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1. O que é globalização?
O termo globalização económica passou a integrar o cotidiano e o voca

bulário das pessoas, sem que a maior palie dos indivíduos tenha realmente para
do para pensar o que significa. Sua definição ainda não consta dos dicionários.
Assim, parece pertencer à mesma categoria de palavras como ogro, caipora ou
bicho-papão: uma entidade mágica e misteriosa, da qual lodos têm uma vaga
idéia, mas são incapazes de descrevê-,la com precisão.

Fala-se muito que a globalização econômica é um processo avassalador e
inevitável, em relação ao qual as economias nacionais estão indefesas. Os traba
lhadores e suas lideranças sindicais, seja nos paises industrializados ou nas na
ções em desenvolvimento, culpam-na pela destruição de postos de trabalho, pelo
crescimento da oferta de ocupações precárias, pela tendência de redução dos
padrões legais de proteção do trabalho e pelo aumento das desigualdades salari
ais e de renda. Nos países em desenvolvimento, em particular nos que vivem a
crise do esgotamento do modelo de substituição de importações, globalização é
um tenno quase tão abominado quanto neoliberalismo. De fato, às vezes as duas
palavras são empregadas como se fossem faces da mesma moeda.

Mas, afinal, o que é globalização? Para os efeitos deste artigo, vamos
adotar o conceito mais utilizado pelos economistas, apenas para assegurar um
mínimo de rigor ao tratamento do tema 2 • De acordo com esse conceito, a globa··
!ização econômica compreende, na realidade, três tendências:

o participação crescente do comércio internacional de mercadorias e ser
viços no PIE mundial;

• maior mobilidade do capital em nível internacional, na forma de inves··
timentos diretos e fluxos de capital financeiro; e

lEste artigo é um resumo atualizado do Capítulo II do paper "Globalização eco··
nõmica, desemprego e o mercado de trabalho brasileiro na década de noventa"; Câmara
dos Deputados, oov/96.

2Essa definição economicista de globalização desconsidera outras visões de natu
reza cultural, sociológica, antropológica etc, que emprestam maior riqueza ao fenômeno.
Essa' lacuna serâ certamente suprida por outros artigos desta publicação.
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~ rápida difusão de novas tecnologias, formas de Ol;.,ganização do proces
so produtivo e práticas de mercado.

Na segunda metade da década de setenta, o comércio mundial estava cres~

cendo, em termos físicos, a cerca de 3% ao ano. No início desta década, mesmo
com a recessão observada na maior parte dos países industrializados, a taxa de
crescimento anual do comércio já era de 4,6%. Em 1995, o comércio mundial
expandiu-se 8%. Grande parte dessa aceleração da taxa de crescimento do co
mércio internacional deve-se à onda de liberalização comerciai que se seguiu ao
Acordo da Rodada Uruguai do GATT e ao rápido desenvolvimento de blocos
comerciais regionais.

Por outro lado, o fluxo anual de investimentos diretos saltou de US$ 50
bilhões, na primeira metade dos anos oitenta, para US$ 212,5 bilhões, em 1995.
A par das inversões diretas, a revolução tecnológica da microeletrônica e das
telecomunicações - da qual trataremos em seguida - possibilitou a formação de
um mercado de capitais financeiros globalizado e altamente volátil, que, embora
movimente uma fração diminuta dos volumes que são transacionados nos mer
cados de capitais dos países industrializados, tem-se constituido na maior dor de
cabeça dos bancos centrais, em função de sua capacidade de realizar ataques
especulativos contra as moedas nacionais.

Esses fatos e números dão uma idéia precisa da crescente importância
dos fluxos comerciais e de capitais para a economia mundial. Eles não revelam,
no entanto, que essa faceta da globalização econômica é ainda, em certo sentido,
nada mais do que uma ação entre amigos, na medida em que o comércio e os
fluxos internacionais de capitais são extremamente concentrados no âmbito dos
países índustrializados e de um seleto grupo de economias emergentes. Cerca de
61 % de todo o comércio mundial ocorre entre os paises de alta renda. Por outro
lado, 70% de todos os novos investimentos diretos estrangeiros realizados acada
ano são destinados a países industrializados. Os restantes 30% são direcionados
ao resto do Mundo, sendo que a China e as nações do Sudeste Asiático se apro
priavam, em 1995 e 1996, de mais da metade dessa parcela.

