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O NACIONALISMO ECONÔMICO NO MUNDO PÓS-PANDEMIA1 2 

1. INTRODUÇÃO  

O nacionalismo econômico surgiu durante o processo de formação e consolidação dos principais 

Estados nacionais europeus no transcurso da era do capital mercantil ou capitalismo comercial, mais 

precisamente, entre os séculos XVI e XVIII. Caracterizado pela intervenção estatal com o intuito de 

estimular o desenvolvimento e fortalecimento da economia nacional, o nacionalismo econômico se 

converteu na principal política de desenvolvimento da Inglaterra, França e Holanda durante a Idade 

Moderna. No século XIX, Estados Unidos, Alemanha e Japão emularam esse modelo, combinando-o a 

outras políticas e, assim como as primeiras nações que o adotaram, alcançaram o desenvolvimento 

econômico. 

No decorrer do século XX, países latino-americanos, em destaque o Brasil, reproduziram, em 

termos, este modelo, obtendo um importante resultado econômico. A economia brasileira, por exemplo, 

superou o modelo primário-exportador e se tornou urbano- industrial, transformação traduzida na mudança 

na composição setorial do PIB em favor da indústria. A despeito dos resultados inferiores se comparado 

aos países atualmente desenvolvidos, é inegável os benefícios que o nacionalismo econômico, combinado 

a outras estratégias, trouxe às nações latino-americanas. Na América Latina, o nacionalismo econômico 

ficou conhecido como nacional-desenvolvimentismo e seu modelo foi descontinuado após o Consenso de 

Washington (BRESSER-PEREIRA, 2018). 

O processo de financeirização do sistema internacional, acelerado nas últimas décadas do século XX, 

principalmente após o segundo choque do petróleo, ganhou força na esteira do declínio do Welfare State e 

do crescimento das ideias neoclássicas conservadoras, oriundas da Escola de Chicago. A combinação de 

fortalecimento do capitalismo financeiro, aumento da penetração das teses neoliberais e o progresso 

paulatino da mundialização do capital provocaram uma mudança de paradigma nos modelos econômicos. 

As políticas nacionalistas perderam espaço frente ao avanço da globalização e do neoliberalismo durante 

os anos 1980. O Consenso de Washington marca a consolidação do neoliberalismo como ideologia 

 
 
 
 
1  Este artigo é fruto da evolução da pesquisa realizada sobre o nacionalismo econômico e o cenário mundial no pós-pandemia, 
a partir do trabalho preliminar apresentado no I Congresso de Direito Internacional e Relações Internacionais (I CODIRI) 
realizado de forma virtual no mês de novembro de 2020. 
 
2 Doutor em História Econômica (USP), economista (UFBA) e Professor Associado do IHAC/UFBA. E-mail: 
mguedesihac@gmail.com. 
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econômica e política predominante, com a incorporação gradativa das nações latino-americanas ao longo 

dos anos 1990. É neste contexto que a socialdemocracia e nacionalismo econômico desidratam no 

cenário internacional. 

Após duas décadas de hegemonia neoliberal e a eclosão da Crise de 2008, cujos efeitos sociais e 

econômicos foram bastante deletérios, um movimento contrário à globalização e ao neoliberalismo 

ganhou corpo em diversos países. Hasteando bandeiras nacionalistas e em flagrante oposição ao processo 

de desterritorialização dos capitais, do trabalho e das inversões na esfera produtivo-real, esse movimento 

cresceu como reflexo do recrudescimento da concentração da renda, da precarização do trabalho e do 

aumento do desemprego industrial, sobretudo em países que já possuíam uma estabilidade social e 

econômica maior, como, por exemplo, nos casos dos Estados Unidos e França. Os deslocamentos mais 

intensos dos investimentos externos diretos e do fluxo de capitais bem como o aumento substancial da 

participação chinesa nas cadeias globais de valor reposicionaram o centro dinâmico do sistema 

internacional, da esfera euro-estadunidense para a China e o Leste Asiático. Os desdobramentos dessa 

reconfiguração espacial da dinâmica produtiva e financeira se fez sentir em solo europeu e norte-

americano, cujos reflexos mais incisivos foram no mercado de trabalho e a queda ou estagnação da renda 

média dos trabalhadores. 

Essa combinação de fatores amplificou o movimento de descontentes com a globalização e o 

neoliberalismo. Este movimento se traduziu, por exemplo, no crescimento eleitoral da candidata 

nacionalista populista de extrema-direita Marine Le Pen e do seu partido Frente Nacional nas eleições 

francesas de 2017, e, de maneira mais contundente, na vitória eleitoral de Donald Trump nos Estados 

Unidos em 2016, com um discurso fortemente nacionalista. Na esteira desses acontecimentos, políticas de 

nacionalismo econômico voltaram a ganhar espaço nas agendas dos governos dos países centrais, ainda 

que não necessariamente vinculadas à partidos populistas ou nacionalistas extremados, como nos casos da 

Alemanha, França, Inglaterra e Japão, cujos governos eram moderados. 

A pandemia do novo coronavírus contribuiu para agravar o cenário social e econômico que já estava 

tensionado, uma vez que seus efeitos nocivos afetaram segmentos expressivos das populações, nos mais 

diversos países. A crise sanitária expôs a fragilidade do modelo econômico predominante no mundo, 

alicerçado nos pilares neoclássicos conservadores, amparado nos postulados da Escola de Chicago. O 

crescimento da intervenção do Estado na economia para socorrer empresários e trabalhadores se tornou 

um expediente urgente e necessário. Pacotes robustos de auxílio às pessoas e empresas foram ofertados 

com o intuito de mitigar os efeitos dramáticos da emergência sanitária e foram, em linhas gerais, exitosos. 

Liberais e conservadores, em geral, reconheceram a necessidade da intervenção estatal diante da crise 

pandêmica, porém apresentam sua discordância quanto ao prolongamento dessa estratégia no mundo pós-
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pandemia. Advogam que, após o fim da crise sanitária, os pressupostos neoclássicos conservadores devem 

retornar para o necessário e urgente ajuste fiscal com o objetivo de evitar uma explosão da dívida pública 

das nações que teria, como consequência, uma forte crise de confiança dos investidores internacionais, 

ameaçando os investimentos e, a reboque, os empregos e a retomada sustentada da economia. Defensores 

da agenda intervencionista, por sua vez, tendem a se posicionar pela permanência do protagonismo estatal, 

enquanto agente chave de sustentação das inversões, estimulando a demanda agregada e a recuperação do 

consumo das famílias e da formação bruta de capital fixo e dos estoques das empresas. 

É possível que o humor da sociedade com os ditames do neoliberalismo tenha se esgotado com a 

pandemia do Sars-Cov-2. Uma vez que, antes do descalabro sanitário, conforme mencionado, já se 

observava uma insatisfação crescente com a globalização e o neoliberalismo. Movimentos sociais em 

algumas nações importantes já pressionavam por um reposicionamento de suas economias na direção de 

um papel mais ativo do Estado e em defesa de políticas sintonizadas com o nacionalismo econômico. 

Acredita-se que, num quadro de agudização das tensões sociais e econômicas, por causa da crise sanitária, 

a tendência seja de pressão coletiva por um redirecionamento das políticas macroeconômicas no sentido 

de um maior suporte estatal às demandas da sociedade e de um cuidado mais intensivo com o 

fortalecimento nacional frente a um panorama mundial mais adverso. 

