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Discurso acalma o mercado
Clique aqui para ver a notícia no site

Ao abandonar o tom agressivo da campanha eleitoral e se mostrar mais conciliador, o presidente eleito
dos Estados Unidos, Donald Trump, conseguiu aplacar o pânico inicial que tomou conta do mundo com
sua surpreendente vitória sobre a democrata Hillary Clinton. A Bolsa de Nova York abriu em queda, mas
se recuperou, e o índice Dow Jones teve alta de 1,34%. No Brasil, o Ibovespa perdeu 1,40% O discurso
conciliador do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, contrastando com sua retórica
agressiva durante a campanha, conseguiu aplacar, parcialmente, o pânico que abalou os mercados assim
que sua vitória foi anunciada. No geral, a reação foi mais discreta do que depois do voto decisivo do
Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia. Para os especialistas, o choque inicial, seguido de leve
recuperação, reflete a incerteza de quão radical Trump realmente será como chefe da nação mais
poderosa do mundo e até que ponto o Congresso tentará diluir suas propostas polêmicas. Na opinião de
Vladimir Fernandes Maciel, pesquisador do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica, a palavra-chave
é incerteza. “Existe o candidato disposto a restringir o comércio e o fluxo migratório e taxar importações
chinesas, com impacto negativo para o mundo porque propõe encolher os Estados Unidos”, avalia. “E
existe o presidente, cercado de políticos e secretários do partido republicano, que ganhou maioria nas
duas Casas do Congresso. Se eles tiverem condições políticas, vão segurar o Trump dos excessos ”,
emenda. Para Rubens Penha Cysne, professor da Fundação Getulio Vargas (EPGE/FGV), há uma grande
ironia na vitória de Trump. “Um elemento é irrefutável, que é a volatilidade dos mercados no curto prazo.”
Ela virá na esteira das promessas de campanha, de proteção comercial, redução de impostos e de
acordos de comércio. “Mas será que ele vai cumprir parte, tudo, nada ou fazer exatamente o contrário do
que prometeu?”, indaga. Cysne ressalta que, no discurso da vitória, Trump foi conciliatório, agradeceu e
elogiou a adversária democrata Hillary Clinton, com quem era extremamente agressivo na campanha.
Para o Brasil, o professor alerta que é preciso atenção. Trump defende aumentar as tarifas de
importação da China, que pode retaliar. “Uma eventual briga entre os dois maiores parceiros comerciais
do país não é, necessariamente, uma notícia ruim. O Brasil pode encontrar uma brecha para entrar no
vácuo que essa disputa vai deixar”, aposta. Que a maioria esmagadora da população mundial foi pega de
surpresa pelo resultado, não resta dúvida para Alexandre Espirito Santo, economista da Órama e
professor do Ibmec/RJ. “Os mercados financeiros, que geralmente se antecipam, não tinham precificado
essa hipótese”, afirma. Houve uma queda expressiva nos pregões da Ásia, os primeiros a reagir. Na
abertura, a Bolsa de Nova York também caiu. “Depois, os mercados mostraram recuperação porque o
resultado do Congresso foi favorável e vai ajudar o governo, Trump é um empresário e há percepção de
que possa facilitar negócios, e os investidores aproveitaram o forte sobe e desce para lucrar”, enumera.
No entender de André Perfeito, economista-chefe da Gradual Investimentos, apesar da surpresa e dos
distúrbios financeiros provocados pela reversão das expectativas, o resultado não é absurdo. “O mundo
entrou em aguda descoordenação política”, avalia. Perfeito calcula os riscos iminentes. “Fora o
retrocesso com a onda conservadora que ganha força, as linhas gerais econômicas de Trump podem ter
efeitos de curto prazo que precisamos observar de perto”, acrescenta. Entre eles, Perfeito destaca a
possível postergação da alta de juros dos Estados Unidos; o Banco Central brasileiro deve persistir no
discurso cauteloso, cortando apenas 0,25 ponto na taxa Selic; e algumas moedas de países
industrializados podem se apreciar contra o dólar, como foi o caso, durante a madrugada, como o iene, a
libra esterlina e o euro. “Se isso persistir, será uma mensagem do mundo ‘civilizado’ abandonando os
EUA”, assinala. Acordos bilaterais Para a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o comércio entre
Brasil e Estados Unidos não vai mudar. “Os EUA são o principal destino das exportações brasileiras. As
relações entre nossas economias e sociedades são fortes e nenhum governo trabalhará pelo seu
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enfraquecimento”, estima o presidente da CNI, Robson Braga de Andrade. “É preciso prestar mais
atenção às ações do que ao discurso. Vamos aguardar a montagem do novo governo para termos uma
bússola melhor sobre qual caminho os EUA tomarão”, avalia. Para a indústria, a prioridade é avançar na
agenda de acordos entre os dois países, de comércio e de investimento.
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