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"Trump não é neoliberal,
é sobretudo oportunista"

Walden Bello 0 activista antiglobalização
diz que as críticas à globalização de Trump
são essencialmente uma forma de garantir
a sua base de apoio nas próximas eleições
Entrevista
Sérgio Aníbal

Walden Bello é um sociólogo
Filipino que, a partir dos anos 1990
se começou a destacar como um
dos mais conhecidos activistas e

intelectuais do movimento

antiglobalização que organizou
protestos em larga escala em
diversas reuniões do G2O. Os seus

livros e artigos são referências para

quem critica o que diz ser uma
globalização ao serviço das grandes
empresas transnacionais. De visita
a Lisboa para participar num
seminário no ISEG, Walden Bello
falou sobre a forma como os

actuais líderes de extrema-direita
"se apropriaram" de alguns temas

que antes eram da esquerda e

culpa a "complacência" dos

partidos sociais-democratas pelo
surgimento de fenómenos como

Trump e Duterte.
Vemos políticas proteccionistas
um pouco por todo o mundo e
líderes como o Presidente dos
Estados Unidos a falarem da
globalização como algo negativo.
Para si, que tem sido um grande
crítico dos efeitos da
globalização, o que é que isto

significa?
As críticas à globalização, centradas
no poder das grandes corporações
empresariais, vieram realmente

primeiro da esquerda, nos anos
1990. Da esquerda que não inclui a
corrente social-democrata. Agora o



que aconteceu, como assinalou
recentemente Barack Obama, foi

que as críticas à globalização
surgiram da esquerda mas foram

apropriadas pela direita. E é

significativo que Obama tenha dito
isto porque ele foi parte do

problema. Ele e todo o movimento
social-democrata foram muito
favoráveis à financeirização, ao
comércio livre e à globalização. Um
dos bebés de Obama foi a Parceria

Transpacífica (TPP). Na Europa,
também os partidos

sociais-democratas, de Gordon
Brown a Tony Blair no Reino Unido,
passando pelos socialistas franceses
e por Gerhard Schroeder na
Alemanha, foram muito activos a

promover essas ideias de

globalização, financeirização e

liberalização, incluindo da força de
trabalho. O que aconteceu foi que
esses partidos tinham uma base que
era a classe trabalhadora e esta base
sentiu-se órfã. E a extrema-direita
viu uma oportunidade.
Abandonaram as suas ideias

neoliberais, as suas políticas
anti-impostos e começaram a

adoptar ideias de maior intervenção
do Estado. Mas de uma forma muito
oportunista, parece-me. Pegaram
em temas da esquerda como o

proteccionismo comercial, mas
embrulharam-nos no meio de ideias
como a de que são os imigrantes
que constituem o problema.
Mas considera que Trump está
certo quando diz que as

importações vindas da China são
as culpadas pela perda de
empregos nos EUA?
Ele está certo num determinado
sentido porque as empresas
multinacionais norte-americanas
mudaram-se para a China por causa
da liberalização da economia
mundial. E este sentimento de que
houve uma desindustrialização e

uma perda de empregos foi aquilo
que criou a sua base de apoio,
especialmente nos estados do

Midwest, como Pensilvânia, Ohio
ou Michigan. Foram estes estados

que apoiaram Trump em 2016 e

que, acredito, o vão apoiar outra
vez em 2020. A não ser que os

Democratas corrijam o seu
caminho.

Portanto, Trump, o homem que
dizia "Está despedido!" num
programa de televisão, não é um
neoliberal...
Não é. Mas é sobretudo um
oportunista que vai fazer tudo o que
for preciso para proteger a sua base
de apoio nas próximas eleições.
Uma das primeiras decisões que ele

tomou foi acabar com o acordo TPP,

que era apoiado por Democratas e

Republicanos, porque esta era a
forma de mostrar a sua ligação à

população trabalhadora branca.
E irá ao ponto de poder
prejudicar seriamente as

grandes empresas?
Isso ainda se está para ver. Há
alguns factores contraditórios. Ele é
muito sensível ao que o trabalhador
industrial branco pensa. E um dos
seus conselheiros, Peter Navarro,
que é bastante influente na Casa