Nas próximas páginas, este texto buscará fazer uma reflexão sobre este possível cenário de 

recrudescimento do nacionalismo econômico no mundo pós-pandemia. Para desenvolver esta reflexão, o 

texto foi dividido em três partes além desta introdução e das considerações finais. Na primeira parte, o 

texto discorrerá, de maneira resumida e panorâmica, sobre a evolução histórica do nacionalismo 

econômico. A segunda parte abordará seu retorno na última década, concomitante ao crescimento de um 

movimento de crítica à globalização antes da eclosão da pandemia. Por fim, na terceira parte, o texto 

finaliza essa reflexão por meio da análise do crescimento do intervencionismo estatal para mitigar os 

efeitos sociais e econômicos provocados pela pandemia do novo coronavírus e o possível recrudescimento 

do nacionalismo econômico no mundo como consequência da agudização do quadro que existia antes da 

eclosão da emergência sanitária. 

BREVE ANÁLISE HISTÓRICA DO NACIONALISMO ECONÔMICO 
O nacionalismo econômico surgiu enquanto política econômica do mercantilismo o sistema 

mercantil, ainda na Idade Moderna. Se constituía numa política mais complexa e abrangente do que as 

demais que compunham o rol mercantilista, por compreender a necessidade de modernizar a estrutura 

produtiva interna visando ao desenvolvimento econômico e social nacional, contribuindo para o 

fortalecimento da nação face ao ambiente concorrencial nos mercados externos. Uma evidência 

contundente da vinculação do nacionalismo econômico ao sistema mercantil pode ser encontrada na obra 
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de Georg Friedrich List, primeiro pensador a sistematizar as ideias do nacionalismo econômico. Em sua 

obra Sistema Nacional de Economia Política, ele revela que a escola clássica, chamada por ele de “escola 

popular” estava acusando-o de ressuscitar o sistema mercantil. Adverte, no entanto, que se apropriara 

apenas das partes “válidas”, isto é, o princípio nacionalista presente no mercantilismo, como pode ser lido 

no trecho extraído abaixo (LIST, 1986, p. 5): 

Diria que a característica básica deste meu sistema reside na NACIONALIDADE. Toda a minha 
estrutura está baseada na natureza da nacionalidade, a qual é o interesse intermediário entre o 
individualismo e a humanidade inteira. [...] A escola popular tem-me acusado de procurar 
ressuscitar o (assim chamado) sistema “mercantil”. Entretanto, os que lerem meu livro verão que, 
em minha teoria, adotei apenas as partes válidas desse sistema tão decantado, rejeitando o que nele 
existe de falso [...] 
 

O termo “mercantilismo” não fora usado por List porque simplesmente ainda não existia, uma vez 

que fora criado pelos pensadores da Escola Histórica, no decorrer da segunda metade do século XIX 

(DEYON, 1973, p. 10), contudo torna-se evidente a vinculação entre o nacionalismo econômico e o 

sistema mercantil, reforçando a interpretação sobre sua origem histórica. List, em sua obra, faz uma defesa 

eloquente do nacionalismo econômico, se constituindo, de fato, no primeiro pensador a defendê-lo 

explicitamente. Na compreensão deste importante intelectual germânico, era tarefa da Economia Política 

promover o desenvolvimento econômico da nação, primado fundamental do nacionalismo econômico 

como pode ser lido no trecho extraído de sua obra (LIST, 1986, p. 123-124): 

 
[...] entre cada indivíduo e a humanidade inteira existe A NAÇÃO, com sua língua e literatura 
específicas, com sua origem e história, com suas maneira e costumes, leis e instituições, sendo que 
todos esses elementos reclamam existência própria, autonomia, aperfeiçoamento e continuidade 
para o futuro 
– acrescendo ainda que cada nação tem o seu território específico, uma sociedade que, unida por 
milhares de vínculos intelectuais e de interesses, se constitui em um todo independente, que 
reconhece a lei do direito para si mesma, e em seu caráter de unidade se opõe ainda a outras 
sociedades de tipo similar no que concerne à liberdade nacional, e, por conseguinte, nas atuais 
condições do mundo, só pode manter sua existência própria e sua autonomia por meio de sua 
própria força e de seus próprios recursos. [...] É tarefa da política civilizar as nações bárbaras, 
transformar as nações pequenas e fracas em nações grandes e fortes, e, sobretudo, garantir-lhes a 
existência e a continuidade. Constitui tarefa da Economia Política realizar o desenvolvimento 
econômico da nação e prepará-la para ser admitida na sociedade universal do futuro. 

 

Os princípios norteadores do nacionalismo econômico, como pode ser notado pelos excertos 

apresentados, já estavam presentes, tanto no sistema mercantil europeu moderno, quanto na obra de List. 

O mercantilismo, enquanto política econômica do absolutismo, visava ao fortalecimento e consolidação 

dos Estados nacionais europeus em formação e expansão, após o período feudal. O nacionalismo 

econômico se constitui, portanto, no braço do sistema mercantil voltado para a modernização e 
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transformação da estrutura produtiva vigente, por meio da proteção e dos incentivos aos agentes 

econômicos nacionais. 

Inglaterra, França e Holanda, as três principais economias da Idade Moderna, se constituem no 

melhor exemplo histórico de utilização do nacionalismo econômico em seus processos de 

desenvolvimento doméstico. Suas manufaturas nacionais foram protegidas e estimuladas por intermédio 

do Estado, a partir da perspectiva de que os ganhos comerciais advindos seriam fruto da combinação entre 

progresso manufatureiro e rendimentos crescentes de escala, como abordaram Chang (2004) e Reinert 

(2016). Naturalmente, cada nação possui suas idiossincrasias que tornam suas estratégias nacionalistas 

econômicas exclusivas, contudo, parece claro que, em linhas gerais, as economias inglesa, francesa e 

holandesa apresentaram algumas semelhanças basilares, como a presença importante e fundamental do 

Estado enquanto instituição responsável por fomentar o progresso material da nação e a adoção de uma 

política protecionista, tanto para a proteção às suas manufaturas, quanto pelo receio de que os 

desequilíbrios na balança comercial levassem ao empobrecimento da economia nacional. 

Quando comparados, o mercantilismo inglês foi o mais equilibrado dentre os três, dado que o 

francês teve forte intervencionismo estatal e o holandês foi, notadamente, mais liberal. O equilíbrio e 

moderação do mercantilismo inglês advém da precocidade de suas instituições políticas e sociais, fruto 

das revoluções liberais ocorridas ainda no século XVII, da maior autonomia intelectual, da revolução 

capitalista precoce no campo com as enclosures e do conservadorismo menos influente na elite rural 

(DEYON, 1973; LANDES, 1998). A estrutura política da sociedade britânica estava organizada de modo 

a favorecer o diálogo, por meio do debate entre os representantes dos mais diversos grupos sociais com 

assento no parlamento. Essa característica arejou o ambiente político inglês precocemente, se comparado 

às demais nações europeias com algum tipo de protagonismo durante a era moderna. 

O mercantilismo francês, por sua vez, foi inspirado nas teses e políticas de Jean- Baptiste Colbert 

(1619-1683), ministro das Finanças do rei Luís XIV. O colbertismo, como ficou conhecido, se caracterizou 

por um forte intervencionismo estatal, com controle rígido sobre os mais diversos ramos da economia, em 

destaque o setor manufatureiro. A despeito da rigidez e da amplitude do intervencionismo colbertista, ele 

foi bem sucedido, embora com resultados inferiores ao modelo inglês e ao holandês (DEYON, 1973; 

PRADA, 1978; CHANG, 2004; REINERT, 2016). 

