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O “Efeito Trump” na 
América Latina e no Brasil

Em 20 de Janeiro de 

2017, Donald Trump 

tomou posse como 45º 

presidente dos EUA

Apesar de muitos ana-
listas terem defendido 
a possível diferença 

entre o discurso de campanha 
e as ações efetivamente ado-
tadas na condição de eleito, o 
que se tem observado é que 
as promessas de campanha 
estão sendo gradativamente 
cumpridas, visto que Trump 
vem implementando medidas 
polêmicas, como a construção 
do muro na fronteira com o 
México e a retirada dos EUA 
do Tratado Transpacífi co, que 
é um acordo de livre comércio 
com os países do Pacífi co cujas 
discussões se iniciaram no go-
verno de Barack Obama.

As medidas confi rmam uma 
tendência de aumento do pro-
tecionismo comercial na maior 
economia do mundo, com uma 
série de refl exos para os países 
emergentes, com destaque 
para a América Latina. Desde a 
campanha eleitoral até a posse 
e já no início do mandato, o 
presidente Donald Trump vem 
adotando uma narrativa econô-
mica individualista e fechada, 
que vai na contramão dos 
princípios modernos de eco-
nomia internacional, que tem 
como preceito fundamental as 
relações comerciais bilaterais, 
multilaterais ou em bloco que 
sejam benéfi cas para os seus 
países membros. 

Adicionalmente, adotou, 
como pano de fundo, um dis-
curso beligerante com seus 
principais parceiros econô-
micos, sem aparente respaldo 
técnico e ancorado em obje-
tivos populistas de satisfazer 
seu eleitorado, com ênfase 
para os produtos de origem 
mexicana e chinesa, cuja pro-
dução “tira emprego dos traba-
lhadores estadunidenses”. As 
afi rmações vão na contramão 
de teorias de comércio que 
mostram exatamente o con-
trário. A teoria das vantagens 
comparativas, desenvolvida 
por David Ricardo em 1817, 
mostra justamente os ganhos 
que os países têm com o livre 
comércio e a especialização de 
acordo com a produtividade de 
cada um dos países.

Nesse cenário, desde a 
eleição de Trump, o peso 
Mexicano se desvalorizou de 
forma acentuada. O governo 
dos EUA, principal parceiro 
comercial do México, anunciou 
incremento signifi cativo nos 
impostos com o país vizinho, o 
que gerou impactos negativos 
na bolsa de valores mexica-
na, resultando em queda de 
quase 30% no valor das ações 
negociadas. 

Empresas multinacionais já 
adiaram decisões e aguardam 
para realizar investimentos no 
México, uma vez que a incerte-
za econômica não é favorável 
ao ambiente de negócios. 

Em períodos de incerteza 
econômica, os mercados ten-
dem a ser mais cautelosos, 
visto que uma variável impor-
tante, para que seja possível 
mensurar as perspectivas de 

crescimento e desenvolvimen-
to de um país ou região, é a 
política econômica adotada por 
determinado país, que neste 
caso é a maior economia do 
mundo. Vale ressaltar também 
que as mudanças e a incerteza 
sobre o futuro da economia 
estadunidense geram refl exos 
especialmente importantes 
para toda a América Latina, 
tendo em vista a proximida-
de geográfi ca, entre outros 
aspectos.         

No Brasil, como se já não 
fosse sufi ciente o ambiente 
político-econômico deterio-
rado após uma série de dese-
quilíbrios macroeconômicos 
como a infl ação, défi cit fi scal 
e desequilíbrio externo, cuja 
correção parcial já resultou 
em dois anos consecutivos de 
queda no produto, a política 
de Donald Trump pode surtir 
efeitos negativos, pois os EUA 
constituem o segundo maior 
parceiro comercial do Brasil, 
atrás apenas da China.

Historicamente, os republi-
canos são considerados liberais 
em termos econômicos, o que 
aumentaria as possibilidades 
de transações comerciais. No 
entanto, Donald Trump, com 
o objetivo de reduzir o défi cit 
das transações comerciais com 
o resto do mundo e, diante da 
crença de que irá preservar 
empregos em seu país, tende 
a impor restrições ao comér-
cio, inclusive com o Brasil. De 
uma forma geral, as restrições 
econômicas mais signifi cativas 
devem acontecer ao longo de 
2017, o que sugere especial 
atenção neste ano. 

