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RESUMO

O entorno estratégico brasileiro é a região onde o Brasil pretende irradiar sua
influência e liderança, ensejando desta forma um papel de destaque em âmbito
internacional. Dentre os países africanos pertencentes ao entorno estratégico
brasileiro, Angola tem um destaque especial, em função da herança colonial comum
e pelos diversos interesses compartilhados por ambos os países. A despeito do Brasil
possuir grande interesse no país, a política brasileira vem mostrando inconstância,
com momentos de forte aproximação e outros de relativa indiferença. Ainda assim, o
soft power brasileiro vem sendo bem-sucedido em penetrar no seio da sociedade
angolana, seja por meio da programação das TV; da fé propagada pelas igrejas
pentecostais brasileiras; ou da cooperação técnica para formação de pessoal. Por sua
vez a China, no século XXI, vem intensificando sua aproximação com o país africano,
com forte viés em trocas comerciais com o país asiático fornecendo financiamento
para a reconstrução da infraestrutura angolana, afetada pelos anos de guerra civil e
recebendo em troca petróleo. Assim, este trabalho de conclusão de curso procurou
apresentar de forma sucinta a teoria de relações internacionais que, na visão do autor,
fundamenta a relação entre Brasil e Angola e China e Angola e apresentar os
principais aspectos envolvidos nas relações bilaterais entre esses países, de forma e,
por fim, concluir se a crescente presença chinesa em Angola afeta a projeção
internacional brasileira naquele país.
Palavras-chave: entorno estratégico brasileiro; relações Brasil – Angola; relações
China-Angola; relações internacionais.

ABSTRACT

The Brazilian Strategic Environment is the region where Brazil intends to irradiate its
influence and leadership, establishing in this way a prominent role in the international
arena. Among the African countries that belong to the Brazilian Strategic Environment,
Angola has a special emphasis, due to the colonial heritage and the various common
interests shared by both countries. Although Brazil has great interests in the country,
the country has shown political fickleness, with moments of strong approximation and
other with relative indifference. Still, the Brazilian soft power has been successful in
penetrating into Angolan society, either through the programming of Brazilian TV; faith
propagated by Pentecostal churches; or technical cooperation for staff training. On the
other hand, China, in the 21st century, has been stepping up its approach with the
African country, with a strong bias in trade where the Asian Country provides funding
for the reconstruction of Angola's infrastructure, affected by years of civil war and
getting oil in exchange, important for China´s energy security. Thus, this research
sought to introduce briefly the theory of international relations which, in the author´s
view, based the relationship between Brazil and Angola and China and Angola. It also
intends to present the main aspects involved in these countries relations, and, finally,
conclude answering if the growing Chinese presence in Angola affects the Brazilian
international projection in that country.
Keywords: international relations; China-Angola international relations; Brazil-Angola
international relations; Brazilian Strategic Environment.
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1 INTRODUÇÃO

O Brasil é o quinto país com maior extensão territorial do mundo 1, tendo
também a quinta maior população do planeta. Detentor de riquezas e de uma
biodiversidade ímpar, possui destacada posição mundial na produção de alimentos.
Em função de sua vasta costa, o Brasil possui uma significativa extensão
marítima que está sob a sua jurisdição, denominada Amazônia Azul2. Na Amazônia
Azul estão cerca de 93% da produção de petróleo nacional, sendo importante ressaltar
que as reservas petrolíferas do pré-sal, localizadas no subsolo marinho das Águas
Jurisdicionais Brasileiras (AJB), são responsáveis por 40% da produção, havendo
expectativa que este percentual suba para 74%, em 2026 (BRASIL, 2017, pág.154).
Apontado pelo FMI como nona maior economia do mundo3 com uma economia
de US$ 2,14 trilhões de dólares, o Brasil, no campo das relações internacionais,
destaca-se por ser um país com longa tradição pacífica que busca, através de ativa
participação diplomática, promover o entendimento entre os diversos atores globais,
enfatizando sua atuação no ambiente regional. Sem negligenciar sua política de
buscar a projeção do país internacionalmente e a ampliação de sua inserção em
processos decisórios nos órgãos multilaterais, o Brasil estabeleceu como área de
interesse prioritário, tanto no campo da diplomacia quanto no da defesa, o entorno
estratégico brasileiro, que inclui a América do Sul, o Atlântico Sul, os países da costa
ocidental africana e a Antártica (BRASIL, 2016b, p. 14).
No que se refere à Costa Ocidental da África, parte do seu entorno estratégico,
o Brasil partilha um histórico comum desde que os colonizadores portugueses
ocuparam as duas margens do Oceano Atlântico Sul, no século XVI, cultivando
inclusive laços mais sólidos do que com seus vizinhos sul-americanos ao longo da
história. É importante ressaltar que esse relacionamento não era irrelevante, pois, no
século XVII, o Atlântico Sul foi o centro dinâmico da economia mundial (VISENTINI,
2016, n.p.).

_____________
1

O território brasileiro possui uma área de mais de oito milhões e quinhentos mil quilômetros quadrados.
Conceito utilizado pela Marinha do Brasil para despertar na sociedade Brasileira uma mentalidade
marítima coerente com o tamanho e importância do litoral brasileiro.
3 Fonte: FMI, World Economic Outloook Database (abril de 2017).
2
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Além dos aspectos econômicos, há de se destacar a contribuição africana para
a formação da sociedade brasileira na cultura, arte e religiosidade, além dos aspectos
raciais. Apesar de ser um aspecto pouco conhecido, os africanos também trouxeram
técnicas que impulsionaram a agricultura, a pecuária e o combate a enfermidades
(VISENTINI, 2016, n.p.).
Dentre os países da Costa Ocidental da África, Angola é um dos que o Brasil
cultiva uma relação mais estreita, fruto dos laços históricos que os une.
Esta herança cultural comum é tão significativa que gerou, nos anos que
sucederam a independência brasileira, um forte movimento político do outro lado do
Atlântico para que o país fizesse parte do Brasil, devido aos vínculos econômicos
decorrentes do tráfico de escravos e à composição majoritariamente brasileira da elite
colonial angolana. Esta relação de proximidade também se refletiu por ocasião da
independência de Angola, onde o Brasil foi o primeiro país a reconhecer esta condição
(VISENTINI, 2016, n.p.).
Além deste passado em comum, Angola faz parte da Comunidade dos Países
de Língua Portuguesa (CPLP) e é signatário da Zona de Paz e Cooperação do
Atlântico Sul (ZOPACAS), iniciativas que visam aprofundar as relações de cooperação
entre os países signatários. O Brasil ainda possui acordos bilaterais assinados com
Angola abrangendo diversos setores, dentre eles, educação e defesa. Esse conjunto
de condições levou ambos os países a assinar a “Declaração de Parceria Estratégica”,
em 2010, elevando as relações bilaterais a novo patamar.
Por sua vez, as nações africanas foram “redescobertas” pelas economias
asiáticas, especialmente a chinesa, a partir do final do século XX e início do XXI,
aproveitando o vácuo deixado pelos países europeus após a independência de suas
antigas colônias. A China buscava, através dessa aproximação, o acesso a matériaprima, fontes de energia, mercado para suas empresas de infraestrutura e apoio em
fóruns internacionais.
Dentre as nações africanas, as relações com Angola representam um caso
exemplar da diplomacia chinesa nas relações com países exportadores de recursos
naturais, em especial petróleo, elemento essencial para sua segurança energética e
para sustentar seu crescimento. Para a China, Angola oferece a possibilidade de
garantir fornecimento estável, em troca de ajuda para viabilizar a infraestrutura para a
extração e a comercialização das riquezas naturais. Além disso, esse país pode ser
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aliado relevante na política de ascensão pacífica, em que a China busca convencer o
mundo de que seu fortalecimento não ameaça a ordem internacional (OLIVEIRA,
2012, p.64).
Apesar de Brasil e China serem ambos países emergentes e membros do
BRICS4, a presença de uma potência extrarregional em países do entorno estratégico
brasileiro deve ser motivo de atenção. Diante dessa indesejada constatação, o foco
do presente trabalho foi identificar se a crescente presença Chinesa em Angola
influencia negativamente a projeção internacional brasileira no país.

1.1 PROBLEMA, OBJETIVOS E HIPÓTESE

De acordo com o acima exposto, afigura-se o seguinte problema:
A expansão da presença chinesa em Angola reduz as possibilidades de
projeção internacional do Brasil no país?
Para tal, optou-se por abordar, no segundo capítulo, os aspectos das Relações
Internacionais necessários ao embasamento teórico, de forma a fundamentar o estudo
e possibilitar o pleno entendimento dos assuntos tratados nos capítulos subsequentes;
no terceiro capítulo foram abordados diferentes ângulos da relação Brasil – Angola,
em especial no que se refere as expressões política e econômica, procurando
identificar como o Brasil busca se projetar internacionalmente e, através dessa
projeção, influenciar aquele país amigo para que ambos possam alcançar seus
objetivos comuns; no capítulo quatro foi estudada a relação China – Angola, para
identificar pontos que possibilitassem o entendimento da dinâmica da relação entre os
dois países e que subsidiassem a resposta ao problema levantado; e, por fim, no
último capítulo, foi concluído o estudo com a apresentação da resposta ao problema
proposto.
Para responder ao problema formulado, o objetivo geral da pesquisa buscou
analisar se a expansão da presença chinesa em Angola, em especial no século XXI,
reduz as possibilidades de projeção internacional do Brasil no país.
No processo de análise dos fatores envolvidos no objetivo geral, foi verificada
a necessidade de estudar a relação brasileira com Angola, o processo de
_____________
4

Refere-se ao acrônimo dos países membros fundadores de um grupo político de cooperação. O
grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (S – South África).
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desenvolvimento chinês e seu interesse na África, mais especificamente em Angola,
e os reflexos destes para a presença brasileira naquele país africano. Tendo como
referência a análise formulada, foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:
- Analisar a importância de Angola para os interesses do Brasil e como se dá a
interação entre os dois países;
- Analisar a relação sino-angolana e identificar os interesses de ambos os
países;
- Analisar se o crescimento da presença chinesa em Angola tem reduzido a
projeção brasileira no país.
Para o prosseguimento do estudo foi estabelecida a seguinte hipótese:
A crescente influência chinesa em Angola tem afetado negativamente a
projeção internacional brasileira no país.
A principal questão identificada ao analisar o problema selecionado é que tanto
a relação Brasil – Angola quanto a relação China – Angola devem variar ao longo do
tempo. Verificamos que esta influência depende de diversos fatores relacionados com
as expressões do poder nacional, especialmente nos campos político e econômico.
Como objetivou-se avaliar se o espaço de Projeção Internacional Brasileira em
Angola se retrai à medida que a China expande a sua, identificou-se como variável
dependente a projeção dos interesses brasileiros naquele país, pois esta projeção
estaria relacionada diretamente com a expansão ou não da presença chinesa. Da
mesma forma, identificou-se como variável independente a influência chinesa, já que
esta independe de outros fatores relacionados com o presente estudo.
A Costa Ocidental da África é vista pelo Brasil como área de interesse
prioritário, onde o país busca exercer sua liderança e influência, sendo que, dentre os
países localizados naquela região, Angola é considerado estratégico, em função do
passado em comum e dos interesses mútuos nos campos político e econômico.
Por outro lado, observa-se uma política mais assertiva da China, em que esse
país tem buscado assumir um protagonismo crescente no mundo, nesse princípio do
século XXI. Em sua política de obter matéria prima e energia para assegurar o
crescimento econômico do país, a China buscou aproximação com países da África e
América do Sul. Dentre os países da África que foram alvo das investidas chinesas,
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Angola foi um dos que mais recebeu atenção do país asiático, em função do seu
interesse nas vastas reservas petrolíferas angolanas.
Apesar de a China manter o discurso de ascensão pacífica, a simples presença
de uma potência na área de interesse brasileira na África deve ser objeto de
preocupação e acompanhamento, pela possibilidade de Angola passar para a esfera
de influência da China o que justifica, por si só, a realização do presente estudo.
A presente pesquisa permitiu identificar se a presença Chinesa em Angola
influencia negativamente a projeção internacional brasileira no país. Cabe ressaltar
que a presente análise, pode contribuir para fomentar o estudo de como está a
projeção internacional brasileira em outros países abrangidos dentro de sua esfera de
influência, mais especificamente nos países do seu entorno estratégico.