O modelo holandês foi, sem dúvida, o mais liberal dentre os três da era do capitalismo mercantil. A 

posição de importante entreposto comercial e monetário combinados à força política da burguesia 

mercantil e financeira, levaram a Holanda a experimentar maior liberdade econômica (DEYON, 1973; 

PRADA, 1978; CHANG, 2004; REINERT, 2016). 
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Ainda assim, este modelo não deixou de adotar práticas mercantilistas semelhantes às praticadas por 

franceses e ingleses. Pode-se citar, por exemplo, as elevadas tarifas de importação sobre produtos 

estrangeiros e a intervenção estatal sobre a produção urbana, traduzida num conjunto de regulamentos e 

mecanismos de controle visando ao fortalecimento da estrutura produtiva nacional para enfrentar a 

concorrência inglesa e francesa (DEYON, 1978; HECKSCHER, 2007). 

O que se verificou na ascendência de franceses, holandeses e, principalmente, ingleses, sobre os 

demais povos na era do capitalismo comercial foi a adoção de um conjunto de políticas voltadas ao 

fortalecimento nacional frente às ameaças externas, econômicas ou militares. O Estado foi o ator principal, 

a despeito de atuar mais, como no caso francês, ou menos, como no caso holandês, e, por meio de uma 

série de medidas de nacionalismo econômico produziu os melhores resultados da Idade Moderna, 

catapultando o país mais eficiente e equilibrado dentre eles, a Inglaterra, ao posto de nação líder do sistema 

internacional a partir da segunda metade do século XVIII (KENNEDY, 1986). 

No século XIX, o desempenho econômico das cinco maiores potências do cenário internacional, 

Inglaterra, França, Áustria, Prússia (depois, Alemanha) e Rússia, estava diretamente relacionado ao 

nacionalismo econômico adotado internamente (KENNEDY, 1986; SARAIVA, 2008). Além destas, as 

nações que viriam a ser potências fundamentais para a compreensão da dinâmica do sistema internacional 

no século XX, os Estados Unidos e o Japão, se desenvolveram fortemente a partir da segunda metade do 

oitocentos ancoradas em princípios igualmente nacionalistas econômicos. À exceção do Império 

Austríaco, que declinou no decurso do século XIX, mas que somente veio a se esfacelar por completo 

após a Primeira Guerra Mundial, todas as demais nações foram exitosas em suas estratégias nacionalistas, 

alcançando o status de países centrais dentro da estrutura de poder político e econômico internacional, 

principalmente, a partir do século XX. 

O caso alemão, por exemplo, tem início quando os reinos germânicos, durante a Idade Moderna, 

procuraram emular a experiência holandesa com o objetivo de impulsionar o progresso econômico de suas 

economias (REINERT, 2016). A emulação dos países outrora mercantilistas e prósperos, foi o elemento 

convergente e norteador, em linhas gerais, do modelo econômico adotado pela Alemanha, Estados Unidos 

e Japão. A Alemanha e os Estados Unidos, por exemplo, disputaram com a Inglaterra, pioneira em termos 

de produção industrial, a primazia do sistema internacional já no final do século XIX. O Japão, por seu 

turno, iniciou um imperialismo na Ásia, amparado em forte política militarista e expansionista, fruto da 

sua modernização precoce (CHANG, 2004; MAURO, 1976; PRADA, 1978; REINERT, 2016; REZENDE, 

2008). 
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O caso alemão torna-se um cânone emblemático de nacionalismo econômico exitoso pela rápida 

ascensão do país. Medidas de Estado, como o incentivo à concentração bancária, estímulo à formação de 

cartéis, nacionalização da maior parte das ferrovias e investimentos robustos no ensino científico e 

tecnológico, podem ser elencados no rol de ações estatais do governo alemão (CHANG; 2004; MAURO, 

1976; REZENDE, 2008). A economia norte-americana também se reveste de uma importância singular, 

porque em pouco mais de um século, deixou um passado colonial para se posicionar entre as principais 

nações do sistema internacional. O seu modelo de nacionalismo econômico, traduzido em substancial 

progresso industrial e refletido na força e pujança do seu mercado interno, se tornaram objeto de estudo 

de autores como List, Daniel Raymond e Carey. List, mencionado no início deste tópico, se amparou no 

exemplo dos Estados Unidos e das economias germânicas sob a liderança da Prússia, após a união 

aduaneira, denominada de Zollverein, para defender entusiasticamente o protecionismo e o 

intervencionismo estatal que visavam à proteção dos interesses nacionais. Os pesquisadores 

estadunidenses Daniel Raymond e Carey outrossim se tornaram defensores do nacionalismo econômico 

sob o argumento central do amparo na observação dos fatos históricos (HUGON, 1995). 

O caso japonês, igualmente, se constituiu num interessante exemplo de desenvolvimento econômico 

acelerado a partir de um modelo nacionalista econômico. Mais uma vez, o Estado foi o principal 

protagonista, atuando nos mais diversos setores, como têxteis, cimento, fundição, minas, estradas de ferro, 

dentre outros; ademais, trouxe técnicos estrangeiros, enviou estudantes e operários para se aprimorarem 

em países mais avançados sob o ponto de vista tecnológico, estimulou a formação de trustes familiares e 

incorporou a antiga elite feudal no processo de modernização econômica e social do país (MAURO, 1976; 

REZENDE, 2008; WALKER, 2017). O Japão soube combinar, como afirmou a historiadora Walker 

(2017), o nacionalismo econômico presente em outros países centrais com uma certa dose de liberalismo, 

nos moldes do tradicional laissez faire. 

No decurso do século XX, foi a vez da América Latina e, em particular, o Brasil, adotarem medidas 

de nacionalismo econômico com resultados bastante positivos, embora não tão exitosos quanto os dos 

países tratados até aqui. Este texto se limitará a uma breve análise do caso brasileiro para evitar estender 

sobremaneira este arrazoado do evolver histórico do nacionalismo econômico. No Brasil, as políticas de 

nacionalismo econômico ficaram conhecidas como políticas nacional-desenvolvimentistas, mas os 

princípios são, basicamente, os mesmos, como bem explicou Bresser-Pereira (2018). Embora os resultados 

não tenham sido tão satisfatórios quanto os dos países atualmente desenvolvidos, é inegável o seu êxito, 

reconhecido inclusive por liberais, como Frieden (2008, p. 325-329) que, em seu livro Capitalismo global 

– história econômica e política do século XX, assim se referiu ao caso latino-americano: 



ARTIGO                                                                                                  Por Marcos Guedes Vaz Sampaio 
 
 

 

A América Latina, antes um bastião da abertura econômica tradicional, se transformou em uma 
fortaleza de nacionalismo econômico, desenvolvimentismo e populismo. [...] A América Latina 
repetiu a trajetória de outras nações que se transformaram de exportadoras de produtos primários 
em um sistema de livre comércio para industrializantes protecionistas. [...] Os resultados foram a 
rápida industrialização, a consolidação do mercado nacional e talvez até mesmo o estímulo ao 
sentimento nacionalista. [...] Naquele momento, os principais países do continente – Brasil, 
México, Argentina, Colômbia, Venezuela e Chile – atingiram níveis industriais e urbanos 
comparáveis aos da América do Norte e da Europa ocidental. 