A outra faceta da globalização econômica foi provocada pela revolução
tecnológica no campo da microeletrônica, da informática e das telecomunica
ções, que produziu impactos marcantes nas últimas duas décadas, quer no nível
das empresas, quer na organização dos mercados.

Em primeiro lugar, a introdução de tecnologias da informação nos pro
cessos produtivos, ao lado da disseminação de nOvas técnicas de administração
da produção, foram responsáveis por uma verdadeira revolução nos padrões de
organização do trabalho industrial. Essa mudança foi detonada, em grande par
te, pelas crescentes flexibilidade e precisão adquiridas pelas máquinas-ferramenta
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para a realização de um conjunto muito mais amplo de tq[efas, da qual os exem
plos de automação de etapas inteiras do processo prodútivo são casos polares.
Em decorrência, muitas tarefas, antes executadas de forma parcial por Irabelha
dores manuais especializados, passaram a ser realizadas de forma integrada e
qualitativamente diversa. Conseqüentemente, muitas ocupações tradicionais es
tão sendo eliminadas e substituídas por outras, mais abrangentes e complexas,
que exigem do trabalhador, além de habilidade e destreza manuais, t1exibilidade
e capacidade de adaptação.

Em segundo lugar, está-se alterando radicalmente a maneira pela qual as
empresas se relacionam com seus consumidores. A liberalização comercial e o
acesso barato e generalizado à informação contribuíram não só para que os con
sumidores adquirissem um maior conhecimento dos mercados de produtos dos
outros países, acarretando Uma maior sincronização de demandas, como tam
bém para uma maior homogeneização de gostos e preferências nos diversos
mercados nacionais, abrindo, assim, espaço para uma maior padronização da
oferta de produtos e serviços.

Finalmente, mudaram também as relações das empresas com seus forne
cedores. A terceirização de serviços e a adoção de técnicas de redução de esto
ques de insumos são efeitos conhecidos desse processo. Um desenvolvimento
ainda mais importante, no entanto, por estar diretamente relacionado com os
fluxos comerciais e de capitais, é a mudança de estratégia das empresas multina
danais, no sentido de coordenar atividades antes geograficamente dispersas, com
o objetivo de ampliar a competitividade do grupo em termos mundiais. Ao con
trário da atitude que predominava nas décadas de 50 e 60, quando as empresas
multinacionais estabeleciam subsidiárias em mercados locais, destinadas a pro
duzir bens cujo ciclo de consumo já se havia esgotado no mercado da matriz, sua
estratégia atual abrange:

• a ampliação do nível de padronização de seus produtos, levando as sub
sidíárias a se especializar em determinadas etapas do processo produtivo, de
acordo com suas vantagens comparativas locais;

• a ampliação dos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvi
mento de tecnologias e produtos, com grau de dispersão geográfico limitado
pela qualificação da mão-de-obra e por outras variáveis, tais como o nivel de
interação entre universidade e as empresas;

• a utilização de fusões ou aquisições de companhias locais, para assegu

rar o acesso a mercados-chave;
• o recurso a empréstimos intra-companhia, que possibilita que subsidiá

rias lucrativas financiem disputas pelo mercado em outros países;
• a redução do prazo de lançamento dos produtos nos mercados nacio-

para a realização de um conjunto muito mais amplo de tq[efas, da qual os exem
plos de automação de etapas inteiras do processo prodútivo são casos polares.
Em decorrência, muitas tarefas, antes executadas de forma parcial por Irabelha
dores manuais especializados, passaram a ser realizadas de forma integrada e
qualitativamente diversa. Conseqüentemente, muitas ocupações tradicionais es
tão sendo eliminadas e substituídas por outras, mais abrangentes e complexas,
que exigem do trabalhador, além de habilidade e destreza manuais, t1exibilidade
e capacidade de adaptação.

