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contínua do lucro e da redução de custos, espe-
cialização, acumulação de capital, aversão ao 
risco, inovação e tudo o mais que tende a mar-
car a atividade empresarial quando o Estado se 
limita a garantir regras universais e prover os 
bens públicos mais essenciais ao bom funcio-
namento da economia de mercado e à proteção 
básica da vida e da liberdade dos cidadãos. Gas-
tança e intervencionismos regulatórios podem 
até funcionar no início, especialmente quando 
o país passa por uma recessão (o que não é o 
caso dos Estados Unidos neste momento). Nas 
relações internacionais, o líder populista traça 
um quadro repleto de injustiças, ameaças, apro-
veitadores e inimigos, em busca de apoio do-
méstico para avançar uma agenda isolacionista 
e confrontacionista: protecionismo comercial, 
desvalorizações competitivas do câmbio, deci-
sões unilaterais nos organismos internacionais 
e retórica crescentemente nacionalista para 
mobilizar o apoio político doméstico.

Apesar de contornos claramente populistas 
e nacionalistas, Trump ainda não dispõe de uma 
agenda clara sobre os objetivos que pretende 
alcançar e sobre os recursos e estratégias que 
usará para tanto. Por ora, o que temos para ana-
lisar é um conjunto de declarações restritas a 
140 caracteres sobre uma série de assuntos 
complexos, que são tão bombásticas quanto 
frouxas e inconsistentes entre si, feitas pelo 
próprio Trump via Tweeter. Vamos então assu-
mir que o nacionalismo econômico será a espi-
nha dorsal da agenda econômica dos anos 
Trump. Que ele buscará traduzir seus jargões 
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Passados pouco mais de dois meses 
desde a posse de Donald Trump, os 
leitores de todo o mundo já sabem que 

ele é um líder populista. Um populista se apre-
senta como um ser superior que não aceita ser 
cerceado pelos seres insignificantes com os 
quais disputa o poder — é homem forte, cora-
joso, decidido e que veio para redimir os inte-
resses e as necessidades dos mais fracos. Todo 
populista menospreza as instituições democrá-
ticas de seu país, que servem justamente para 
frear os arroubos autoritários de quem contro-
la o governo e as forças armadas. Despreza o 
Congresso e o Judiciário, pois são independen-
tes do governo e responsáveis por fiscalizá-lo e 
aprumá-lo sempre que se desviar do que diz a 
Constituição. E desdenha os políticos e os par-
tidos, preferindo apostar na lealdade direta do 
“povo”. Como sugeriu a revista The Economist 
em sua edição de 16 de fevereiro, Trump é um 
líder peronista: não é mera coincidência qual-
quer semelhança com a retórica de Vargas, 
Collor, Lula e Dilma, no Brasil, de Chávez e 
Maduro, na Venezuela, de Rafael Corrêa, no 
Equador, de Perón e Evita, de Néstor e Cristina 
Kirchner, na Argentina, entre tantos outros.

Na economia, um populista rejeita as reco-
mendações mais básicas sobre política econô-
mica e gestão pública, como a necessidade de 
manter em equilíbrio tanto o orçamento do 
governo quanto as transações correntes com o 
exterior. Favorece uma combinação de gastan-
ça generalizada com restrições às lógicas mais 
elementares da atividade econômica: busca 
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de campanha “make America great again” e 
“put America first” em políticas que resolvam 
problemas complexos de forma simples. 

Nos primeiros dias de seu governo, Trump 
retirou os Estados Unidos do Tratado Transpa-
cífico, um acordo, ainda não vigente, de harmo-
nização de regras sobre o comércio internacio-
nal, negociado ao longo dos oito anos do gover-
no de Barack Obama e que envolvia 12 países. 
Também ameaça retroceder em relação à Área 
de Livre Comércio da América do Norte, o Naf-
ta, acordo de preferências comerciais, em voga 
desde 1996, que liberaliza comércio e investi-
mentos com o Canadá e o México. Neste parti-
cular, cogitou elevar em 20% as tarifas de im-
portação sobre bens provenientes do México 
para ajudar a pagar pela construção de um 
muro na fronteira entre os dois países, uma de 
suas principais promessas de campanha. Ame-

açou punir importações provenientes de fábri-
cas de empresas americanas localizadas no 
exterior para desincentivar investimentos ex-
ternos e elevar o emprego no país. Trump ini-
ciou a revisão da política migratória com vistas 
a facilitar a prisão e a deportação de imigrantes 
ilegais, o que já está ocorrendo. 