Branca, defende claramente que a

crise económica nos EUA foi trazida
pela aliança entre as empresas
transnacionais e a China. Ao mesmo

tempo, contudo, ele não quer
prejudicar Wall Street, é até muito
amigável com muitas das pessoas de
Wall Street, à excepção das

empresas tecnológicas. Trump é
um nacionalista económico, não é
um neoliberal, mas penso que o seu

objectivo é essencialmente

oportunista, para mobilizar os

trabalhadores brancos, de uma
forma que inclui também

apresentar como culpados as

pessoas de cor e os imigrantes.
Vê a nova esquerda que está a
surgir nos EUA a conseguir
recuperar a liderança neste
debate?
Eles trazem alguma esperança. É

uma nova geração que não vê o
socialismo como uma coisa má. ao
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Se há um crash
na China, o efeito
vai ser global.
O sector financeiro
na China está
agora muito mais
liberalizado
contrário dos seus pais que
cresceram durante a guerra fria.
São muito abertos a novas ideias.
Estão a tentar caminhar para uma
visão mais socialista, tentando
evitar uma imagem próxima dos

regimes socialistas da Europa de
Leste nos anos 1990. E uma grande
parte vê o sistema capitalista como
um problema e penso que é isso

que os entusiasma para apoiar
candidatos como o Bernie Sanders
ou a Elisabeth Warren. A grande
dificuldade que vão ter será

reconquistar os Estados do
Midwest que deram a vitória a

Trump. Não lhes irá bastar ter
vantagem nacional no voto

popular.
A nova esquerda ainda não
conseguiu atrair esse eleitorado
do trabalhador industrial
branco?
Não, não conseguiu. Ainda estou

para ver qual dos candidatos será

capaz de fazer isso. Se não houver
nenhum, teremos mais quatro anos
de Trump.
Até onde é que irá a guerra
comercial entre os EUA e a
China?
A agenda de Trump, mais do que o

comércio, é mudar o sistema
económico chinês, e aplicar um
regime neoliberal na China, em que
o Estado deixa de intervir e de

apoiar as empresas. De um lado,
nos EUA, temos o Estado a
envolver-se mais na protecção das

empresas. Do outro, para a China,
Trump defende que o Estado tem
de sair da economia, porque acham

que isso vai enfraquecer a China. Na

guerra comercial, os EUA não vão
ficar satisfeitos apenas com uma
descida das taxas alfandegárias
chinesas, eles vão querer uma
eliminação de subsídios do Estado.
E portanto, vão continuar a subir a

parada das exigências. E a questão
está em saber quando é que a China



dirá: "Já chega."
A China tem força para resistir a
essas pressões?
Não tenho a certeza. Esta é a pior
altura para a China ser atacada

pelos EUA. A taxa de crescimento
da economia já baixou de 11% para
7%. A China está a sofrer uma crise
de produção excessiva, está a deixar
de ser lucrativo produzir na China
em diversos sectores, e é por isso

que eles estão a tentar encontrar
outros mercados um pouco por
todo o mundo. Mas não sei se isso

vai resultar. Isso pode ainda piorar o

problema da dívida que já é muito

significativo, com uma debilidade
crescente do sector financeiro.
Uma crise na China seria

preocupante para o resto do
mundo?
Não digo que a China será o

próximo centro de uma crise
financeira mundial, mas é

certamente um forte candidato. Em

2008, a China não era um actor
importante no sistema financeiro
mundial, mas agora tem um papel
muito significativo. E se há um crash

na China, o efeito vai ser global. O

sector financeiro na China está

agora muito mais liberalizado do

que antes e, por isso, em várias

coisas, temos na China uma
situação semelhante à que se

assistia nos EUA em 2008.
No meio destas guerras
comerciais, o sistema comercial
multilateral baseado na
Organização Mundial do
Comércio está numa crise
evidente. Vê isso como uma coisa