 

A adoção tardia das políticas de nacionalismo econômico no caso latino-americano, e brasileiro, em 

particular, combinadas a certos aspectos que evidenciam uma incompletude da estratégia de 

desenvolvimento, se comparada ao que foi feito nos países centrais, denunciam o que parece ser o motivo 

principal para os resultados inferiores alcançados. Atendo-se exclusivamente ao Brasil, a incompletude 

da estratégia de desenvolvimento nacional se encontra nos baixos investimentos públicos em educação, 

ciência, tecnologia e inovação, ausência de um planejamento do processo de industrialização, ocorrida de 

forma espontânea, inversões insuficientes na modernização da infraestrutura, arcaísmo do modelo de 

produção agrícola no decurso do processo de transformação industrial, dentre outros. Esta última 

característica mencionada, como se sabe, resultou num quadro de inflação estrutural que perdurou por 

décadas (SANTOS, 2000). 

Acrescente-se a esta breve análise, uma construção discursiva de nacionalismo ufanista 

predominante no Brasil, desprovido de espírito crítico e meramente voltado ao enaltecimento das belezas 

naturais do país, tíbio, portanto, em sua tentativa de estimular um sentimento de pertencimento, 

necessários para dar coesão a uma sociedade, tal como construído nas nações atualmente desenvolvidas 

(LEITE, 1983; MARTINEZ, 1996). A estas características, torna-se relevante rememorar que a elite 

brasileira, como já abordado pelos teóricos da dependência, aceitou ser uma associada menor do capital 

internacional, por ser a beneficiária do modelo vigente no país. Este comportamento parece estar em 

consonância com sua formação histórica, fruto da união entre o conservadorismo e tradicionalismo da 

elite rural com a burguesia urbana e industrial (GOLDENSTEIN, 1994; SANTOS, 2000). Situação que não 

se verificou nos países centrais que, conforme trabalho de Moore Jr. (1975), a modernização nacional se 

deu por meio da ascensão política e econômica burguesa e declínio das elites rurais. As exceções residem 

nos casos da Alemanha e do Japão, em que os junkers de um lado, e a nobreza feudal, do outro, 

participaram ativamente do processo de mudança estrutural na política, sociedade e economia teutônica e 

japonesa, fenômeno que recebeu o nome de “modernização conservadora”. No Brasil, este fenômeno se 

repetiu, ou seja, a ascensão de uma classe social se deu com a manutenção da outra, com o agravante não 

identificado nos casos alemão e nipônico, do quadro de tibieza do espírito nacionalista, fortemente 

arraigado nos países centrais de um modo geral. Em suma, o nacionalismo econômico brasileiro ou seu 

modelo nacional-desenvolvimentista, como prefere Bresser- Pereira (2018), se fundou em bases sociais, 
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políticas e ideológicas frágeis e numa transformação econômica incompleta, explicando, desse modo, seus 

resultados inferiores. 

O RETORNO DO NACIONALISMO ECONÔMICO NO SÉCULO XXI 

O sistema internacional adentrou, após um longo período de predominância do nacionalismo 

econômico, keynesianismo e do Estado de Bem-Estar Social, numa nova fase de fortalecimento das ideias 

liberais. Dessa vez, no lugar do liberalismo econômico clássico, o neoliberalismo, nome que foi 

ressignificado na contemporaneidade para traduzir o modelo resultante da predominância das teses 

neoclássicas conservadoras oriundas das escolas austríaca e de Chicago, mas com prevalência da segunda 

sobre a primeira, por meio de seu intelectual mais destacado, Milton Friedman (HUNT, 1989). A mudança 

nos pilares de sustentação do sistema-mundo se deu com o fim das políticas de Bretton Woods e pelos 

efeitos provocados pelas duas crises do petróleo (FRIEDEN, 2008). O advento do neoliberalismo e da 

globalização, resultante da expansão intensificada do fluxo de capitais dentro do sistema internacional, foi 

fortemente amplificado após o Consenso de Washington, tornando-se hegemônico a partir dos anos 1990. 

A tendência de expansão e consolidação do modelo neoliberal assentado na globalização, porém, sofreu 

um revés com a deflagração da Crise de 2008. 

A principal crise do capitalismo nas últimas décadas, cuja origem se deu no mercado hipotecário 

subprime estadunidense, provocou impactos significativos no modelo de matriz neoliberal e na 

globalização. Dentre os desdobramentos mais importantes, pode-se citar o elevado número de falências, 

aumento do desemprego, queda do PIB, crescimento dos movimentos contrários à globalização e ao 

neoliberalismo e o renascimento do nacionalismo, enquanto força política e econômica. Em primeiro lugar, 

tratando brevemente do ressurgimento do nacionalismo político, este reaparece sob seu manto mais 

extremista, populista e xenófobo, conforme trata Löwy (2015, p. 653) no extrato do seu texto apresentado 

abaixo: 

O fenômeno não encontra precedentes desde os anos 1930. Em muitos países, a direita xenófoba 
já havia obtido entre 10% e 20% dos votos durante a última década; em 2014, em três países (Reino 
Unido, Dinamarca, França) alcançaram de 25% a 30%. Além disso, sua influência é maior do que 
o seu próprio eleitorado: suas ideias contaminam também a direita clássica e até parte da esquerda 
social neoliberal. O caso francês é o mais sério deles, com o avanço da Frente Nacional excedendo 
até mesmo as previsões mais pessimistas. Como escreveu em um editorial recente o site Mediapart, 
são cinco minutos para meia-noite. 

 

O fortalecimento desse nacionalismo chauvinista e beligerante pode ser percebido em alguns 

momentos da segunda década dos anos 2000, como, por exemplo, na eleição de Donald Trump para 

presidente dos EUA em 2016, no desempenho expressivo de Marine Le Pen nas eleições francesas de 

2017, na ascensão de Sebastian Kurz ao posto de chanceler da Áustria em 2017, na eleição de Viktor 

Orban na Hungria, na aprovação do BREXIT na Grã- Bretanha, dentre outros. Atendo-se apenas a três 
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desses momentos, o expressivo desempenho de Marine Le Pen, do Partido Frente Nacional, nas eleições 

francesas de 2017, a eleição de Donald Trump para a presidência dos Estados Unidos em 2016 e a 

aprovação do BREXIT na Grã-Bretanha, é possível afirmar que não se trata de um fenômeno passageiro. 

Tanto a candidatura de Trump, quanto a de Le Pen cresceram com um forte discurso nacionalista 

extremista que combinava a defesa de políticas anti-imigração, xenofobia, protecionismo e 

intervencionismo. O BREXIT, embora tenha ocorrido a partir de um forte componente da tradição 

isolacionista inglesa, também se constituiu num evento de cunho nacionalista, com certa dose de 

xenofobia e de críticas à União Europeia (MUÑOZ, 2017). 

O nacionalismo econômico, por sua vez, cresce na esteira da Crise de 2008, embora não 

necessariamente vinculado ao populismo, extremismo e xenofobia da outra vertente do nacionalismo. No 

entanto, assim como sua versão mais radical, o crescimento do nacionalismo econômico se relaciona, 

diretamente, com os resultados sociais e econômicos insuficientes da globalização e do neoliberalismo 

nas últimas décadas, agravados pela Crise de 2008. Neste cenário, merecem destaque o caso estadunidense 

e de diversas nações europeias. Vários estudos apontam para o alargamento das desigualdades econômicas 

e sociais, fenômeno que pôde ser observado nas esferas domésticas das nações euro-norte-americanas, mas 

também no sistema internacional. Como desdobramento inevitável deste processo, o impacto deletério na 

renda e na qualidade de vida de partes expressivas das populações destas regiões do mundo (REINERT, 

2016; BRESSER-PEREIRA, 2018; CHANCEL, 2019; RODRIK, 2020). 

