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Como os países mais ricos do mundo poderão competir com as potências asiáticas ascendentes? 
Estas últimas não só possuem vastas reservas de mão-de-obra dedicada e barata como estão 
rapidamente aperfeiçoando seus produtos de exportação. 
 
Em breve, afirmam muitos observadores, os gigantes asiáticos serão capazes de superar todos os 
produtores localizados em países ricos. No entanto, a auto-suficiência local nos salvará, dizem. 
Mas isso tudo é bobagem. 
 
O mundo está de fato sofrendo de um imenso choque de oferta, semelhante ao que foi registrado 
antes da Primeira Guerra Mundial. Naquela época, o choque foi causado pela alta na oferta de 
terras, à medida em que as ferrovias e a navegação a vapor permitiam a integração do "novo 
mundo" à economia mundial. 
 
Dessa vez, trata-se de uma expansão na oferta efetiva de mão-de-obra, que triplicou ao longo 
das duas últimas décadas, de acordo com Richard Freeman, da Universidade Harvard (veja 
gráfico). Em uma economia mundial integrada, sugere Helmut Reisen, da OCDE (Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), os salários reais dos países de alta renda 
deveriam cair em cerca de 15%, para atingir um ponto de equilíbrio. 
 
Mas nós não vivemos nesse tipo de mundo, já que os controles severos sobre as migrações geram 
fragmentação do mercado mundial. Um estudo do governo americano concluiu que o custo por 
hora de trabalho típico da mão-de-obra industrial chinesa era de apenas US$ 0,60, ante US$ 24 
na Alemanha. Mas ainda assim a Alemanha continua a ser o maior exportador mundial de bens 
industrializados. Então qual é o impacto da entrada asiática em um mundo com mercados de 
trabalho tão altamente segmentados? Qual será o impacto real do choque de oferta no mercado 
de mão-de-obra? 
 
A resposta resumida é que ele gerará uma queda nos preços relativos dos bens e serviços que 
usam mão-de-obra de maneira intensiva em todo o mundo com relação aos produtos e serviços 
que empreguem de maneira mais intensiva os recursos que agora se tornaram mais escassos -
capital (físico e humano) e terrenos. 
 
Isso tem duas conseqüências: mudanças nos termos de comércio, a saber, mudanças nos preços 
relativos de exportações e importações dos países parceiros da Ásia; e mudança na distribuição 
de renda no seio destes últimos países, à medida que os preços da mão-de-obra, capital e 
terrenos se ajustam. 
 
Os termos de comércio chineses se deterioraram acentuadamente desde que o país abriu sua 
economia. As estimativas sugerem que os preços de suas exportações caíram em cerca de 25% 
com relação aos de suas importações. Dessa maneira, as exportações da China fazem com que o 
resto do mundo se beneficie economicamente. 
 
Que a China tenha ampliado a prosperidade do restante do mundo como um todo não quer dizer 
que ela tenha tornado cada país mais próspero individualmente. Quanto mais semelhantes forem 
as vantagens competitivas de um país e as chinesas, mais provável é que esse país saia perdedor 
(e vice-versa). 
 
Na prática, os vencedores provavelmente serão os produtores de matérias-primas industriais, 
especialmente o combustível. Para os países de alta renda, o impacto da Ásia é contraditório: os 
produtos e serviços que eles importam dos países em desenvolvimento caem de preço (o que os 
torna mais prósperos), mas as commodities importadas sobem de preço (o que os torna menos 
prósperos).  



Nos últimos anos, esse último efeito foi mais importante que o primeiro nos EUA e na Alemanha. 
O Reino Unido saiu beneficiado, porém, em larga medida devido à sua auto-suficiência energética. 
 
Agora suponhamos que a entrada da China de fato tornasse um outro país menos próspero, ao 
tornar suas importações mais caras que suas exportações. O México parece servir como exemplo. 
Será que o México se sairia melhor caso protegesse seus produtores contra importações da China? 
A resposta é não. 
 
A perda é imposta por aquilo que acontece aos preços nos mercados mundiais. Tributar 
importações não reverte esse prejuízo, a menos que o México tenha poder monopolista no 
comércio mundial. Normalmente, a proteção infligirá um custo adicional à economia. É tolice 
chorar pelo leite derramado. 
 
Para os países de alta renda, quanto maior o ganho devido à queda nos preços de produtos 
importados que usam mão-de-obra de maneira intensiva, maior a mudança na distribuição interna 
de renda, em desfavor da mão-de-obra nacional não-especializada. Assim, o benefício cria 
também um desafio. 
 
Felizmente, é um desafio que pode ser superado. As forças que pressionam pela equalização 
mundial de salários por meio do comércio não são muito intensas. Mesmo assim, o resultado final 
deve terminar sendo o uso de mão-de-obra não-especializada apenas na produção de bens e 
serviços que não tenham mercado internacional. 
 
Mas, desde que sejam mantidos os controles sobre a imigração de trabalhadores não-
especializados, isso não constitui um problema necessariamente. Outras medidas também 
merecem consideração. Entre elas estão a redução dos impostos sobre os salários mais baixos; o 
subsídio ao salários dos trabalhadores não-especializados; e apoio à educação e treinamento. 
O mundo está de fato sofrendo um grande choque de oferta. Mas, para os países de alta renda, o 
melhor conselho é que relaxem. A redistribuição interna de renda causada pelo comércio externo 
provavelmente será modesta. 
 
Acima de tudo, adotar medidas protecionistas para tentar minorar a vantagem competitiva da 
Ásia seria loucura. Deveríamos, em lugar disso, nos regozijar com a capacidade do comércio para 
ajudar as pessoas a escaparem da miséria e aproveitarem os benefícios e com seu poder de 
facilitar os ajustes necessários. 
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