança nos custos

comerciais, mas não representam

nenhuma mudança significativa

em termos de competitividade; o

Sul era competitivo em tarefas

3 antes e depois da redução do

custo do comércio.

Na Figura 7, a mudança nos

custos comerciais parece

arbitrária - e isso é intencional.

Mais precisamente, não há razão

alguma para acreditar que as

mudanças nos custos comerciais

estarão relacionadas à

competitividade inicial de

cada tarefa. No que concerne

à formulação de políticas,

há efetivamente três coisas

novas acontecendo aqui.

1. Imprevisibilidade

É muito mais difícil prever quais

serão os vencedores e os

perdedores da globalização.

Por sua própria natureza, custos

de comércio mais reduzidos

tendem a afetar todos os bens

comercializados de maneira mais

ou menos semelhante, e é por

isso que se pode afirmar quais

setores sairão vencedores com

maiores reduções desses custos

na Figura 3. Quando a principal

barreira é o custo, da troca de

informações e da coordenação da

produção através das distâncias

(comércio de idéias), é difícil

identificar tarefas vencedoras e

perdedoras. Conhecer o custo

direto das telecomunicações não

é suficiente, uma vez que ele

68 RBCE - 98



interage, de modo complexo e

pouco conhecido, com a natureza

da tarefa e com a interligação das

tarefas com outras tarefas. Como

os economistas não conhecem

efetivamente a "cola" que

possibilitou a junção de várias

tarefas em pacotes (fábricas

e escritórios), a maneira pela

qual as diversas tarefas são

"descoladas" é imprevisível até

que os economistas saibam

muito mais a respeito da "cola".

2. Mudanças abruptas

Um emprego que, três anos

atrás, era considerado

completamente seguro - digamos,

um programador de computação

alemão projetando um software

sob encomenda para um grande

banco - pode hoje ser realocado

para a índia, ou terceirizado para

uma empresa de software alemã

que transfere o emprego para a

índia. A razão para essa mudança

abrupta reside na natureza das

complexas interações que têm

lugar dentro das fábricas e

escritórios. Os custos das

telecomunicações caíram

rapidamente, mas o seu impacto

incidiu de forma bastante diferente

sobre as diversas tarefas.

Isso pode ser explicado pela

organização das tarefas no

interior de escritórios e fábricas.

Essa organização mudou mais

lentamente. Em determinado

ponto - que pode ser chamado de

ponto crucial -, os custos de

comunicação baratos alinham-se

à nova tecnologia de gerência, e

uma nova tarefa pode ser

transferida a um custo de

localização mais baixo.

Comentaremos mais sobre esse

assunto na próxima seção.

3. Indivíduos, e não empresas,

setores ou grupos de habilidades

Na primeira desagregação,

as empresas podiam ser vistas

como "caixas-pretas" de tarefas

agrupadas, uma vez que a

competição empresa contra

empresa representava então o

nível de análise mais acabado

da globalização. Em setores nos

quais as ligações "para trás" e

"para frente" entre empresas eram

significativas, um setor de um

país podia ser visto como um

grupo de empresas cujas ações

conjuntas determinavam a

competitividade do setor. A

competição era de setor para

setor, de modo que as empresas

individuais que não fossem

competitivas numa base

autônoma ainda podiam prosperar

devido às economias de

aglomeração decorrentes da sua

localização. O novo paradigma

sugere que as forças de

globalização alcançarão uma

resolução muito mais fina; prevê

que a competição internacional

cada vez mais acontecerá no

nível das tarefas no interior das

empresas. O novo paradigma

de competição dá-se em bases

muito mais individuais, e isso

tem algumas implicações para

as políticas, que discutiremos

adiante. Políticas concebidas

para auxiliar setores podem

ignorar completamente os

perdedores da globalização.

Dos três novos traços do novo

paradigma, o mais

desconcertante, de uma

perspectiva política, é a sua

imprevisibilidade. A próxima

subseção discute esse aspecto

de forma mais detida.

A imprevisibilidade do
impacto da globalização

Na segunda desagregação, o

impacto da globalização torna-se

mais imprevisível na perspectiva

dos setores e grupos de

habilidades. Na Figura 7, os

setores nos quais a UE ganha

e perde competitividade não são

facilmente identificados ex ante.

Em particular, não há motivo

algum para acreditar que os

trabalhadores nos setores mais

competitivos da UE serão os

vencedores. Nem há qualquer

motivo para acreditar que a

maioria dos vencedores terá um

alto nível de educação, ou que

estará envolvida em tarefas

analíticas, em oposição às tarefas

manuais. Muitos dos

trabalhadores da Europa estão

agora com empregos cujo preço é

definido no mercado local, não no

mercado global, uma vez que

esses empregos não enfrentam,

na prática, qualquer competição

do exterior. Em conseqüência,

não se pode ter certeza de que

o diferencial de salário entre a

UE e o Sul nesses empregos é

justificado pela margem de

produtividade da UE. De fato, a

lógica da Figura 7 sugere que, na

UE, muitos dos trabalhadores em

tarefas não-comercializáveis

recebem salários que não são

justificados por sua margem de

produtividade. Se a segunda

desagregação afetar essa

ocupação, é bem provável que

eles venham a perder os seus

empregos ou a sofrer reduções

de salário.
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Na União Européia,

muitos dos

trabalhadores em tarefas

não-comercializáveis

recebem salários que

não são justificados

por sua margem de

produtividade

Pontos cruciais e
transferência de massa
crítica

Blinder (2006) e Krugman (1996)

aludem a essa imprevisibilidade,

mas não detalham quaisquer

mecanismos econômicos.

Esta seção contempla um

certo número de mecanismos

econômicos que poderiam ampliar

ainda mais tal imprevisibilidade.

Partamos de duas assertivas.

Primeiramente, não é por acaso

que a produção de bens e

serviços seja realizada em

fábricas e escritórios ao redor do

mundo. Os estágios de produção

espacialmente agrupados, i.e.,

pacotes de tarefas em escritórios

e fábricas, incorrem em certos

custos de congestionamento por

conexão, de modo que se pode

deduzir, também, a existência de

benefícios relacionados a tal

congestionamento. Em segundo

lugar, os economistas realmente

não compreendem a "cola" que

mantém unidos os estágios

de produção e as tarefas.

A abordagem-padrão - as funções

de produção - é uma caixa-preta;

assume-se que certas

quantidades de fatores produtivos

são combinados para produzir

uma certa quantidade de

produtos. Dada essa falta de

modelagem - para não falar da

falta de trabalho empírico na área

-, os economistas não podem

realmente fingir entender sob que

condições diversas pequenas

partes de um processo de

produção serão transferidas para o

exterior. Para ilustrar essa falta de

compreensão, consideremos duas

estruturas muito simples, que

sugerem que o problema é

analiticamente tratável, mas que

pode ser muito complexo. Além

do mais, a concentração no

trabalho empírico na área

requereria dados que atualmente

não estão reunidos, visto que

as agências estatísticas

normalmente veem a economia

como uma seqüência de setores,

em vez de enxergar os setores

como pacotes de tarefas.

A primeira estrutura diz respeito

aos custos de coordenação.