Parte significativa do descontentamento com o neoliberalismo e a globalização nestes países e que 

se refletiu nas urnas, reside na mudança experimentada nas últimas décadas no direcionamento dos fluxos 

internacionais de capitais e nos IEDs (Investimento Externo Direto), que se moveram de forma mais 

intensiva para o continente asiático, sobretudo para a China e as nações pujantes do leste da Ásia. Este 

processo de redistribuição espacial do centro dinâmico da economia global vem se traduzindo numa 

expressiva amplificação da corrente internacional de comércio e na melhoria importante da renda per 

capita em favor das nações asiáticas, em detrimento das nações dos demais continentes. De acordo com 

o World Trade Statistical Review (2019), entre 1948 e 2018, a participação da Ásia nas exportações 

mundiais de mercadorias cresceu de 14,0% para 33,6%. Neste mesmo período, a América do Norte, 

América Central e do Sul, Europa e África reduziram sua participação de 81,8% para 57,1%. Enquanto 

estes continentes, somados, tiveram uma queda aproximada de 30% na participação total das exportações 

mundiais, a Ásia cresceu, aproximadamente, 140% neste período! Este cenário produziu impactos na 

renda da maioria dos países, incluindo os que já possuíam um padrão de vida mais elevado, como no caso 

dos Estados Unidos e de diversas nações europeias. O recrudescimento da concentração de renda, fruto 

desse processo, contribuiu fortemente para a elevação exponencial das insatisfações sociais com o 
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neoliberalismo e a globalização, como revelou Lucas Chancel (CANZIAN, 2019), economista, co-diretor 

do World Inequality Lab da Escola de Economia de Paris: 

O que vemos são os três lados da história da globalização. O lado mais feliz é o enorme 
crescimento da Ásia. Na China, na Índia e em outros países. Há uma melhora substancial nos 
padrões de vida, e isso levou à redução das desigualdades entre os países. Alguns se concentraram 
nisso para dizer que a globalização é ótima e que é preciso aprofundá-la, pois a desigualdade global 
diminuiu. Mas há um outro lado. A renda cresce em ritmo muito baixo entre as classes trabalhadoras 
da América do Norte e em alguns países europeus. Nos EUA, toda a metade mais pobre ficou de 
fora do crescimento da renda nos últimos 38 anos. Isso também precisa ser entendido a partir da 
perspectiva da terceira história da globalização, que é a da elite econômica global. Onde quer que 
olhemos o mundo, na Europa, na América Latina, na América do Norte ou na Ásia, vemos a renda 
do 1% mais rico subindo brutalmente. São taxas de crescimento acima de 100% ou de 200% para 
o 1% do topo entre 1980 e hoje. Em alguns países a taxa ultrapassa os quatro dígitos. 

 

A partir desta citação, o caso da economia estadunidense merece destaque pelo papel central que 

desempenha no sistema econômico mundial e pela guinada nacionalista extremista após a eleição de 

Donald Trump em 2016. O processo de desindustrialização vivenciado pela economia norte-americana 

nas últimas décadas, fruto do deslocamento geográfico de parte expressiva de suas indústrias, sobretudo 

as localizadas no meio oeste, para a Ásia, somado ao processo de falência de empresas para concorrentes, 

principalmente chinesas, provocaram o aumento do desemprego, a precarização do trabalho e a queda no 

salário médio mensal. A consequência desse quadro dramático foi o recrudescimento da pauperização, a 

intensificação das migrações internas para áreas com mais oportunidades de trabalho, o crescimento da 

insatisfação com a globalização e o neoliberalismo e, por fim, a eleição de Donald Trump em 2016. 

O governo Trump procurou combinar medidas liberais internas com outras de cunho nacionalista 

econômico no setor externo, emulando, em grande medida, o próprio passado estadunidense do século 

XIX, quando os Estados Unidos saíram de uma posição periférica para o centro da economia mundial no 

intervalo de, aproximadamente, cem anos. A despeito de ter conseguido bons resultados na economia, a 

postura beligerante e a gestão desastrosa na pandemia do novo coronavírus minaram apoios e contribuíram 

para sua derrota na disputa pela reeleição, perdendo para o candidato democrata, Joe Biden, por uma 

diferença de pouco mais de 7 milhões de votos. A vitória do moderado candidato democrata, contudo, não 

reverteu a guinada nacionalista na condução da economia dos EUA. Seu programa de governo é fortemente 

nacionalista econômico e voltado para a economia verde, inovações tecnológicas e recuperação do 

emprego. 

Outras nações importantes no contexto do sistema-mundo, igualmente, adotaram políticas de 

nacionalismo econômico no decorrer dos últimos anos. Pode-se mencionar o Japão, a Alemanha, a 

Inglaterra e a França. A economia japonesa adotou medidas que limitam em 10% a participação do capital 

estrangeiro em seus setores intensivos em tecnologia, com o objetivo explícito de evitar a transferência de 

tecnologia nacional para outros países, mesmo aliados. A Alemanha e a França trabalham num esforço 
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conjunto para apoiar os segmentos industrial e tecnológico da União Europeia por meio de políticas 

governamentais para ampliar os investimentos em ciência e tecnologia e proteger suas tecnologias-chave 

da concorrência externa, sobretudo chinesa. A Grã-Bretanha ampliou o protagonismo estatal em parceria 

com o setor privado para acelerar o desenvolvimento industrial e em infraestrutura nacional, de modo a 

reposicionar sua economia, sobretudo após o BREXIT3. 

O nacionalismo econômico que renasce no período atual, a despeito de possuir uma raiz 

mercantilista e guardar semelhanças importantes com o modelo adotado no século XIX, inequivocamente, 

apresenta suas idiossincrasias. No período oitocentista, o modelo foi adotado com o objetivo de promover 

o desenvolvimento econômico por meio da industrialização e inovações técnicas. O renascimento na 

contemporaneidade orienta-se como um movimento reativo à expansão da economia chinesa e ao 

deslocamento do centro dinâmico do sistema internacional para a Ásia com impactos sociais e econômicos 

expressivos, principalmente, na Europa e nos Estados Unidos. 

A eclosão da pandemia do novo coronavírus chacoalhou a ordem econômica internacional no ano 

de 2020 e obrigou todas as nações do planeta a reverem suas estratégias e, em caráter urgente, ajustá-las 

às condições impostas pela emergência sanitária. Ampliação expressiva do intervencionismo estatal, 

pacotes robustos de auxílio a indivíduos e empresas, criação de linhas de crédito especiais, emissões de 

títulos públicos, parcelamento de dívidas, foram algumas das muitas ações governamentais. A intervenção 

estatal se mostrou absolutamente necessária para atenuar os estragos provocados pela pandemia. O quadro 

social e econômico, que já apresentava deterioração significativa em diversos países, se agravou ainda 

mais. Recuperar as economias nacionais o mais rapidamente possível será a tarefa primordial do pós-

pandemia. O nacionalismo econômico, que já evidenciava algum grau de crescimento no período anterior 

ao surgimento da crise sanitária, deverá recrudescer diante de um cenário mais complexo após o fim da 

pandemia, pelo menos é o que parece mostrar os eventos mais recentes. 