Contra o manual
Todas essas medidas são o oposto do que acon-
selham os princípios econômicos mais elemen-
tares e podem ter impactos de médio e longo 
prazo muito negativos para o próprio país. Por 
exemplo, a crítica às importações e ao investi-
mento externo das empresas americanas des-
considera os enormes ganhos gerados aos cai-
xas das empresas, ao bem-estar dos consumi-
dores e à competitividade dos produtos e ser-
viços oferecidos por empresas dos Estados 

Unidos. O mesmo se poderia dizer do combate 
aos trabalhadores imigrantes, que permitem o 
aumento da eficiência e da competitividade das 
empresas estabelecidas no país.

Trump também falou em reverter a política 
de dólar forte, que prejudica as exportações dos 
Estados Unidos, particularmente manufatura-
dos, e favorece exportações do resto do mundo 
para lá. Juros e crescimento em alta, inevitavel-
mente, puxam o valor do dólar. De acordo com 
algumas análises, a crítica de Trump ao dólar 
forte indicaria sua disposição de enfraquecer 
deliberadamente a moeda, seja por meio de 
atuação direta no mercado de divisas, o que não 
promete bons resultados em razão do alto vo-
lume diário de transações (5 trilhões de dóla-
res), seja pressionando os governos das econo-
mias mais poderosas — Europa, China e Japão 
— a valorizarem suas moedas frente ao dólar. 
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Depois de nomear vários executivos de Wall 
Street para posições de comando na Casa Bran-
ca e no ministério, Trump iniciou a revisão da 
Lei Dodd-Frank de 2010, que reformou parcial-
mente o sistema financeiro americano após a 
crise de 2007-8. Para ampliar a oferta de crédi-
to aos empresários, Trump anunciou a intenção 
de liberalizar as restrições impostas pelo Con-
gresso ao sistema financeiro nacional, que ti-
nham o propósito de evitar riscos sistêmicos. 
Há o temor de que se restabeleça um ambiente 
regulatório semelhante ao que prevalecia antes 
da crise e que, muitos acreditam, ajudou que 
ela ocorresse. Uma coisa é certa: se a oferta de 
crédito e de investimentos produtivos crescer, 
como deseja Trump, sairá reforçado o cenário 
de juros em alta e dólar mais forte, ambos in-
desejados pelo presidente.

Quais os impactos esperados sobre o Brasil? 
No curto prazo, os impactos são neutros ou le-
vemente positivos, quando comparamos com o 
que tenderia a ocorrer caso as medidas elenca-
das acima não tivessem sido adotadas. Em par-
ticular, a saída dos Estados Unidos do TPP e a 
pressão sobre o México reduzem desvantagens 
reais ou potenciais enfrentadas por empresas 
brasileiras que exportam ou poderiam exportar 
para o mercado americano. Um eventual desvio 
de importações hoje provenientes do México 
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pode, potencialmente, beneficiar exportações 
de empresas localizadas no Brasil.

Do médio para o longo prazo é preciso con-
siderar que o impacto das políticas econômicas 
de Trump sobre o Brasil depende tanto das ca-
racterísticas dessa política quanto das respostas 
que a elas oferecerem o governo e os agentes 
econômicos. Como num jogo de xadrez, cada 
país busca realizar suas prioridades, ajustando 
sua estratégia às movimentações do adversário. 
O governo brasileiro vem adotando medidas 
fundamentais para restabelecer o equilíbrio das 
contas públicas e melhorar o ambiente de ne-
gócios. Essas medidas criam estímulos ao in-
vestimento produtivo, melhoram a confiança 
dos investidores e reduzem as perspectivas de 
inflação, juros e desemprego. As empresas que 
conseguirem passar pelo vale da mais longa e 
profunda depressão desde os anos 1930 estarão 
em melhores condições do que no passado re-
cente para tirar proveito de eventuais oportu-
nidades para atuar na economia global. Mas, 
para vencer a tendência protecionista de 
Trump, precisarão investir para ter preço e qua-
lidade competitivos, independentemente do 
câmbio, e marcas reconhecidas pelos consumi-
dores globais — algo que Embraer, Vale, Gerdau, 
Sadia, Alpargatas, Marcopolo, WEG, JBS e ou-
tras multinacionais brasileiras têm de sobra. 