1.2 LIMITAÇÕES

A pesquisa realizada, dadas as limitações de tempo e tamanho impostas ao
trabalho de conclusão de curso, limitou-se a estudar as influências chinesa e brasileira
em Angola, de forma a identificar a resposta ao problema proposto. Nessa abordagem
foram ignorados aspectos, mesmo que pertinentes, mas relacionados a outros países.
Também não foram estudadas outras variáveis que se apresentaram no decorrer do
estudo, limitando-se às abordagens citadas nos itens acima.
Optou-se ainda por impor uma limitação temporal, restringindo a análise ao
período compreendido entre a década de 1970 e os dias atuais.
Para efeito de padronização, a grafia dos nomes chineses citados no trabalho
segue o método de romanização Pinyin. Aprovado formalmente pelo governo da
República Popular da China (RPC), em 1958, e por Taiwan a partir de janeiro de 2009,
o Pinyin é considerado pela Organização Internacional de Padronização (ISO –
International Organization for Standardization) como padrão internacional desde 1982
(ISO, 1982). Este método difere, embora não radicalmente, de sistemas anteriores de
transliteração do Mandarim, difundidos no Ocidente, como o Wade-Giles, criado em
1859 e amplamente empregado nos países de língua inglesa até o final da década de
1970 (LU, 1996 apud MELLO, 2012).
De modo a facilitar a leitura, foram omitidos os acentos ou caracteres gráficos
que não fossem essenciais ao entendimento.
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1.3 METODOLOGIA

Tomando por base o referencial teórico de Sylvia C. Vergara (2016), descrito
no livro Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração, realizou-se uma
pesquisa qualitativa através do estudo aprofundado da literatura sobre o tema. Para
permitir a profundidade e o detalhamento necessário de modo a subsidiar a resposta
ao problema, optou-se por adotar o estudo de caso, como tipo de pesquisa,
escolhendo Angola, dentre os países da costa ocidental da África, como o país
estudado. O pesquisador obteve nesse estudo os parâmetros necessários para a
resposta ao problema de pesquisa.
Ainda na fase do pré-projeto, foi feita uma pesquisa exploratória ampla, de
forma a situar o autor no tema. Já para a preparação do projeto, foi realizada uma
pesquisa bibliográfica junto ao acervo das bibliotecas da Escola de Comando e
Estado-Maior do Exército e da Escola de Guerra Naval.
Já em uma fase posterior do estudo, foi feita uma pesquisa bibliográfica mais
ampla, abrangendo, além de livros e artigos científicos, jornais, revistas e sítios
eletrônicos da rede mundial de computadores. Foi procedida ainda uma pesquisa
documental transversal junto ao Ministério das Relações Exteriores, em busca de
documentos que pudessem subsidiar a pesquisa. Neste Ministério, foi feita ainda uma
entrevista com a responsável pela Divisão da África Austral e Lusófona para a
obtenção de subsídios sobre os interesses brasileiros na região.
Após a fase de coleta, foi procedida a análise de conteúdo para refinar os dados
obtidos, de forma a poder verificar sua pertinência e grau de interesse e permitir o
fichamento daqueles mais relevantes. Conforme esperado, os dados obtidos
consubstanciaram o embasamento teórico para a pesquisa.
A pesquisa e coleta de dados foram conduzidas em paralelo com a elaboração
do texto, onde foram expressadas a análise e as conclusões do pesquisador.
Por fim, com o término da pesquisa, considera-se ter sido possível responder
se a presença chinesa em Angola afeta negativamente a projeção brasileira naquele
país.
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2 AS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

No entender do autor, considera-se imprescindível para se alcançar a resposta
ao problema formulado, compreender como se dá a interação entre os atores que são
objeto deste estudo, notadamente as relações entre Brasil e China com Angola. Para
isso, faz-se necessário o estudo do arcabouço teórico envolvido nas relações entre
países no sistema internacional. Dentre os diversos aspectos contidos no campo de
estudo das Relações Internacionais, optou-se por abordar a teoria envolvida na
Cooperação Internacional e no exercício do poder e influência nas Relações
Internacionais.

2.1 A COOPERAÇÃO INTERNACIONAL

2.1.1 Generalidades

Segundo Hobbes (1588-1679), o homem é um ser mau que visa garantir sua
sobrevivência e defender seus interesses. Em função dessa característica do homem,
onde é imposta uma constante ameaça à sua vida, apresenta-se a necessidade de
que as pessoas abram mão de seus direitos em benefício de um Estado, intitulado por
ele Leviatã, responsável por garantir paz, segurança e prosperidade, agindo em
benefício de todos (JUBRAN, 2015). Ao longo dos anos, o conceito foi sendo
aperfeiçoado por diversos outros pensadores que abordaram, dentre outras coisas,
aspectos que contribuíram para o entendimento da necessidade de separação entre
as esferas público e privada5 e da separação de poderes6.
Com a consolidação dos poderes domésticos, os Estados passaram a se
projetar internacionalmente com o intuito de obter recursos que garantissem sua
sobrevivência ou expansão territorial. O sistema internacional passa a adquirir um
equilíbrio de poder próprio, tornando-se o palco de contestações relacionadas com
interesses nacionais divergentes. A expansão territorial e o controle sobre recursos

_____________
5
6

John Locke (1632-1704).
Montesquieu (1689-1755).
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naturais existentes em territórios além das fronteiras nacionais são os ingredientes
latentes, em grande parte, dos conflitos interestatais (JUBRAN, 2015).
O interesse dos Estados nacionais sobre os recursos de poder, território e
acesso a recursos naturais, sempre foi um tema presente no sistema internacional e
que impulsionou os Estados a estabelecer mecanismos de cooperação com outros
Estados. Os fundamentos teóricos que embasam os recursos de poder e a
cooperação internacional serão vistos a seguir.

2.1.2 Um Breve Histórico

Immanuel Kant (1724-1804), filósofo prussiano que viveu no século XVIII,
defendia que uma república, onde os indivíduos vivessem sob a égide das leis, seria
uma alternativa racional ao estado de natureza, posto que esta sociedade, através de
um pacto social, teria garantias para a manutenção da liberdade civil. O filósofo
recusava a democracia direta por entender que esta ofereceria riscos para a liberdade
dos indivíduos que discordam da maioria. Criticava ainda o fato da democracia ser
normalmente identificada com a ideia de que todos governam, mas esse "todo" não
representa a totalidade. Para ele, o governo ideal deveria ser composto de elementos
da democracia, aristocracia e monarquia. A adoção desses elementos, no seu
entender, deveria servir para evitar as suas formas degeneradas, respectivamente a
anarquia, a oligarquia e a tirania (MACIEL, 2016).
Kant destacou-se ainda por ser um expoente da ideia de que a Paz Perpétua
seria o resultado da história universal, sendo atingida, em algum momento, e garantida
sem um planejamento racional, mas pela cooperação internacional (MACIEL, 2009).
Ao olhar o estado de natureza que caracteriza o plano internacional, Kant
vislumbrava a possibilidade de uma convivência pacífica, mesmo que não houvesse
um ente superior que governasse a todos. Em sua visão, a racionalidade levaria os
Estados a se aproximar por entender as vantagens da paz, em contraponto à
irracionalidade da guerra. Esta aproximação deveria culminar com o estabelecimento
de um pacto internacional que geraria a formação de uma federação de povos livres
(MORATO, 2009). Porém, não se pode deixar de apontar que a visão de Kant não era
unânime e encontrava um contraponto em alguns autores que defendiam que tal pacto
poderia ser usado como uma ferramenta para ampliação do poder de determinado
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Estado, ao usar esse instrumento para atender seus interesses em detrimento do
interesse dos demais.
O princípio do século XX viu o surgimento do estudo teórico das Relações
Internacionais, tendo sido a Primeira Guerra Mundial um dos impulsionadores desse
campo de estudo. Os estudiosos das relações internacionais procuravam explicar a
realidade internacional sob diferentes perspectivas, que vieram a se consolidar sob
duas principais escolas: a liberal e realista7.
A incrível quantidade de perdas humanas gerada pela Primeira Guerra Mundial
(1914 - 1918), bem como o pensamento liberal do presidente estadunidense Woodrow
Wilson, levou a inclusão, no tratado de paz que consubstanciou o fim da guerra, de
uma seção que versava sobre a criação de uma organização com o intuito de manter
a paz no ambiente internacional. Esta organização internacional, a Liga das Nações,
será tratada a seguir.
2.1.2.1 – A Liga das Nações

Os pensadores liberais defendiam o que viria a ser o pensamento predominante
naquele período: a ideia de serem os Estados interdependentes, o que, por si só,
levaria à cooperação entre eles (MORATO, 2009). Essa predisposição natural à
cooperação permitia antever a formação de uma sociedade internacional com regras
supranacionais comuns de convivência, sob a égide de uma Liga ou Sociedade de
Nações, que atuaria para evitar a ocorrência de novos conflitos. Por outro lado,
pensadores do que viria a ser conhecida como escola realista, apesar de concordarem
com os pensadores liberais de que o objetivo dos Estados Modernos é a busca do
equilíbrio, criticavam a criação de um fórum internacional de Estados por não
identificarem mecanismos que forçassem esses entes internacionais a atenderem as
regras estabelecidas, o que seria motivo suficiente para o fracasso de uma sociedade
internacional de países. Apesar do contraponto realista, a visão liberal prevaleceu e,
em 1919, como citado na seção anterior, foi criada a Liga das Nações, com o intuito
de ser um fórum de debates para o entendimento e a paz internacional.
_____________
7

Para os realistas o Estado é o ator principal das relações internacionais e atua para a sua
sobrevivência e para o acúmulo de poder. Para eles, os Estados vivem em um sistema internacional
anárquico por não haver poder hegemônico. Por sua vez, os liberais privilegiam a paz e a cooperação
nas relações internacionais.
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Entretanto, a Liga já nasceu com defeitos de origem, por não possuir um poder
executivo forte, nem contar com representantes de todos os países independentes,
dentre eles União Soviética e Estados Unidos da América 8. Nos seus melhores
momentos, a Liga das Nações não teve mais do que cinquenta países membros.
Apesar de alguns êxitos, a organização logo teve que enfrentar fracassos, como a
invasão da Manchúria pelo Japão, da Abissínia pela Itália e da Finlândia pela União
Soviética. A Liga das Nações ainda fracassou ao tentar impedir o rearmamento da
Alemanha sob o comando de Hitler e a eclosão da Segunda Guerra Mundial (II GM).
Os sucessivos insucessos revelaram que o primeiro fórum multilateral para buscar a
paz não passava de uma organização de fachada. A sua dissolução ocorreu
formalmente em abril de 1946 (RAMME, 2018).
Apesar do fracasso da Liga das Nações, a ideia de se estabelecer um fórum
internacional para servir como um ambiente de diálogo e solução de controvérsias
permaneceu vivo, conforme veremos a seguir.
2.1.2.2 – A Organização das Nações Unidas

Com o elevado número de mortes da II GM (1939-1945), os ideais pacifistas
foram renovados e constituíram a base para a criação da Organização das Nações
Unidas (ONU), com o intuito de viabilizar a cooperação dos Estados para que
pudessem estabelecer uma paz estável (MORATO, 2009).
A ONU foi criada em 24 de outubro de 1945, após a ratificação do seu tratado
de criação por China, Estados Unidos, França, Reino Unido e União Soviética, bem
como pela maioria dos signatários que formularam seus artigos numa conferência
sobre a Organização Internacional (ONU, 1945).
A Carta da ONU de 1945, documento máximo daquela organização, estabelece
em seu artigo primeiro que o propósito da ONU é a manutenção da paz e ressalta a
cooperação internacional como instrumento para a promoção do desenvolvimento
econômico, social, cultural e humanitário, como forma de garantir uma convivência
pacífica entre todas as populações. É possível encontrar ainda no capítulo IX9, uma
_____________
8

Apesar de ter sido criada a partir dos ideais do presidente estadunidense Woodrow Wilson, este logo
ficou doente e teve que se afastar. A participação estadunidense na Liga das Nações não foi ratificada
pelo congresso do país.
9 Artigos 55 e 56 da carta da ONU.
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exortação para que os países membros da ONU cooperem entre si para atingir os
propósitos previstos no artigo primeiro.
Os anos que sucederam à criação da ONU, caracterizaram-se pela rivalidade
entre a União Soviética e os Estados Unidos no campo internacional. Essa disputa
por influência se disseminou por grande parte dos países do mundo. Além da disputa
entre os países do ocidente e os da “Cortina de Ferro” 10, o ambiente internacional
ainda tinha como pano de fundo o processo de descolonização das colônias europeias
e a conscientização dos países subdesenvolvidos da necessidade de vencer seus
problemas estruturais para que pudessem se desenvolver. Tal ambiente contribuiu
para que o surgimento de novos processos de cooperação e solidariedade que
passaram a dominar os fóruns de debates multilaterais no período (MORATO, 2009).
2.1.3 – A Cooperação Internacional da segunda metade do século XX aos dias
atuais