Consideremos um modelo

simples, que explica por que um

conjunto específico de tarefas

encontra-se espacialmente

agrupado em um único escritório.

Para ser mais claro, digamos

que há "n" tarefas - cada uma

executada por um trabalhador -

que devem ser executadas para

produzir o bem intermediário (por

exemplo, um relatório de

marketing), que é, ele mesmo,

alimentado em um processo de

produção mais amplo. Coordenar
as "n" tarefas requer que cada

trabalhador converse, digamos,

uma vez por dia com cada um

dos demais trabalhadores.

Considerando as possibilidades

do offshoring, suponhamos que

ele acarrete um custo fixo por

tarefa transferida, e que cada uma

delas poderia ser realizada por um

custo menor na índia. Ou seja,

o diferencial de salário da UE

não é plenamente justificado pelo

diferencial de produtividade da

UE para todas as cinco tarefas,

mas o descompasso entre os

diferenciais de salário e de

produtividade é maior para

algumas tarefas.

A situação é ilustrada na Figura 8.

A curva descendente, com a

marca "folha salarial", mostra a

redução no custo salarial por
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tarefas (as tarefas são ordenadas

de modo que essa curva faça uma

trajetória descendente). A linha

achatada indica o custo por tarefa

da transferência. Se os custos de

coordenação são ignorados - i.e.,

a razão pela qual as tarefas foram

empacotadas juntas em um

escritório -, então poder-se-ia

concluir que todas as tarefas

de zero até i' seriam realocadas,

desde que a economia em custos

salariais excedesse o custo

da transferência. Mudanças

marginais nos custos da

transferência e/ou no diferencial

de salário levariam a mudanças

suaves no número de tarefas

transferidas. Ademais, pode-se

verificar que informações

detalhadas no nível de cada tarefa

sobre os diferenciais de salário e

de produtividade possibilitariam

aos economistas prever quais

seriam as próximas tarefas a

realocar.

Levar em consideração os custos

de coordenação muda tudo. Para

ser mais claro, suponhamos que

conversar pessoalmente seja

mais eficiente em termos de

tempo do que conversar pelo

telefone, por um serviço de

mensagens eletrônicas

instantâneas ou por e-mail. Para

simplificar as coisas, digamos

que a comunicação face a face é

menos dispendiosa, mas que a

comunicação por fio encerra

custos extras em termos de

tempo. Se todas as tarefas são

realizadas no mesmo escritório,

os custos de coordenação são

zero, e isso é verdadeiro, esteja o

escritório na Finlândia ou na

índia. Os custos de coordenação

são maximizados quando metade

das tarefas é feita na índia e a

outra metade na Finlândia.

Portanto, os custos de

coordenação são convexos em

termos do número de tarefas

deslocadas, conforme mostra o

diagrama. Mas como isso altera

a decisão de terceirizar tarefas?

A curva pronunciada que se

estende do ponto O ao ponto P1

ilustra uma possibilidade. A curva

totaliza a queda marginal nos

custos salariais com a mudança

marginal nos custos de

coordenação. No exemplo

apresentado no diagrama, essa

curva começa negativa, dado

que se supõe que o aumento nos

custos de coordenação pesa

mais do que a queda nos custos

salariais. Essa curva de

economias em

salário+coordenação deve ser

comparada ao custo fixo que a

realocação de cada tarefa implica.

Visto que a curva OP1 está

sempre abaixo da linha do custo

fixo, nenhuma tarefa seria

realocada.

Consideremos agora uma

pequena mudança nos custos de

coordenação, causada, digamos,

por uma reorganização do

escritório, uma melhor gerência da

equipe, ou telecomunicações mais

eficientes, tais como videofones.

Isso provocaria uma rotação na

curva de economias em

salário+coordenação, digamos,

para a curva OP2. Visto que o

ponto P2 se encontra agora acima

da linha do custo fixo, todas as

tarefas seriam realocadas. Esse

é o ponto crucial. Dada a

convexidade natural dos custos

de coordenação, a realocação

de tarefas acontece de maneira

conjunta. Nesse simples exemplo,

nenhuma tarefa é transferida

quando todos os custos de

coordenação se encontram
em um determinado nível, mas

além desse ponto todas as tarefas

são realocadas. Vale assinalar

que pode parecer que as tarefas

de i' a n foram "incorretamente"

realocadas, se os custos de

coordenação não foram levados em
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Os governos devem

encarar o offshoring

mais como uma

oportunidade do que

como uma ameaça -

embora ele possa

provocar impactos

negativos no mercado

de trabalho

conta. Como é extremamente difícil

medir os custos de coordenação

no mundo real, essa incidência de

transferência pode parecer

imprevisível, dadas as informações

estatísticas disponíveis aos

governos. O segundo modelo

pressupõe um conjunto mais rico

de interações entre as várias

tarefas.

Uma outra fonte de

imprevisibilidade provém das

economias de aglomeração. Em

muitos casos, a provisão de várias

tarefas está sujeita a consideráveis

ligações "para frente" e "para trás",

que envolvem o custo do

deslocamento de bens, pessoas

e idéias. Graças à abundante

literatura sobre a nova geografia

econômica, dispomos de toda uma

biblioteca de estruturas analíticas

à qual recorrer. Um modelo

particularmente relevante é o de

Puga e Venables (1996). Esse

modelo, conhecido como modelo

do desenvolvimento da massa

crítica, explica por que, por

exemplo, a industrialização pulou

de ilha em ilha no leste da Ásia,

começando pelo Japão e

deslocando-se para Taiwan, Hong

Kong, Cingapura e Coréia do Sul,

em vez de mover-se de forma

mais gradual para todos os países

da região ao mesmo tempo.

Transferindo essas lições para a

análise de realocação de tarefas,

sugere-se que o nível muito baixo

de realocação atualmente

observado no setor de serviços

não pode ser tomado como uma

indicação concreta de que o nível

permanecerá baixo. Quando as

economias de aglomeração são

significativas, as mudanças

marginais podem promover

alterações bastante amplas.

Refletindo sobre
offshoring

Muitos dos elementos

identificados acima como novos

não foram completamente

estudados sob uma perspectiva

lógica ou empírica. Os

modelos básicos da segunda

desagregação focam em questões

como o tamanho e a distribuição

dos ganhos do offshoring a partir

de diferentes suposições.

A maioria deles trabalha com o

cenário simples de competição

perfeita e retornos constantes.

Esta seção apresenta os insights

mais relevantes do presente

trabalho para a elaboração de

políticas.

Insight 1: Desagregação da
produção como progresso
técnico

Em 2004, Greg Mankiw anunciou

à mídia empresarial norte-

americana que o offshoring era

exatamente como o comércio de

bens: "Há um maior número de

coisas comercializáveis hoje do

que no passado", disse Mankiw,

"e isso é bom". Mankiw estava

em boa companhia, visto que

os teóricos do comércio vinham,

há muito tempo, rotulando a

desagregação da produção como

se ela se referisse apenas ao

comércio de bens. A ideia-chave

nesse tipo de realocação - que

pode ser chamada de Mankiw-

offshoring - é que ela atua da

mesma forma que o progresso
técnico.