Ainda que os países citados 
no discurso de forma mais 
recorrente sejam o México e 
a China, o aumento do prote-
cionismo dos EUA em relação 
a China implica que, prova-
velmente, a China demandará 
uma quantidade menor de 
matérias-primas que importa 
do Brasil, com reflexos na 
balança comercial brasileira. 
O aumento do protecionis-
mo dos EUA pode resultar, 
também, em uma tendência 
ao protecionismo em outros 
países, com refl exos também 
negativos para a economia 
brasileira. 

A única possibilidade de 
benefícios para o Brasil ocor-
reria em um eventual cenário 
de substituição, pelos EUA, 
de importações do México e 
da China por importações de 
produtos brasileiros, ou por im-
portações de matérias-primas 
do Brasil em caso de desloca-
mento da produção da China 
e do México para o território 
estadunidense. Nesse contex-
to de incertezas presentes e 
futuras, resta torcer para que 
os efeitos da política econômi-
ca na principal economia do 
mundo sejam benéfi cos para 
a economia brasileira.

(*) - Professor Doutor do Mestrado 
Profi ssional em Economia e 

Mercados da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie e 

Pesquisador do Centro Mackenzie de 
Liberdade Econômica.

(**) - Economista, Mestre em 
Administração de Empresas e 

Mestrando em Economia e Mercados 
da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.

Pedro Raffy Vartanian (*)
e Hugo de Souza Garbe (**)

Assistência 
de sindicato 
a trabalhador 
demitido

Tramita na Câmara dos De-
putados o projeto do deputado 
Uldurico Junior (PV-BA), que 
amplia a assistência de sindi-
cato ou Ministério do Trabalho 
a todo trabalhador durante a 
demissão. Atualmente, a Con-
solidação das Leis do Trabalho 
prevê essa assistência apenas 
a empregados com mais de 
um ano de serviço. Segundo 
o autor da proposta, essa é 
uma reivindicação antiga dos 
trabalhadores. 

“Eles se sentem desampa-
rados quando há a rescisão 
contratual antes de completar 
um ano de trabalho”, afi rmou. 
Não se justifi ca, na opinião 
de Uldurico Junior, excluir o 
empregado que trabalhou dois 
ou dez meses dessa assistência. 
A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Trabalho; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

A cobrança de contribuição 
sindical dos servidores e em-
pregados públicos pode deixar 
novamente de ser obrigatória. 
Projeto do senador Sérgio Pe-
tecão (PSD-AC) busca reverter 
a recente instrução normativa 
do Ministério do Trabalho que 
determinou o recolhimento da 
contribuição, que representa 
o valor pago por um dia de 
trabalho ao ano e que já é paga 
pelos empregados na iniciativa 
privada.

Uma das atribuições do Con-
gresso é sustar atos normativos 
do Executivo que ultrapassem 
o poder regulamentar. Para 
Sérgio Petecão, o Ministério 
do Trabalho não poderia ter 
editado a norma porque a 
relação empregatícia dos ser-
vidores públicos não é regida 
pela CLT. Permitir que esse tipo 
de matéria seja regulamentada 
por órgão do Poder Executivo, 
segundo o senador, fere a auto-

Senador Sérgio Petecão (PSD-AC).

As emendas já apresentadas à 
reforma da Previdência buscam 
manter as regras atuais ou 
reduzir as exigências para 
professores, trabalhadores 
rurais, idosos e defi cientes 
pobres, e mineradores

Além disso, uma emenda apresentada 
por 20 deputados de sete partidos 
faz uma mudança signifi cativa nas 

regras propostas pelo governo em relação 
aos trabalhadores em geral.

Esta emenda, segundo o deputado Paulo 
Pereira da Silva (SD-SP), um dos propo-
nentes, reduz a idade mínima da proposta 
de 65 anos para ambos os sexos, para 60 
anos para homens e 58 para mulheres. O 
aumento de 15 para 25 anos de contribuição 
seria válido apenas para quem começar a 
contribuir após a promulgação da emenda. 
O deputado explicou que também o cálculo 
do benefício não seria igual ao atual, mas 

Paulo Pereira da Silva propôs reduzir a 

idade mínima para aposentadoria.