A cooperação internacional está diretamente relacionada às mudanças na
economia internacional, pois esta atua como fator que orienta a possibilidade de
cooperação entre os países. Quando ocorre um fenômeno internacional, que afeta de
forma nociva alguns países, estes voltam-se para o próprio ambiente nacional e
deixam de cooperar para recuperarem-se. Quando outro fenômeno, afeta de forma
que beneficie estes mesmos países, anteriormente prejudicados, estes voltam a
promover

a cooperação, pois o ambiente internacional

proporcionou essa

possibilidade (PAULAS, 2014). Conforme poderemos ver no próximo capítulo, esta
característica da cooperação internacional vem influenciando diretamente as relações
do Brasil com os países do continente africano, dificultando a manutenção de políticas
de relações exteriores duradouras. A política de relações exteriores do Brasil para a
África e os reflexos da inconstância de investimentos, fruto de dificuldades internas
serão descritos naquele capítulo.
Com o intuito de permitir o pleno entendimento sobre como a cooperação
internacional tem se desenvolvido a partir da segunda metade do século XX, será
apresentada a seguir a regionalização política e socioeconômica do mundo usada
nesse período, especialmente após o fim da guerra fria.
_____________
10

Expressão usada para designar os países do leste europeu sob influência da União Soviética.
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2.1.3.1 – A Cooperação Norte-Sul

Nos anos que sucederam a criação da ONU, a rivalidade entre os países
ocidentais, representados pelos Estados Unidos e seus aliados, e os do Leste,
simbolizados pela União Soviética, China e seus satélites, deu origem a Guerra Fria.
Neste período foi cunhado o termo “Terceiro Mundo” para os países menos
desenvolvidos economicamente, quando comparados aos países do “Primeiro
Mundo”. Com o fim da Guerra Fria, uma nova forma de regionalização socioeconômica
passou a ser utilizada, com os países desenvolvidos sendo intitulados países do Norte
e os subdesenvolvidos, países do Sul. O Norte11 seria composto por aqueles países
onde o processo de destruição criativa12 é mais representativo e os países de Sul13,
aqueles com menor desenvolvimento econômico.
Conforme é possível observar na figura 1, tal forma de regionalização não
define perfeitamente a posição geográfica dos dois blocos, e sim o seu grau de
desenvolvimento econômico. É importante notar que os países de interesse desse
trabalho são todos considerados países do Sul, apesar de China e Brasil figurarem
entre as maiores economias do mundo.
Autores realistas e neorrealistas seguiram estudando as motivações para a
cooperação no campo das relações internacionais. Eles defendiam que, em função
dessa relação “hierárquica” Norte – Sul, prevaleceu por longo período de tempo uma
postura assistencial nos acordos de cooperação internacional, onde os países de
Norte, detentores de conhecimento e recursos técnicos, faziam as vezes de doador e,
numa postura subserviente, os países de Sul figuravam como receptores passivos de
ajuda (MORATO, 2009).
Sob a ótica desses autores, é relevante pontuar que a política exterior não seria
definida por requisitos morais e sim por interesses estratégicos dos países, posto que
prevaleceria no sistema internacional o jogo de soma zero, em que para um país

_____________
11

Os países do Norte também são conhecidos como países de centro, sob a ótica da geografia
econômica mundial.
12 Destruição criativa é o conceito criado por Joseph Schumpeter (1883 – 1950) que resume o
dinamismo econômico de longo prazo de um país a partir das inovações e da participação dos
empresários na economia.
13 Os países do Sul também são conhecidos como países de periferia, sob a ótica da geografia
econômica mundial.
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ganhar outro teria que perder. Neste mister, segundo Ayllon (2007), a cooperação
internacional serviria para os Estados atenderem seus próprios interesses, de forma
a que pudessem manter seu poder e crescimento, obtendo, sempre que possível,
influência política e vantagens geoestratégicas.
Ayllon (2007) entende ainda que as políticas de cooperação internacional
seriam inseparáveis das relações de poder, não havendo espaço para considerações
éticas. Com esse raciocínio, aquele autor considera como sendo do jogo internacional
a oferta de suborno para as elites de outros países em troca de apoios como, por
exemplo, em organismos internacionais.
Outros autores neorrealistas, como Mende, Zelystra, George e Hayter,
consideram a postura assistencial das potências do Norte como um instrumento
estratégico de dominação, de forma a expandir suas zonas de influência 14,
assegurando mercados para seus produtos e apoio nos fóruns multilaterais.
(MORATO, 2009). O verdadeiro objetivo não seria cooperar com o Sul, mas sim
assegurar a possibilidade ao Norte de atuar nos assuntos internos de outros países
(AYLLON, 2007).
Esse cenário impulsionou o desenvolvimento de uma cooperação entre os
países do Sul15 como uma forma de viabilizar o apoio ao desenvolvimento, criação ou
fortalecimento de laços políticos, econômicos ou culturais e de aumentar a capacidade
de negociação quanto a um maior protagonismo desses países no sistema
internacional.

Na próxima seção serão apresentados os principais aspectos

relacionados com a cooperação Sul-Sul.
2.1.3.2 – A Cooperação Sul-Sul

A partir da década de 1960, com o processo de descolonização, floresceu o
que veio a ser conhecido como cooperação Sul-Sul. Essa cooperação teve início
através das tratativas realizadas entre os países subdesenvolvidos 16, em especial as
ex-colônias, em busca de entendimentos que gerassem benefícios mútuos. Mantendo
o contexto do período, apesar dos esforços em contrário, a cooperação entre os
_____________
14

Zona de influência Consiste na influência isolada ou predominância de influência sobre uma área ou
território estrangeiro. Tal influência pode trazer ordem à áreas periféricas ou ainda gerar conflitos
quando tal área atrai o interesse de outras potências (Tradução nossa) (DEUDNEY, 2016).
15 Cooperação Sul-Sul
16 Esse cooperação era conhecida como Movimento dos Países não-Alinhados.
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países do Sul era fortemente influenciada pelas duas grandes potências reinantes: os
Estados Unidos e a União Soviética.
Ao longo dessa década, o sistema internacional viveu um período de grande
liquidez, em que a facilidade na obtenção de divisas favoreceu aos países da periferia
a financiar seu desenvolvimento. Na década seguinte, os choques do petróleo
reverteram aquela situação de prosperidade e geraram uma recessão mundial,
tornando o cenário desfavorável e contribuindo para o significativo aumento do
endividamento dos países subdesenvolvidos.
Nesse mister, conforme descreve Paulas (2014), o período compreendido pelas
décadas de 1960 e 1970 marcou o auge da cooperação Sul-Sul, pois a agenda de
desenvolvimento econômico, antes concentrada em comércio e ajuda oficial, tornouse mais ambiciosa ao propor uma nova ordem econômica internacional. Por outro
lado, marcou o fim de algumas pretensões dos países do Sul, devido ao contexto
desfavorável com que termina esse período17.
Observando o sistema internacional nesse período, Robert Keohane e Joseph
Nye constataram uma maior integração das economias, fruto da troca comercial e do
incremento das transações financeiras e investimentos. Os autores propuseram, no
livro Power and Interdependence (1977)18, um olhar mais amplo da realidade
internacional, de forma a poder verificar a sua crescente complexidade e a
interdependência entre os Estados. Essa nova realidade favoreceria o alcance dos
objetivos dos Estados por meio da cooperação.
O fim da Guerra Fria impôs nova mudança no cenário internacional, fruto da
mudança geopolítica. Nessa ocasião, com o desaparecimento do bloco Soviético, os
países da periferia perderam tanto o lastro da cooperação socialista, que passou a ser
receptora de doações, quanto o interesse norte-americano em promover ajuda
internacional para evitar que esses entrassem na esfera de influência soviética
(ABREU, 2008). No pós-Guerra Fria, os países mudam suas prioridades, os recursos

_____________
17

Os países do Sul terminam o período com elevada inflação, progressiva dívida externa e enfrentando
dura crise fiscal.
18 Keohane e Nye (1977) criaram um critério de avaliação da quantidade de poder do Estado, baseada
nos conceitos de sensibilidade (grau de abalo de fatores externos) e vulnerabilidade (capacidade de
reação a esse abalo). Portanto, para esses autores há um crescimento dos intercâmbios sociais e
econômicos, que em conjunto com as organizações internacionais, movimentos sociais transnacionais
e corporações multinacionais criam um mundo “sem fronteiras”, no qual o poder militar não se mostra
como alternativa viável para uma coexistência com comodidade (Keohane; Nye, 1977: 15-19).
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e os mercados dos países do Sul ganharam importância, assim como a promoção do
desenvolvimento (PAULAS, 2014).
Com a virada do século, a cooperação Sul-Sul tem sido relevante por
possibilitar a assistência mútua entre os países da periferia sem prejudicar a sua
soberania. Tal tipo de cooperação tem contribuído para diminuir a dependência dos
programas de assistência dos países do Norte e de órgãos multilaterais, além de
possibilitar a promoção de uma mudança no tabuleiro do poder internacional.
Nesse cenário, Brasil, China e Angola, países considerados de Sul, assumem
uma posição de maior protagonismo no cenário internacional. A postura mais
assertiva de Brasil e China, em conjunto com Rússia, Índia e África do Sul, nos
primeiros anos do século XXI, impôs uma nova realidade ao sistema internacional, em
que ocorreu a ampliação da presença desses países nos fóruns multilaterais e
possibilitou o estabelecimento de acordos de cooperação que garantissem benefícios
mútuos, conforme poderemos observar nos próximos capítulos.
Além dos aspectos envolvidos na cooperação internacional,

para que

possamos compreender como se dá a dinâmica da projeção internacional do Brasil e
da China na costa ocidental da África, em especial em Angola, torna-se necessário
conhecer o embasamento teórico das relações de poder e influência nas relações
internacionais, o que faremos a seguir.

2.2 O PODER NAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS

No campo das Relações Internacionais, o estudo sobre o poder ocupa um lugar
de destaque. Isto se deve pelo fato das relações entre os entes internacionais envolver
a capacidade de um influenciar o outro e, por vezes, até mesmo a de impor suas
vontades.
Joseph Nye (2012), um dos mais influentes autores contemporâneos sobre
relações internacionais, defende que o poder pode ser avaliado sob diferentes
perspectivas. Em seu mais recente livro, O Futuro do Poder, Nye, ao analisar o poder
no século XXI, defende que este se assemelha a um tabuleiro de xadrez em três
dimensões. No tabuleiro mais elevado, se encontraria o poder militar, com primazia
estadunidense; no tabuleiro intermediário, prevaleceria o poder econômico, com uma
perspectiva multipolar, sendo a China um dos principais expoentes; e no tabuleiro da
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base, se encontrariam os atores não-governamentais que agem fora do controle dos
governos, num ambiente onde o poder é altamente difuso. Neste ambiente, observase a migração do poder dos atores estatais para os não-estatais, existindo desafios,
como as ameaças cibernéticas, e oportunidades, como a possibilidade de construção
de narrativas favoráveis, de forma a angariar a simpatia da opinião pública
internacional para uma causa de interesse.
Em seu livro, Nye (2012) ainda descreve o poder sob as perspectivas dos
recursos e a comportamental. Sob a perspectiva dos recursos, “[...] um país é
poderoso se tiver uma população relativamente grande, território, recursos naturais,
solidez econômica, força militar e estabilidade social. [...] essa definição faz o poder
ser mensurável, concreto e previsível [...]” (NYE, 2012, pág. 29). Entretanto, é
importante não perder de vista o fato de que possuir os recursos do poder não garante
a obtenção dos resultados desejados.
Sob o ponto de vista comportamental19, o poder é julgado pelos resultados
obtidos após a ação. Na análise desse ponto de vista, Nye (2012) aponta três faces
distintas do poder, sendo a primeira o comando da mudança; a segunda o controle
das agendas; e a terceira o estabelecimento das preferências.
A primeira face do poder foi definida por Robert Dahl (1961), professor da
Universidade de Yale, como a capacidade de conseguir que os outros ajam de
maneiras contrárias às suas preferências e estratégias iniciais. Para implementar esta
face do poder relacional, podem ser utilizadas medidas de coerção e/ou incentivos
econômicos. No que se refere aos incentivos econômicos, a mera ameaça de
suspensão, pode ser encarado por um determinado país como uma sanção. A
primeira face do poder é a mais visível no ambiente internacional.
A segunda face do poder foi conceituada, na década de 1960, por Peter
Bachrach e Morton Baratz e consiste na capacidade de usar ideias e instituições para
ajustar a agenda para a ação de uma maneira que faça as preferências dos outros
parecerem irrelevantes, tornando desnecessário pressionar os outros atores
(BACHRACH; BARATZ, 2011).
Por fim, Lukes (apud NYE, 2012) definiu a terceira face do poder como sendo
a capacidade de moldar as preferências básicas do outro ente, de forma a que este

_____________
19

O poder sob a ótica comportamental também é conhecido como Poder Relacional (NYE, 2012).
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queira os mesmos resultados que você, tornando desnecessário anular seus desejos
iniciais.
A aplicação do poder tem um forte componente relacionado com a opinião
pública internacional, tornando-se relevante a construção da narrativa, de forma a que
esta esteja sempre apoiando ou que, pelo menos, não seja contrária ao atingimento
dos objetivos que se busca. Sob essa perspectiva, pode ser importante que os
decisores optem pela aplicação do poder na ordem inversa a que foram apresentadas
neste capítulo, ou seja optando por aplicar a primeira face do poder apenas em última
instância.
Após a apresentação das faces do poder relacional, torna-se mais fácil o
entendimento dos conceitos ligados ao exercício do poder, cunhados por Nye, na
década de 1980. Tais conceitos serão apresentados a seguir:
2.2.1 – Hard Power

