
Americanos ficam mais contrários à globalização 
Sara Murray e Douglas Belkin 
 
O público americano, já desconfiado do livre comércio, está cada vez mais hostil em relação a 
ele. 
 
Por todo o país, os políticos estão respondendo de acordo, e isto está tornando mais nebulosa 
a perspectiva de que o congresso aprove os pactos de livre comércio pendentes com a Coreia 
do Sul e com a Colômbia. Isto também está criando apreensão entre as empresas americanas 
que dependem do resto do mundo para crescer. 
 
Na última pesquisa Wall Street Journal/NBC News, divulgada ontem, mais da metade dos 
entrevistados, 53% deles, disseram que os acordo de livre comércio prejudicaram os Estados 
Unidos. Há três anos, esta fatia era de 46% e, em 1999, 32%. 
 
Até mesmo os americanos com mais chances de ganhar com o comércio internacional 
profissionais de alta escolaridade e de renda mais alta, cujos trabalhos correm menos risco de 
migrar para o exterior e cujas indústrias são normalmente beneficiadas pela demanda dos 
mercados internacionais - estão cada vez mais céticos. 
 
"A mudança importante é que pessoas de boa escolaridade e de renda mais alta, comparado a 
cinco ou dez anos atrás, mudaram de opinião e agora estão expressando uma preocupação 
significativa em relação à noção de (...) livre comércio", disse Bill McInturff, especialista em 
sondagem de opinião filiado ao Partido Republicano, hoje na oposição, e que ajuda a conduzir 
a pesquisa do Journal. Entre os que ganham US$ 75.000 ou mais, 50% dizem atualmente que 
os acordos de livre comércio prejudicaram os Estados Unidos, ante 24% com a mesma opinião, 
em 1999. 
 
A preocupação com os efeitos colaterais do comércio e da terceirização parecem ser algumas 
das poucas questões em que os americanos de diferentes classes, ocupações e visões políticas 
têm em comum. 
 
Embora a retórica possa esquentar com a aproximação das eleições parlamentares em 
novembro, o sentimento provavelmente não vai desaparecer depois delas. "Estamos entrando 
num período muito perigoso, no qual poderíamos na realidade retroceder e devolver um pouco 
do progresso que foi feito nas últimas décadas em direção a uma economia mundial mais 
aberta", disse William Galston, um antigo assessor do presidente Bill Clinton, que hoje está no 
centro de pesquisa Brookings Institution, considerado progressista. 
 
 
O aumento da hostilidade parece ser uma reação atrasada à recuperação econômica lenta e ao 
alto desemprego. Para muitos, a China tomou o lugar de Wall Street como vilã da história. A 
oposição ao comércio é estimulada por relatos de que muitas multinacionais americanas, 
sentadas sobre enormes pilhas de dinheiro, estão relutando em investir nos EUA e olhando 
para fora, e pelo fato de que a China saiu da crise mundial muito mais rápido que os EUA. 
 
John Wallis, de 50 anos, culpa as importações pelo fim, em 2001, de sua empresa de 12 
empregados que fazia protótipos de pequenos eletrônicos para o setor de telecomunicações e 
pela subsequente perda de sua casa, na região de Chicago. "O comércio é bom e elegante em 
um cenário em que todos ganham", disse Wallis. Mas os EUA não estão ganhando, disse ele. 
Wallis hoje trabalha em programação e design para uma indústria internacional em Rhode 
Island, mas não acredita que algum dia será capaz de quitar as dívidas de seu antigo negócio. 
"Financeiramente, nós nunca nos recuperamos", disse ele. 
 
Uma beneficiária do comércio é Karen Scott, de 33 anos, que tem mestrado em marketing e 
propaganda global. Embora agora fique em casa com os três filhos, ela trabalhou em vendas 
para uma multinacional do setor farmacêutico e de saúde e tem planos de retornar. Ainda 
assim, Scott disse que compreende por que existe tanta ansiedade. "Acho que isso fica mais 
evidente em um momento em que a economia vai tão mal", disse ela. "Há cidadãos 



americanos sem trabalho." 
 