Em segundo lugar, está-se alterando radicalmente a maneira pela qual as
empresas se relacionam com seus consumidores. A liberalização comercial e o
acesso barato e generalizado à informação contribuíram não só para que os con
sumidores adquirissem um maior conhecimento dos mercados de produtos dos
outros países, acarretando Uma maior sincronização de demandas, como tam
bém para uma maior homogeneização de gostos e preferências nos diversos
mercados nacionais, abrindo, assim, espaço para uma maior padronização da
oferta de produtos e serviços.

Finalmente, mudaram também as relações das empresas com seus forne
cedores. A terceirização de serviços e a adoção de técnicas de redução de esto
ques de insumos são efeitos conhecidos desse processo. Um desenvolvimento
ainda mais importante, no entanto, por estar diretamente relacionado com os
fluxos comerciais e de capitais, é a mudança de estratégia das empresas multina
danais, no sentido de coordenar atividades antes geograficamente dispersas, com
o objetivo de ampliar a competitividade do grupo em termos mundiais. Ao con
trário da atitude que predominava nas décadas de 50 e 60, quando as empresas
multinacionais estabeleciam subsidiárias em mercados locais, destinadas a pro
duzir bens cujo ciclo de consumo já se havia esgotado no mercado da matriz, sua
estratégia atual abrange:

• a ampliação do nível de padronização de seus produtos, levando as sub
sidíárias a se especializar em determinadas etapas do processo produtivo, de
acordo com suas vantagens comparativas locais;

• a ampliação dos investimentos em atividades de pesquisa e desenvolvi
mento de tecnologias e produtos, com grau de dispersão geográfico limitado
pela qualificação da mão-de-obra e por outras variáveis, tais como o nivel de
interação entre universidade e as empresas;

• a utilização de fusões ou aquisições de companhias locais, para assegu

rar o acesso a mercados-chave;
• o recurso a empréstimos intra-companhia, que possibilita que subsidiá

rias lucrativas financiem disputas pelo mercado em outros países;
• a redução do prazo de lançamento dos produtos nos mercados nacio-



nais, como forma de amortizar rapidamente os elevados custos com pesquisa e,
desenvolvimento, em um contexto de produtos de ciclo curto.

Todos esses processos - a elevação dos f1uxos comerciais e de capit~is,

ao lado da reestruturação produtiva e dos mercados - abrem novas perspectivas
e oportunidades em escala mundial, mas certamente não se constituem em ga
rantia de um novo ciclo de bonança e prosperidade, especialmente quando se
analisa o caso dos países em desenvolvimento. Sua integração ao seleto clube de
países que se beneficiam dos efeitos da gíobalização depende da conjunção de
uma série de requisitos de natureza interna - econômicos) políticos e institucio
nais - e da percepção, por parte da chamada comunidade intemacional, de que
oferecem baixo risco para seus investimentos. Na prática, portanto, ainda duran
te longos anos a globalização econômica continuará a ser um fenômeno mais
excludente que integrador.

No entanto) se para a maioria dos países a globalização passará ao largo)
há um pequeno grupo de nações que, em função do tamanho de seu mercado, de
sua posição estratégica como fornecedor de insumos ou devido a seu parque
industrial já instalado, serão inevitavelmente absorvidos por essa nova econo
mia mundial. O Brasil, ao lado da China, da Índia, da Indonésia e da Rússia, é,
segundo o Banco Mundial, um dos países que irão "provavelmente redesenhar o
mapa econômico mundial ao longo dos próximos vinte e cinco anos"J. Essa é,
sem dúvida, uma observação lisonjeira, mas que não exclui a economia brasilei
ra - e seus trabalhadores - dos riscos de um processo mal conduzido de integra
ção à economia mundiaL

2. A glohlllizlIçtio e os Imh«l/llIdores
Em que medida a globalização econômica afeta diretamente a vida dos

2,5 bilhões de trabalhadores do planeta? Quais são os impactos - positivos e
negativos - que a intensificação dos fluxos internacionais de mercadorias, servi
ços e capitais produzem sobre o emprego? Será a introdução de novas tecnologi
as e sistemas produtivos responsável por uma nova era de crescimento sem gera
ção de empregos?

