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Marfim, macacos e pavões: é isso que a frota mercante internacional de Salomão, filho de Davi, 
importava há 3.000 anos. Mas será que Josué, apascentando ovelhas nas colinas da Samária, ou 
Isboset, arando à sombra do monte Megiddo, se importavam? Não.  
 
Até a revolução industrial, o comércio internacional influenciava pouco as vidas de agricultores e 
operários. Antes de 1500, era simplesmente caro demais transportar por mar algo que não 
fossem escravos, sedas, especiarias, perfumes e outros artigos preciosos. Mesmo a revolução 
comercial acrescentou poucas coisas à lista de bens comercializados: armas, tabaco, rum, tecidos 
finos, porcelanas finas, café e alguns outros.  
 
O comércio internacional só se tornou uma questão importante para as pessoas comuns com a 
chegada do navio cargueiro oceânico de casco de ferro e movido a vapor. O transporte barato 
tornou lucrativo o comércio internacional de commodities agrícolas e produtos manufaturados da 
era industrial: trigo americano, lã australiana, carne argentina, máquinas britânicas, aço alemão, 
artigos de luxo franceses, instrumentos de precisão suíços, louça italiana, café brasileiro, borracha 
malaia, azeite de dendê africano, e assim por diante.  
 
Por volta de 1900, pessoas de todo o mundo sabiam que se cultivassem produtos agrícolas ou 
trabalhassem em fábricas estariam competindo com trabalhadores distantes dois continentes - e 
se a dinâmica da vantagem comparativa mudasse, eles poderiam perder seus empregos, suas 
rendas e seus meios de vida.  
 
 
A internet, o cabo submarino de fibra óptica e o satélite de comunicações ocupam o papel que foi 
desempenhado pelo navio a vapor de casco de ferro  
 
 
Assim, há um século, eles se organizaram, buscando proteção contra a globalização da época. Os 
empresários e operários siderúrgicos americanos buscaram (e conseguiram) proteção contra 
produtores britânicos, elevando o padrão de vida dos trabalhadores siderúrgicos e ajudando a 
aumentar as fortunas de J. P. Morgan e dos magnatas do aço Andrew Carnegie e Elbert Gary. Mas 
a proteção teve um preço: encareceu a construção das ferrovias dos EUA, por isso os agricultores 
e rancheiros americanos pagavam custos de frete maiores e parte do que teria sido sua renda foi 
subsidiar as entradas para o Carnegie Hall dos nova-iorquinos ricos.  
 
A aristocracia fundiária no serviço militar da Alemanha ficou horrorizada quando os Hamburgers 
começaram a fazer seu pão com trigo americano. Ela se aliou aos proprietários siderúrgicos 
alemães buscando proteção contra a competição britânica no "casamento de ferro e centeio". Os 
preços mais altos dos grãos e os padrões de vida mais baixos dos trabalhadores urbanos da 
Alemanha implicaram mais riqueza e poder político para a classe de oficiais do exército, e o peso 
aumentado dessa classe teve um papel no rumo desastroso da política alemã no século 20.  
 
Agora houve um novo giro da roda. A internet, o cabo submarino de fibra óptica e o satélite de 
comunicações ocupam o papel que na versão passada foi desempenhado pelo vapor oceânico de 
casco de ferro. Hoje não são negociados internacionalmente apenas átomos, mas bits em volumes 
sempre crescentes. Suporte de cliente, exames médicos, trabalho técnico, programação de 
computador, preenchimento de formulários e processamento de reclamações - todas essas 
funções já podem circular pelo globo como acontecia com os trabalhos agrícolas e fabris há um 
século.  
 
Essa realocação global de trabalhos promete ser uma poderosa fonte do crescimento da economia 
mundial nas próximas duas gerações. Mas, como aconteceu há um século, os trabalhadores que 



enfrentam a nova competição de pessoas do outro lado do mundo não estão felizes com isso. O 
comércio internacional em larga escala atingiu o setor de serviços e, como conseqüência, a 
competição externa já não é um mero fenômeno que afeta operários e confere aos trabalhadores 
de escritório a oportunidade de comprar bens manufaturados mais baratos.  
 
O sistema político está começando a reagir: a cidade de Nova York já não ousa digitalizar 
ingressos e enviá-los a Gana para serem processados; políticos de Nova Jersey querem que os 
contratos do setor público sejam reservados a centros de processamento baseados nos EUA e, em 
troca, o governo da Índia quer acrescentar uma provisão garantindo acesso a mercado para 
profissionais do setor de serviços na rodada Doha de negociações sobre o comércio mundial.  
 
A onda corrente de preocupação com a terceirização no setor de serviços é exagerada. É antes 
uma reação às dificuldades macroeconômicas que uma mudança radical na distribuição mundial 
do emprego; se o núcleo pós-industrial estivesse mais perto do pleno emprego, poucos se 
importariam. Nos EUA, ainda há sete empregos em design de software e sistemas para cada 
quatro desses empregos quando a Netscape abriu seu capital em 1995.  
 
O comércio, afinal, não destrói empregos, mas os desloca. Se os bancos centrais conseguirem 
manter as economias pós-industriais avançadas perto do pleno emprego, para cada emprego que 
emigrar para um call center indiano, outro emprego entrará. Se os indianos gastarem as moedas 
fortes que ganham com as exportações de países desenvolvidos, haverá um emprego produzindo 
máquinas-ferramenta ou novos tipos de sementes híbridas, ou na gestão da construção de uma 
fábrica indiana. Se os indianos usarem as moedas fortes que ganham para investir no mundo 
desenvolvido, será um emprego na construção. Há mais e maiores ganhadores do que perdedores 
com a demanda criada por uma mudança do emprego para um call center indiano.  
 
Mas há perdedores e eles são articulados e potencialmente inflamados. Por enquanto, eles são 
relativamente poucos, e a maré de seus temores vai refluir quando o ciclo econômico virar. Mas 
ela voltará, pois haverá mais e mais perdedores nas duas próximas gerações. A próxima onda de 
temores com a terceirização no setor de serviços será maior, e a depois dessa, ainda maior.  
 
Há quase um século, os sistemas políticos de Alemanha, França, Itália, EUA e até mesmo Grã-
Bretanha acolheram as pressões protecionistas à medida que crescia o domínio das commodities 
comercializadas mundialmente. Esse acolhimento foi quase certamente um erro então e quase 
certamente seria um erro agora. Do lado econômico, mais pessoas sofreriam com a oposição à 
globalização do que com um aumento do livre comércio e da competição estrangeira. Essa 
oposição também desaceleraria o crescimento econômico de nações em desenvolvimento como 
Índia e China.  
 
Do lado político, será que alguém realmente deseja que daqui a 50 anos os indianos e chineses - 
os três bilhões de cidadãos instruídos do que serão então economias industrializadas e países 
orgulhosos -, lembrem-se de que a Europa ocidental e a América do Norte tomaram medidas que 
poderiam conter o crescimento econômico indiano e chinês na primeira metade do século 21? A 
política democrática pressionará para compensar e assistir aqueles que trabalham nos setores que 
serão prejudicados pela competição estrangeira. Mas, por favor, deixem que a compensação e 
assistência tomem a forma de segurança social e não de proteção comercial.  
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