Em uma pesquisa recente do WSJ, 83% dos chamados trabalhadores de colarinho azul 
(aqueles que trabalham nas fábricas) concordaram que a terceirização da produção para 
países estrangeiros com salários mais baixos era a razão pela qual a economia estava sofrendo 
e pela qual mais pessoas não estavam sendo contratadas; nenhum outro fator foi citado com 
tanta frequência pelos problemas econômicos atuais. Entre os profissionais e gerentes, o 
sentimento era ainda mais forte: 95% deles culparam a terceirização. 
 
De uma forma geral, empresas e economistas argumentam que os acordos de livre comércio 
ajudam os EUA. "Quando derrubamos barreiras nesses mercados, nós criamos empregos 
aqui", disse Myron Brilliant, vice-presidente sênior de negócios internacionais da Câmara 
Americana de Comércio. "Nós temos que comercializar para criar empregos no nosso país." 
 
A Tramco Inc., fabricante de equipamentos de transporte com sede em Wichita, Estado de 
Kansas, está preocupada com atitude das pessoas em relação ao comércio internacional. Muito 
da estratégia de crescimento da empresa está ligada aos mercados internacionais, segundo o 
diretor-presidente, Leon Trammell. Há dez anos, a Tramco abriu uma fábrica em Hull, na 
Inglaterra, para mandar produtos para a Europa sem pagar impostos. A fábrica agora emprega 
40 de seus 140 funcionários. "Se tivéssemos um acordo comercial com a França, eu poderia 
enviar os produtos daqui da mesma forma que de Hull, na Inglaterra, e eu estaria enviando 
daqui", disse Trammell. 
 
Embora alguns candidatos estejam usando esses argumentos de forma bem-sucedida em suas 
campanhas para o Congresso americano neste trimestre, este é um caminho difícil. No norte 
de Illinois, a deputada democrata Debbie Halvorson está fazendo propaganda, batendo no seu 
concorrente, Adam Kinzinger, por apoiar os acordos comerciais que "levam nossos empregos 
para o exterior". 
 
"A China está trapaceando", disse ela ao WSJ. "Nós temos que enviar a mensagem de que eles 
precisam jogar de acordo com as regras." 
 
Kinzinger calcula que 95% de todos os consumidores estejam fora dos EUA. Ele diz que os 
principais industriais do Estado "alegam que, para serem bem-sucedidos e para contratar 
pessoas em Illinois para produzir e fazer tudo funcionar, é preciso ter comércio externo." 
 
Representantes do governo dizem que conseguiram resistir à maior parte das pressões 
protecionistas durante a recessão, e chamam a atenção para a ênfase do presidente Obama à 
necessidade de aumentar as exportações dos EUA e seu apoio para remover obstáculos à 
aprovação do acordo de livre comércio com a Coréia do Sul. Autoridades dos EUA e da Coréia 
do Sul conversaram informalmente no mês passado, mas parece que houve pouco progresso 
em relação à mudança de provisões do pacto que afetam a carne e as montadoras americanas  
um grande obstáculo à aprovação do congresso. 
 
A Casa Branca tem feito muito pouco nos últimos tempos para avançar nos pactos comerciais 
com a Colômbia e o Panamá. Também não parece estar havendo nenhum progresso para um 
acordo na disputa com o México, que impôs tarifas aos EUA depois que o governo assinou uma 
medida defendida pelos democratas cancelando um programa piloto que permitia que 
caminhões mexicanos carregassem carga em estradas americanas. 
 
A porta-voz da Casa Branca, Jennifer Psaki, disse que o objetivo do governo continua sendo 
resolver questões pendentes com a Coreia do Sul antes do encontro do Grupo dos 20, em 
novembro, em Seul. "O presidente apoia acordos de livre e justo comércio que incluam fortes 
proteções trabalhistas e ambientais", disse ela. (Colaboraram Louise Radnofsky e Jim Carlton) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Eu & Investimentos, p. E1. 
 

Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 5 out. 2010, Empresas, p. B6.