O Mankiw-offshoring significa novo

comércio - comércio em bens e

serviços intermediários que
estavam previamente agrupados

numa função de produção que era

uma caixa-preta. Esse novo

72 RBCE - 98



comércio implica ganhos

usualmente associados ao

comércio exterior, mas, por

envolver bens intermediários,

o resultado final é que mais

bens finais podem ser produzidos

a partir de uma determinada

quantidade de fatores primários.

Essa, obviamente, é justamente

a definição de progresso técnico,

de modo que, em última instância,

a desagregação da produção pode

ser pensada como progresso

técnico nos setores produtores

de bens finais. Essa reflexão,

que remonta a pelo menos Adam

Smith e a seu exemplo da fábrica

de alfinetes, é muito útil para

explicar por que os governos

devem encarar o offshoring mais

como uma oportunidade do que

como uma ameaça - embora

ele possa provocar impactos

negativos no mercado de trabalho.

A analogia não é perfeita,

e muitas sutilezas ficam

escondidas por ela, mas o modelo

de fragmentação como progresso

técnico provou ser uma maneira

popular e duradoura de organizar o

nosso pensamento a respeito do

offshoring. O trabalho de Ron

Jones e coautores e o de Alan

Deardorff sobre fragmentação

são todos variantes do Mankiw-

offshoring, embora, é claro,

admitam variações em um número

maior de elementos, de modo que

os resultados geralmente são

ambíguos.1

Insight 2: o mecanismo de
Grossman-Rossi-Hansberg

Grossman e Rossi-Hansberg

(2006) argumentam que é

necessário um novo paradigma

para avaliar completamente as

implicações do processo de

offshoring. Sua versão do novo

paradigma, que certamente

transforma o debate a respeito

desse tema, decompõe o impacto

do offshoring sobre os salários

em três efeitos, que podem ser

chamados de "efeito termos de

troca", "efeito-emprego" e "efeito-

produtividade". Para ilustrar esses

três efeitos, vale a pena pensar

o mundo como se ele fosse a

fábrica de alfinetes de Adam

Smith. Ou seja, imaginemos que

a única coisa que o mundo produz

sejam alfinetes, de tal modo que

todos, em qualquer lugar,

trabalham numa fábrica de

alfinetes. É claro que isso é

extremamente irrealista, e se trata

apenas de uma generalização,

mas como algumas das lições

mais duras da vida são ensinadas

mais corretamente através de

parábolas, a economia realmente

sólida é quase sempre explicada

com maior êxito mediante

exemplos simples.

Na fábrica de alfinetes de Adam

Smith, produzir um alfinete

requeria 12 tarefas distintas:

esticar o fio de metal, ajustar o fio,

cortar o fio, afiar a extremidade

pontuda, amassar a extremidade

oposta, fazer a cabeça do alfinete

(que implica, por sua vez, três

tarefas específicas), conectar a

cabeça do alfinete, pratear o

alfinete por inteiro e colocar os

alfinetes no pacote.

Qual seria o salário de um

trabalhador que executasse todas

as 12 tarefas para cada alfinete?

1 Ver, por exemplo, Dixit e Grossman (1982), e diversos artigos de Ron Jones e Alan Deardorff
(Findlay e Jones 2000, Jones e Kierzkowski 1990, 1998 etc., Deardorff 1998a, b). Para um texto
lançado há ainda mais tempo, ver Batra e Casas (1973).

Falando de uma maneira geral, os

trabalhadores recebem um salário

proporcional à sua produtividade,

de modo que o salário seria

referido à média da produtividade

do trabalhador em todas as

tarefas. Suponhamos, agora,

que o custo dos bens e idéias

comercializáveis caia a ponto

de se tornar factível separar

espacialmente seis das tarefas,

sendo essas seis tarefas

transferidas para um país com

baixa produtividade de trabalho e

com salários correspondentemente

baixos. Das 12 tarefas, quais as

seis que seriam transferidas?

Mesmo se a produtividade do

trabalhador nacional for maior em

todas as 12 tarefas, é improvável

que a margem de produtividade do

trabalhador nacional seja

exatamente a mesma em todas

elas. De acordo com o princípio

usual da vantagem comparativa,

as tarefas mais lucrativas para a

transferência serão aquelas em

que a margem de produtividade do

trabalhador nacional seja menor.

Essa transferência engendrará

três efeitos. O primeiro é o bem

conhecido efeito dos termos

de troca. Como agora parte do

trabalho é feita por trabalhadores

que recebem baixos salários,

o preço dos alfinetes tende a

cair. Com as outras variáveis

permanecendo constantes,

isso afetaria o salário real dos

trabalhadores nacionais. O

segundo é o "efeito-emprego", i.e.,

dado que uma parcela do trabalho

executada pelos trabalhadores

nacionais foi transferida para outro

país, a demanda por trabalhadores

locais cairá, e caso permaneçam

constantes as outras variáveis, o

salário desses trabalhadores teria
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A realocação de

tarefas permite que os

trabalhadores nacionais

centrem seus esforços

nas tarefas que fazem

relativamente bem, e isso

tende a elevar a sua

produtividade e os seus

salários como um todo

de cair para manter o pleno

emprego. No entanto, o resto

todo não é igual. Os trabalhadores

nacionais estão agora

concentrados, sobretudo, em

tarefas nas quais a sua margem

de produtividade é maior. Isso

significa, por sua vez, que a

produtividade média do trabalhador

nacional aumentará, e como o seu

salário está equiparado à média

da sua produtividade em todas as

tarefas que executa, e sendo

mantidas constantes todas as

variáveis, seu salário aumentará

de modo a corresponder ao

aumento em sua produtividade.

Esse é o "efeito-produtividade", um

dos elementos realmente novos

no paradigma de Grossman-

Rossi-Hansberg. Deixar que

doses maiores de realidade voltem

à parábola não altera em nada a

mensagem básica. Em outras

palavras, o paradigma de

Grossman-Rossi-Hansberg

(GRH) enfatiza o fato de que

a produtividade de todo(a)

trabalhador(a) está relacionada

à sua produtividade média nas

tarefas que ele/ela executa.

A realocação de tarefas permite

que os trabalhadores nacionais

centrem seus esforços nas tarefas

que fazem relativamente bem,

e isso tende a elevar a sua

produtividade e os seus salários

como um todo. Isso é verdadeiro

em qualquer cenário, não

importando se os alfinetes são

os únicos bens produzidos ou

apenas um entre milhões de bens

produzidos. Isso também é

verdadeiro tanto na hipótese de

haver um único tipo de trabalhador

quanto na de existirem diversos

tipos de trabalhadores. Sem

dúvida, os efeitos causados pelos

termos de comércio e pela perda

de trabalho podem sobrepujar o

efeito da produtividade, mas o

paradigma de Grossman-Rossi-

Hansberg permite-nos lançar o

foco mais diretamente sobre a

alternativa verdadeira. Se o preço

de bens comercializados cai e

a transferência não é permitida,

então os trabalhadores nacionais

estarão diante de uma queda

ainda maior nos salários. Ou,

para dizer isso de forma mais

coloquial, quando os fabricantes

de carro alemães transferem

para a Polônia alguns empregos

intensivos em trabalho, eles

podem estar salvando alguns

empregos na Alemanha, uma

vez que a alternativa seria a de

todos os empregos no setor

automobilístico deixarem o país.