Ferreira (2016), ao analisar a obra de Joseph Nye, descreve o hard power como
a aplicação direta do poder com o intuito de obter os efeitos desejados com uma
determinada ação. Normalmente, o hard power está ligado ao emprego das
dimensões militar, econômica e, mais recentemente, a informacional. Os entes
internacionais podem se valer “[...] de ferramentas como a coerção, a indução, a
intimidação e a proteção. Elas são aplicadas por meio de sanções, ameaças e
punições [...]”. O hard power é exercido por meio de políticas como a diplomacia
coercitiva, onde a ameaça é algo presente nas negociações. Ao invés da confiança,
as ameaças são o comportamento normal em caso do não atendimento de algumas
das demandas apresentadas.
Na esfera econômica, utilizam-se políticas de sanções ou de apoio financeiro,
de forma a alcançar os resultados esperados tanto no plano geopolítico quanto no
econômico (FERREIRA, 2016).
Mais recentemente, o hard power passou a ser usado na esfera informacional.
É notório o uso de ataques cibernéticos contra instituições financeiras, militares e
comerciais para impedir o uso de redes; a obtenção de informações sigilosas; ou para
sabotar equipamentos.
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2.2.2 – Soft Power

Nye (2012) cunhou a expressão soft power para se contrapor a ideia do hard
power. Enquanto utiliza-se a pressão no hard power, a influência é o principal
instrumento do soft power. Entende-se o soft power como “[...] a capacidade de afetar
outros utilizando meios cooptativos de ajuste de agendas, persuasão e produção de
atração positiva para a obtenção dos resultados preferidos (NYE, 2012)”.
Ao contrário do que acontece com o hard power, os recursos associados ao
soft power incluem fatores intangíveis como ideias, valores, cultura e a legitimidade
de certas políticas. Ao analisar a obra de Nye, Ferreira (2016) defende que quando
políticas de um Estado são legítimas aos olhos de outros Estados, o soft power desse
país se intensifica. Por esse meio, “[...] é possível que um país obtenha os resultados
que quer porque os outros desejam acompanhá-lo, admirando os seus valores,
imitando-lhe o exemplo, aspirando ao seu nível de prosperidade e liberdade” (NYE,
2012 apud FERREIRA, 2016).
Os Estados que exercem o seu soft power costumam fazer uso de sua cultura,
suas instituições e suas políticas governamentais. Nos capítulos quatro e cinco
estarão descritos alguns exemplos de como o Brasil e a China exercem seu soft power
sobre os países da Costa Ocidental da África.
2.2.3 – Smart Power

Nye (2012) descreve ainda que o fato de um Estado optar por usar o seu soft
power, não significa que este abrirá mão de usar a força, posto que o seu uso, em
caso de necessidade, seguirá sendo legítimo.
O emprego do soft e do hard power, o equilíbrio inteligente entre as ações de
consenso com as de uso da força são denominadas smart power20. Não se pode
deixar de ressaltar que o conceito de Smart Power envolve um juízo de valor de uma
estratégia considerada superior às demais (NYE, 2012 apud FERREIRA, 2016).
_____________
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A construção de uma estratégia efetiva de Smart Power envolve cinco passos: definir claramente os
objetivos da política externa, elencar corretamente os recursos de poder disponíveis em diferentes
contextos, avaliar os recursos e preferências dos outros atores internacionais envolvidos na agenda de
política externa, escolher uma estratégia adequada de poder (coerção ou cooptação) e analisar a
probabilidade de sucesso do curso de ação escolhido (observando os limites domésticos e
internacionais da estratégia elegida) (NYE, 2012).
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Segundo Ferreira (2016), emprega-se o smart power quando o Estado age
criando consenso, tendo como pano de fundo, para qualquer eventualidade, a
possibilidade de emprego de seus meios de hard power.
Os conhecimentos apresentados neste capítulo servirão de embasamento
teórico das relações desenvolvidas entre Brasil e Angola e China e Angola,
apresentadas nos capítulos 3 e 4.
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3 A RELAÇÃO BRASIL – ANGOLA

Para permitir uma contextualização da relação Brasil – Angola e das interações
existentes entre ambos os atores, torna-se necessário analisar de forma mais
profunda o conceito de entorno estratégico. Dessa forma, será estudado na próxima
seção o entorno estratégico com enfoque na região do Atlântico Sul e nos países da
costa ocidental da África, em função do objeto deste trabalho.
Em seguida, será descrito o histórico recente das relações brasileiras com
Angola, sob as vertentes política, econômica e psicossocial, dando ênfase na análise
dos aspectos ocorridos no período compreendido entre as décadas de 1970 e 2013.
Por fim, será apresentada uma conclusão parcial procurando avaliar como se
configurou a influência da política externa brasileira em Angola.

3.1 O ENTORNO ESTRATÉGICO BRASILEIRO

3.1.1 Um Breve Histórico
O pensamento geopolítico brasileiro foi evoluindo ao longo do tempo 21. Desde
José Bonifácio, que defendia a transferência da capital do país para o interior de forma
a protegê-la de assédios a partir do litoral, no Brasil surgiram pensadores que
passaram a estudar o país sob a ótica da geopolítica.
O Barão do Rio Branco se preocupou em resolver os problemas de fronteira
com os países vizinhos; Backheuser concentrou seu estudo na conformação interna
do estado brasileiro, enfatizando a necessidade da existência de territórios nas
fronteiras; e Mário Travassos pensou na projeção do Brasil no continente sulamericano.
Na década de 1950, Golbery do Couto e Silva defendeu pela primeira vez a
projeção brasileira sobre o Atlântico Sul, pois entendia que “[...] o conjunto triangular
da América do Sul, da África e da Antártida de fato constitui a retaguarda vital de todo
o mundo do Ocidente. Qualquer penetração importante, aí, de um inimigo
_____________
21

Informações baseadas na aula do CMG (RM1) Leonardo Mattos, Mestre pela UFF e instrutor de
geopolítica da Escola de Guerra Naval da Marinha do Brasil, durante o Curso Superior de Defesa, na
Escola Superior de Guerra, em 26 de junho de 2018.
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comprometerá certamente todo o sistema defensivo do mundo ocidental, sobretudo
porque tornará, desde logo, extremamente vulneráveis as comunicações marítimas e
aéreas, de que o Atlântico Sul é palco insubstituível [...]”.
Meira Mattos (1958), ao final da década de 1950, pensou na projeção
internacional brasileira através de uma aproximação com os países lusófonos e por
meio de uma aproximação política, econômica e cultural com as novas nações
africanas, em especial com aquelas da vertente atlântica, posto que a presença de
potência militar hostil na costa ocidental da África pode constituir séria ameaça aos
interesses brasileiros.
Por fim, outro autor geopolítico julgado relevante para esse trabalho é
Therezinha de Castro que, na década de 1970, defendeu no seu livro Rumo à
Antártica, uma participação maior brasileira na questão Antártica.
A primeira vez que o termo entorno estratégico foi utilizado em um documento
oficial ocorreu na Política de Defesa Nacional de 2005. A definição da composição do
entorno estratégico foi sendo modificada até atingir a definição final, constante na
Política Nacional de Defesa (2016), onde é descrita da seguinte forma:
“A América do Sul é o ambiente regional no qual o Brasil se insere. Buscando
aprofundar seus laços de cooperação, o País visualiza um entorno
estratégico que extrapola a região sul-americana e inclui o Atlântico Sul e os
países lindeiros da África, assim como a Antártica” (BRASIL, 2016c).

Apesar de a composição do entorno estratégico (figura 2) ser apresentada tanto
no Livro Branco de Defesa Nacional quanto na Política Nacional de Defesa, não é
possível encontrar nas publicações em tela uma conceituação que explicitamente o
defina.

3.1.2 Conceituação

Por não existir uma definição nas publicações oficiais, este autor optou por
utilizar o entendimento do Professor Doutor José Luís Fiori (2013) da Universidade
Federal do Rio de Janeiro, citado pelo Comandante Leonardo Mattos em sua
apresentação na Escola Superior de Guerra, que descreve o entorno estratégico
brasileiro como sendo “[...] a região onde o Brasil quer irradiar preferencialmente sua
influência e sua liderança diplomática, econômica e militar”.
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Para efeitos desse trabalho e tendo como base a definição acima, vamos
passar a analisar a importância estratégica do Atlântico Sul e dos países lindeiros da
África.

3.1.3 A Importância Estratégica do Atlântico Sul e da Costa Ocidental da África
para o Brasil

O litoral brasileiro é banhado pelo oceano Atlântico, possuindo uma extensão
de sete mil, trezentos e cinquenta e sete quilômetros, onde vivem cerca de um quarto
da população brasileira22. Um litoral tão extenso e com alta densidade populacional
junto às zonas costeiras gera uma forte vinculação do país com o mar, que se reflete
numa grande influência do Atlântico Sul sobre a realidade nacional sob a ótica política,
econômica e psicossocial.
O litoral possui dois segmentos facilmente identificáveis, sendo que o primeiro
engloba a costa Atlântica da região Norte e se estende até o Rio Grande do Norte e o
segundo segue do litoral daquele estado até o Rio Grande do Sul (BRASIL, 2016b).
O primeiro segmento projeta o Brasil em direção aos países do Norte da América do
Sul e ao Caribe e compreende a Foz do Rio Amazonas, uma área de elevada
importância estratégica para o país. O segundo segmento é o que compreende a
região mais povoada e economicamente desenvolvida do país (BRASIL, 2016b).
Nessa porção do litoral:
“[...] se situa uma ampla gama de interesses nacionais. Dentre os principais
objetivos brasileiros no Atlântico Sul, destacam-se: a manutenção da
integridade do patrimônio nacional, que inclui, além do mar territorial e
patrimonial, as águas, o solo e o subsolo da plataforma continental; a garantia
de livre trânsito para o comércio exterior brasileiro; a exploração das
potencialidades econômicas, que incluem recursos naturais e intercâmbio
comercial; e a projeção que garanta a vigilância sobre as linhas de
comunicação marítima que dão acesso ao território brasileiro (COUTO,
1999). Sendo o Brasil o país com um dos mais extensos litorais do mundo,
tem-se, então, um interesse especial no tocante à paz e à segurança do
Atlântico Sul” (GOMES, 2016).

Mesmo em se tratando de uma área onde residem diversos interesses
nacionais, não era possível observar um envolvimento da sociedade nos debates
sobre o Atlântico Sul. Tal situação começou a ser revertida com a descoberta de novas
_____________
22

Fonte: IBGE, Atlas geográfico das zonas costeiras e oceânicas do Brasil (2011).
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jazidas de petróleo em águas ultra profundas na Bacia de Campos23 (figura 3) e com
a adoção do conceito de Amazônia Azul pela Marinha e sua imediata aceitação pela
sociedade brasileira.
3.1.3.1 – Amazônia Azul

Em 2004, o então Comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Guimarães
Carvalho, apresentou, em um artigo para o jornal Folha de São Paulo, a existência de
uma outra Amazônia, uma Amazônia Azul (figura 4), uma massa líquida de tamanho
similar à Amazônia Verde, rica em biodiversidade e recursos, cuja área correspondia
a aproximadamente metade do território do país. Segundo o Almirante Guimarães
Carvalho (2004):
Conforme estabelecido na Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do
Mar, [...] todos os bens econômicos existentes no seio da massa líquida,
sobre o leito do mar e no subsolo marinho, ao longo de uma faixa litorânea
de 200 milhas marítimas de largura, na chamada Zona Econômica Exclusiva
(ZEE), constituem propriedade exclusiva do país ribeirinho. [...] a Plataforma
Continental (PC) -prolongamento natural da massa terrestre de um Estado
costeiro - ultrapassa essa distância, podendo estender a propriedade
econômica do Estado a até 350 milhas marítimas. Essas áreas somadas -a
ZEE mais a PC- caracterizam a imensa "Amazônia azul", medindo quase 4,5
milhões de km2, o que acrescenta ao país uma área equivalente a mais de
50% de sua extensão territorial (CARVALHO, 2004).

A adoção da expressão Amazônia Azul pela Marinha buscou despertar na
sociedade Brasileira uma mentalidade marítima consistente, coerente com as
dimensões e importância dessa região para o Brasil. Segundo Miguel (2013), o uso
dessa ideia força nessa última década e sua imediata aceitação por parte da
população apontam para um êxito dessa empreitada.
Pela Amazônia Azul passam cerca de 95% do comércio exterior brasileiro, além
de 99% das comunicações transoceânicas nacionais24. O elevado potencial pesqueiro
bem como a existência de riquezas no solo e subsolo marítimo têm incentivado o
desenvolvimento de tecnologias que permitam sua exploração de forma sustentável.

