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D
OIS MESES após Durban, na 
África do Sul, hospedar uma 
reunião dos BRICS, a confe
rência dos 50 anos da União 
Africana, em Adis Abeba, 

Etiópia, atraiu Dilma Rousseff, o secre
tário de Estado dos EUA, John Kerry, o 
secretário-geral das Nações Unidas, Ban 
Ki-moon, o vice-primeiro-ministro da 
China, Wang Yang e o presidente da 
França, François Hollande. Não estavam 
lá por cortesia: seis das dez economias 
que mais cresceram na última década fo
ram africanas e as taxas de crescimento 
do continente como um todo só ficaram 
atrás da Ásia. Com expansão média de 
8,8% anuais, o país anfitrião da cúpula, 
até a virada do milênio um sinônimo de 
fome e guerra, superou a Índia e igualou 
a média asiática. Angola, em guerra civil 
de 1975 a 2002, teve crescimento anual 
médio de 10,8%, superior ao da China. 

Nos próximos três anos, o FMI espe
ra um crescimento anual médio de 5% 
a 6% para a África, ante 0,5% a 1,5% pa
ra a Europa - se esta tiver sorte. Desde 
2005, os investimentos estrangeiros no 
continente variaram de 30 bilhões a 70 
bilhões de dólares anuais (50 bilhões em 
2012,57 bilhões estimados para 2013), o 
que em proporção ao tamanho da econo
mia do continente se compara aos rece
bidos pela China. 

Há 15 anos, o continente era visto co
mo um desastre, um pesadelo de fome, 
miséria e caos condenado a um ciclo in
terminável de guerras civis e instabili
dade. Desde a independência, que para 
a maioria dos países fora no início dos 
anos 1960, a vida tinha piorado e parecia 
condenada a piorar cada vez mais. A ren
da per capita caíra 14,6% e a produção 

per capita de alimentos diminuíra 12%. 
As economias estavam em retroces
so, estradas, escolas e telecomunica
ções em frangalhos. Em 1995, a África 
inteira recebia 2 bilhões de dólares em 
investimentos estrangeiros, menos do 
que Cingapura ou Chile. 

Para tentar compensar a escassez de 
investimentos estrangeiros, muitos se 
endividaram, enquanto o valor das com-
modities que exportavam despencava. 
De 1980 para 1990, a dívida externa sal
tara de 97% para 324% das exportações 
anuais, no mesmo momento em que o 
neoliberalismo selvagem entrava na mo
da. Para socorrê-los, o Banco Mundial e 
o FMI impuseram a fórmula universal 
de desregulamentação de importações, 
privatizações e cortes radicais nos gas
tos públicos. Se isso era e é problemáti
co quando se conta com certa base in
dustrial e Estados bem consolidados, co
mo na América Latina e sul da Europa, 
foi trágico em quase toda a África, onde 
essas instituições eram embrionárias. 
Enquanto os governos, incapazes de 
atender às demandas étnicas e regionais, 
perdiam autoridade, rebeliões e guerra 
civil espantavam investimentos e agra
vavam o círculo vicioso. Até o jornalista 

Thomas Friedman, ao pregar a solução 
de todos os males do mundo pela ame
ricanização e globalização em O Lexus 
e a Oliveira, de 1999, jogou a toalha 
quanto àÁfrica, ignorada no livro a não 
ser por um breve comentário: "Esses 
Estados são fracos e pequenos o sufi
ciente para que o sistema simplesmen
te construa uma parede corta-fogo ao 
redor deles". Em maio de 2000, a maté
ria de capa de The Economist era "O con
tinente sem esperança". 

A demanda asiática, principalmen
te chinesa, é a grande responsável pela 
procura de commodities que revitali
zou e diversificou a economia de expor
tação africana. Em 1990, mais da meta
de das exportações africanas iam para a 
Europa Ocidental e 14%, para aÁsia. Em 
2008, cada uma das duas regiões respon
dia por 28%. Em outras palavras, aÁfrica 
dos anos 1990 ainda era uma semicolô-
nia europeia. Só na última década come
çou, de fato, a negociar com o mundo. 

