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ATERRA
PROMETIDA
DOS CHINESES
Em busca de mercado para suas
empresas e de recursos naturais
abundantes, a China faz da África uma
região estratégica. Serão eles parceiros
ou novos colonizadores?
LUCIENE ANTUNES

STE É O SÉCULO EM QUE A CHI-

na irá comandar o mundo. E
nós queremos estar ao lado
dos novos líderes." A frase
acima fez parte do discurso do
presidente da Nigéria, Umaru
Musa Yar' Adua, em sua pri-

meira visita oficial à China, no começo
deste ano. Mais do que uma retórica diplo-
mática para agradar o governo de Pequim,
a sentença é um exemplo de uma disposi-
ção que, colocada em prática nos últimos
anos. transformou a relação entre os países
africanos e a China num dos casos mais
intensos de intercâmbio comercial da atua-
lidade. Existem hoje cerca de 750000 chi-
neses vivendo na África, a maior parte
deles trazida a reboque das 800 empresas
do país que têm negócios na região. Entre
2003 e 2006, os investimentos diretos chi-
neses no continente passaram de 75 mi-
lhões de dólares em 2003 para 520 milhões
de dólares—um aumento de quase 600%.
Não por acaso, os asiáticos têm sido cha-
mados de "os novos colonizadores da Áfri-
ca". "O movimento de negócios é impres-
sionante e se tomou mais intenso a partir
de 2000", afirma o pesquisador inglês

Christopher Alden. que lançou há dois anos
o livro China in África: Partner, Competi-
tor or Hegemon? ("China na África: par-
ceira, concorrente ou dominadora?", ainda
sem previsão de lançamento no Brasil).

A África já passou por vários movi-
mentos de colonização ao longo da histó-
ria. No século 14, os portugueses chega-
ram por lá, na época dos descobrimentos,
ocupando as Ilhas Canárias, atrás de ouro,
trigo e escravos. Depois disso, vieram
França e Inglaterra, que assumiu a lide-
rança da colonização africana a partir do
final do século 18 graças ao poderio naval
e econômico, estabelecendo territórios em
alguns países como África do Sul e Nigé-
ria. Agora, ao que tudo indica, chegou a
vez dos asiáticos. Já existem mais chineses
hoje na Nigéria do que existiam ingleses
no auge do império britânico na África.
A presença dos chineses já é marcante em
vários setores da economia africana. Eles
constróem estradas, hidrelétricas, hotéis,
postos de gasolina. Também instalam fi-
liais de suas grandes empresas, como a
China Mobile, da área de telecomunica-
ções, e a China Civil Engineering and
Construction, uma das líderes do setor de



construção. E, sobretudo, seguem atrás da
abundância de riquezas naturais da região
— o petróleo entre elas.

Um exemplo de investimento recente
nessa área foi o contrato de 5 bilhões de
dólares fechado pela China National Pe-
troleum Corporation (CNPC) com o go-
verno do Niger, país de 12,4 milhões de
habitantes, localizado no centro-oeste da
África. Assinado em maio, o acordo visa
explorar reservas petrolíferas, estimadas
em 324 milhões de barris. De acordo com
o pacote acertado, a CNPC construirá uma
refinaria e uma rede de 2000 quilômetros
de dutos para a exportação do produto. Em
troca do investimento, o Niger vai dividir
com os chineses os lucros da exploração
de petróleo. Isso deve aumentar ainda mais
a importância da África para o governo de
Pequim na área de energia. No ano passa-
do. Angola ultrapassou a Arábia Saudita
como principal fornecedora de petróleo
para a China, suprindo hoje mais de 30%
das necessidades do país. O comércio bi-
lateral entre África e China também au-
mentou dramaticamente nos últimos anos.
De acordo com um estudo publicado em
abril pelo serviço de pesquisa do Congres-
so americano, entre 2001 e 2006 as expor-
tações africanas para a China cresceram
mais de 485%. A título de comparação, o
salto das vendas para os Estados Unidos
durante o mesmo período foi de 178%.

