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Deve-se conceber o comércio como uma rede de cadeias de valor agregado.  
 
Há apenas 30 anos montavam-se produtos num país utilizando produtos daquele mesmo país,  
assim ficava fácil med ir o volume dos interc âmbios comercia is. Em 2011, o panorama era  
radicalmente diferente. A produç ão é impulsionada por cadeias de abastecimento mundiais e, 
na maior parte das importações, deveria estar impressa a express ão "fabricado em todo  o 
mundo", e não "fabricado na China", por exemplo, ou fazer menção semelhante.  
 
Mas não se  trata de uma distinção teórica. Numa era onde os desequilíbrios  do comérc io 
mundial provocam cada v ez mais at ritos entre as principais economias do mun do, as formas 
de medir o que escolheremos podem exacerbar ao  extremo as tensões geopolíticas, algo de  
que não necessitamos num mome nto em q ue a cooperaç ão internacional é mai s vital do que 
nunca.  
 
Todos sabemos que as tensões comerciais internacionais não se dissiparão da no ite para o dia 
simplesmente por mudarmos a for ma como medimos os fluxos comerciais. Mas se temos d e 
deliberar sobre algo tão importante como o c omércio mundial ou os desequilíbrios comerciais, 
deveríamos fazê-lo co m base em números q ue reflitam a realidade atual. Isso , considerando 
que uma  p ercepção distorcida do panorama co mercial não só  pode inflam ar as relações  
bilaterais como t ambém prov ocar sen timentos anticomercia is, num momento em que  as 
pressões protecionistas já afloram à superfície dos discursos políticos.  
 
O comércio internacional é medido atualmente com base no que se conhece como valor bruto. 
O v alor comercia l t otal de u ma import ação se at ribui a u m só país de ori gem qu ando a  
mercadoria chega ao ponto de entrada aduaneiro.  Isso não constituía um problema quando o 
economista David Ricardo defini u o conceito de "vantagem comparativa", mas hoje o conceito  
de país de origem dos produtos manufaturados ficou obsoleto.  
 
Há 200 anos, Portuga l vendia vinho "elaborado em Portugal" em troca de produtos têxteis  
ingleses "fabricados na Inglat erra". O que agora denominamos "fabricado na China" foi 
efetivamente montado nesse país, mas o que configura o valor comercial do produto se origina 
a partir dos vários países pelos quais ele transitou antes da sua montagem.  
 
O iPhone da Apple ilustra claramente esse fato. Esse produto é montado na China, de onde  é 
exportado para os Estados Unidos e outros lugare s. Seus componentes se originam a partir de 
vários países, e muitos deles são provenientes dos próprios Estados Unidos.  
 
Segundo um estudo recente realizado pelo Instituto do Banco Asiático de Desenvolvimento, se 
fosse utilizado o conceito tradicional de país de origem, esse telefone teria aumentado o déficit 
comercial dos E UA com a Ch ina em US$ 1,9 bilh ão. Mas se form os medir as exportações de 
iPhone da C hina para os E stados Unidos em t ermos de v alor acres centado -  ist o é,  o v alor 
agregado pela China aos componentes- o  valor dessas exportações somente aumentaria para 
US$ 73,5 milhões.  
 
Os automóveis, aeron aves e pro dutos eletrônico s - inclusive vestuário - são cada vez mais 
fabricados em múltiplos países. De fato, hoje não seria possível construir um automóvel ou um 
avião com insumos procedentes de um só país . A curva estatística que se cria ao  atribuir todo 
o v alor comercia l ao ú ltimo país  de origem  perv erte a v erdadeira dimen são econ ômica dos 
desequilíbrios n o comércio b ilateral, o qu e afeta o debate político e dá lugar a percepções  
errôneas.  
 
Tomemos por exemplo o défic it bilateral entre China e Estados Unidos. Uma série de 
estimativas baseadas no verdad eiro conteúdo nacional permite reduzir à metade o déficit 
global- cujo valor aumentou em novembro de 2010 para US$ 252 bilhões, ou até mais.  
 



Uma forma diferente de calcular o volume dos fl uxos comerciais não seria de interesse apenas 
dos Estados Unidos e China. Ao examinar as balanças comerciais bilaterais deveríamos atentar 
para a situação verdadeira. Pensar no comércio em termos de valor agregado nos conduz para 
muito além da política imediata relacionada com as balanças comerciais bilaterais.  
 
Não se trata de confrontar as balanças bilaterais uma a uma, mas sim em conceber o comércio 
como uma rede de cadeias de valor agregado, onde predomina a interdependência. Isso ajuda 
os encarregados da formulação de políticas  a avalia r a necessidade de uma cooperação  
comercial multilateral, e t em a grande vantagem de v incular diretamente o d ebate sobre as  
políticas comerciais com o aspecto mais importante dessas políticas: os postos de trabalho.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A15. 