Grossman e Rossi-Hansberg

(2006) apresentam algumas

evidências de que essa nova

divisão do trabalho já está em

curso. Eles se inspiram em uma

divisão da força de trabalho dos

Estados Unidos em cinco

categorias, elaborada por Autor,

Levy e Murnane (2003) a partir de

dados desagregados, agregando

essas categorias em tarefas

rotineiras e não-rotineiras. A idéia

é que as tarefas rotineiras, que

incluem as categorias "rotina

manual" e "rotina cognitiva",

possam ser transferidas para

trabalhadores educados em

países que paguem salários

baixos. Em compensação, as

tarefas não-rotineiras requerem

uma interação face a face, bem

como uma contínua reotimização

e reavaliação; essas tarefas não

são, de modo algum, do tipo que

pode ser desagregada. Elas

incluem as categorias de

"analítica não-rotineira", "interativa
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não-rotineira" e "manual não-

rotineira". Cabe observar que um

bombeiro hidráulico executa uma

tarefa não-rotineira, ao passo que

um engenheiro de software de

baixo nível executa uma tarefa

de rotina. De acordo com essa

agregação, a faixa de empregos

dos Estados Unidos que envolve

tarefas de rotina vem caindo

desde 1970, e esse ritmo vem

se acelerando desde 1990.

Em contrapartida, a parcela de

empregos referidos a tarefas não-

rotineiras seguiu um crescimento

do tipo "imagem no espelho".

Grossman e Rossi-Hansberg

(2006) - GRH para resumir -

usam esse dado como uma

evidência de que a realocação

de tarefas de rotina já começou.

Spitz (2004) mostra que, no caso

da Europa, a variedade efetiva de

tarefas executadas por

empregados alemães deslocou-se

das tarefas de rotina para outras

atividades a princípio mais difíceis

de se transportar através de cabos

de fibra ótica (Figura 4).

Insight 3: a advertência
de Samuelson

Um aspecto que distingue

o offshoring do tipo GRH

do Mankiw-offshoring é o

pressuposto de GRH de que

a realocação envolve uma

transferência de tecnologia

específica a cada tarefa. Segundo

os termos do modelo GRH, a

tecnologia superior do país que

a transfere combina-se à força de

trabalho barata disponível no país

estrangeiro.2 Essa junção de

offshoring com transferência

de tecnologia sugere que a

realocação de GRH pode ser

prejudicial para a economia do

offshoring, uma vez que nem

toda transferência de tecnologia

é positiva para os países

tecnologicamente avançados,

advertência que Paul Samuelson

fez ao público em Samuelson

(2004). Esse ponto pode ser

facilmente explicado.

Todo país possui uma vantagem

comparativa em alguma coisa.

Quando se trata de nações ricas,

a vantagem é, muitas vezes,

baseada na tecnologia superior.

Parte dessa vantagem em termos

de produtividade resulta em

exportações a preços mais

reduzidos, e a outra parte em

salários domésticos mais

elevados - a vanguarda

tecnológica do país é dividida

entre os consumidores e

os trabalhadores. Se essa

vanguarda tecnológica no

setor de exportação se

desgasta, o desgaste será então

compartilhado entre trabalhadores

e consumidores. A queda daí

resultante nos salários do

trabalhador pode fazer com que a

nação tecnologicamente avançada

sofra as conseqüências. É a isso

que Paul Samuelson estava se

referindo. Trata-se de um ponto

que foi muito bem entendido pelos

economistas do comércio há

bastante tempo, mas que não se

aplica ao offshoring do tipo GRH.

A transferência de tecnologia

potencialmente prejudicial diz

respeito ao setor exportador do

país. Essas transferências podem

causar problemas, visto que

estão, com efeito, dando um

2 Na teoria de comércio tradicional, supõe-se que a tecnologia é específica a uma nação, de modo
que a tarefa da transferência é feita lançando-se mão da tecnologia estrangeira.

estímulo aos seus concorrentes.

Em contraposição, se a

transferência de tecnologia ocorre

no setor importador da nação

avançada, o efeito líquido será

positivo, visto que induzirá um

efeito positivo nos termos de troca

(importações mais baratas). Como

é de se esperar, importações

mais baratas criam vencedores

e perdedores, mas os vencedores

vencem mais do que os

perdedores perdem, isso porque,

basicamente, a nação consome

mais daquele bem do que produz

(a definição de importações).

Vale observar, contudo, que a

transferência de tecnologia em

Grossman e Rossi-Hansberg

(2006) acaba inevitavelmente

produzindo algo que é então

exportado para o país no qual

se originou tal tecnologia. Por

causa disso, a transferência

de tecnologia GRH geralmente

aumenta o bem-estar nesse país.

QUANTOS EMPREGOS
SERÃO REALOCADOS?

Como parte da primeira

desagregação - a separação

geográfica entre a produção

e o consumo de bens -, os

trabalhadores industriais se deram

conta de que estavam competindo

com força de trabalho estrangeira

ao observar o preço dos bens.

No entanto, os trabalhadores

de serviços em países ricos

geralmente ainda não aprenderam

essa lição, mas como o custo

decrescente do deslocamento de

bens, pessoas e idéias continua

a cair, a variedade dos serviços

produzidos domesticamente que

enfrentam uma competição direta

por parte de fornecedores de

serviços estrangeiros aumentará.

RBCE - 98 l 75



Na onda contínua de

globalização, tarefas

que podem ser

desempenhadas à

distância tendem a ser

realocadas, mas é

improvável que a lista

dessas tarefas esteja

relacionada a habilidades

educacionais

Quais empregos estão propensos

a ficar sujeitos a essa nova

competição? Krugman (1996)

enfatizou que a distinção básica

reside na liquidez dos serviços, e

não no nível de educação. Esse

aspecto, recentemente destacado

por Blinder (2006) e Grossman

e Rossi-Hansberg (2006a, b),

mostra que o passado pode não

servir como um bom indicador do

futuro. Em décadas recentes,

trabalhadores com educação

elevada e altamente qualificados

prosperaram com a globalização,

ao passo que os trabalhadores

menos educados sofreram com

ela. A força básica era a

desagregação da produção e do

consumo, de modo que os preços

relativos dos bens tendiam a

convergir em todos os países.

Isso foi bom para os trabalhadores

dos países ricos, cujas

habilidades eram relativamente

abundantes (seus talentos

estavam subavaliados antes da

desagregação), mas ruim para

aqueles cujas habilidades eram

relativamente escassas na

economia fechada (seus talentos

estavam sobreavaliados antes da

desagregação). Como a educação

era relativamente abundante nos

países ricos, enquanto a força de

trabalho não-qualificada era

relativamente escassa, a

globalização pareceu ser um

bônus para os cidadãos mais

educados.

Na onda contínua de globalização,

a desagregação não está

segmentando o mercado de

trabalho conforme os níveis de

habilidade, pois está ocorrendo

num nível muito, muito mais

avançado. Tarefas que podem ser

desempenhadas à distância

tendem a ser realocadas, mas

é improvável que a lista dessas

tarefas esteja relacionada a

habilidades educacionais, ou pelo

menos isso não acontece de uma

forma tão ordenada quanto no

passado.