Os municípios geradores 
de energia elétrica serão 
benefi ciados com o aumento 
no valor de arrecadação do 
ICMS. É o que estabelece lei 
sancionada pelo presidente 
Michel Temer. O projeto é de 
autoria do senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE), 
relator da Comissão Especial 
para o Aprimoramento do 
Pacto Federativo, e tem o 
objetivo de compensar a perda 
de receita dos municípios com 
usinas hidrelétricas instaladas 
e que foram afetados pela MP 
que reduziu as tarifas vigentes 
de energia elétrica.

A Lei 12.783/2013, prove-
niente da conversão da MP, 
ofereceu às concessionárias 
de geração de energia elétrica 
a possibilidade de prorrogar a 
concessão mediante redução 
das tarifas praticadas e, por-
tanto, também das receitas 
das empresas. O texto do 
projeto destaca que a aplica-
ção da lei resultou na queda 
de até 70% do preço de venda 

Fernando Bezerra Coelho foi o autor da proposta.

Brasília - O deputado Lelo 
Coimbra (PMDB-ES) informou 
na sexta-feira (24), por meio 
de sua assessoria que aceitou 
o convite do presidente Michel 
Temer para ocupar a liderança 
da maioria na Câmara. A indica-
ção de Lelo para a vaga é mais 
uma forma de Temer acomodar 
integrantes da bancada do 
PMDB da Câmara descontentes 
com a divisão de espaço dentro 
do governo. 

O nome de André Moura (PSC-
SE), que era líder de governo na 
casa, também era cogitado para 
este posto. O cargo de líder da 
maioria deverá ser criado, uma 
vez que, ao contrário de como 
acontece no Senado, ele não exis-
tia. A escolha de Lelo ocorre um 
dia após a bancada do PMDB ser 
contemplada com a confi rmação 
do deputado Osmar Serraglio 
(PMDB-PR) para o Ministério 
da Justiça. 

Outra alteração na compo-
sição dos principais cargos do 
governo no Congresso defi nida 
nas ultimas horas é a ida de 
Aguinaldo Ribeiro (PP-PB) para 
liderança do governo na Câmara. 
A ofi cialização de Ribeiro tam-
bém deve ocorrer nas próximas 
horas ou dias (ABr).

Deputado Lelo Coimbra, novo 

lider da maioria na Câmara.

O governador do Rio de Ja-
neiro, Luiz Fernando Pezão, e 
o vice, Francisco Dornelles, en-
traram com recurso no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-RJ) 
contra a cassação de seus man-
datos. Os dois foram cassados 
pelo plenário do tribunal no 
início de fevereiro, por abuso 
de poder econômico e político. 
Na última segunda-feira (20), a 
decisão foi publicada no Diário 
da Justiça.

De acordo com o advogado 
Eduardo Damian, que defende 
os dois políticos, o recurso busca 
esclarecer possíveis contradi-

ções no processo. O TRE decidiu 
pela cassação por considerar 
que o governo fl uminense con-
cedeu benefícios fi nanceiros a 
empresas como contrapartida 
para doações posteriores à cam-
panha de Pezão e Dornelles, na 
eleição de 2014.

Ainda cabe recurso no Tri-
bunal Superior Eleitoral. Os 
dois podem permanecer em 
seus cargos até que o caso 
seja julgado pela corte. Caso 
sejam cassados em defi nitivo, 
uma nova eleição deverá ser 
marcada, conforme decisão do 
TRE (ABr).

Proposta em análise na Câmara regulamenta 
a profi ssão de aeroportuário. Pelo texto, será 
considerado trabalhador aeroportuário quem 
exercer função remunerada em empresas ou 
concessionárias de serviços aéreos em aero-
portos, aeródromos, helipontos e heliportos, 
bem como quem atuar em estações de ser-
viços de navegação aérea. Aeroportuário é 
o profi ssional que, não sendo aeronauta ou 
aeroviário, realiza:

- atividades de controle de embarque, de-
sembarque, segurança e controle de raios-X, 
exercidas em terminais de passageiros e em 
terminais de logística de carga; - atividades de 
manutenção da infraestrutura aeroportuária; 
- o controle administrativo de aeroportos, ae-
ródromos, helipontos e heliportos; - o controle 
e a fi scalização da área operacional, bem como 
a fi scalização de pátios, pistas e sinalização de 
aeronaves; - a navegação aérea, - atividades do 
setor comercial aeroportuário - a engenharia 

aeroportuária; - atividades de bombeiro aero-
portuário; e - atividades de apoio e suporte.