A resposta à primeira pergunta é simples, mas surpreendente. Por um
bom periodo de tempo, talvez por décadas, a globalização não produzirá qual
quer efeito direto sobre a maior parte da População Economicamente Ativa
PEA mundial. Cerca de 835 milhões de trabalhadores dos países de baixa
renda, além de uma parcela expressiva de 185 milhões de pessoas dos paises

JThe WorId Bank. "Global Economic Prospects and the Developing Countries'l,
Washington, De, 1997.
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de renda média, ainda estão envolvidos em algum tipo de produção agricola
familiar voltada basicamente para a própria subsistência.~Ademais, uma grande
proporção dos 570 milhões de ocupados no setor terciário, nas nações de
baixa e média rendas, está certamente inserida em atividades informais, que
pouca ou nenhuma relação têm com o comércio internacional de mercadori
as e serviços.

No entanto, para os cerca de 400 milhões de trabalhadores dos países
ricos e para uma elite da PEA dos paises em desenvolvimento, na qual se Inse
rem os trabalhadores industriais brasileiros, a globalização é um espectro que
assusta. Examinemos, a seguir, os principais temores dos trabalhadores em rela
ção ao fenômeno.

a) Comércio Internacional e Trabalho
Um efeito evidente do crescimento do comércio internacional é a amplia

ção do número de trabalhadores diretamente vinculados à produção de tradeables "
os bens e serviços sujeitos à competição em escala internacional. Existe, porém,
outro relevaute impacto de ordem qualitativa: à medida que se ampliam o comércio
internacional, os fluxos de investimentos, a integração produtiva entre subsidiárias
de multinacionais e a subcontratação em escala internacional, o grau de
interdependência entre os diversos mercados de trabalho nacionais tende a crescer.
Essa interdependência se manifesta no fato de que a determinação dos níveis de
emprego e de salário real, em nível nacional, passa aser influenciada pelo processo
de competição internacional.

O grau de competitividade de um país pode determinar, em um contexto
de liberalização comercial, a expansão ou a retração do nivel de emprego do
méstico. Esse diferencial de competitividade pode ser gerado por uma série de
fatores exógenos ao mercado de trabalho: tecnologia, política cambial, carga
tributária, custos de transporte etc, mesmo que os custos de mão-de-obra sejam
similares. Assim, o emprego pode ser fortemente influenciado, ao longo do pro
cesso de abertura comercial, pelas condições iniciais e pela rapidez com que a
economia nacional se ajusta à nova situação ditada pela concorrência internaci
onal.

Se, por outro lado, dois países concorrentes possuem diferenças signifi
cativas em relação ao preço do trabalho, mas estruturas de custos similares em
relação aos demais insumos componentes de um produto em particular, a ten
dência será a de que, no futuro, haja uma convergência dos salários reais entre os

40S trabalhadores diretamente vinculados à produção de tradeables ainda são, no
entanto, minoria na PEA mundial.
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40S trabalhadores diretamente vinculados à produção de tradeables ainda são, no
entanto, minoria na PEA mundial.



dois países, para algum ponto intermediário 5. No entanto, pa presença de algum
tipo de rigidez à queda dos salários reais no país de salá~ios mais elevados, a
conseqüência será a queda no nível de emprego.

De uma maneira esquemática, pode-se afirmar que o problema que aflige
os trabalhadores dos setores produtores de tradeables, nos paises em desenvol
vimento, é o baixo grau de competitividade sistêmica de suas economias, en
quanto os trabalhadores dos paises industrializados têm a temer, basícamente, a
competição - que julgam desleal - com a mão-de-obra mais barata do Terceiro
Mundo. Na realidade, porém, o perigo que ronda a força de trabalho das econo
mias em desenvolvimento - principalmente as que estão abandonando modelos
de substituição de importações ou regimes de planificação central- é mais con
creto do que o fantasma que assusta os trabalhadores dos países ricos.