RECRUDESCIMENTO DO NACIONALISMO ECONÔMICO NO PÓS-PANDEMIA? 
O mundo enfrenta, desde o final de dezembro de 2019, a pandemia do novo coronavírus. A 

preocupação com sua alta transmissibilidade e elevada taxa de letalidade, obrigaram os governos dos 

mais diversos países a adotarem medidas para conter a disseminação do vírus. Cidades importantes ao 

redor do mundo foram colocadas em lockdown, a exemplo de Londres e Nova York, outras sofreram com 

 
 
 
 
3 Fontes diversas, como jornais de grande circulação e portais de notícias. O economista Paulo Gala (2019) condensou algumas 
delas em seu site. 
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elevadas restrições à circulação de pessoas e funcionamento do comércio, como no caso das capitais 

brasileiras. Empresas adotaram o trabalho remoto, escolas e universidades foram fechadas e obrigadas a 

instituir o ensino online, companhias aéreas deixaram de operar por meses, shoppings e centros 

comerciais em geral alternaram momentos de abertura com outros em que permaneceram fechados. 

Todas essas medidas, justificáveis do ponto de vista epidemiológico, provocaram impactos severos na 

economia. Dentre eles pode-se citar, quedas substanciais do PIB na grande maioria dos países, ampliação 

do desemprego, recrudescimento da pobreza e miséria e piora generalizada dos indicadores sociais e 

econômicos. 

A intervenção estatal foi adotada em maior ou menor grau pela maioria das nações e serviu para 

amenizar os danos e, em muitos casos, está permitindo uma recuperação mais rápida da economia. Esta 

inflexão favorável a um maior protagonismo do Estado na economia, em função da crise sanitária, pode 

permanecer circunscrita ao período pandêmico ou vir a ser duradoura. O cenário ainda é incerto, porém, 

como era de se esperar, há uma clara divisão entre os especialistas entusiastas do retorno a um papel mais 

relevante do Estado e os críticos do prolongamento deste intervencionismo no pós-pandemia. As 

populações de diversas nações, como visto no tópico anterior, pouco familiarizadas com a complexidade 

que envolve este debate no mundo acadêmico, já sinalizavam um desejo de regresso a um maior 

protagonismo estatal combinado a medidas de cunho nacionalista, rejeitando, portanto, a permanência do 

modelo neoliberal e a globalização, ao menos nos moldes atuais. 

É neste contexto que o nacionalismo econômico ganhou força ainda antes da eclosão da pandemia. 

O processo intensivo de redistribuição espacial dos IEDs e dos fluxos internacionais de capitais, bem 

como o processo de desindustrialização sofrido por alguns países, como os Estados Unidos, e a penetração 

cada vez maior da economia chinesa nos mercados globais, favoreceram o recrudescimento do discurso 

nacionalista que, como se viu, alavancou candidaturas, em muitos casos, de perfil mais extremista, como 

o exemplo de Donald Trump. O nacionalismo econômico, per se, não se vincula, necessariamente, a 

projetos extremistas, ou mesmo populistas. Conforme já abordado, este modelo foi adotado por diversos 

países democráticos e por governos moderados, no transcurso da História. De qualquer modo, o 

recrudescimento do nacionalismo econômico parece se configurar num possível cenário para o pós-

pandemia, independentemente de estar vinculado a governos mais moderados ou mais extremistas. 

Merece destaque, certamente, como elemento importante de reforço em defesa desta linha de 

interpretação, o provável aumento da presença do Estado na economia no mundo pós-pandemia. Embora 

o intervencionismo estatal nem sempre esteja vinculado a políticas nacionalistas na economia, o 

nacionalismo econômico necessita de uma maior participação estatal para alcançar seus objetivos. Parece 

claro que a evidente necessidade da intervenção estatal para conter ou minimizar os efeitos danosos da 
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pandemia, tende a contribuir para uma desmistificação do poder do livre mercado e de uma tendência 

à vilanização do Estado, discurso bastante disseminado nas últimas décadas. A importância de robustos 

investimentos em sistemas públicos de saúde, assim como a ampliação dos gastos públicos em geral 

como mecanismo de estímulo à demanda agregada, provavelmente, se configurará como estratégia 

relevante de recuperação das economias nacionais, combalidas pelos efeitos da crise sanitária. Esta leitura 

prospectiva evidencia uma possível tendência, porém, reconhecendo a existência de forte resistência 

por parte dos economistas liberais e conservadores que entendem ser necessário a instituição de uma 

política de austeridade fiscal para reduzir a enorme expansão da dívida pública em função da pandemia. 

Na visão destes especialistas, os efeitos de uma política fiscal demasiadamente expansionista serão 

prejudiciais à recuperação dos investimentos privados e dos empregos no pós-pandemia, retardando a 

reação da economia. Carvalho e Rossi (2020, p. 41) discordam dessa interpretação e assim se referem a 

ela: 

[...] o aumento da dívida pública resultante da atuação do Estado na pandemia é pretexto para a 
intensificação do discurso da austeridade a partir de uma ideia que dialoga com o senso comum: 
teremos que pagar a conta da pandemia. [...] Mais uma vez, o apelo ao senso comum é uma 
falsificação da realidade: a dívida pública não precisa ser reduzida imediatamente de forma que 
não existe uma conta da pandemia a ser paga como ocorre com as dívidas de pessoas físicas. Papéis 
serão pagos, outros serão emitidos. 

 

Direcionando seu texto para a análise do caso brasileiro, Carvalho e Rossi (2020, p. 42) criticam a 

defesa da austeridade fiscal para o pós-pandemia. O argumento parte da leitura de que esta estratégia é 

ineficaz do ponto de vista fiscal e inconsequente sob a perspectiva social por contribuir para aumentar o 

quadro dramático de desemprego e piora dos indicadores sociais, agravados pela crise sanitária. Embora 

estejam a todo momento utilizando a economia brasileira como exemplo para a crítica à redução do papel 

do Estado no pós- pandemia, Laura Carvalho e Pedro Rossi tratam de um tema universal no campo da 

macroeconomia: qual o papel do Estado nos processos de crescimento e, sobretudo, desenvolvimento 

econômico nacional? Didaticamente, eles esclarecem a importância do gasto público para a recuperação 

econômica de um país após uma crise, como a pandemia do novo coronavírus (CARVALHO; ROSSI, 

2020, p. 42): 

O gasto público é renda do setor privado, a dívida pública é ativo para os seus detentores e o déficit 
público é superávit do setor privado. Ao gastar, o governo aumenta a renda do setor privado e 
realoca recursos. [...] Quando a economia opera abaixo de sua capacidade, com desemprego, o 
gasto público pode melhorar a eficiência do sistema e aumentar os recursos do conjunto da 
sociedade. O desemprego é um desperdício de recursos sociais, além da violação do direito 
humano ao trabalho e de um fator de agravamento das desigualdades sociais pré-existentes. Se o 
mercado não garante o emprego, o Estado deve garantir a expansão por meio da política fiscal. 
Portanto, a metáfora que compara o orçamento público ao familiar é dissimulada e desvirtua as 
responsabilidades que a política fiscal tem na economia em suas tarefas de induzir o crescimento 
e amortecer os impactos de crises e dos ciclos econômicos na vida das pessoas. 
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Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, ex-Ministro 

da Fazenda no governo de Michel Temer (2016-2018) e ex-presidente do Banco Central no governo Lula 

(2003-2010), discorda dos argumentos dos economistas Laura Carvalho e Pedro Rossi. Em artigo escrito 

para a Folha de São Paulo, publicado em 29 de dezembro de 2020, Meirelles (2020) converge com o 

pensamento dos economistas liberais e conservadores e defende a tese da austeridade fiscal expansionista4, 

assim se posicionando em relação à direção central da política macroeconômica do Brasil: 

Em 2020, como todos os países, o governo federal gastou mais e gerou um enorme déficit para 
salvar vidas e empregos. Mas, em 2021, o desafio será diferente. Não é possível manter a despesa 
no mesmo nível. Uma dívida pública acima de 90% do PIB não é suportável por um país emergente 
como o Brasil. Para completar a saída das crises de 2016 e da pandemia, é fundamental retomar os 
limites do teto de gastos para colocar as contas em ordem, reduzir o peso da dívida e sinalizar ao 
mercado o compromisso do Brasil com a seriedade. Criticar o teto não resolve: é necessário fazer 
as escolhas certas dentro do teto. É preciso fazer as reformas duras, como estamos fazendo no 
estado de São Paulo, para reduzir o peso da máquina pública, o custo dos juros e abrir espaço para 
a expansão do gasto social. Assim, será possível inspirar confiança, atrair investimentos, gerar 
empregos e retomar o crescimento sustentável, além de reduzir a desigualdade nos próximos anos. 

