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China ocupa região em busca de recursos naturais, como petróleo 
 
O imperialismo chinês na África já é uma constatação. De olho em petróleo, madeira e outros 
recursos naturais, além dos 54 votos que os países da região têm nas Nações Unidas, a China 
ocupa cada vez mais espaço naquele continente. Para isso, lança mão de financiamentos a 
fundo perdido e exigências contratuais que assustam os africanos como a contrapartida de 
mão de obra chinesa nos grandes contratos. 
 
Esse cenário é visto com preocupação pelo governo brasileiro. O presidente Luiz Inácio Lula da 
Silva vem, desde o início de seu governo, investindo no aprofundamento das relações com a 
África, oferecendo tecnologia agrícola. A Embrapa já tem um escritório em Gana e vai abrir 
outros em Angola e Moçambique. Também vem discutindo com os Estados Unidos e outros 
países desenvolvidos projetos trilaterais para a instalação de usinas de biodiesel e 
melhoramento do sistema agrícola. 
 
Mas a velocidade chinesa na região, admitem fontes ligadas à política externa brasileira, tem 
sido infinitamente maior. 
 
A China encontrou na África um mercado virgem e promissor de recursos naturais — disse um 
experiente diplomata brasileiro. 
 
A avaliação no Itamaraty e no Palácio do Planalto é que o Brasil tem como trunfo a imagem da 
previsibilidade. De forma geral, as empresas brasileiras instaladas na África ou América Latina 
costumam ter cláusulas sociais e prevêem o uso de trabalhadores locais. 
 
O secretário-executivo do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, vê uma "presença 
agressiva" da China no continente africano no setor de serviços, onde o Brasil também atua. 
 
Dados mostram que o intercâmbio comercial entre China e África é hoje dez vezes maior que 
no início da década. E cerca de 70% dos contratos de obras públicas na África Sub-saariana 
vão para empresas chinesas ou indianas. Em troca de recursos naturais, os países, 
especialmente os mais pobres, assistem à construção de autoestradas, portos, aeroportos e 
hidrelétricas e financiados pelos chineses. 
 
Do ponto de vista estratégico, mais do que se preocupar, o que se deve fazer é promover 
ações para dinamizar nossa economia, para diminuir esse gap (hiato) de competitividade que 
nós temos com os chineses em todos os setores, no Brasil, na África e na América Latina como 
um todo — diz o presidente da Abdib, Paulo Godoy.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 2 ago. 2009, Economia, p. 32. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