_____________
23

As jazidas do pré-sal possuem acúmulo de óleo leve, com alta qualidade e valor comercial. Para
exploração das reservas, a Petrobras desenvolveu tecnologia própria, tornando-se referência mundial
na exploração em águas profundas. Fonte: www.petrobras.com.br.
24 Informações apresentadas pelo Chefe do Estado-Maior da Armada em palestra no Curso Superior
de Defesa, ministrado na Escola Superior de Guerra, em 27/02/18.
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A capacidade tecnológica desenvolvida para a exploração de petróleo off-shore
faz com que o Brasil seja reconhecido como líder na exploração de óleo e gás em
ambientes ultra profundos, além de legitimar o interesse em explorar as riquezas
minerais existentes no solo e no subsolo marinho. Nesse mister, destaca-se a
autorização dada pela Autoridade Internacional para o Leito Marinho25, órgão da ONU
responsável por aprovar a mineração do leito marinho, para a prospecção e
exploração, por quinze anos, dos recursos minerais existentes na Elevação de Rio
Grande26, localizada em águas internacionais, a cerca de 1000 quilômetros da costa
brasileira (BAIMA, 2014).
3.1.3.2 – O Atlântico Sul

A importância estratégica da Amazônia Azul já seria, por si só, motivo suficiente
para o Brasil manter um especial interesse na manutenção da paz e segurança do
Atlântico Sul. Além das já citadas riquezas existentes na Elevação do Rio Grande, o
estudo do Livro Branco de Defesa Nacional (2016b) permite identificar algumas áreas
de interesse para o país na região. As regiões conhecidas como “Garganta Atlântica”
situada entre o Nordeste do Brasil e a África Ocidental, a passagem localizada ao sul
da África que liga o Índico ao Atlântico, e a passagem ao sul da América do Sul que
possibilita o trânsito entre os oceanos Atlântico e Pacífico são regiões estratégicas por
constituírem vias alternativas aos Canais do Suez e do Panamá, por permitirem o
acesso à Antártica, além de serem consideradas vitais para o comércio internacional.
Outro aspecto de elevada importância estratégica para o Brasil no Atlântico é o
crescente número de casos de pirataria no Golfo da Guiné, onde apenas nos primeiros
quatro meses de 2018 foram computados cerca de 40% de todos os casos ocorridos
no mundo27. Tal tipo de ocorrência é acompanhado com interesse pelas autoridades
da Marinha brasileira, em função de possibilitar a presença de potências
_____________
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Do inglês International Seabed Authority (ISBA).
O pleito brasileiro para a exploração da Elevação do Rio Grande foi baseado em pesquisas
desenvolvidas por 4 anos no âmbito do Programa de Prospecção e Exploração de Recursos Minerais
da Área Internacional do Atlântico Sul e Equatorial (PROAREA). As pesquisas apontaram, além de
crostas ricas em cobalto, a ocorrência de outros minérios, como níquel, platina, manganês e terras
raras que possuem relevante potencial científico e econômico. A exploração de tal área permitirá ainda
o aprimoramento de pesquisas científicas nos campos da Biologia, Geologia e Geofísica.
27 Fonte: International Chamber of Commerce. Disponível em https://www.icc-ccs.org/index.php/1244pirate-attacks-worsen-in-gulf-of-guinea. Acesso em: 27/06/2018.
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extrarregionais no Atlântico Sul e pelo risco de que tal tipo de ocorrência atravesse o
oceano e passe a ocorrer no litoral brasileiro.
No campo dos interesses brasileiros no Atlântico Sul ainda se destaca a
possibilidade de ocorrência de fluxos migratórios da África para o Brasil, aos moldes
do que já ocorre no Mediterrâneo em direção ao continente europeu. Apesar de não
ser a rota preferida de entrada no Brasil, já é possível verificar a chegada de migrantes
africanos em embarcações precárias no litoral do país28.
Para atender seus interesses e consoante com sua política exterior, o Brasil
busca construir um ambiente cooperativo no Atlântico Sul, de forma a contribuir para
a estabilidade regional. Nesse sentido, como veremos na próxima seção, o Brasil
trabalhou ativamente para a criação da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul
(ZOPACAS).
3.1.3.3 – Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul

Durante a guerra fria, a rivalidade entre os Estados Unidos da América (EUA)
e União Soviética (URSS) espalhou-se ao redor do mundo, gerando uma tendência
de alinhamento dos demais países com os países contendores. Antes considerado
periférico, o Atlântico Sul passou a despertar maior atenção das grandes potências
após a nacionalização do Canal do Suez, em função do aumento da importância da
rota do Cabo. Isso levou a iniciativas por parte das potências hegemônicas do período,
como, por exemplo, a aproximação da URSS com colônias africanas em processo de
independência (CARVALHO, 2013).
Nesse contexto, na década de 1970, os sul-africanos, com o apoio das
potências europeias coloniais propuseram a criação de um tratado aos moldes do já
existente no Atlântico Norte, com o intuito de se contrapor à crescente presença
soviética na África. A Organização do Tratado do Atlântico Sul (OTAS), na verdade,
visava angariar apoio dos Estados Unidos para a causa colonialista e para aliviar o
isolamento gerado pelo Apartheid Sul-africano, porém esta iniciativa enfrentou forte
resistência por parte do Brasil com o propósito de evitar a militarização do Atlântico

_____________
28

Fonte: Council on foreign relations. Disponível em: https://www.cfr.org/blog/west-african-migrantsarrive-brazil-after-weeks-adrift-sea. Acessado em: 27/06/18.
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Sul. Influenciou ainda a decisão contrária do Brasil a disputa particular pela liderança
regional que o país vinha enfrentando com a Argentina (BROZOSKI, 2013).
Na década de 1980, o advento da Guerra das Malvinas e o apoio estadunidense
ao Reino Unido, em detrimento de um país signatário do Tratado Interamericano de
Assistência Recíproca (TIAR); a demonstração de força britânica durante o conflito; e
o momento de maior aproximação brasileira com os países da África, contribuíram
para o estabelecimento da Zona de Paz e Cooperação do Atlântico Sul (ZOPACAS)
(PENNA FILHO, 2003).
Desta feita, o Brasil propôs à ONU a criação da ZOPACAS, sendo esta
aprovada pela resolução 41/11, em 27 de outubro de 1986. A ZOPACAS é composta
por Argentina, Brasil, Uruguai, África do Sul, Angola, Benin, Camarões, Cabo Verde,
Congo, Costa do Marfim, Guiné Equatorial, Gabão, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné
Bissau, Libéria, Namíbia, Nigéria, República Democrática do Congo, São Tomé e
Príncipe, Senegal, Serra Leoa e Togo e possui como objetivo principal evitar a
militarização e a nuclearização do Atlântico Sul. Foram descritos como objetivos do
tratado ainda o estabelecimento de cooperação comercial, cultural e de preservação
do meio ambiente.
Após um período com poucos avanços e de relativo afastamento na década de
1990, a retomada de uma política Sul-Sul pelo Brasil no início do século XXI, contribuiu
para a revitalização da Zona a partir do sexto encontro ministerial em Luanda, em
2007 (SARAIVA, 2010). Com a participação de todos os países membros, o encontro
teve como resultado o estabelecimento do Plano de Ação de Luanda, com a previsão
da criação de grupos de trabalho sobre cooperação econômica, missões de paz,
questões ambientais e combate às atividades ilegais transnacionais (VISENTINI,
2013).
O Plano de ação do sétimo encontro, ocorrido em Montevidéu em 2013, indicou
alguns aspectos mais relevantes para cooperação e desenvolvimento da região,
dentre eles o mapeamento e a exploração da plataforma oceânica; a segurança
marítima por meio do combate às atividades ilícitas; e a realização de exercícios
militares conjuntos. A implementação dessas propostas de cooperação possibilitará a
consolidação de uma identidade comum e uma maior identificação entre os países do
Atlântico Sul na resolução de problemas comuns.
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3.1.3.4 – A Costa Ocidental da África

Desde o século XVI, quando Portugal consolidou a conquista de suas colônias
em ambos os lados do Atlântico Sul, o Brasil mantém fortes vínculos com os povos
africanos, cultivando inclusive laços mais sólidos do que com seus vizinhos sulamericanos ao longo da história.
Conforme descreve Mello (2012), “[...] a posição estratégica privilegiada do
Brasil em relação à costa ocidental da África conferia a Portugal capacidade ímpar de
projeção de poder sobre aquele continente [...]”. Por sua vez, as colônias portuguesas
na África atlântica contribuíam para a defesa da colônia brasileira. Observa-se que já
ficara claro naquela época para Portugal que:
a complementaridade geoestratégica entre o Brasil e a costa ocidental da
África, ou seja, a noção de que, no exercício do controle sobre o Atlântico Sul,
a posse de territórios em uma de suas margens potencializa o valor
estratégico dos domínios na margem oposta (MELLO, 2012).

Além do aspecto geopolítico, é relevante citar que o Brasil foi o último país do
mundo a abolir a escravatura e tal fato contribuiu para o recebimento de um elevado
fluxo de escravos africanos. A presença dos africanos veio influenciar decisivamente
a formação da nação brasileira, além de contribuir para a criação de laços culturais
profundos entre o Brasil e a África.
Apesar dos laços de proximidade, o contato do país com a África foi marcado
pela inconstância, com momentos de maior aproximação, entremeados por outros de
relativo afastamento. No horizonte temporal selecionado para o presente trabalho, é
no Governo Médici (1969-1974) que se começa a estruturar o que posteriormente
seria conhecida como a ‘política africana do Brasil’. Tal política permaneceu ativa até
o final do Governo Geisel (1974-1979), quando sofreu forte revés fruto do choque do
petróleo (VISENTINI, 2016).
Após a ascensão de civis ao poder e da promulgação da constituição de 1988,
é de se pontuar que o país não possui um projeto de Estado que o permita traçar um
rumo coerente para alcançar seus objetivos nacionais. Tal fato está diretamente
relacionado com a inconstância da política africana brasileira, que passa a depender
apenas do entendimento do governo de ocasião.
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No início do século XXI, a diplomacia brasileira voltou a intensificar os laços
com a África, passando este continente a ser um dos principais focos de sua política
de cooperação

Sul-Sul.

Segundo

Visentini

(2016), neste

contexto,

foram

desenvolvidas ações em diversas áreas, em especial nas áreas do comércio,
investimento, saúde, ciência e tecnologia, programas sociais, dentre outras. No âmbito
desta nova postura brasileira, que ultrapassou a retórica e ganhou um forte impulso,
o setor que trata da África no Ministério das Relações Exteriores foi reformulado e
ampliado; o número de representações diplomáticas naquele continente passou a ser
de 39, quinta maior presença diplomática na África; e houve um forte incremento de
visitas de lideranças nacionais em ambos os lados do Atlântico.
A maior assertividade da política externa, aliada ao soft power brasileiro,
encontrou grande aceitação junto as nações africanas, posto que elas olhavam para
o Brasil, uma nação que também havia sido colonizada pelos europeus, como uma
igual e, principalmente, como uma antiga colônia que havia dado certo. Isso se deve
ao exercício por parte do Brasil da terceira face do poder Relacional29, que contribuiu
para conquistar “[...] apoio africano para aumentar a projeção do Brasil no cenário
internacional, [...] cumprindo sua aspiração como uma potência emergente de porte
médio. [...]” (VISENTINI, 2016).
Nesse contexto inserem-se os laços de amizade e cooperação entre o Brasil e
Angola. Mantendo o propósito do trabalho, este autor irá focar na próxima seção a
forma como ocorre a cooperação brasileira com Angola, procurando identificar
parâmetros que permitam comparar com a crescente presença chinesa no país, de
modo a encontrar uma resposta ao problema proposto.

3.2. A COOPERAÇÃO ENTRE BRASIL E ANGOLA

Ao assumir o poder, o Presidente Geisel (1974-1979) adotou uma diplomacia
que veio a ser denominada como o “Pragmatismo Responsável e Ecumênico”. Em um
contexto mundial conturbado, Geisel aprofundou a política africana iniciada por Médici
e optou por um incremento comercial com países socialistas, “[...] como forma de
afirmar sua presença autônoma no cenário internacional [...]” (VISENTINI, 2013a).

_____________
29

Descrito na seção 2.2.