Os países subdesenvolvidos partem para o jogo da globalização econô
mica em condições macroeconômicas e infra-estruturais inadequadas e têm que
realizar o ajuste de suas economias enquanto promovem a liberalização comer
ciaI. Muitas vezes - como é o caso do Brasil- a abertura comercial é realizada
em condições de sobrevalorização da moeda nacional, fator que, se contribui
para a estabilização de preços, agudiza a concorrência internacionaL Ademais, o
processo de adequação da infra-estrutura de transportes, portuária, de energia,
de telecomunicações, etc, indispensável para a redução do "custo-país", deman
da o prazo necessário para a elevação da poupança interna, que pode levar anos
ou décadas.

É por esses e outros motivos que instituições multilaterais, como o FMI e
O Banco Mundial, embora recitem à exaustão o mantra de que a globalização
levará os países em desenvolvimento, em última instância, a uma nova era de
prosperidade, não deixam de advertir que, no CUlto prazo, o processo de ajuste
pode ser doloroso para os trabalhadores, pois é capaz de gerar desemprego, que
da de salários reais e infonnalização, antes de uma recuperação do mercado de
trabalho.

Mas, e quanto aos trabalhadores do Primeiro Mundo? Não teriam eles
razões concretas para protestar contra a concorrência de produtos, nos quais es
tão embutidos custos de mão-de-obra que refletem padrões de proteção ao traba

lho inferiores ao de seus países ou mesmo inexistentes? Não seria a crescente
desigualdade salarial observada nos países da OCDE causada justamente pela
globalização da economia?

Para alguns analistas de peso, a resposta é negativa ou, pelo menos, a

50 mesmo aconteceria se o custo da mão~de-obra for determinante, em nível
internacional, na formação do preço de um produto.
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importância da globalização deve ser relativizada. Paul Klf.Jlgman 6, ao analisar a
piora da distribuição de renda nos EUA, durante a década de 80, levanta a questão
de que a maior parte do comércio internacional daquele pais é feito com outras
nações que pagam salários quase iguais ou até maiores que os seus, citando um
estudo que calcula que os trabalhadores de um típico parceiro comercial recebem
quase 90% do salário dos americanos. Além disso, outro estudo demonstra que as
importações americanas de paises de baixos salários saltaram de 2% do PIB, em
1969, para apenas 2,7% do Produto americano, em 1990. Outro estudo citado pela
OIT 7 mostra queo efeito conjunto das importações e das imigrações só explica,
no máximo, 15% do aumento dos diferenciais de salários entre trabalhadores ame
ricanos com segundo grau e curso universitário, acontecido entre 1980 e 1988.

b) Fluxo internacional de capitais e trabalho
O crescimento do fluxo internacional de capitais - seja sob a forma de

investimento direto estrangeiro, capital de empréstimo ou portfoiio - é saudado
como uma das facetas da globalização que traz as melhores perspectivas para os
trabalhadores dos paises em desenvolvimento. Afinal, um dos principais pontos
de estrangulamento dessas economias é a insuficiente taxa de poupança domés
tica que, no longo prazo, é o obstáculo principal ao aumento do investimento
agregado e, por conseguinte, ao crescimento da produção e do emprego. Assim,
a entrada constante de capitais estrangeiros pode ser um elemento vital para fi
nanciar esse acréscimo no nível de investimento.

A questão básica, no entanto, é que, embora o fluxo de capitais para os
países em desenvolvimento esteja crescendo continuamente, seu principal desti
no ainda é o Primeiro Mundo. A razão para isso é simples: os fluxos comerciais
também são concentrados no mundo industrializado e as economias ricas ofere··
cem menos riscos aos investidores do que as em desenvolvimento. Diante disso,
as chamadas nações emergentes precisam lutar com unhas e dentes para atrair
capitais estrangeiros, especialmente sob a forma de investimentos diretos e em··
préstimos de longo prazo. Esse tipo de capital, por sua vez, só procura países que
considera de baixo risco, porque seu retomo só se dá no longo prazo.