Baseados em Blinder (2006),

consideremos os seguintes

exemplos contrastantes. Um

motorista de táxi na Suécia

recebe um pagamento

extremamente alto para os

padrões mundiais, no sentido que,

embora um motorista de táxi em

Estocolmo seja, provavelmente,

um tanto mais produtivo do que

um motorista de táxi em Nova

Déli, o diferencial de salário Nova

Déli-Estocolmo excede em muito

o diferencial de produtividade.

Dadas as forças de mercado,

essa situação só é possível

porque dirigir um táxi é algo não-

comercializável, e isso quer dizer

que os motoristas de táxi de Nova

Déli não podem, de modo algum,

entrar em competição com os

motoristas de táxi de Estocolmo.

Os preços das tarefas não-

comercializáveis não são definidos

no mercado mundial; eles são

estabelecidos localmente, e

ninguém dirigiria um táxi em

Estocolmo a menos que o salário

fosse elevado o bastante para

retirar trabalhadores de outros

empregos (ou das listas de

desemprego). Quando se trata de

serviços de táxi, é improvável que

essa situação se altere.

Até recentemente, o emprego de

analista de segurança de

computador também era

considerado não-comercializável.

Companhias alemãs contratavam

analistas de segurança na

Alemanha e, desse modo, seus
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salários eram definidos

no mercado alemão. Como

no exemplo anterior, os

programadores alemães

eram provavelmente um tanto

mais produtivos do que os

programadores,indianos, mas

o diferencial de salário não era

justificado pelo diferencial de

produtividade. No entanto,

muitos serviços de segurança

de rotina podem ser fornecidos

remotamente. No início,

"remotamente" pode ter significado

um escritório de tecnologia da

informação (TI) instalado no

mesmo edifício, e depois um

escritório de TI em algum lugar

na Alemanha. A redução nos

custos de comunicação,

juntamente com os avanços na

tecnologia de gerência, faz com

que, hoje em dia, "remotamente"

queira dizer Bangalore. Essa

troca implica que trabalhadores

alemães e indianos empregados

nessas tarefas específicas

estejam agora em competição

direta. Qualquer diferencial de

salário entre alemães e indianos

deve ser justificada por um

diferencial compensatório de

produtividade. Esses exemplos

ilustram que a nova divisão de

trabalho está mais relacionada à

possibilidade de o serviço poder

ser liberado facilmente por meio

de um cabo de fibra ótica, uma

separação que tem muito pouco a

ver com as tradicionais distinções

entre empregos que demandam

níveis elevados de educação e

aqueles que não precisam disso.

Vale notar que o comércio mais

barato em bens e idéias tem

uma implicação bem diferente

na produção fabril, na qual as

diferenças de salário Norte-Sul já

foram mais ou menos

alinhadas com as diferenças

de produtividade Norte-Sul.

No Japão, por exemplo, a

emergência da China provocou

uma considerável realocação de

empregos com uso intensivo de

trabalho, mas como isso

aumentou a competitividade da

indústria japonesa no mercado

mundial, houve muito pouca

redução de emprego na produção

industrial como um todo.

Os trabalhadores industriais

japoneses especializaram-se

em tarefas nas quais mantinham

uma margem de produtividade

que excedia o diferencial de

salário com os trabalhadores

chineses (conforme previsto

pelo modelo GRH).

Estimativas de estudos
dos Estados Unidos

Bardhan e Kroll (2003) estimam

que cerca de 10% da força de

trabalho dos Estados Unidos
estejam empregados em

ocupações que podem ser

realocadas, dentre as quais se

incluem profissões como analistas

financeiros, técnicos em

medicina, assistentes jurídicos e

profissionais em computação

e matemática. Outras projeções

importantes foram apresentadas

por empresas de consultoria.

A principal - e mais amplamente

citada - projeção relativa às
futuras perdas de emprego é

o trabalho da Forrester Research

intitulado "3,3 milhões de

empregos na área de serviços dos

EUA vão para o exterior", citado

em McCarthy (2002). Jensen e

Kletzer (2005) mencionam um

grande número de estimativas

referentes aos empregos que

correm o risco de ser deslocados.

Van Welsum e Reif (2005) e

Van Welsum e Vickory (2006)

classificam como "realocáveis"

os empregos que possuam as

quatro características a seguir:

intensivos em TI; produtos

passíveis de transmissão por TI;

tarefas passíveis de codificação;

e pouca interação face a face.

Na avaliação desses autores,

cerca de 20% da força de trabalho

dos EUA são realocáveis.

Mann (2005) lança mão da

detalhada Estatística de Emprego

Ocupacional dos EUA para traçar

a mudança no número de

empregos. A autora destaca que

os trabalhadores com baixos

salários em indústrias TI foram

os mais atingidos, com quase

1/3 dos empregos no setor

desaparecendo entre 1999 e 2004

- e isso a despeito dos salários

muito baixos praticados. Nas

ocupações desse grupo -

por exemplo, operadores de

telemarketing, operadores de

painéis de comando, operadores

de telefone, operadores de

computador etc. -, o salário

médio anual era de apenas

US$ 25 mil. Em contraste,

os trabalhadores em ocupações

que envolviam alta qualificação,

emissão de julgamentos e

resolução de problemas ganhavam

quase três vezes mais e viram

o número desses empregos

aumentar em cerca de 17% ao

longo do mesmo período.
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Marin (2004) estima

que a realocação da

produção provocou a

perda de 90 mil

empregos na

Alemanha e de 22 mil

empregos na Áustria, o

que representa 0,3% e

0,7% do emprego total

nos dois países,

respectivamente

Estimativas européias

Os trabalhos relacionados à

Europa são menos abrangentes,

centrando o foco em países

isolados. Marin (2004) estima

que a realocação da produção

provocou a perda de 90 mil

empregos na Alemanha e de

22 mil empregos na Áustria,

o que representa 0,3% e 0,7%

do emprego total nos dois países,

respectivamente. Em outro estudo

sobre realocação de emprego,

Falk e Wolfmayer (2005) sugerem

que a realocação teria reduzido

o emprego industrial na Europa

na base de 0,3% ao ano durante

o período 1995-2000. Eles

constataram uma grande variação

entre os setores; alguns deles,

que crescem rapidamente, não

experimentaram nenhuma perda

de emprego por conta do

offshoring.

Amiti e Wei (2005) adotam uma
abordagem diferente, estudando

diretamente os dados relativos

ao comércio de serviços. Eles

verificaram que a terceirização

dos serviços aumentou

progressivamente nos últimos
anos, mas, por ter se iniciado

num nível muito baixo, ainda não

constitui um fenômeno importante.
As importações dos EUA de

serviços de computação e
negócios representaram

apenas 0,4% do PIB em 2003,

embora esse percentual venha

praticamente duplicando a

cada década, desde 1983.

