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M OLHAR ATENTO ÀS CONS-
truções de Maputo revela uma nova
face de Moçambique. Do estádio de

futebol ao Parlamento, a cidade está tomada
por construções gigantescas, típicas de
quem as moldou. Aos chineses, só faltou ca-
rimbar a expressão Made in China, porque,
de resto, do dinheiro ao projeto arquitetôni-
co, tudo é bolado sob os ditames do dragão
asiático. O exemplo dos prédios não é um
caso isolado. Nos últimos dez anos, as expor-
tações africanas para a China cresceram
2.126%. É uni número absurdo perto da va-
riação de 402% para os Estados Unidos e de
536% nas vendas para o Brasil. Os investi-

mentos, por sua vez, superam os US$ 20 bi-
lhões. Incautos poderiam se questionar: mas
o que a África tem para oferecer? Matéria-
prima. Muita matéria-prima. Com o cresci-
mento registrado nos últimos anos, a China
já é o maior consumidor mundial de madei-
ra, e ainda responde por 30% das compras
de zinco, 27% de ferro e aço, 23% de alumí-
nio e quantidade semelhante de cobre. A
África, por sua vez, tem 90% das reservas
de cobalto, 90% das de platina, 50% do
ouro e um terço do urânio, além de reser-
vas de petróleo maiores que as da Améri-
ca do Norte. "É uma relação de simbiose co-
mercial", define Chen Duqing, embaixador
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da China no Brasil.
"Nunca deixamos de
olhar para os nossos par-
ceiros africanos. E eles
sabem disso."

A análise do diploma-
ta é correta. Contudo, a
parceria sino-africana é
fonte crescente de dis-
cussões. A China oferece
ajuda sem exigir nada,
uni contraste em relação
aos doadores ocidentais,
que impõem condições
em relação aos direitos humanos. O Su-
dão é o exemplo mais marcante. Com
suas vastas reservas de petróleo, é o
número l do investimento chinês e ven-
de dois terços de sua produção ao go-
verno de Pequim. Como resultado, a
China não interfere nos assuntos do-
mésticos e é até acusada de fazer vista
grossa à crise humanitária em Darfur.
Nada que abale o business as usual.

O método de fechar negócios dos
chineses impressiona. Eles vendem
um pacote completo, com financia-
mento, planos de cooperação e obras
de infra-estrutura que são doadas a tí-
tulo de benfeitorias. E ainda conse-
guem fazer ofertas 30% mais baixas
que os concorrentes. "Isso tudo cria
uma relação de longo prazo com os afri-
canos", disse à DINHEIRO Hafíz Mir-
za, especialista das Nações Unidas que
publicou um relatório sobre o volume
de dinheiro asiático aportado no conti-
nente africano. "É o contrário do que
ocorre com as empresas brasileiras,
que estão sozinhas tentando obter os
seus contratos no Exterior."

Essa é uma realidade vivenciada
pela Vale e pela Odebrecht. Junto
com a Petrobras, são as maiores
empresas brasileiras na África. Em
2005, a construtora perdeu o aeropor-
to de Luanda, na Angola, para um con-
sórcio chinês. Foi atropelada por uma
oferta de US$ 2 bilhões. A Vale passou
por episódio semelhante, ao investir
USS 15 milhões e arcar com o prejuízo
após o governo do Gabão repassar a ex-
ploração de uma mina de ferro para
uma mineradora chinesa. Coincidência
ou não, uma pesquisa do Banco Mun-
dial com 68 países, feita no ano passado,
mostra que os países da região subsaa-
riana - justamente os que mais rece-
bem investimentos dos chineses - es-
tão no topo do ranking dos mais pro-
pensos a receber suborno em negocia-
ções comerciais. "As empresas brasilei-
ras estão enfrentando uma agressiva
concorrência das empresas chinesas na
África", afirma o embaixador do Brasil
no Congo, Affonso José Santos. De
acordo com ele, o governo de Pequim
abriu linhas de crédito para países

africanos no valor de
US$ 50 bilhões. É dinhei-
ro que terá vazão rápida.
Pelos cálculos do Fundo
Internacional da China,
há 800 projetos empresa-
riais chineses em 49 paí-
ses africanos. E, não
raro, há a oferta de zerar

3 os juros em investimen-
tos que ultrapassem os
USS 100 milhões.

O trunfo chinês foi ter
aberto os olhos para um

continente desprezado antes que
qualquer outro concorrente. Hoje, a
China é o país que possui o maior nú-
mero de embaixadas, consulados e di-
plomatas na África - e raramente
passa uma semana sem anunciar um
novo acordo ou projeto econômico.
Em 2001, o mesmo ano em que a
China entrou para a Organização
Mundial do Comércio, o Politburo
chinês baixou uma norma conhecida
como zou chuqu. Trata-se da política
do "seja global". O governo incenti-
va empresas privadas nacionais - e
obriga as que possuem capital estatal
- a procurar investimentos que se
materializem em acesso a recursos
naturais de longo prazo. Essa política
ganhou peso em 2006, comemorado
como o "Ano da África", quando 48
chefes de governo africanos partici-
param de um fórum em Pequim. Ali
foi produzido um documento no qual
os chineses se comprometiam a
apoiar o desenvolvimento africano -
desde que os africanos sustentassem
o progresso chinês.
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