A chamada comunidade financeira internacional, nesse sentido, conside··
ra de baixo risco um país que reúna estabilidade nos fundamentos macroeconô··
micos, estabilidade política e social, ligações sólidas com os mercados internaci-

6Krugman, Paul; Vendendo Prosperidade: Sensatez e Insensatez Econômica na
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onais, estabilidade nas regras de repatriação de lucros ~ de capital, boa infra
estrutura e mão-de-obra com qualificação adequada. É fácil ver, dados esses
requisitos, por que tão poucos países em desenvolvimento são aquinhoados'-com
parcelas desse fluxo internacional de capitais.

Será, no entanto, um fluxo constante de investimentos diretos estrangei
ros sempre garantia de criação de empregos nos paises hospedeiros? A resposta
seria afirmativa, se os recursos utilizados por empresas estrangeiras para a aqui
sição ou a fusão com empresas dos países anfitriões não fossem, também, conta
bilizados como investimento direto. Do ponto de vista de uma empresa individu
al, comprar uma outra finna representa investimento, na medida em que sua
capacidade de produção é ampliada. No nivel agregado da economia, entretanto,
essa aquisição - quando realizada com poupança doméstica - representa apenas
uma troca de propriedade, sem qualquer acréscimo ao estoque de capital exis
tente. O efeito liquido sobre o emprego pode ser neutro ou negativo, dependendo
se alguma reengenharia ou downsizing for aplicada na empresa comprada.

Se, no entanto, a aquisição é feita com poupança externa, o impacto sobre
a economia dependerá, em grande medida, do destino dado aos recursos finan
ceiros internalizados, Torne-se, por exemplo, o caso de um investimento direto
estrangeiro utilizado na aquisição de urna empresa pública, no âmbito de um
processo de privatização. Se o governo utilizar essa poupança externa para o
financiamento de gastos correntes de capital, o nível de emprego poderá crescer.
Caso, por outro lado, a destinação dos recursos externos auferidos com a priva
tização seja abater parcela da divida pública, os efeitos positivos sobre o investi
mento e o emprego serão indiretos e de longo prazo, via redução de taxas de
juros. No curto prazo, é provável que até haja queda no nível do emprego, pelo
enxugamento de quadros de pessoal de empresas públicas privatizadas.

As aquisições e fusões representam uma parcela importante do total de
investimentos diretos estrangeiros no âmbito dos países industrializados e a situ
ação não é muito diversa na maioria dos países em desenvolvimento - com a
provável exceção da China -, na medida em que grande parte dos recursos é
utilizada nos processos de privatização de empresas públicas e de aquisição de
empresas privadas 8. Assim, os efeitos líquidos sobre o nível de emprego de
uma onda de investimentos diretos estrangeiros pode ser menor do que se imagina.

8De fato, uma das principais tendências no processo de reorganização da produ
ção e dos mercados, causada pelaglobalização econômica, é o aprofundamento da centra
lização e concentração de capitais em escala mundial. Esse fato, no entanto, parece passar
despercebido aos economistas que fazem a apologia do comércio internacional, com base
em modelos de concorrência perfeita.
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e) Novas tecnologias c trabalho A

Será que estamos mesmo assistindo ao "'fim dos er'upregos"? Estaremos
entrando em uma era de "horror econômico", uma nova fase do capitalismo t;':rn
que "uma quantidade importante de seres humanos já não é mais necessária ao
pequeno número que molda a economia e detém o poder}} 9?

Dentre as teorias que ligam globalização a desemprego, a dos câmbios
tecnológicos é, sem dúvida, a mais popular c, em certo sentido, a mais confortá
vel para os governos. Seu caráter fatalista transforma o desemprego em uma
inevitabilidade. Os governos, em geral, gostam de problemas inevitáveis, pois,
desde que a população esteja convencida de que para eles não há solução, dimi
nuem as pressões para que algo seja feito no campo das políticas públicas.