positiva?
Sim. Porque a OMC nunca foi um
sistema neutral de regras que fosse

beneficiar os países em
desenvolvimento. Foi criado a

pedido dos EUA e da Europa para
institucionalmente fazer face aos

desafios trazidos pelos países em
desenvolvimento, em particular as

grandes economias emergentes
como o Brasil, a China ou a Coreia
do Sul. Foi um sistema basicamente
desenhado para defender a posição
monopolista das empresas
ocidentais. A crise na OMC

começou no início deste século

quando os grandes países em
desenvolvimento começaram a

aliar-se aos pequenos e acabaram

com o uso da OMC como um
mecanismo para liberalizar as

economias do Sul. Foi aí que se

começaram a fazer mais acordos
bilaterais e parcerias estratégicas.
Trump é apenas o clímax deste
movimento para um tipo de

negociação comercial mais
bilateral.
Não há o risco de um país grande
como os EUA impor o seu poder
junto de cada um dos outros
países?
Esse risco está sempre presente,
mas se se tiver um sistema não

centralizado, há uma grande
flexibilidade para que os países

façam as suas alianças uns com os

outros. Podem virar-se para a UE,
para o Japão. Esse tipo de
flexibilidade era o que acontecia
durante o sistema GATT, e foi nessa
altura que se registou o reforço de
economias como a Coreia do Sul, a
Malásia, a Tailândia. Isso foi-lhes
retirado pela OMC. Agora, o sistema

comercial, novamente sem um
conjunto global de regras, é o
melhor para os países em
desenvolvimento.
Para além de Trump, o que
explica o aparecimento, em
vários pontos do globo de líderes
de direita classificados muitas
vezes de populistas?
Tenho analisado os movimentos de
extrema-direita que têm surgido no
Sul e no Norte e não fico satisfeito

com a explicação de que são

movimentos populistas. Porque o

populismo não fornece informação
sobre qual é o seu propósito e a sua

direcção. O populismo é um estilo de

comunicação com as massas e tanto
políticos de direita como de

esquerda usam-no. Vejo isto mais

como um movimento
contra-revolucionário. Ao longo das

décadas, em alguns casos, foi uma
contra-revolução contra a

emergência da classe baixa. Noutros

casos, o que se passa é o fracasso da
democracia liberal na satisfação das

aspirações daqueles que
inicialmente sentiram que a
democracia liberal iria ser um
caminho para um empoderamento e

igualdade reais. Este movimento
contra-revolucionário em oposição à
democracia liberal põe em causa as

próprias fundações da democracia,

como por exemplo o secularismo, a

diversidade, o Estado de direito. Os

movimentos de extrema-direita, não
só são racistas, como colocam em
causa as fundações da democracia
liberal. Depois há uma outra
característica, são líderes

carismáticos, oportunistas e têm
uma agenda antiprogressista mas
invocando muitas das preocupações
da esquerda. Nos anos 1990, como
foi expresso por Fukuyama, parecia
não haver qualquer alternativa à
democracia liberal e aos sistemas

capitalistas. O fascismo e o
comunismo tinham falhado. E esse

tipo de pensamento também
infectou a esquerda, as pessoas
ficaram complacentes e deixaram

que se acumulassem desequilíbrios

que finalmente rebentaram a partir
de 2011.

E como é que se lida com estes
líderes carismáticos?
Esse é realmente um problema. É

difícil até definir exactamente o que
é o carisma, mas que indivíduos
como Duterte nas Filipinas ou Modi
na índia o têm não há qualquer
dúvida. Duterte tem um carisma ao
estilo de um gangster. É charmoso e

usa propositadamente uma
linguagem politicamente
incorrecta, gabando-se de matar

pessoas. E isto apela a muita gente
porque dizem: "Meu deus, fomos

sujeitos a um discurso hipócrita
durante tanto tempo, é bom ver
alguém que fala a verdade. " Este é o

problema da esquerda porque há
barreiras que não podemos passar.
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