
Trump confronta-se com a realidade 
 

Não há politólogo ou mero comentador que não dê palpites sobre os sinais de reorientação estratégica 

do imperialismo dos EUA, sob o comando de Trump. Mas, será assim? 

Michael Flynn, conselheiro de Trump para a segurança nacional – um dos postos mais importantes do 

Governo – acaba de se demitir, no seguimento de uma campanha de denúncia das relações que ele 

mantém com a Rússia. Trata-se de um indicador da crise que está a afectar a nova Administração dos 

EUA, logo a seguir à sua constituição. 

Após ter tentado confirmar – nos primeiros dias que se seguiram à sua investidura – aquilo que tinha 

anunciado durante a campanha eleitoral, a realidade das relações diplomáticas e das relações de força 

à escala internacional está a impor-se a Trump. Assim, a diplomacia da nova Administração dos EUA 

está a ser implementada, de imediato, através de violentas guinadas em todos os sentidos. 

 

Renegociar os Tratados de livre comércio 

 
As grandes multinacionais têm necessidade dos Tratados de livre comércio para escoaram os seus produtos: 

em primeiro lugar o ALENA (1), na América do Norte, e a União Europeia, na Europa. Contudo, estes 

Tratados não eliminam os interesses próprios das empresas de cada país. É esta uma contradição com que 

está confrontado o imperialismo, e que Trump procura resolver de maneira musculada. 

O Tratado Trans-Pacífico devia redesenhar as relações económicas dos países vizinhos do Oceano Pacífico, 

à excepção da China. Negociado por Obama, ele previa baixas importantes dos direitos de alfândega entre os 

países signatários. No decurso da campanha eleitoral, tanto Trump como Clinton tinham anunciado que não 

o ratificariam, e portanto Trump acaba de assinar um decreto que provocou a saída dos EUA das 

negociações sobre este Acordo. 

Pelo seu lado, o ALENA permite às grandes empresas dos EUA deslocalizar a sua produção, nomeadamente 

para o México, aproveitando-se dos baixos salários aí existentes. Trump anunciou que o queria renegociar, 

para proteger os postos de trabalho nos EUA. 

Em relação à Europa, Trump anunciou – pelo contrário – que visa construir um Tratado de livre comércio 

com o Reino Unido, inserindo-se assim directamente na crise da União Europeia. Entretanto, o Tratado 

Trans-Atlântico (TTIP), que durante anos esteve a ser negociado entre os EUA e a Europa, está em ponto-

morto. 

Mas todas estas propostas do novo Presidente dos EUA se chocam com as necessidades do comércio 

mundial e do escoamento da produção das multinacionais. A União Europeia acaba de recordar que, 

enquanto o Reino Unido fizer parte dela, não poderá entrar em negociações comerciais bilaterais com os 

EUA. Trump recebe esta semana Justin Trudeau, Primeiro-ministro canadiano, que vai relembrar o seu 

apego ao ALENA, sendo importante constatar que Trump ainda não assinou o decreto visando a sua 

renegociação. 

Actualmente, ninguém poderá dizer em que medida os EUA conseguirão impor os moldes da negociação 

aos seus parceiros comerciais, nem sobretudo até onde os grandes grupos industriais americanos – cada um 

guiando-se pelos seus próprios interesses – alinharão com Trump. 

 

Tentativas para descomprometer os EUA das operações militares 
 

A Coreia do Norte acaba de realizar um novo ensaio com um míssil balístico – interpretado, à escala 

internacional, como um aviso dirigido aos EUA. Num primeiro tempo, Trump tinha anunciado uma ruptura 

importante na política externa americana em relação à Ásia. Em particular, ele ameaçou restabelecer 

relações diplomáticas com Taiwan – colocando assim um ponto final na política dita da «China única» – e 

descomprometer-se em relação à defesa militar do Japão. 

Ao fazer uma conversa telefónica com o Presidente chinês; Xi Jinping – que tinha colocado como condição 

prévia a confirmação da política da «China única» – Trump recuou neste primeiro ponto. E, no respeitante 

ao Japão, por ocasião da visita do seu Primeiro-ministro, Shinzo Abe, Trump declarou: «Estamos 

empenhados na segurança do Japão e de todas as zonas sob seu controlo administrativo (incluindo assim as 

Ilhas Senkaku, disputadas pela China), assim como no reforço da aliança crucial entre os nossos países.» 



Trata-se de uma reviravolta, do mesmo tipo daquela que levou Trump a reafirmar a sua adesão à NATO, 

após tê-la denunciado como um buraco financeiro para os EUA. 

O Washington Post relata que o Estado-Maior das Forças Armadas dos EUA visava interpelar um navio 

iraniano, em águas internacionais, para controlar um carregamento suspeito de ser destinado ao Iémen – país 

que está sob embargo. Também neste caso os EUA recuaram perante um acontecimento que poderia 

perturbar o equilíbrio de todo o Médio-Oriente, após uma operação falhada no Iémen que provocou, há duas 

semanas, a morte de um soldado americano. A Administração dos EUA acaba, ainda, de tomar posição 

contra a nova Lei israelita que visa legalizar os colonatos da Cisjordânia, após ter dado um claro apoio ao 

Primeiro-ministro israelita, Netanyahou. 

No respeitante às relações, muito comentadas, da nova Administração dos EUA com a Rússia de Putin, é 

impossível separá-las da necessidade da Exxon Mobil de explorar o petróleo russo (2). A trégua anunciada e 

o possível levantamento das sanções impostas à Rússia, após a anexação da Crimeia, têm como finalidade: 

por um lado, permitir uma entrada cada vez maior de capitais dos EUA na Rússia; e, por outro lado, 

encontrar uma solução para a crise do Médio-Oriente. Donald Trump não tem a possibilidade de tratar 

Vladimir Putin «de igual para igual» – ainda que ele o queira e como o anunciou aquando da conversa ao 

telefone: um é o representante do mais poderoso imperialismo do mundo, enquanto o outro é o chefe de uma 

casta mafiosa que vive da liquidação do que resta da propriedade social na ex-URSS. 

Trump tenta incarnar o poder forte de que o imperialismo dos EUA necessita. Trata-se de uma tentativa 

votada ao fracasso, em virtude da crise geral do sistema capitalista. 

Devan SOHIER 

Notas 

(1) Acordo de Livre Comércio da América do Norte, entre os EUA, o Canadá e o México. 

(2) Lembremos que o seu antigo Director executivo, Rex Tillerson, é Secretário de Estado (o equivalente 

a Ministro dos Negócios Estrangeiros) da nova Administração dos EUA. 