Os argumentos de que a economia está vivendo um novo ciclo de cresci
mento sem geração de empregos são bastante conhecidos, mas vale a pena sinte
tizá-los. A idéia básica é a de que o modelo fordista de produção - um trabalha
dor para uma tarefa - vem crescentemente dando lugar a um sistema de produ
ção em que máquinas-ferramenta automatizadas realizam diversas tarefas simul
taneamente, cuja operação é controlada por menos trabalhadores, com um perfil
mais elevado de qualificação. A acelerada introdução desse novo modelo altera
a demanda por trabalho em favor de trabalhadores mais qualificados. Como o
perfil de qualificação da força de trabalho só se altera a longo prazo, porque
depende da elevação da escolaridade média, é criado um descompasso entre
oferta e demanda, responsável pela criação de um desemprego estrutural e pela
amplíação das desigualdades de renda. Além disso, a reorganização produtiva
das empresas, com o aumento da terceirização e da subcontratação, tende a am
pliar o número de empregos precários.

Existem, todavia, alguns pontos de cautela que merecem ser levantados
em relação à teoria do desemprego tecnológico.

Em primeiro lugar, é importante ter em mente que o impacto da introdu
ção de novos padrões tecnológicos s6 pode ser avaliado no longo prazo. A revo
lução da microeletrônica, da informática e das telecomunicações ainda é extre
mamente recente para que sejam analisados seus efeitos sobre o conjunto da
economia. Um paralelo pode ser traçado com o inicio da Revolução Industrial,
quando os artesãos propunham a destruição das máquinas de tear a vapor, tendo
em vista a enorme perda de ocupações geradas pela nova tecnologia sobre o
sistema de manufaturas. À medida, porém, que o padrão tecnológico gestado na
Revolução Industrial se espalhou por diversos setores e possibilitou a criação de
novos ramos de produção, a economia mundial viveu um ciclo de crescimento

9Forrester, Viviane, O Horror Econômico, São Paulo, UNESP, 1997, p. 27.
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que sustentou, por várias décadas, o ideal do pleno emprpgo.
Em segundo lugar, mesmo no curto prazo, os efeitos agregados das no

vas tecnologias são dúbios. Para utilizar um jargão típico dos economistas, a
elasticidade emprego-produto da economia deveria reduzir-se ao longo do tem
po, caso o novo modelo tecnológico fosse poupador de mão-de-obra. Em ou
tras palavras, a suposição implícita do argumento do crescimento sem empre
gos é a de que são necessárias maiores taxas de crescimento do produto para
assegurar uma mesma taxa de crescimento do c!TIprego. Surpreendentemente,
no entanto, as est,atísticas não parecem demonstrar essa tese. De acordo com a
OIT, "os dados mostram que, em vez de se tornar 'sem empregos', o cresci
mento tem, de/ato, se tornado mais intensivo em trabalho; o ritmo de criaçao
de ocupações permaneceu constante [nos pafses industrializados] mesmo na
presença de taxas de crescimento fortemente reduzidas, nos anos 70 e 80" lO •

Ademais, estudos empíricos mostram que, em relação ao suposto aumento da
precariedade, "não há tendência clara e generalizada de redução do tempo de
emprego: em média, indivíduos atualmente empregados [nos países industria
lizadosJestão em seus empregos por 6 a 12 anos, dependendo do país, e essa
estatística não está declinando" I t •

Em terceiro lugar, a teoria do desemprego tecnológico desconsidera im
portantes variáveis de caráter demográfico e cultural, que explicam o fato de que
a força de trabalho dos paises industrializados cresceu, nos anos 70 e 80, em
ritmo mais elevado do que o crescimento do emprego. Uma delas é a entrada dos
baby-boomers no mercado, enquanto a outra diz respeito ao aumento da taxa de
participação feminina. Sempre que a força de trabalho cresce a taxas superiores
às do emprego, o desemprego tende, obviamente, a aumentar.