As evidências que esses autores

recolheram em tabelas de

insumo-produto retratam um

quadro semelhante, mostrando

que a terceirização de bens é

muito mais importante do que a

terceirização de serviços. Elas

também atestam que a

generalizada preocupação da

mídia com a terceirização dos

serviços é equivocada; os Estados

Unidos e os demais países

industrializados são exportadores

líquidos desses serviços. Na

verdade, no caso dos EUA, o

excedente líquido vem aumentando

nos últimos anos (os Estados

Unidos são tanto o maior importador

quanto o maior exportador de

serviços de computação e de

negócios). Amiti e Wei (2005)

também analisam os efeitos da

realocação sobre o emprego,

tomando a Grã-Bretanha como

exemplo. Eles não encontraram

nenhuma comprovação que sugira

que o deslocamento tenha

alimentado a perda de empregos

durante o período 1995-2001.

Ekholm e Hakkala (2005) analisam

os efeitos da realocação da

produção de bens intermediários

sobre a demanda de trabalho na

Suécia, agrupando trabalhadores

segundo a qualificação

educacional. Eles verificaram

que a realocação para países

de baixa renda reduz a demanda

por trabalhadores com um nível

intermediário de educação. A

transferência para países de rendas

elevadas (o caso mais comum na

Suécia) não tem nenhum efeito

estatisticamente significativo.

Outros estudos que agrupam

os trabalhadores segundo a

qualificação educacional também

constatam que a, realocação reduz

a demanda por trabalhadores

medianamente qualificados (para

a Alemanha, ver Falk e Koebel,

2003; para uma síntese dos

estudos norte-americanos,

europeus e japoneses, ver

Kirkegaard, 2006).
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IMPLICAÇÕES PARA AS
POLÍTICAS PÚBLICAS

A globalização pode ser pensada

como uma desagregação de

coisas. De forma genérica,

pode-se dizer que a primeira

desagregação indicou que era

mais econômico localizar as

fábricas longe dos consumidores.

Já a segunda desagregação

indicou que era mais econômico

"desempacotar" as fábricas e

localizar os diferentes estágios

da produção distantes uns dos

outros. As duas desagregações

abriram novas oportunidades

para que as empresas européias

aumentassem a sua produtividade.

O aproveitamento dessas

oportunidades no passado

demandou ajustes para as

empresas, para os trabalhadores

e para os governos da Europa.

Em sua trajetória, a globalização

continuará a abrir novas

oportunidades e continuará a

requerer ajustes. Essa linha de

pensamento serve de base às

recomendações básicas de

política quando se trata da

globalização. Como os ganhos

do comércio quase sempre

exigem sacrifícios em termos de

comércio, o trabalho do governo

tem duas faces. As políticas

governamentais, sobretudo as

relativas ao mercado de trabalho,

P&D e educação/treinamento,

devem ter por meta reduzir os

sacrifícios, facilitando os ajustes

necessários. As políticas sociais

do governo, especialmente as

voltadas para a construção de

uma rede de segurança, devem

ser implementadas de modo a

assegurar aos eleitores que os

ganhos e os sacrifícios de

qualquer nova oportunidade serão

compartilhados. Isso é essencial

para manter um consenso político

em favor da mudança em geral e

da globalização em particular.

O apoio político à mudança é

fundamental, uma vez que o

crescimento requer mudança.

O novo paradigma nada faz para

alterar essas implicações básicas

para as políticas. Ele pode sugerir,

por outro lado, que elas precisam

ser implementadas de forma mais

sutil no futuro. Antes de voltarmos

a esses novos pensamentos, vale

salientar que o velho paradigma

está ainda muito vivo entre nós.

A competição internacional ainda

atua ao nível de empresa e de setor.

Lições de política do
novo paradigma

A seção intitulada "O que há

de novo a respeito do novo

paradigma?" sugeriu que há três

coisas realmente novas no novo

paradigma no que diz respeito

à formulação de políticas: (1)

imprevisibilidade, (2) mudanças

abruptas e (3) indivíduos versus

empresas ou setores. Das três,

a mais relevante para as políticas

públicas é a imprevisibilidade.

Imprevisibilidade no nível de
setor e de grupos de
habilidades

Como a imprevisibilidade altera as

conclusões sobre a implementação

de políticas? O velho paradigma

da competição no nível de setor

e a experiência histórica fizeram

com que os líderes da União

Européia se sentissem seguros

de que poderiam prever quais

seriam os setores em ascensão

e quais os setores em declínio,

quais habilidades enfrentariam

uma demanda crescente e quais

enfrentariam uma demanda em

queda. O velho paradigma previa

expressamente que os setores

mais competitivos da Europa -

e as pessoas que neles

trabalham - venceriam na futura

globalização, enquanto os setores

menos competitivos e seus

trabalhadores perderiam. Isso era,

talvez, o que sustentava a crença

dos formuladores de políticas

da UE de que seria útil pressionar

a economia européia na direção

daquilo que a maioria das

pessoas achava que seria

um setor em ascensão - a

"Sociedade da Informação".

Isso também serviu para difundir

a idéia de que mais educação e

um incremento nas qualificações

seriam um caminho para que os

governos conseguissem reduzir

os custos do ajuste.

Da perspectiva do novo paradigma,

essas políticas parecem

demasiadamente inflexíveis e

autoconfiantes. Consideremos

um exemplo. O setor médico da

UE é, seguramente, um setor

em ascensão. É altamente

competitivo no plano mundial

devido à sua vanguarda

tecnológica e à sua força de

trabalho altamente qualificada.

Pacientes de todo o mundo

comprariam serviços médicos da

UE se não fossem as dificuldades

inerentes ao fornecimento do

serviço a longas distâncias.

Porém, à medida que a tecnologia

avança, certas tarefas médicas

podem ser realizadas

perfeitamente a longas distâncias.

A artroscopia (conhecida como

cirurgia do buraco da fechadura)

é executada por um médico que

manipula os controles, enquanto

olha para uma tela de computador.
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Como será mais difícil

prever os vencedores

e os perdedores da

globalização no futuro,

os governos da União

Européia devem ser

mais cautelosos quanto

a estimular seus

trabalhadores a adquirir

habilidades específicas

Em tese, o paciente e o cirurgião

podem estar em salas diferentes,

e, novamente, em teoria, em

salas que podem estar em países

diferentes. Se isso acontecesse,

os melhores cirurgiões da UE

ficariam muito ocupados; todo

mundo gostaria de ter o seu

menisco fissurado reparado pelo

maior especialista do planeta.

Os piores cirurgiões teriam de

encontrar outra coisa para fazer.

Nesse exemplo, o que realmente

importa é que a competição dá-se

no nível das tarefas, e não no dos

setores. Aqui, a globalização está

ajudando um trabalhador com um

diploma universitário avançado,

mas prejudicando outro, muito

embora ambos estejam

trabalhando em um setor "que

desponta". Da mesma forma,

tarefas não especializadas nos

departamentos de faturamento

e de registro de informações no

hospital podem ser transferidas

para regiões ou países onde os

salários são baixos, embora as

tarefas não-qualificadas que

envolvem o cuidado direto com

o paciente não o sejam. Como

mostram os exemplos dos

cirurgiões vencedores e perdedores

e dos trabalhadores não-

qualificados vencedores e

perdedores, a velha correlação

entre habilidade/educação e o

status de vencedor não necessita

ser mantida à medida que a

segunda desagregação avança.

