
África do Sul prevê certa turbulência na China 
Sergio Leo  
 
Beneficiada pelo ciclo de alta das commodities, a África do Sul mantém intenso debate público 
sobre a influência da China no país, mas não por motivos econômicos. Políticos, empresários e 
imprensa criticam a recusa do governo do presidente Jacob Zuma de conceder visto de entrada 
ao Dalai Lama. Os efeitos da retração na economia mundial e da desaceleração na China, que 
despertam forte temor no Brasil, incomodam a poucos na África do Sul. 
 
A não concessão de visto ao Dalai Lama, convidado para a festa de aniversário do bispo 
Desmond Tutu, atendeu à pressão do governo da China, que considera o Dalai Lama um 
incitador do separatismo no Tibete. A oposição, após ameaçar questionar na Justiça a recusa 
de visto, anunciou novo convite ao Dalai Lama, para o próximo ano. 
 
"Mesmo que China cresça 5% ou 6%, deve-se levar em conta que a população mundial cresce 
em ritmo dramático", disse ao Valor, o economista Azar Jamine, da consultoria sul-africana 
Econometrix. "O crescimento estimula a demanda mundial por recursos e os preços das 
commodities tendem a seguir em alta, no longo prazo." 
 
O governo da África do Sul acredita em turbulências temporárias nos mercados desenvolvidos 
e na China, com reflexos moderados sobre a sua economia. Essa crença levou o presidente 
Zuma a fazer apenas uma menção protocolar à crise financeira global, na semana passada, ao 
receber a presidente Dilma Rousseff. 
 
Maior parceiro comercial da África do Sul, a China tem laços políticos com o partido de Zuma, 
que tem sido acusado pela oposição de excessiva dependência em relação aos chineses - na 
África do Sul, a inclusão do país no grupo conhecido como Brics, que reúne ainda Brasil, China, 
Índia e Rússia, é vista como uma jogada chinesa para aumentar a própria influência, 
agregando um aliado incondicional. 
 
No início desta semana, o tom relativamente otimista do governo temperou o anúncio da 
atualização do orçamento federal pelo ministro da Fazenda Pravin Gordhan. Ele baixou a 
estimativa de crescimento da economia neste ano, de 3,4% para 3,1%, e para o ano que vem 
de 4,1% para 3,4% - ainda bem acima dos 2,8% de 2010 e dos - 1,7% do ano anterior. 
Também cortou em US$ 1,3 bilhão a previsão de receitas deste ano fiscal e aumentou a 
previsão de déficit público, de 4,6% do Produto Interno Bruto no ano passado para 5,5%. 
 
O grande debate interno na África do Sul é a alta taxa de desemprego, reflexo de problemas 
estruturais da economia. Como constatou estudo recente do Banco Mundial, o mercado de 
trabalho continua "teimosamente indiferente à recuperação econômica": a taxa de desemprego 
está em 25% (ou 34%, se considerados os que desistiram de buscar trabalho). Grande parte 
desse mau desempenho se deve à forte desigualdade social e de educação. O desemprego 
entre os jovens é de cerca de 50%. "Um de nossos maiores problemas é a falta de mão de 
obra qualificada", diz o empresário Jayendra Naidoo, do J&J Group, com atividades em TI, 
transportes e setor financeiro. 
 
Alguns analistas e empresários apontam um outro fator de desencorajamento aos 
investimentos no país: as ameaças de nacionalização em setores de base da economia local, 
como a mineração, levantadas por líderes da ANC, o hegemônico partido do governo. "A 
criação de incertezas para os investidores privados é danosa", diz Kobus van der Wath da 
consultoria The Beijing Axis. Ele considera "muito perturbadora" a ausência de preocupação na 
África do Sul com os riscos de um mergulho mais sério na recessão. 
 
"O Brasil está mais ligado ao que se passa no mundo, isso é uma vantagem", compara ele. "Os 
africanos têm estado mais isolados dos ciclos globais, embora a África do Sul esteja mais 
ligada [que os outros países]", comenta. A moeda nacional, o rand, tem oscilado 
violentamente ao sabor da crise. Em setembro, a desvalorização foi de quase 16%. 
Economistas locais dizem ser a volatilidade característica da moeda sul-africana, administrada 
em um sistema de bandas. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



 
"De certa forma é uma penalidade que a África do Sul paga por ter um forte setor financeiro", 
analisa Azar Jamine. "Temos uma moeda Mickey Mouse, que pula para cima e para baixo no 
ritmo da aversão ao risco dos investidores", ironiza. 
 
Duas explicações para as incertezas que rondam a África do Sul são a disputa política nacional 
entre os membros da ANC e os escândalos de corrupção que tem cercado o governo. Além 
disso, há a preparação para o congresso do partido em 2012, que definirá rumos para os 
próximos anos. Esses eventos políticos ameaçam nublar o clima para investimentos no país 
nos próximos meses. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28, 29 e 30 out. 2011, Primeiro Caderno, p. A13. 
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