 

Embora esteja se referindo ao caso brasileiro, o posicionamento de Henrique Meirelles favorável às 

teses neoclássicas conservadoras é bastante conhecido por suas aparições frequentes na imprensa. O 

presidente eleito dos Estados Unidos e sua equipe econômica, no entanto, parecem sintonizar com a leitura 

de Laura Carvalho e Pedro Rossi, posicionando-se, assim, de maneira divergente à linha de argumentação 

do ex-Ministro da Fazenda do Brasil. Desde a campanha presidencial, Joe Biden já sinalizava com um 

programa fortemente amparado no nacionalismo econômico e no keynesianismo. Programas como o Buy 

American e o Stand up for America, por exemplo, visam a, respectivamente, aumentar o consumo de 

produtos e serviços norte-americanos e proteger empregos e empresas norte-americanas nas relações 

comerciais internacionais. O Supply America visa a, principalmente, reduzir a dependência em relação à 

China, incrementando as cadeias de valor domésticas. O próprio nome do programa econômico é 

emblemático: Made in all of America (BIDEN, 2020). Nunca é demais recordar que o slogan de campanha 

de Donald Trump era Make America great again. O forte apelo nacionalista dos dois candidatos, traduzido 

em seus programas econômicos, evidenciava desde a disputa pela presidência dos Estados Unidos que o 

eleitorado desejava um retorno à propostas mais nacionalistas e menos sintonizadas com o neoliberalismo 

e a globalização, predominantes nas últimas décadas. 

 
 
 
 
4 A tese da austeridade fiscal expansionista ou contração expansionista foi desenvolvida por Alberto Alesina e outros pesquisadores na década 
de 1990 e, em resumo, defende que um ajuste fiscal contracionista, com cortes expressivos nos gastos públicos, melhora a confiança dos 
agentes econômicos privados no ambiente de negócios doméstico, estimulando os investimentos e, consequentemente, a demanda agregada, 
produzindo crescimento econômico. 
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O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, durante o ano de 2020, em virtude da crise 

sanitária, viu-se sem alternativa a não ser expandir os gastos públicos para evitar o colapso da economia 

estadunidense. A expansão fiscal norte-americana foi de US$ 3 trilhões, o que representa cerca de 15% do 

PIB dos EUA (KUPFER, 2021). Esta injeção de recursos na economia nacional mitigou os efeitos da 

pandemia, resultando numa queda de 3,5%, do PIB, menor do que a projeção do FMI, que era de redução 

de 8,0% (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2020). No mesmo ano, o Congresso Nacional 

brasileiro aprovou um pacote fiscal de auxílio emergencial de, aproximadamente, R$ 550 bilhões, ou 7,5% 

do PIB do Brasil (KUPFER, 2021). Assim como no caso estadunidense, a política fiscal expansionista 

brasileira evitou uma queda mais acentuada e desastrosa da economia nacional, reduzindo o tombo, de 

uma projeção inicial do FMI de 9,1% para 4,1% do PIB nacional (INTERNATIONAL MONETARY 

FUND, 2020). 

O presidente Joe Biden, recentemente, apresentou seu plano ao Congresso Nacional norte-americano 

com o objetivo de resgatar a economia do país, após os impactos provocados pela pandemia, mas, também, 

pelos efeitos adversos do prolongamento das teses neoliberais como predominantes no cenário mundial 

nas últimas décadas, exacerbados nos deslocamentos dos fluxos internacionais de capitais e na 

redistribuição espacial dos IEDs na direção do Leste Asiático, e no crescimento exponencial do 

protagonismo chinês. Para enfrentar um desafio que põe em xeque a liderança dos Estados Unidos no 

sistema econômico mundial, o governo de Joe Biden submeteu à análise, escrutínio e aprovação dos 

parlamentares estadunidenses um ambicioso programa, cujo montante inicial é de US$ 1,9 trilhão, mas 

que pode alcançar a 

impressionante cifra de US$ 6,2 trilhões em dez anos se o plano de emprego do governo também for 

aprovado (KUPFER, 2021). 

A expectativa do governo norte-americano é financiar este programa com o aumento da arrecadação 

tributária, fruto do crescimento econômico nacional e da elevação dos impostos para empresas e cidadãos 

mais ricos. Assim como ocorre no Brasil, a ambiciosa política fiscal expansionista de Joe Biden não 

encontra consenso entre os especialistas, inclusive colocando em campos opostos, economistas de 

orientação keynesiana, como relata Kupfer (2021): 

O Bidenomics deflagrou, nos Estados Unidos, uma discussão sobre seus eventuais impactos 
inflacionários e riscos para o equilíbrio das contas públicas. Curioso que economistas de grande 
prestígio e do mesmo campo do pensamento econômico – o de raiz keynesiana -, caso do ex-
secretário do Tesouro Larry Summers, e do Prêmio Nobel e colunista do New York Times Paul 
Krugman, estejam liderando lados opostos no debate. [...] O Bidenomics já está provocando 
debates em todo o mundo sobre as consequências de um plano tipicamente keynesiano – elevação 
de gastos públicos, aumento da presença do Estado na economia, investimento em infraestrutura. 
Esse debate vai abranger tanto seus objetivos – geração de empregos e impulso da atividade 
econômica – quanto seus possíveis efeitos colaterais indesejados – por exemplo, inflação e 
desequilíbrio das contas públicas. 
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É cedo para avaliar o impacto que uma mudança de paradigma na política macroeconômica dos 

Estados Unidos provocará nos rumos de outras nações. Os movimentos, contudo, observados em países 

como a Grã-Bretanha prenunciam que, a princípio, o intervencionismo estatal deve permanecer, ainda que 

em proporções menores do que na economia norte-americana. Em situação semelhante se encontra a 

França, que anunciou uma retirada lenta e gradual do programa de ajuda econômica estatal, até os 

indicadores econômicos recuperarem o nível pré-pandêmico. O governo alemão pretende seguir pelo 

mesmo caminho, isto é, manter o auxílio estatal até a completa recuperação da economia nacional. De 

todo modo, ainda que estes países não venham a adotar planos econômicos que envolvam uma maior 

presença do Estado na economia, em moldes parecidos aos adotados pelos Estados Unidos, não há dúvida 

de que o intervencionismo estatal para proteção a empresas e trabalhadores deve permanecer por um 

tempo mais prolongado, em virtude dos efeitos da pandemia. Assim como parece bastante provável a 

manutenção ou ampliação de uma política econômica de cunho mais nacionalista que, como abordado no 

tópico anterior, já vinha sendo adotada no cenário anterior à crise sanitária. 