Outro exemplo concreto diz

respeito a como se deve

interpretar o incremento de

qualificações observado na Figura 4.

Usando o velho paradigma, os
números sugerem que os

formuladores de políticas da UE

devem impulsionar os sistemas

educacionais de modo a reforçar

as habilidades analíticas. Tendo

em mente o novo paradigma de

competição no nível de tarefa, isso

pode não ser uma boa idéia.

Muitos empregos analíticos hoje

em dia são não-comercializáveis,

no sentido de que seus preços

são estabelecidos nos mercados

de trabalho locais, sem uma

competição internacional direta.3

A globalização do amanhã pode

mudar isso. Afinal de contas,

muitos trabalhadores analíticos

executam tarefas que se

encaixam nos critérios de Van-

Welsum-Reif para um trabalho

realocável - a intensidade de TI,

produtos passíveis de transmissão

por TI, tarefas passíveis de

codificação e pouca interação

face-a-face (Van Welsum e Reif,

2005). Algumas tarefas analíticas

podem, por conseguinte, ser

realocadas para nações onde a

menor produtividade seja mais do

que compensada por salários

mais baixos para os trabalhadores

analíticos.4 Ou, para colocar em

outras palavras, pode ser que

muitos empregos analíticos na

UE estejam atualmente

sobreremunerados, no sentido de

que a retribuição salarial paga aos

trabalhadores analíticos da UE

não coincide com a sua margem

de produtividade se comparada

3 E claro que todos os salários são fixados nos mercados de trabalho locais, mas os salários em
um setor de bens comercializáveis, digamos, automóveis, são muito limitados pela competição
internacional. Na indústria automobilística alemã, os salários são equivalentes à produtividade. Se
não fosse assim, os carros alemães não venderiam, e as empresas fabricantes de automóveis
reduziriam a força de trabalho até que os dois fatores se eqüivalessem.
4 Para dar outro exemplo, a versão final do presente texto foi enviada eletronicamente, quando o
autor estava em Cingapura (assistindo a uma conferência sobre offshoring).

80 RBCE - 98



com a de, digamos, profissionais

diplomados em escolas de

administração na índia.

Se essas conjecturas se tornarem

realidade, a UE estará empurrando

os trabalhadores para empregos

que apenas parecem ser bons

empregos porque ainda não

têm de enfrentar a competição

internacional. A moral da história

é ter cuidado. Como será mais

difícil prever os vencedores e os

perdedores da globalização no

futuro, os governos da UE devem

ser mais cautelosos quanto a

estimular seus trabalhadores a

adquirir habilidades específicas.

Os governos da U E devem ser

particularmente cautelosos no

que concerne ao dispêndio de

recursos para pressionar seus

trabalhadores a se especializar

em atividades específicas da

"sociedade da informação". Se

a tendência ao offshoring no setor

de serviços continuar, muitos

empregos analíticos que hoje

aparecem como empregos

altamente valorizados podem ser

realocados. No conjunto, essa

realocação será uma oportunidade

para a Europa incrementar

sua produtividade, mas os

investimentos feitos no intuito

de pressionar esses trabalhadores

a ingressar em tais empregos

poderiam vir a ser desperdiçados.

Pareceria, em especial, que a

ênfase em habilidades analíticas

deveria ser equiparada pelo menos

à ênfase na capacidade de ser

flexível, de aprender novas

habilidades.

A idéia de que encaminhar a

força de trabalho da Europa para

a economia "baseada no

conhecimento" possa se revelar

algo totalmente equivocado não é

nova. Ela foi destacada por Paul

Krugman uma década atrás e uma

vez mais enfatizada por Alan

Blinder em 2006 (Krugman, 1996,

Blinder, 2006). A economia da

informação produz bens intangíveis,

indo os bons empregos para os

analistas simbólicos, que apertam

símbolos nas telas do computador.

No entanto, uma economia deve,

em última instância, servir aos

consumidores, e estes podem

apenas consumir tanta informação.

Os bilhões de pessoas nos países

do Terceiro Mundo em rápido

crescimento estão querendo

carros, equipamentos eletrônicos

e medicina de ponta - uma

análise mais refinada dos símbolos

numa tela de computador não é a

primeira prioridade quando sua

renda passa de US$ 2 para US$

30 por dia. Além do mais, estimular

a sociedade da informação corre

o risco de entrar em choque com

aquele que é, provavelmente, a

mais dura lei da economia - as

coisas abundantes são baratas.

Se 10% ou 20% dos 2,5 bilhões

de habitantes da China e da índia

aprenderem a manipular

informações online, a remuneração

dos empregos da "sociedade da

informação" poderá despencar.

Como escreve Krugman (1996):

"Um mundo saturado de informação

será um mundo no qual a

informação per se terá muito

pouco valor de mercado. E,

geralmente, quando a economia

se torna extremamente boa em

fazer algo, essa atividade torna-se

menos importante, em vez de

mais importante. No final do

século XX, os Estados Unidos se

mostraram extremamente

eficientes na produção de comida;

é por isso que o país tinha tão

poucos agricultores". Se a

Europa do século XXI tornar-se

extremamente eficiente no

processamento das informações

de rotina, pode ser que sobrem

poucos trabalhadores no setor

de informação.

A implicação mais fundamental

em termos de política educacional

pode ser a de que é mais

importante para nossos filhos

aprender como aprender do

que aprender qualquer conjunto

particular de habilidades.

O sistema educacional deve

estar preparando-os para a

empregabilidade por toda a vida,

e não para o emprego por toda a

vida. Como Blinder (2006) afirma:

"Proporcionar simplesmente mais

educação é, provavelmente, uma

coisa boa, sobretudo se uma força

de trabalho mais educada for uma

força de trabalho mais flexível,

capaz de lidar mais prontamente

com tarefas não-rotineiras e com

mudanças ocupacionais. No

entanto, a educação está longe de

ser uma panaceia... No futuro, a

maneira pela qual as crianças são

educadas pode se mostrar mais

importante do que o quanto elas

são educadas".

Como a surpresa altera as
conclusões em termos de
políticas?

Boa parte da atenção recente

lançada sobre a terceirização

deriva do efeito do lobby dos

perdedores. Durante décadas, os

trabalhadores dos setores fabris

tiveram seus salários ajustados

à produtividade definidos nos

mercados internacionais. Muito

recentemente, esse efeito está

alcançando os setores de

serviços, criando tanto novos
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perdedores como novos

vencedores. Visto que os

perdedores quase sempre gritam

mais alto do que os vencedores, o

debate político foi capturado pelos

novos perdedores da globalização.

A segunda desagregação tem o

potencial de criar novos grupos

políticos de interesse especial que

se opõem a um aprofundamento

da globalização. Nos anos 1970

e 1980, os sindicatos de

trabalhadores em setores fabris

pouco qualificados atuaram no

sentido de forçar a aprovação

de uma série de políticas

protecionistas, incluindo o acordo

multifibra (vestuário e têxteis)

e a Política Agrícola Comum

(agricultura). O topo desse iceberg

pode ser visto na reação dos

sindicatos de trabalhadores

franceses à privatização e à

Diretiva de Serviços. Os governos

da UE devem resistir às tentativas

de impedir o offshoring mediante

o fornecimento de informações
e análises mais acuradas do

fenômeno e o comprometimento

com políticas que atendam às

legítimas preocupações dos

trabalhadores deslocados.