43
Nesse cenário, o Brasil, apesar de ter no poder um governo de direita, foi o
primeiro país a reconhecer e estabelecer relações com o governo marxista do
Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), em novembro de 1975
(VISENTINI, 2016). A postura brasileira de estabelecer uma representação
diplomática em Luanda ainda antes da independência oficial do país contribuiu para
que outros países reconhecessem o governo do MPLA, em detrimento da opção que
envolvia um governo compartilhado pelos três movimentos que lutaram pela
independência (VISENTINI, 2013a).
Nos anos que se seguiram a independência, já com Angola afundada em uma
guerra civil marcada pela participação de governos estrangeiros apoiando os
diferentes contendores, o Brasil teve papel central para Angola. Nesse período que
durou até 1990, houve diversas medidas de aproximação entre os países, tais como
o estabelecimento de linha aérea comercial entre Luanda e Rio de Janeiro, a
assinatura de acordos comerciais entre as empresas petrolíferas SONANGOL e
PETROBRAS, além de diversas parcerias no campo dos serviços, destacando-se a
participação da Odebrecht na área de construção e do grupo Pão de Açúcar na
organização do abastecimento da capital do país (VISENTINI, 2016).
Entretanto, as mudanças ocorridas ao fim da Guerra Fria, aliadas ao desgaste
da economia brasileira geraram queda no comércio dos dois lados do Atlântico e
conduziram o Brasil ao abandono da política africana e a concentrar-se apenas nos
países de língua portuguesa, aproveitando o vazio deixado por Portugal.
Depois de um período de relativo afastamento, as relações Brasil-África, e
consequentemente Brasil-Angola, ganharam novo impulso no alvorecer do século XXI
com a chegada do Presidente Lula ao poder.
Após a sua assunção, o Brasil estabeleceu mais 17 embaixadas no continente
africano; fomentou o comércio, multiplicando-o por cinco; incrementou o intercâmbio
de alto nível, com visitas mútuas presidenciais e ministeriais e ampliou os programas
de cooperação técnica, de forma a possibilitar o desenvolvimento autônomo dos
países daquele continente (BRASIL, 2010).
No que se refere a cooperação técnica, o Brasil, que também lida com vários
desafios enfrentados pelos africanos, busca privilegiar uma cooperação Sul-Sul
através “[...] da capacitação, do emprego de mão-de-obra local e da concepção de
projetos que reconheçam a realidade específica de cada país [...]” (BRASIL, 2010, p.
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5). Isso se reflete no crescente número de atos internacionais e projetos de
cooperação técnica firmados entre o Brasil e Angola, no século XXI.
Para facilitar o estudo da relação Brasil-Angola dentro de um contexto de
cooperação horizontal, optou-se por apresentar na próxima seção alguns aspectos
representativos das relações entre os dois países.

3.2.1 Atos Internacionais e Participação em Organismos Internacionais

3.2.1.1 Atos Internacionais

De acordo com a Convenção de Viena do Direito dos Tratados (1969), um ato
internacional é um acordo entre Estados regido pelo Direito Internacional. Os atos
internacionais são celebrados pelo Presidente da República e referendados pelo
Congresso Nacional, podendo receber diferentes denominações, conforme pode-se
observar na figura 7.
Dentre os diversos atos internacionais bilaterais vigentes (figura 8) e em
tramitação (figura 9) firmados entre Brasil e Angola, considera-se relevante pontuar
os seguintes:

a) Acordos de Cooperação Cultural e Científica e de Cooperação Econômica,
Científica e Técnica.

Os Acordos de Cooperação Cultural e Científica e de Cooperação Econômica,
Científica e Técnica foram firmados em junho de 1980, tendo sido os primeiros atos
internacionais bilaterais firmados entre os dois países. Esses acordos tiveram o intuito
de fortalecer os laços de amizade e compreensão; promover relações culturais e
científicas entre os dois países; promover o respeito mútuo pela soberania e pela não
ingerência nos assuntos internos de cada país; além de dinamizar o desenvolvimento
econômico, técnico e científico dos dois países com base no princípio da igualdade
de direitos (CALETE, 2016). Foi a partir desses atos que os dois países passaram a
desenvolver diferentes vertentes de cooperação técnica com benefícios mútuos.
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b) Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Científica e Técnica
firmado para a implementação do Programa de Parceria Estratégica de Cooperação
Técnica.
A “Declaração de Parceria Estratégica”, assinada em 2010, levou a relação
entre os dois países a um novo patamar, ao priorizar a cooperação técnica, a
concertação política e a integração econômica. No acordo foi estabelecida uma
Comissão Bilateral de Alto Nível para aprofundar o diálogo sobre temas bilaterais,
regionais e internacionais de interesse comum (CALETE, 2016).
A assinatura de tal parceria é um sinal inquestionável da importância que
ambos os países dão à relação bilateral e consiste em um primeiro fator de análise do
relacionamento desses países à luz de uma cooperação .

c) Acordo Brasil-Angola de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI)

O ACFI foi proposto pelo Brasil, em 2015, como um novo modelo de acordo
com o foco no incentivo ao investimento recíproco através de mecanismo de diálogo
intergovernamental, apoiando empresas em processo de internacionalização. Por
meio do ACFI, espera-se a criação de um ambiente propício para uma maior
divulgação de oportunidades de negócios e o intercâmbio de informações sobre
marcos regulatórios. Espera-se ainda que o acordo seja um mecanismo adequado de
prevenção e, eventualmente, solução de controvérsias e ainda propicie um quadro
sólido para os investimentos de parte a parte (BRASIL, 2015).
O ACFI ainda se encontra em tramitação no Congresso Nacional (CALETE,
2016), porém a dinâmica da política brasileira já forçou a revisão do acordo por parte
do Governo Brasileiro, fruto da imposição pela justiça de cortes nos financiamentos a
empreiteiras nacionais envolvidas comprovadamente em atos ilícitos. Essa imposição
causou desgaste na relação entre os dois países, pois mesmo cumprindo a sua parte
nos contratos, Angola teve cancelado o financiamento da segunda parte das obras da
hidrelétrica de Laúca, considerada estratégica pelo governo daquele país (LANDIM,
2017).
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O reconhecimento da importância da relação bilateral levou a assinatura de um
Memorando de Entendimentos30 para revitalizar e possibilitar a retomada da relação
comercial entre os dois países. A assinatura do acordo assegurou a concessão pelo
Brasil de seguro de crédito à exportação no montante de dois bilhões de dólares
(ANGOP, 2018).

3.2.1.2 Participação em Organismos Internacionais

Além dos atos internacionais,

Brasil e Angola

cultivam

um estreito

relacionamento em organismos internacionais multilaterais. Entre os diversos
organismos internacionais dos quais fazem parte, destacam-se a ZOPACAS, já citada
anteriormente neste trabalho, e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que
será apresentada a seguir.
A ideia de criação de um organismo internacional em conjunto com os países
de língua portuguesa remonta ao início da década de 1980, porém a criação formal
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) ocorreu apenas em julho
de 1996, com a participação inicial de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Posteriormente, Timor-Leste e Guiné
Equatorial tornaram-se os oitavo e nono membros de pleno direito. A CPLP se
caracteriza pelo idioma comum, pelos laços históricos e culturais que unem os países
membros e pela necessidade de que as decisões sejam adotadas por consenso, de
forma a manter a legitimidade e respeitar as assimetrias existentes entre os países
membros (CPLP, 2015).
A CPLP tem contribuído para o fortalecimento político e institucional dos seus
membros, para a afirmação conjunta de interesses comuns e para o desenvolvimento
de programas de cooperação em diversos setores. Sob a égide da organização, os
países membros proclamaram diversos acordos intrabloco e entre estes e diversas
organizações internacionais, tais como a ONU, a Comunidade Europeia e a
Organização Internacional do Trabalho (CPLP, 2015).
Esse organismo internacional consiste em uma importante instância de
entendimento entre os países lusófonos e essa atuação transcende as fronteiras da
_____________
30 Memorando

de Entendimentos Brasil-Angola (MEBA), assinado em fevereiro de 2018, pelos Ministros
de Estado das Relações Exteriores de ambos os países.
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própria organização em si, conforme pode-se observar na entrevista do embaixador
de Angola junto à ONU (MARTINS, 2016), oportunidade em que defende uma maior
colaboração entre os Estados-membros da CPLP para assegurar uma representação
mais frequente das nações do bloco no Conselho de Segurança, aspecto de especial
interesse do governo Brasileiro.
“[...] Nós estamos presentes em vários cantos do mundo. Temos países da
Ásia, África, América Latina e Europa naturalmente. Qualquer desses
continentes tem sempre uma presença no Conselho. [...] É questão de nos
coordenarmos para podermos estar presentes. [...] para fazermos uma
presença que pode ser representativa não só do próprio Estado-membro da
região e grupo de países. Nós temos uma contribuição séria que podemos
dar para resolução de conflitos em África.” (MARTINS, 2016)

O Brasil tem prestigiado a CPLP como um espaço privilegiado de diálogo e
cooperação31. Tal postura não tem ficado apenas no campo da retórica, posto que,
em anos recentes, mais do que cinquenta por cento do volume de recursos alocados
pela Agência Brasileira de Cooperação para uso em projetos de cooperação técnica
na África foram destinados para países lusófonos daquele continente, em especial
Angola (BRASIL, 2010).
Em função da sua importância para a projeção brasileira no concerto das
nações, com ênfase nos países em desenvolvimento, serão apresentados na próxima
seção as organizações brasileiras de fomento.

3.2.2 Organizações Brasileiras de Fomento

3.2.2.1 Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (APEXBrasil) atua para promover produtos e serviços brasileiros no exterior e atrair
investimentos estrangeiros para setores estratégicos da economia brasileira. Sua
atuação prioriza a realização de missões prospectivas e comerciais, rodadas de
negócios, apoio à participação de empresas brasileiras em grandes feiras
internacionais, visitas de compradores estrangeiros e formadores de opinião para

_____________
31

Fonte: Mensagem Presidencial ao Congresso 2018.
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conhecer a estrutura produtiva brasileira entre outras plataformas de negócios que
também têm por objetivo fortalecer a marca Brasil32.
A APEX-Brasil vem atuando junto aos países africanos desde o princípio dos
anos 2000. Em 2010, a agência inaugurou um centro de negócios em Angola para
manter um elevado patamar de exportações brasileiras para o país; facilitar o
desembaraço aduaneiro; e fomentar a realização de novos negócios. É importante
pontuar que a atuação prévia da agência junto ao país possibilitou elevar as
exportações brasileiras de 235 milhões de dólares, em 2003, para cerca de 2 bilhões,
em 2009 (MIRANDA, 2010).

3.2.2.2 Agência Brasileira de Cooperação

A Agência Brasileira de Cooperação (ABC) foi estabelecida em 1987, vinculada
ao Ministério das Relações Exteriores (MRE), com o foco “[...] de planejar, coordenar,
negociar, aprovar, executar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, programas,
projetos e atividades de cooperação para o desenvolvimento em todas as áreas do
conhecimento, [...] entre o Brasil e países em desenvolvimento, incluindo ações
correlatas no campo da capacitação para a gestão da cooperação técnica e
disseminação de informações33.”
A ABC foi criada em um momento de mudanças nos mecanismos de
cooperação internacional o que permitiu a ampliação da cooperação técnica pelo
Brasil. Hoje a ABC está presente em todos os continentes, por meio do fomento de
programas e projetos bilaterais ou trilaterais, com a participação de governos,
organizações internacionais ou de ambos. Os resultados obtidos contribuíram para a
difusão de uma imagem positiva do Brasil no mundo, tornando conhecida perante os
países de Sul a forma horizontal com que o Brasil conduz seus projetos de cooperação
técnica (BRASIL, 2010).
Neste diapasão, a ABC constitui um importante instrumento da política externa
brasileira, financiando projetos de interesse, de forma a difundir a imagem do Brasil
no exterior e maximizar a influência brasileira junto aos demais países no concerto
das nações.
_____________
32
33

Fonte: APEX-Brasil. Disponível em: http://www.apexbrasil.com.br/quem-somos
Fonte: Agência Brasileira de Cooperação. Disponível em:http://www.abc.gov.br/SobreABC/Historico
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No que se refere aos projetos da ABC para Angola, esses encontram-se em
diversas fases de execução. Nesse foco, conforme veremos na subseção 3.2.3, serão
destacados os projetos de cooperação técnica financiados pela ABC em Angola e
executados pela Fiocruz na área da saúde; pelo Ministério da Educação na educação;
pela EMBRAPA na Agricultura; e pelo SENAI na capacitação profissional.

3.2.3 Cooperação Técnica

Após a assinatura dos Acordos de Cooperação em 1980, Brasil e Angola
passaram a desenvolver programas nas áreas da saúde, cultura, administração
pública, formação profissional, educação, meio ambiente, esportes, estatística e
agricultura. Desses programas o autor optou por destacar apenas aqueles
relacionados com as áreas da saúde, educação, agricultura e formação profissional.