O GOVERNO DE PEQUIM TEM impulsio-
nado nos últimos anos a invasão do con-
tinente africano com uma série de medi-
das. Um dos principais fomentadores da
onda é o banco Exim Bank chinês, espé-
cie de BNDES local. Atualmente, o ban-
co estatal financia mais de 300 projetos
de empresas chinesas em território afri-
cano, com juros baixos e prazos de pa-
gamento a perder de vista. Uma das
áreas de especial interesse para a China
é o agronegócio. Além de aproveitar o
potencial da África para vários tipos de
cultura, os chineses encaram a região
como uma solução para o drama de seus
milhões de agricultores — sem perspec-
tivas de melhora de vida, muitos deles
deixam a zona rural chinesa para viver
nas metrópoles, agravando o problema
de superpopulação nessas áreas. Nos úl-
timos anos, a estratégia do governo co-
munista tem sido resolver a questão
mandando parte dessas pessoas para a



África, a reboque das empresas do agro-
negócio. O Estado oferece ajuda a com-
panhias nacionais para investimentos na
África (via Exim Bank) e as auxilia na
busca das melhores oportunidades. Com
isso, milhares de chineses já trabalham
em fazendas em países como Quênia,
Uganda, Gana e Senegal.

A EXEMPLO DO QUE OCORRE com
YarAdua, o presidente nigeriano, outros
líderes políticos africanos têm estendido
o tapete vermelho aos chineses. Além de
melhorar a dramática situação da infra-
estrutura dos países do continente, o di-
nheiro chinês tem impacto no crescimen-
to de várias economias da região. Segun-
do especialistas, o ingresso maciço de
capital chinês é um dos responsáveis pela
taxa média de crescimento anual acima de
6% registrada nos últimos tempos pelos
países da chamada África subsaariana, a
porção mais pobre do continente. Aumen-
tar a presença e a influência política chi-
nesa na África é estratégico para Pequim.
Há dois anos, por exemplo, o presidente
Hu Jintao concedeu 8 bilhões de dólares
em empréstimos em condições especiais
a Nigéria, Angola e Moçambique.

O avanço dos chineses em solo africano
tem provocado críticas ferozes no Ociden-
te. Parte delas, é verdade, são queixumes
de concorrentes que se sentem incomoda-
dos com a chegada de um novo rival a um
mercado com grande potencial de cresci-

mento. "Não dá para competir com os
custos dos chineses, que encostam no lito-
ral africano navios com centenas de pes-
soas dispostas a trabalhar por salários
baixos", afirma o diretor de uma grande
construtora brasileira. Fora as lamentações
comerciais, a acusação mais comum é que
o governo de Pequim suga os recursos na-
turais de países pobres da região, oferecen-
do em troca apenas algumas migalhas. Os
chineses seriam, assim, como nuvens de
gafanhotos sobre a África. Após sua pas-
sagem, pouco restaria para os locais. Não
faltam também vozes lembrando que os
chineses negociam indistintamente com
todos os governos, pouco se importando
se eles patrocinam atrocidades ou estão
afundados na lama de corrupção.

Outro ponto que provoca polêmica é
o potencial explosivo da combinação
entre a urgente necessidade africana por
capital estrangeiro e o estilo predatório
de capitalismo da China. Em grande par-
te, a estratégia de Pequim em sua invasão
do continente consiste em
abrir novas fronteiras de
consumo para as empre-
sas chinesas. A exemplo
do que ocorreu em várias
outras partes do mundo, a
chegada de algumas de-
las, com seus produtos de
preços baixíssimos, ani-
quilou boa parte das in-
dústrias locais. Isso ocor-

reu com as fábricas de têxteis e de cal-
çados de países corno Quênia e Suazi-
lândia. Na Nigéria, a crise mais grave
ocorreu com o setor de plásticos.

No âmbito do movimento ambiental,
os ecologistas têm calafrios só de pensar
nos estragos que os chineses podem cau-
sar à África, um paraíso da biodiversida-
de, se reproduzirem por lá os mesmos
métodos utilizados em seu país de origem
— ou seja, promovendo o "progresso" à
custa do emporcalhamento do ar, dos rios
e do esgotamento dos recursos não-reno-
váveis numa velocidade enorme. Por ora,
os chineses não se impressionam com
nada disso. "Somos acusados de fazer o
papel de neocolonizadores, mas o fato é
que as contribuições da China durante 50
anos têm levado a diversos países africa-
nos a riqueza e o desenvolvimento que os
países ocidentais que exploraram o con-
tinente durante 400 anos jamais trouxe-
ram", afirma Li Ruogu, presidente do
Exim Bank. À primeira vista, o argumen-

to dos chineses é muito
bom. Mas, como um cri-
me não justifica o outro, o
governo de Pequim terá
de dar melhores demons-
trações ao mundo de que
a invasão de negócios chi-
neses pode trazer mesmo
algum alento a uma das
regiões mais pobres e cas-
tigadas do mundo. •
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Text Box
Fonte: Exame, ano 42, n. 14, p. 76-78, 30 Jul. 2008.