Como o "indivíduo
versus setores" altera
as conclusões em termos
de políticas?

A primeira desagregação

engendrou muitos ajustes na

economia européia, muitos dos

quais ocorreram no nível das

empresas e dos setores. Os

governos europeus responderam

com políticas voltadas

especificamente para as

empresas e para os setores. Por

exemplo, todos os membros da

UE concedem subsídios para

empresas e setores em

dificuldades, especialmente se

eles estão concentrados numa

região decadente. O novo

paradigma sugere que os futuros

ajustes à globalização podem

ocorrer preferencialmente em um

nível inferior ao da empresa, e não

no nível de empresa. Serão tarefas

particulares que enfrentarão

ajustes, e essas tarefas podem

ser executadas numa ampla gama

de empresas, setores e regiões.

Enquanto tais, elas fugiriam aos

programas tradicionais de ajuste

e assistência que são agora

específicos para determinadas

empresas e setores. Dada

a imprevisibilidade das

necessidades de ajuste, pode não

ser aconselhável elaborar listas

de tarefas que são adequadas

ao padrão de ajuste e assistência.

O novo paradigma sugere,

preferencialmente, que parte

do dinheiro gasto para auxiliar

o ajuste de setores seria

despendido de forma mais efetiva

se contribuísse para o ajuste

dos trabalhadores; programas

de retreinamento geral dos

trabalhadores seriam um

exemplo de um novo programa

de ajuste ao novo paradigma.

OBSERVAÇÕES FINAIS

É útil começar com duas

afirmações.

1. A globalização irá continuar

e permanecerá criando pressões

para realocar recursos

econômicos em setores,

empresas e ocupações.

A globalização significa

desagregação. Todos os tipos

de relações econômicas foram

espacialmente agrupados para
evitar ou minimizar o transporte;

essa situação fez com que os

preços de muitos bens, serviços

e salários fossem fixados em

mercados locais, não em

mercados globais. Esse

agrupamento significava que o

pagamento dos trabalhadores

estava relacionado à produtividade

média do agrupamento. Por pura

lógica, sabemos que essa relação

com a média empurrou para

baixo os salários de alguns

trabalhadores, ao mesmo tempo

em que puxava para cima os

salários de outros. A

desagregação rompe a relação

com a média do agrupamento.

Os trabalhadores serão, cada vez

mais, remunerados de acordo

com o que valem no mercado

mundial. Isso trará ganhos e

sacrifícios ao comércio.

2. É impossível prever, com

exatidão, a direção e a natureza

dessas mudanças.

Os procedimentos dos governos

quanto à reunião de dados

estatísticos foram definidos com

o objetivo de acompanhar o boom

industrial do pós-guerra, quando

os empregos estavam associados

a empresas particulares e as

empresas particulares estavam

associadas a setores particulares.

Agora, os empregos estão

associados a empregos com

tarefas particulares, e as tarefas

são cada vez mais realocadas

através de empresas, de setores

(terceirização) e de países

(offshoring). Os economistas não

possuem conhecimento detalhado

do que causou o agrupamento

inicialmente, de modo que não

terão muitas condições de prever

de que forma a desagregação

ocorrerá, i.e., quais tarefas serão

realocadas e quais não serão.
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Além disso, enquanto

passam pela experiência da

desagregação, as empresas estão

aprendendo que alguns empregos

não podem efetivamente ser

desenvolvidos na índia. Isso

demonstra que até mesmo as

empresas não entendem

completamente as conexões entre

tarefas que foram geograficamente

agrupadas por tanto tempo.

Todavia, parece claro que

provavelmente não é verdade que

os maiores ajustes serão feitos

pelos trabalhadores pouco

qualificados, como ocorria no

passado. Muitos trabalhadores

sem especialização estão

realizando tarefas inteiramente

protegidas da competição global

devido à própria natureza dessas

tarefas; é muito mais fácil

transferir um emprego de

um analista financeiro do que

o de um assistente de loja.

Uma clara implicação dessas

duas afirmativas é que promover

a flexibilidade e o ajuste será uma

das chaves para que as respostas

das políticas governamentais

sejam bem-sucedidas. Isso,

é claro, não significa

necessariamente abraçar a

flexibilidade ao estilo anglo-saxão,

no qual se permite que o mercado

reine soberano. Os governos do

norte da Europa respondem,

normalmente, por 50% da riqueza

nacional, de modo que dispõem

de uma enorme capacidade para

separar aquilo que importa para os

trabalhadores (o salário líquido)

daquilo que preocupa as

empresas (os custos totais do

emprego). A realocação eficiente

do trabalho requer apenas que as

empresas vejam as mudanças no

custo de emprego dos

trabalhadores, não que os próprios

trabalhadores vejam uma grande

mudança no salário líquido.

Se os custos dos trabalhadores

para as empresas e os preços

permanecerem flexíveis, então os

recursos de cada país podem ser

reorganizados para explorar os

novos preços, e a renda da nação

como um todo aumentará. Por

outro lado, se os preços ou as

quantidades forem limitados por

uma tentativa de impedir o ajuste,

a renda da nação como um todo

sofrerá com isso.

A mensagem final diz respeito ao

Estado de bem-estar europeu. A

próxima década parece moldada

para criar pelo menos tantos

desafios econômicos quantos os

da década passada. Boa parte da

capacidade da Europa de se

adaptar à nova situação mundial -

em particular à emergência da

China e da índia - baseia-se na

crença européia de que tanto

os ganhos quanto as perdas da

globalização estão amplamente

compartilhados entre a população.

Esse fato certamente não será

menos importante para se lidar

com os desafios da segunda

desagregação. Contudo, a exata

natureza do Estado de bem-estar

será muito importante, como

salienta Sapir (2005).

A realocação provará ser

especialmente atraente para as

empresas européias localizadas

em Estados de bem-estar, que se

baseiam no princípio de resistir

à mudança mediante leis de

proteção ao emprego, criação

de empregos públicos etc. Afinal

de contas, a realocação assegura

a flexibilidade final, e essa

flexibilidade pode se mostrar mais

atraente para empresas instaladas

em países com mercados de

trabalho mais rígidos. Isso sugere

que o mais importante é que os

modelos de Estado de bem-estar

protejam os trabalhadores em vez

de proteger os empregos, que

encorajem o ajuste através do

seguro-desemprego e de

esquemas de retreinamento.

Ou, para ir direto ao ponto, as

tentativas de salvar empregos

mediante leis de proteção do

emprego podem até mesmo

resultar na realocação de mais

empregos.

Para finalizar, convém

salientar que o novo paradigma

não elimina o velho. A competição

internacional no nível da empresa

continua a ser importante,

e a realocação, especialmente

no setor de serviços, é ainda

relativamente pouco significativa.

Consequentemente, a mensagem

política que se impõe é a

de cautela. O impacto da

globalização tende a ser mais

difícil de prever, de modo que

os governos devem ser mais

cautelosos quando tentam

identificar os setores

vencedores. •
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