3.2.3.1 Saúde

A atividade de cooperação internacional vem sendo efetuada pela Fiocruz
desde sua criação, em 1900. Dentro dessa filosofia, a Fiocruz estabeleceu uma sede
em Moçambique com o intuito de viabilizar, acompanhar e avaliar os programas de
cooperação em saúde desenvolvidos pela Fundação no continente africano.
O Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde
(ICICT), pertencente à Fiocruz, integra, junto com uma universidade portuguesa, o
Programa de Formação Técnica em Informação em Saúde para os Países Africanos
de Língua Oficial Portuguesa e Timor Leste (PALOP-TL). Esse programa visa reforçar
o quadro técnico dos PALOP-TL34 através da realização de aulas e uso de tecnologia
da informação, além da tradução para o português do Curso sobre Investigação em
Segurança do Paciente da Organização Mundial da Saúde.
A Fiocruz vem atuando ainda para o fortalecimento dos institutos nacionais de
saúde dos membros da CPLP, seja através do compartilhamento de informações ou
pela oferta de cursos de pós-graduação, de ensino a distância e de capacitações em
serviço, além da implantação de bibliotecas e videotecas.

_____________
34

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor Leste.
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Além dos programas que beneficiam os países membros do CPLP e dos
PALOP-TL, sendo Angola beneficiado por ambas as iniciativas, existem ainda projetos
desenvolvidos especificamente em parceria com Angola.
O ICICT integra o projeto "Capacitação do Sistema de Saúde de Angola",
financiado pela ABC, que estabelece as bases para a cooperação Brasil-Angola no
âmbito da Fiocruz. A unidade está envolvida, sobretudo, na implantação de uma
biblioteca de saúde pública em Luanda, Angola. O suporte técnico do ICICT inclui o
reconhecimento e diagnóstico sobre os acervos bibliográficos e bibliotecas de saúde
existentes no país, a avaliação da infraestrutura tecnológica necessária para o
funcionamento das bibliotecas e a definição da instituição angolana mais adequada
para a instalação da Biblioteca Central de Saúde Pública e da estação de Biblioteca
Virtual em Saúde. A iniciativa também prevê o planejamento, junto ao Ministério da
Saúde de Angola, de capacitações de técnicos em bibliotecas, principalmente em
tratamento e classificação dos acervos e no acesso às fontes de informação 35
(BRASIL, 2010).

3.2.3.2 Educação

O campo da educação é um dos mais bem-sucedidos e relevantes na
cooperação entre Brasil e Angola e um dos mais férteis para o fomento da influência
brasileira em Angola. Os dois principais programas do governo brasileiro voltados para
estudantes estrangeiros são o Programa de Estudantes-Convênio de Graduação
(PEC-G) e o de Pós-Graduação (PEC-PG). Ambos os programas são administrados
e financiados pelo Ministério das Relações Exteriores, através da ABC, e pelo
Ministério da Educação.
O PEC-G,

criado em 1965,

oferece

a estudantes de países em

desenvolvimento a oportunidade de realizar os estudos de graduação em instituições
de ensino brasileiras. Cerca de 76% dos participantes do programa vieram da África,
sendo Angola o terceiro país com o maior número de estudantes (figura 10) 36.
Já o PEC-PG, de 1981, é voltado para a formação de estudantes estrangeiros
em cursos de mestrado e doutorado stricto sensu. Além dos ministérios que
_____________
35

Fonte: Fiocruz. Disponível em: https://www.icict.fiocruz.br/cooperação-internacional.
Fonte:
Ministério
das
Relações
Exteriores.
Disponível
http://www.dce.mre.gov.br/PEC/G/historico/introducao.php
36

em:
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administram o PEC-G, esse programa ainda conta com a participação do Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação. Conforme pode-se verificar na figura 11, entre
2005 e 2016, mais de sessenta estudantes angolanos participaram do programa,
tendo eles sido isentos de matrícula na instituição de ensino, recebido bolsa de estudo
mensal e passagem de regresso ao término do programa 37.

3.2.3.3 Agricultura

Em 1973, com o intuito de estabelecer um modelo de agricultura e pecuária
nacional e superar as limitações relacionadas com a produção de alimentos foi criada
a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), hoje vinculada ao
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). A EMBRAPA é
responsável direta pela agropecuária brasileira ser reconhecida como uma das mais
eficientes do mundo.
Tais credenciais fazem com que a empresa seja um dos principais ativos do
país para exercer influência internacionalmente, através da realização de programas
e projetos estruturantes de cooperação técnica, em especial com os países de Sul,
notadamente os da África, Caribe e América Latina 38.
Dentre os projetos estruturantes desenvolvidos no exterior, destacam-se
aqueles voltados ao desenvolvimento

sustentável da agricultura através do

fortalecimento das bases tecnológicas e capacitação de recursos humanos.
Em Angola, a EMBRAPA atua, em conjunto a agência da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), em projetos de fortalecimento
das instituições de pesquisa agrícola. O projeto visa ampliar a capacidade de pesquisa
e inovação de Angola, de forma a contribuir para a segurança alimentar e o
desenvolvimento da agricultura do país (BRASIL, 2010).

3.2.3.4 Formação Profissional

_____________
37

Fonte:
Ministério
das
Relações
Exteriores.
Disponível
em:
http://www.dce.mre.gov.br/PEC/PECPG.php
38
Fonte:
EMBRAPA.
Disponível
em:
https://www.embrapa.br/projetosestruturantes?p_auth=kBV0APhY&p_p_auth=euDdea6s&p_p_id=49&p_p_lifecycle=1&p_p_state=nor
mal&p_p_mode=view&p_p_col_count=1&_49_struts_action=%2Fmy_sites%2Fview&_49_groupId=10
180&_49_privateLayout=false
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Em conjunto com a cooperação técnica nas áreas de saúde, agricultura e
educação, a formação profissional constitui-se em um dos maiores ativos da projeção
brasileira em Angola.
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) é uma das mais
importantes instituições

brasileiras voltadas para a geração e difusão de

conhecimento relacionado com a indústria e com o processo industrial. O SENAI é
uma das principais instituições brasileiras voltadas para a formação profissional e,
com o apoio da ABC, levou seu modelo para outros países da África, Ásia e América
Latina, através do estabelecimento no exterior de centros de formação profissional 39.
Além das afinidades já apresentadas neste trabalho, identificou-se em Angola
uma grande dificuldade em se encontrar mão-de-obra qualificada, em função do longo
período em que o país esteve afundado em uma guerra civil, o que fez o país um
candidato natural para receber um centro de formação profissional.
O Centro de Formação Brasil-Angola foi fundado em 2000, em Luanda, sob
coordenação técnica da ABC e do SENAI e tem como propósito contribuir para a
reinserção social e a reconstrução do país, por meio de formação e reciclagem de
mão-de-obra desmobilizada. Diante do sucesso da empreitada, a gestão do centro foi
transferida para o governo angolano, que segue mantendo-o em pleno funcionamento.
O Centro atende cerca de 1200 alunos por ano, divididos em doze cursos,
atingindo a marca de mais de dezenove mil pessoas formadas entre os anos de 2000
e 2008. É importante ressaltar que o mercado possui uma visão bastante positiva
sobre os egressos dos cursos, posto que a excelência dos processos, técnicas e
instalações adquiridas por ocasião da cooperação brasileira, fazem do Centro uma
referência dentro do sistema angolano de formação profissional.
A formação profissional descrita nesta seção, além de proporcionar os
benefícios para a sociedade angolana, ajuda a preparar mão de obra especializada
para trabalhar nos projetos desenvolvidos pelas empreiteiras brasileiras no país.
3.2.4 Diplomacia das Empreiteiras: “O Fator Odebrecht”

_____________
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Fonte: ABC. Disponível em:
http://www.abc.gov.br/Projetos/CooperacaoSulSul/CentroFormacaoAngola
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Após ter sido o primeiro país a reconhecer a declaração de independência de
Angola, em 1975, conforme foi apresentado na seção 3.2, o Brasil assinou o Acordos
de Cooperação Econômica, Científica e Técnica, em 1980. Na prática, a assinatura
desse acordo marcou o início das relações comerciais entre os dois países e abriu o
mercado angolano para as empresas brasileiras.
Na esteira da assinatura do acordo e apesar de ainda estar sob a égide de um
governo militar, a ida de uma missão comercial à União Soviética possibilitou o
desenvolvimento de um projeto trilateral para a construção da Hidrelétrica de
Capanda40. O financiamento da parte brasileira foi realizado pelo Banco do Brasil e o
pagamento feito por meio de petróleo por Angola à Petrobras. Coincidentemente,
nesse mesmo período, diante do cenário econômico brasileiro conturbado, a
Odebrecht, então uma empresa que atuava no setor petroquímico da Bahia, decidiu
internacionalizar suas operações de engenharia (GOES, 2017).
Apesar de Angola ter afundado em uma guerra civil logo após a declaração de
independência, a obra de Capanda foi executada, mas para isso a Odebrecht teve
que dialogar com todos os movimentos locais, inclusive com o MPLA. Com um legado
de trabalhadores treinados e uma aproximação com o chefe de Estado do país, não
foi difícil a manutenção da empresa em atividade em Angola (GOES, 2017) e,
conforme veremos a seguir, ganhou novo impulso com a chegada dos anos 2000.
Após a ascensão do Presidente Lula ao poder, o BNDES substituiu o Banco do
Brasil e passou a ser visto como um promotor de políticas públicas de apoio a
internacionalização de empresas brasileiras, sendo utilizado como instrumento de
política externa para a África, pois “[...] o crédito financeiro concedido a determinada
empresa para ação em um país serve para aproximação diplomática do Brasil com
esse país [...].” (VILLAS-BOAS, 2014).
Angola foi beneficiada diretamente por essa política, concentrando cerca de 3,5
bilhões de dólares em crédito financiados pelo BNDES na África, entre 2002 e 2015.
O financiamento desses projetos foi lastreado em petróleo bruto41 pelo governo local,
tendo as empresas de engenharia brasileiras sido as principais beneficiadas, em
_____________
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A Odebrecht foi a empresa brasileira que tomou parte do projeto, tendo chegado ao país em 1984.
A conta petróleo consiste em utilizar o recurso correspondente ao pagamento de importações de
petróleo realizadas pelo Brasil como garantia para os empréstimos concedidos aos clientes de
empresas brasileiras em Angola. Dessa forma, caso o pagamento de um empréstimo não seja honrado,
os recursos que seriam utilizados para pagamento de uma importação de petróleo serão utilizados para
ressarcir o empréstimo não pago (VILLAS-BOAS, 2014).
41

54
função da imperiosa necessidade angolana de reconstrução do país após anos de
guerra42 (VILLAS-BOAS, 2014).
A Odebrecht vem se mantendo ativa em Angola desde 1984, onde chegou a
manter a sua segunda maior operação fora do Brasil. Nesse período, a empresa
realizou diversas obras estratégicas para o país como as hidrelétricas de Cambambe
e Laúca e a refinaria de Lobito, chegando a ser responsável, em 2014, por cerca de
dez por cento da verba gasta pelo governo angolano em obras de infraestrutura. A
empresa também diversificou os segmentos de atuação43 passando a contar com
mais de dez mil funcionários próprios e cinco mil terceirizados no país (VIANA, 2016).
Com o passar do tempo, os dirigentes da empresa começaram a desenvolver
uma relação de proximidade com o presidente José Eduardo dos Santos44, o que fez
com que a empresa fosse convidada a integrar a Assembleia Geral e o Conselho
Fiscal da Fundação Eduardo dos Santos (FESA), a maior ONG de Angola, fundada
pelo mandatário com a missão de consolidar o progresso social, cultural e científico.
A afinidade entre o patrono da empresa Emílio Odebrecht e o presidente de Angola
fez com que fosse estabelecido um canal informal entre os dois, de forma a que
mantivessem contato telefônico periódico e estabelecessem uma rotina de reuniões
anuais, durante o período em que o presidente esteve à frente do país, para prestar
contas sobre o andamento dos negócios e perspectivas futuras (VIANA, 2016).
A visão do presidente angolano sobre a relação com o Brasil e sua empresa
com maior presença no país pode ser observada em uma rara entrevista:
“De Angola saíram muitos escravos que foram enviados para o Brasil,
portanto, há uma participação angolana na formação da nação brasileira. Há
afinidades de vários tipos, por conseguinte há relações pessoais entre os dois
países. Por isso as relações são de forte amizade, de alguma cumplicidade.
E são relações econômicas que se estendem em várias áreas de atividade.
Estão aqui empresas fortes, como sublinhou, como é o caso da Odebrecht,

_____________
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Diversas empresas brasileiras de engenharia atuam em Angola e usufruem de financiamento por
parte do governo brasileiro, porém esta seção abordará apenas a Odebrecht em função de ser a
principal empresa atuando em Angola e a mais relevante ao propósito deste trabalho.
43 A Odebrecht é a responsável pela limpeza urbana de Luanda; é concessionária da rede de
supermercados Nosso Super; opera a mina de diamantes Kimberlito; detém a única fábrica de açúcar
do país; além de participar da construção de condomínios de luxo e abertura de estradas (VIANA,
2016).
44 O relacionamento do hoje ex-presidente angolano com a empreiteira é alvo de denúncias, porém,
por não ser esse o foco do trabalho, essas denúncias não serão levadas em consideração.
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desde os tempos mais difíceis da guerra e que tem dado uma contribuição
enorme no processo de construção de Angola. Participou no grande esforço
de reconstrução nacional e agora tem procurado reinvestir parte do que
ganha cá para realizar vários negócios que são úteis, naturalmente, para
Angola.” (VIANA, 2016)

Prosseguindo na análise das relações Brasil-Angola, serão apresentados a
seguir aspectos culturais brasileiros que têm impacto sobre a população de Angola.