O projeto também considera aeroportuário 
o titular de habilitação técnica expedida pela 
Anac ou pelo Decea para prestação de serviços 
de proteção ao voo e navegação aérea. Autor da 
proposta, o deputado Aelton Freitas (PR-MG) 
lembra que a categoria de aeroportuários já 
conta com um Sindicato Nacional, o Sina, que 
a representa desde março de 1989, mantendo 
delegados sindicais em todos os aeroportos 
brasileiros. 

Freitas, entretanto, argumenta que os pro-
fi ssionais aeroportuários se ressentem pela 
falta de legislação que regulamente sua ativi-
dade. “Outros setores do segmento aéreo já se 
encontram regulamentados há anos”, disse o 
autor. O projeto tramita em caráter conclusivo 
e será analisado pelas comissões de Viação e 
Transportes; de Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).
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Emendas à Previdência benefi ciam 
professores, agricultores e idosos

melhor que o da proposta original.
“O governo propõe 51 pontos mais 1 

ponto por ano trabalhado, isso signifi ca que 
alguém teria que trabalhar 49 anos para 
poder ter a aposentadoria completa”, expli-
ca o parlamentar. “Nós estamos propondo 
começar com 60 pontos mais um ponto por 
ano trabalhado. Portanto, para ter a apo-
sentadoria integral seriam necessários 40 
anos”, acrescentou Paulo Pereira da Silva. 
Os deputados também propõem regras de 
transição que benefi ciem todas as pessoas 
que já estão contribuindo até a entrada em 
vigor da emenda constitucional. 

O governo quer benefi ciar apenas os 
homens que já estiverem com 50 anos ou 
mais e as mulheres com 45 anos ou mais. 
Eles cumpririam um pedágio de 50% do 
tempo que faltasse para a aposentadoria 
nas regras antigas. A intenção do grupo 
de deputados é exigir um pedágio de 30% 
para todos. A emenda ainda permite a 
acumulação de aposentadoria com pensão, 
mas limitada ao teto do INSS, hoje de R$ 
5.531,31 (Ag.Câmara).

Lei benefi cia municípios 
produtores de energia hidrelétrica

da energia. Com a redução do 
preço da tarifa, caiu a arreca-
dação do ICMS decorrente da 
distribuição de energia e sua 
respectiva partilha entre os 
municípios brasileiros.

O presidente da comissão 
do pacto federativo, Walter 
Pinheiro (PT-BA), explicou que 
a queda na arrecadação afetou 
principalmente aqueles municí-
pios que sediam as usinas hidre-
létricas que aderiram ao acordo 

de reduzir tarifas. O Brasil 
tem 175 municípios-sede de 
usinas hidrelétricas. Dezoito 
deles, como os municípios de 
Delmiro Gouvea, em Alagoas, 
e de Paulo Afonso, na Bahia, 
tiveram prejuízos reais com a 
mudança da lei. A cidade ala-
goana contabilizou perda de 
quase R$ 9 milhões entre 2014 
e 2015. Já o município baiano 
teve prejuízo de mais de R$ 12 
milhões (Ag.Senado).

Cobrança da contribuição sindical 
obrigatória de servidor

nomia dos entes federados.
O senador disse considerar 

injusto que  governo “faça festa” 
com o dinheiro dos servidores 
em um período de difi culdades 
fi nanceiras. Para ele, caberia 
ao Congresso, não ao Poder 
Executivo, a responsabilidade 
de legislar sobre o tema. “Pode-

rão ser recolhidos mais de R$ 
160 milhões para os cofres das 
centrais sindicais. Isso é muito 
dinheiro para tirar do bolso 
do trabalhador”, protestou. O 
projeto está na Comissão de 
Constituição e Justiça, onde 
aguarda a indicação de relator 
(Ag.Senado).

Projeto regulamenta profi ssão
de aeroportuário

Lelo Coimbra 
aceita convite 
para liderança 
da maioria na 

Câmara

Pezão e Dornelles entram 
com recurso contra cassação


