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Na TV a cabo, no rádio ou na blogosfera, a mensagem divulgada é a de que o livre comércio 
está destruindo os EUA. Para populistas econômicos da esquerda e da direita, os salários, os 
empregos e o futuro dos americanos em geral estão sendo sacrificados diariamente em nome 
dos deuses da globalização. 
 
No comércio, assim como em outras áreas, os populistas erraram. Livre comércio e 
globalização representam grandes bênçãos para as famílias americanas. 
 
O comércio está fornecendo preços menores e mais variedade para os consumidores, 
especialmente os pobres, ao mesmo tempo em que cria empregos com melhores salários para 
a classe média. Além das costas americanas, a abertura econômica está construindo um 
mundo mais pacífico, democrático e humano para a nova geração. 
 
Nenhum consumidor se beneficia mais (em termos proporcionais) com o comércio do que os 
pobres, e não há ninguém além deles que sofra mais com as barreiras comerciais existentes. 
 
As frutas frescas e os vegetais, as camisetas e os tênis importados vendidos em grandes redes 
de varejo pesam especialmente no bolso das famílias pobres e de classe média. 
 
De forma perversa, as barreiras comerciais mais altas nos EUA são voltadas para os produtos 
que são feitos, de forma desproporcional, por pessoas pobres no exterior e que são 
consumidos por pessoas pobres dentro do país. Os US$ 25 bilhões que o governo dos EUA 
recolhe por ano por meio de tarifas de importação é o menor imposto do arsenal federal. De 
acordo com um estudo do Instituo de Política Progressista, uma mãe solteira recebendo US$ 
20 mil por ano gasta uma parcela muito mais alta da renda em produtos importados do que 
um gerente cujo salário é de US$ 100 mil por ano. Sindicatos de trabalhadores e outros grupos 
que se opõem a acordos para reduzir tarifas estão inconscientemente servindo a um status 
quo que pune os pobres. 
 
Por toda a economia americana, o comércio responde por uma pequena parcela das 
demissões. 
 
Para cada trabalhador demitido por conta do comércio ou da terceirização, 30 trabalhadores 
americanos perdem os empregos por causa de outros fatores – em grande parte por mudança 
tecnológica, mas também por competição doméstica e mudança de preferências do 
consumidor. Pense nos 30 mil trabalhadores da Kodak demitidos nos últimos cinco anos, não 
por causa das importações, mas devido à popularidade das câmeras digitais e queda das 
vendas de filmes. O mercado jornalístico tem perdido muitos empregos desde 2001, não por 
causa de comércio injusto, mas devido à Craigslist e às mudanças de hábitos dos leitores. O 
“desemprego” é um fato da vida numa economia aberta e dinâmica. 
 
Uma grande mentira no debate sobre comércio é que temos trocado empregos industriais da 
classe média por empregos no setor de serviços com baixos salários. Desde o início dos anos 
1990, a economia americana perdeu mais de três milhões de empregos industriais, mas 
durante o mesmo período a economia acrescentou 18 milhões de empregos no setor de 
serviços que, em geral, dão um salário bem melhor. Na verdade, desde 1991, dois terços dos 
novos empregos criados na economia americana são em setores como saúde, educação, 
administração e serviço profissional, nos quais o salário médio é maior que nas indústrias. 
 
A classe média americana hoje ganha seu sustento em empregos do setor de serviços em que 
os salários são maiores. É só bater nas portas de um típico bairro americano de classe média 
para encontrar professores, gerentes, carpinteiros, arquitetos, engenheiros, especialistas em 
computador, motoristas de caminhão, contadores e auditores, policiais e bombeiros, corretores 
de imóveis e de seguros, enfermeiras e outros profissionais da saúde, e donos de empresas. 
 



Além das costas americanas, barreiras comerciais em queda e a difusão da tecnologia criaram 
um mundo mais próspero, democrático e pacífico. Novamente, isso pode parecer um 
argumento contraintuitivo em face de manchetes diárias sobre uma recessão global e a 
violência no Oriente Médio e África, mas também precisamos dar um passo atrás e analisar 
tendências de longo prazo. 
 
As últimas três décadas de comércio em expansão e globalização testemunharam intenso 
progresso global. Entre 1981 e 2005, a parcela da população mundial vivendo com o 
equivalente a US$ 1,25 por dia caiu pela metade, de 52% para 25%, de acordo com o Banco 
Mundial. Na China, o número de pobreza absoluta caiu 600 milhões. 
 
Durante o mesmo período, ganhos reais foram feitos na expectativa de vida, sobrevivência 
infantil, nutrição e alfabetização. 
 
Taxas de trabalho infantil caíram mais da metade. Não é coincidência que os ganhos maiores 
contra a pobreza ocorreram naqueles países que se abriram de forma mais agressiva para a 
economia global. 
 
Enquanto isso, assim como uma classe média global emergiu, também surgiram formas de 
governo mais democráticas. O comércio difundiu ferramentas de comunicação e estimulou o 
crescimento da sociedade civil como uma alternativa para um governo centralizado. 
Consequentemente, a parcela da população mundial vivendo em países que respeitam as 
liberdades civis e o direito ao voto subiu de 35% em 1973 para 46% hoje, de acordo com a 
ONG Freedom House. 
 
Um número menor de pessoas está morrendo em guerras atualmente do que nas últimas 
décadas, em grande parte porque o comércio substituiu a competição militar. O comércio 
global permitiu que os países tivessem acesso a recursos por meio do comércio em vez de 
conquista, enquanto integração econômica mais profunda reuniu antigos inimigos e elevou o 
custo da guerra. 
 
Os EUA e o mundo enfrentam tarefas assombrosas hoje, como em gerações passadas, mas o 
comércio em expansão é parte da solução, não parte do problema. Os americanos devem ter 
os mesmos sentimentos acolhedores em relação ao livre comércio e à globalização, como eles 
fazem em relação aos iPods, e-mail, compras online, uma criança bem nutrida indo para a 
escola e paz na Terra. 
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