Dos investimentos externos da China, 
cerca de 4% se destinaram à África, de 
2004 a 2010, enquanto a Europa e os 
Estados Unidos, entre 2% e 3%. Em ter
mos absolutos, é um valor menor que o 
aplicado pelos países ricos, mas impor
tante, pois enquanto os capitais ociden
tais tendem a buscar lucro imediato, os 
chineses aplicam em grandes projetos de 
longo prazo para garantir matérias-pri
mas para suas indústrias, acompanha
dos de obras de energia e transportes 
com efeitos multiplicadores sobre a eco
nomia. Além disso, seus investimentos 
não vêm acompanhados de imposições 
ideológicas e estratégicas como aquelas 
acopladas aos recursos de Washington e 
das antigas potências coloniais. 

Mas o principal é representarem alter
nativa que abra aos africanos a possibili
dade de barganhar melhores condições 
para a exploração de seus recursos, mes
mo que fechem negócio com outro país. 
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Analistas ocidentais acusam os chineses 
de serem inescrupulosos, por negociarem 
com governos autoritários ou acusados de 
violações de direitos humanos, mas uma 
visão menos enviesada deveria reconhe
cer que norte-americanos e europeus f i 
zeram e continuam a fazer o mesmo, en
quanto sua mídia esconde ou minimiza 
a brutalidade e corrupção dos amigos e 
se escandaliza com a dos inimigos. A mí
dia sempre é compreensiva com os dés
potas com boas relações com o FMI e as 
transnacionais ocidentais. Haja vista co
mo descobriu bruscamente os excessos 
de Kaddafi quando os EUA decidiram in
tervir e passaram a ignorar a Líbia, en
quanto os ex-rebeldes abusam do poder 
e suas dissensões fazem explodir confli
tos latentes no país e em seus vizinhos. O 
importante é que agora fazem contratos 
com petroleiras e empreiteiras ocidentais 
e não as da China, da Rússia ou do Brasil. 

Em escala crescente, outros BRICS 
também participam da corrida. Ao 

menos 14% do estoque de investimen
tos e 25% do fluxo vêm desse grupo que, 
entre outras coisas, é um clube de entu
siasmados parceiros da África. A China 
tem de 20 bilhões a 40 bilhões de dólares 
investidos na região, principalmente em 
África do Sul, Sudão, Nigéria e Zâmbia, 
e um comércio de 200 bilhões anuais. 
A Índia investiu oficialmente cerca de 
14 bilhões, a Rússia 1 bilhão e a própria 
África do Sul 18 bilhões em outros paí
ses africanos. E o Brasil? É difícil conta
bilizar fluxos que passam por muitos in
termediários, mas é superior a 1 bilhão 
por ano. Só em Angola, foram estimados 
em 3,5 bilhões até 2011 por empresários 
locais. O BNDES desembolsou 682 mi
lhões de dólares em 2012 para empre
sas brasileiras com projetos na África. 
Em Adis Abeba, Dilma anunciou o per
dão ou reestruturação de 900 milhões de 
dólares em dívidas de 12 países, princi
palmente Congo-Brazzaville e Tanzânia. 
É provavelmente menos do que os lucros 
anuais do comércio entre o Brasil e o con
tinente, da ordem de 27 bilhões anuais. 

Isso não significa dizer que as empre
sas envolvidas nas relações Sul-Sul ne
cessariamente agem melhor do ponto 

de vista dos povos africanos. Por exem
plo, ONGs acusam a multinacional bra
sileira Vale desrespeitar direitos dos tra
balhadores e populações. Famílias re
movidas para a instalação das minas de 
carvão de Moatize, Moçambique, recla
mam por terem sido assentadas de ma
neira precária, com acesso deficiente à 
comida, à água e ao trabalho. Ativistas 
se queixam de danos ambientais, in
terferência excessiva da companhia 
no governo nacional e controle total da 
Província do Tete, onde ela domina ho
telaria, restaurantes e transportes. 

Nesse projeto, a Vale investiu 1,9 bi
lhão de dólares e quer investir mais 6,5 
bilhões. O total equivalente a 57% do PIB 
do país que já foi "o mais pobre do mun
do" no Guinness, mas teve crescimento 
médio de 7,5% anuais na última década. 
O desenvolvimento da África não será 
menos desigual e conflituoso do que é 
o da América Latina e o capitalismo do 
Sul não é nem mais nem menos ético que 
o do Norte. Os africanos podem, porém, 
ganhar com a oportunidade de explorar 
essa concorrência em vez de estar só nas 
mãos das ex-metrópoles. • 
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Text Box
Fonte: Carta Capital , São Paulo, ano 18, n. 751, p. 44-46, 5 jun. 2013. 