Finalmente, é importante salientar que, se devem ser feitas reservas em
relação ao papel das novas tecnologias na geração de desemprego nos países
industrializados, é preciso ter ainda mais cuidado quando se analisa a situação
das nações em desenvolvimento. É imensa a quantidade de fatores exógenos
que atuam sobre o mercado de trabalho, durante a fase de transição de um
modelo autárquico para outro baseado na integração econômica. É certo que a
aquisição de novas tecnologias é um deles, mas é difícil isolar, por exemplo,
seus impactos daqueles causados pelos ganhos de eficiência que devem ser
compulsoriamente adquiridos quando se desmonta um modelo econômico ba
seado na proteção indiscriminada da indústria nacional e dos trabalhadores do
setor formal.

lHILO, op.cit., p. 21.
"Idem, p. 35.
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3. Comentários fillais /',
Oobjetivo deste artigo foi o de apontar, sinteticamente, as principais rela

ções entre os principais aspectos econômicos da globalização e os mercados. de
trabalhos dos paises industrializados e das nações em desenvolvimento.

A primeira constatação é a de que a globalização econômica, por ser um
fenômeno ainda restrito aos países industrializados de alta renda e a um pequeno
grupo de economias emergentes, pouco fará para alterar a sítuação da maior
parcela da População Economicamente Ativa do planeta, que ainda se encontra
envolvida em ativ.idades econômicas realizadas à margem dos mecanismos de
mercado. Cabe, aqui, no entanto, fazer uma qualificação importante. É provável
que, em função de não reunirem condições adequadas para se beneficiarem ime
diatamente dos bônus da globalização, a maior parte dos países em desenvolvi
mento passará ao largo desse processo de integração econômica internacional.
Com isso, embora seus trabalhadores não sejam afetados em termos absolutos, é
provável que se amplie a distãncia entre estes e a força de trabalho dos países
desenvolvidos, do ponto de vista da qualidade das ocupações e dos niveis de
remuneração.

Um segundo ponto analisado neste artigo foi o de que as informações
disponíveis e a experiência histórica não corroboram, a priori, as teorias fatalis
tas de que um novo padrão tecnológico estaria necessariamente lançando a eco
nomia mundial a um novo ciclo de crescimento caracterizado pelo baixo poder
de geração de empregos.

Finalmente, enfatizamos que a lista de novos candidatos ao ingresso ime
diato no seleto clube da economia globalizada·tende a ser muito pequeno, na
medida em que alguns requisitos básicos - tamanho de mercado, infra-estrutura,
qualificação da força de trabalho - precisam estar presentes. Alguns desses paí
ses - o Brasil é um deles - são importantes demais, do ponto de vista estratégico,
para serem deixados de lado do processo de globalização. Embora isso não deixe
de ser uma vantagem, pode transformar-se em um pesadelo para seus trabalha
dores, durante a fase de transição de um modelo de substituição de importações
para outro mais aberto e competitivo.

Neste contexto, é importante ter em mente que os Estados nacionais ain
da desempenham um papel fundamental na determinação dos rumos da econo
mia, embora alguns graus de liberdade tenham sido perdidos, à medida que se
ampliam os fluxos comerciais e de capitais em escala mundiaL Conseqüente
mente, os paises em desenvolvimento, ao contrário do que parece ser a percep
ção geral, ainda possuem autonomia para determinar a forma e o ritmo de inser
ção de suas economias no processo de globalização, dentro de critérios e objeti
vos que lhes sejam mais adequados.
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Não existe, portanto, uma receita de bolo aser segt}:.ida de maneira padro
nizada por todos os países ao longo do processo de reestruturação de suas econO
mias, por mais que organismos multilaterais, como o FMI ou o Banco Mundial,
nela insistam à exaustão. Neste sentido, é sempre possível definir políticas naci
onais que, mesmo sem perder de vista os objetivos prioritários de estabilização
econômica e elevação da competitividade sistêmica da economia, levem em con
sideração a necessidade de reduzir os custos, para os trabalhadores, associados
ao processo de liberalização comercial. Tais estratégias, além das tradicionais
políticas passivas e ativas para o mercado de trabalho, deveriam incluir uma
nova política industrial, de natureza seletiva, capaz de oferecer proteção transi
tória e declinante, no tempo, a ramos de atividade e setores que tenham vanta
gens comparativas ou importância para o emprego agregado da economia.
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