Um dos exemplos emblemáticos mais recentes que sinalizam nesta direção partiu do acordo do G7 

de estabelecer uma alíquota mínima de 15% que recaem sobre as empresas multinacionais. A estimativa 

é de gerar até US$ 80 bilhões anuais com a arrecadação deste imposto. O objetivo é melhorar as receitas 

governamentais em cima de empresas que estavam pagando proporcionalmente menos tributos. Essa 

arrecadação adicional deve ajudar a financiar os gastos públicos mais elevados em função da pandemia 

(PÉREZ, 2021). Embora seja muito cedo para afirmar que está ocorrendo uma mudança completa de 

paradigma em favor de uma maior presença estatal na economia, não parece haver dúvidas de que os 

ventos mudaram de direção, ainda que temporariamente. 

Para finalizar esta análise, é importante examinar o planejamento da economia chinesa para os 

próximos anos, por ser esta a maior ameaça à liderança estadunidense no cenário econômico mundial e, 

portanto, os rumos de sua política econômica, igualmente, subsidiam possíveis redirecionamentos de 

outros países no sistema internacional. Naturalmente, não se pode classificar a economia chinesa como 

um exemplo de modelo neoliberal, a despeito do movimento de maior liberalização e internacionalização 

de sua economia nas últimas décadas. Porém, o anúncio do novo Plano Quinquenal da China para o período 

entre 2021 e 2025 revela uma inflexão nacionalista em contraposição ao internacionalismo marcante dos 

últimos planos quinquenais. 

Em resumo, o documento divulgado pelo governo chinês aponta como seu principal objetivo 

fortalecer o mercado interno, em detrimento das relações econômicas internacionais, tratadas, até então, 

como prioridade nacional. O foco principal passa a ser a busca pela autossuficiência tecnológica e a 
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melhoria da renda média de sua população, procurando incrementar o consumo doméstico. A razão 

principal para esta mudança no planejamento macroeconômico do país se encontra, de um lado, na 

ampliação da concorrência e das tensões internacionais no campo das inovações tecnológicas, sobretudo 

com os Estados Unidos e a Europa; e, por outro lado, no baixo nível do consumo privado chinês como 

proporção do PIB, da ordem de 38,5%, contra 60%, em média, dos países da OCDE, 64,5% do Brasil e 

67,9% dos Estados Unidos (CONHEÇA..., 2020). 

Além desses motivos, entretanto, os chineses entendem que, mesmo com a eleição de Joe Biden, as 

relações econômicas com os Estados Unidos, que já estavam tensas durante o governo Trump, não devem 

desanuviar rapidamente, ainda que o ambiente diplomático se torne mais moderado. A forte penetração da 

economia chinesa nas cadeias globais de valor, como se viu, começou a gerar resistências e movimentos 

nacionalistas ganharam corpo em diversos países, incluindo na nação norte-americana. Ademais, a 

crescente rejeição à globalização, percebida em nível mundial, tende a elevar a pressão social, sobretudo 

na Europa e EUA, por mais medidas protecionistas e de cunho nacionalista para proteger os empregos e 

as empresas nacionais. Diante desse cenário, o governo chinês está apostando numa estratégia que 

abrange o foco no mercado doméstico e o estreitamento dos laços comerciais com outras nações do 

Oriente que, assim como a China, foram mais beneficiadas pelas mudanças ocorridas no cenário 

econômico internacional nas últimas décadas. 

O estreitamento dos laços comerciais e econômicos com outros países orientais se deu com a 

assinatura do Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), que em português se traduz como 

Parceria Econômica Regional Abrangente, um importante passo na construção de uma zona comercial 

mais coesa, que após oito anos de negociações se consolida, tornando-se um dos pilares principais da nova 

agenda econômica chinesa (CONHEÇA..., 2020). A ausência dos Estados Unidos nesse robusto acordo de 

livre comércio entre os países que mais crescem no sistema econômico internacional, expõe as tensões 

entre os dois maiores atores do cenário mundial e revela que o movimento mais nacionalista e doméstico 

chinês em seu Plano Quinquenal aprovado recentemente, se dará associado a uma maior interação e 

presença chinesa nos expressivos mercados asiáticos e da Oceania, como nos casos da Austrália e Nova 

Zelândia, signatárias do tratado. O que se verifica é um duplo movimento chinês que envolve uma 

estratégia nacionalista e outra regionalista que colaboram mutuamente para o fortalecimento da economia 

chinesa e para a manutenção do seu protagonismo e liderança num quadro internacional incerto no pós-

pandemia, em que o multilateralismo e a globalização podem perder espaço para agendas mais 

nacionalistas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mundo pós-pandemia parece sinalizar na direção de um possível cenário de recrudescimento do 

nacionalismo econômico em detrimento do neoliberalismo e da globalização. A base de argumentação 

que sustenta essa possibilidade se ampara na observação de movimentos que já estavam em curso antes 

da eclosão da emergência sanitária. Países como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão, a França e a 

Inglaterra já vinham adotando políticas de nacionalismo econômico antes do início da pandemia. Destes 

casos, o estadunidense mereceu mais destaque em função do papel de liderança que exerce no sistema 

internacional, bem como pela adoção de uma agenda econômica mais fortemente nacionalista, desde a 

gestão de Donald Trump. 

A eleição de Joe Biden no final do ano de 2020, embora representando uma vitória da oposição ao 

trumpismo, reforçou o nacionalismo econômico que norteava a administração anterior. A despeito das 

diferenças existentes entre o nacionalismo econômico praticado pela administração de Trump, menos 

incisiva no ambiente doméstico, porém mais forte e beligerante nas relações econômicas internacionais, 

enquanto Biden promete um intervencionismo estatal nacionalista mais amplo, tanto na esfera doméstica, 

quanto na economia internacional, o que se verifica é o recrudescimento do nacionalismo econômico em 

solo norte-americano. 

A recente aprovação do Plano Quinquenal chinês para o período que vai de 2021 a 2025, 

notadamente direcionado para o desenvolvimento e fortalecimento do mercado doméstico, bem como 

sua reorientação em prol da regionalização por meio da assinatura do acordo de livre-comércio RECP, 

parecem reforçar a leitura de um refluxo da globalização e um redirecionamento nacionalista capitaneado 

pelas duas maiores potências da atualidade. As principais nações europeias, não obstante terem emitido 

declarações recentes de que não pretendem adotar um modelo de intervenção estatal tão robusto quanto o 

estadunidense, concordaram em criar um imposto que incidirá sobre suas empresas multinacionais, cuja 

alíquota mínima será de 15% e que terá como objetivo financiar o aumento dos gastos públicos em função 

da crise sanitária. De qualquer modo, todas elas admitem que o retorno a um modelo econômico parecido 

ao que existia antes da eclosão da pandemia será lento e gradual e que, dificilmente, será nos moldes 

anteriores. Reconhecem, dessa forma, que algum protagonismo estatal maior do que havia antes deverá 

permanecer. 

Por fim, é importante reconhecer que o panorama futuro do sistema econômico internacional ainda 

está carregado de incertezas. Porém, as sinalizações gerais existentes desde um passado recente pré-

pandêmico, orientam na direção de um possível quadro de maior presença do nacionalismo econômico e 

de retração da globalização e do neoliberalismo. A duração da pandemia e o desempenho econômico das 
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nações na recuperação a níveis semelhantes ao quadro anterior à eclosão da crise sanitária deverão ser os 

balizadores dos próximos passos. 
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