3.2.5 Aspectos Culturais

Além dos aspectos político-diplomáticos, econômicos e de cooperação técnica,
Brasil e Angola mantém fortes vínculos culturais, desde a época da colonização
portuguesa. Dentre os diversos traços culturais comuns entre os dois países, optouse por abordar os relacionados com a presença das igrejas evangélicas e das
empresas de TV brasileiras, em função do alcance e da influência que possuem sobre
a população de Angola.

3.2.5.1 Igrejas Evangélicas

A presença das igrejas evangélicas brasileiras em Angola data de 1992, sendo
a Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) a que possui maior representatividade no
país com cerca de quinhentos mil fiéis, o que equivale a quase 3% da população. A
presença dessa denominação é muito maior do que apenas os mais de 230 templos
espalhados no país. A IURD é um conglomerado que conta com espaço na TV, uma
rede de rádio e um jornal, além de contar com representação na política local 45
(FELLET, 2013).
As igrejas pentecostais ainda são muito associadas ao Brasil, em função do
sotaque brasileiro empregado pelos pastores nos cultos. Apesar da maioria cristã no
país, tais igrejas mantêm forte influência sobre o povo angolano, desenvolvendo
atividades beneficentes e campanhas educacionais. Entretanto, a força da presença
evangélica brasileira desperta preocupação nas autoridades angolanas, que
_____________
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O governador da província de Luanda, Bento Francisco Bento, é tido como um dos principais portavozes da igreja no MPLA, o partido governista (FELLET, 2013).
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chegaram a proibir o funcionamento das igrejas por um certo período de tempo, após
um acidente em uma vigília da Igreja Universal. Há críticas ainda quanto aos métodos
de arrecadação de recursos praticado pelas igrejas (FELLET, 2013).

3.2.5.2 Emissoras de TV

Além das igrejas evangélicas, as TV brasileiras também possuem grande
entrada junto à população. As TV Globo, Record e mais recentemente a Band estão
presentes no país e exercem influência pelo dinamismo, tecnologia e agilidade,
proporcionando transformações culturais no povo angolano, por meio da assimilação
de hábitos, comportamentos, linguagem, formas de vestir e comer, dentre outros. As
novelas, música, jornalismo e futebol são os principais vetores de influência da TV
brasileira (ABELL, 2018).
Não se pode deixar de observar que as emissoras brasileiras de TV têm sido
eficazes na difusão da imagem de um Brasil soberano e bem-sucedido perante
angolanos de todas as classes sociais e níveis culturais (ABELL, 2018).
Apesar de serem observadas algumas críticas contra a “colonização” cultural,
a divulgação do brazilian way of life pelas TV brasileiras em Angola, mesmo não sendo
um projeto governamental do Brasil, é visto pelo governo brasileiro com bons olhos
(MATTOS, 2004).

3.3 RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE BRASIL E ANGOLA

3.3.1 Panorama Econômico de Angola

Angola é um país com vinte e oito milhões de habitantes que, após a sua
independência em 1975, enfrentou vinte e sete anos de guerra civil. Após o término
do conflito em 2002, o país encontrava-se em uma situação difícil, precisando gerar
divisas para promover o crescimento da economia e recuperar a infraestrutura do país
destruída pelos anos de guerra. Para obter as tão necessárias divisas, o país utilizou
seus principais ativos: o petróleo e os diamantes. A exportação média do petróleo ao
longo dos últimos anos equivale a 97% das exportações do país. Por sua vez, a
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produção de diamantes vem sendo o segundo maior item de exportação, tendo
atingido a marca anual de 9 milhões de quilates46.
Ao analisar a série histórica do Produto Interno Bruto (PIB) de Angola da
década de 1980 até 2017 (figura 12), é possível observar que esse se manteve
constante abaixo de vinte bilhões de dólares até o fim da guerra civil, em 2002. Após
o fim do conflito, o PIB do país adotou uma trajetória ascendente, atingindo a marca
de cento e vinte e quatro bilhões de dólares em 201747. A mesma característica pode
ser observada ao se analisar o PIB per capita ajustado pela paridade do poder de
compra (PPC) (figura 13). Após o fim da guerra civil, o PIB per capita pela PPC cresceu
de um pouco menos de três mil dólares para cerca de seis mil dólares, em 2017.
Apesar do crescimento significativo, o valor ainda é cerca de 33% da média mundial 48,
o que se reflete no baixo índice de Angola no ranking mundial de desenvolvimento
humano

49

.

Olhando-se para o desenvolvimento do país desde a sua independência,
verifica-se que Angola vem enfrentando desafios significativos para alcançar um
crescimento sustentável. Podem ser citados como exemplo de desafios que devem
ser endereçados a necessária diversificação da economia; a imperativa necessidade
de redução da dependência do petróleo; a continuidade da reconstrução da
infraestrutura do país; e o aperfeiçoamento da capacidade de governança e da gestão
da coisa pública. O enfrentamento desses problemas vem possibilitando a gradual
melhora na qualidade de vida da população e o aperfeiçoamento dos indicadores de
desenvolvimento humano. Nesse processo, tanto o Brasil quanto a China, que será
vista no próximo capítulo, vêm desempenhando um papel fundamental.

3.3.2 Relações Comerciais

Para se alcançar o propósito deste trabalho e facilitar o entendimento, optouse por apresentar as relações comerciais entre Brasil e Angola sob duas vertentes: o

_____________
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Fonte: World Bank. Disponível em: https://www.worldbank.org/pt/country/angola/overview
Fonte:
Trading
Economics
com
dados
do
World
Bank,
Disponível
em:
https://tradingeconomics.com/angola/gdp
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Fonte:
Trading
Economics
com
dados
do
World
Bank,
Disponível
em:
https://tradingeconomics.com/angola/gdp-per-capita-ppp
49 O IDH leva em conta três componentes: Renda Nacional Bruta (RNB) per capita, longevidade e
educação. Angola tem um IDH de 0,403 e ocupa a 146ª posição no ranking mundial
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intercâmbio comercial entre os dois países e a importância do Brasil para o comércio
exterior angolano.

3.3.2.1 Intercâmbio comercial entre Brasil e Angola

Segundo o Sumário Executivo das Relações Comerciais Brasil-Angola (2016d),
confeccionado pelo MRE a partir dos dados disponibilizados pelo Ministério da
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), o intercâmbio comercial entre os dois
países teve um período de dinamismo, após o fim da guerra civil angolana, em função
da adoção pelo Brasil de uma política Sul-Sul, com ênfase nos países da África,
conforme apresentado anteriormente

neste capítulo.

Tal política não teve

prosseguimento na segunda década do século XXI, o que contribuiu para o
arrefecimento do comércio bilateral, fazendo com que o comércio bilateral saísse de
um patamar de aproximadamente US$ 1,3 bilhão em 2006, para pouco menos de US$
700 milhões, em 2015. O intercâmbio comercial entre os dois países teve uma queda
de aproximadamente 50% em 10 anos (figura 14), o que acabou por se refletir no
gráfico de evolução de comércio exterior de Angola (figura 15). Apesar da redução do
intercâmbio comercial, não se pode deixar de observar que historicamente o saldo
comercial bilateral vem sendo positivo em favor do Brasil.
Sob a ótica das exportações brasileiras para Angola, verifica-se que as
exportações para Angola, no período de 2006 a 2015, saíram de um patamar de US$
836 milhões, em 2006 para US$ 648 milhões, em 2015, representando uma redução
das exportações de cerca de 20% no período (BRASIL, 2016d). Dentre os principais
produtos exportados para aquele país constam as carnes; o açúcar; obras e
manufaturas de ferro ou aço; e máquinas e instrumentos mecânicos, sendo que os
produtos manufaturados representam quase 70% do total exportado (BRASIL, 2016d).
Quando

focamos

as importações brasileiras,

verificamos

que houve

significativa variação dos volumes importados pelo Brasil a partir de Angola, no
período de 2006 a 2015. As importações caíram de aproximadamente US$ 460
milhões para apenas US$ 32 milhões, em 2015, representando uma retração de mais
de 90% no total do volume importado. As importações brasileiras estão concentradas
em combustíveis, gás e lubrificantes representando 99,6% do total das aquisições
(BRASIL, 2016d).
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3.3.2.2 A relevância do Brasil para o comércio exterior de Angola

Além da análise do intercâmbio comercial bilateral descrita acima, considerase relevante para o presente trabalho verificar qual o peso que o Brasil tem para o
comércio exterior de Angola, de forma a identificar se, sob a ótica comercial, o Brasil
exerce alguma influência relevante sobre aquele país africano.
O estudo atento do Sumário Executivo das Relações Comerciais Brasil-Angola
(2016d) aponta que no período de 2006 a 2015, Angola teve um acréscimo de
aproximadamente 10% em suas exportações e um aumento de mais de 50% nas
importações, mantendo o saldo da sua balança comercial positivo em todo período
(figura 15).
Prosseguindo no estudo do documento observa-se que, tomando por base o
ano de 2015, 45% das exportações angolanas são direcionadas para a China,
seguidas pela Índia e pelos Estados Unidos com 9% e 8,3% das exportações,
respectivamente. O Brasil vai aparecer num longínquo 23º lugar com parcos 0,1% das
exportações.
Sob a ótica das importações, também com base no ano de 2015, a China foi a
principal origem de produtos para Angola com cerca de 23% do total de importações,
seguido por Portugal e Coréia do Sul com 14% e 11%, respectivamente. O Brasil
aparece em uma posição um pouco mais relevante, em sétimo lugar, fornecendo 4%
do total de importações angolanas.

3.4 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO BRASIL-ANGOLA

O Brasil possui em sua Política Nacional de Defesa o conceito de entorno
estratégico, que consiste na região onde o Brasil pretende exercer sua influência e
liderança. À leste, o entorno estratégico abarca o Atlântico Sul e é delimitado pela
costa ocidental da África, regiões onde residem diversos interesses nacionais no
campo econômico, político-diplomático e militar. Dentre os países da costa oeste
africana, Angola se destaca pelo caráter estratégico da relação que mantém com o
Brasil.
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Nesse contexto, este trabalho se propôs a responder ao questionamento se a
expansão da presença chinesa em Angola reduz as possibilidades de projeção
internacional do Brasil no país. O presente capítulo procurou verificar, de uma forma
concatenada, se há projeção internacional brasileira em Angola, bem como identificar,
caso existam, os principais elementos que caracterizam tal projeção. Dentre os
elementos levantados, destacam-se abaixo cinco aspectos que este autor entende
serem os principais fatores de influência brasileira em Angola.
O primeiro que se sobressai consiste no passado comum que ambos os países
compartilham como colônia de Portugal. A colonização portuguesa fez com que, em
determinado momento da história, os dois países cultivassem laços mais sólidos do
que aqueles que o Brasil cultivava com os demais países sul americanos, função da
influência brasileira no período sobre a elite angolana. Outro aspecto relacionado com
a colonização portuguesa baseia-se no significativo número de escravos trazidos de
Angola e que foram, com o passar do tempo, incorporados à sociedade, influenciando
a cultura, a arte e a religiosidade do povo brasileiro. Portugal ainda deixou como
legado em ambos os lados do Atlântico Sul a língua portuguesa, que funciona como
elo agregador entre os dois países nos diversos fóruns em que interagem, em especial
na CPLP e na ZOPACAS, dois organismos internacionais de extrema relevância para
ambos.
O segundo ponto de realce assenta-se na importância da cooperação técnica
brasileira com Angola. Dentre as diversas iniciativas financiadas pela ABC, as que têm
o maior alcance e a maior efetividade são as iniciativas na área de educação e de
formação profissional. Os programas da área de educação trazem angolanos para
estudar em cursos de graduação e pós-graduação em universidades nacionais,
criando um vínculo deles com o Brasil e tornando-os multiplicadores dos ideais, da
forma de pensar e da cultura do Brasil. O programa de formação profissional do
SENAI, pelo seu alcance, também tem sido bastante efetivo em disseminar uma boa
imagem do Brasil no seio da sociedade angolana.
O terceiro ponto julgado relevante consiste na presença e no grande alcance
das igrejas pentecostais brasileiras junto ao povo de Angola. Tais igrejas, ainda muito
identificadas com o Brasil, chegaram na década de 1990 e atingiram grande
capilaridade, se estabelecendo em todas as províncias do país. Algumas correntes
evangélicas reclamam ter mais de meio milhão de seguidores no país. Elas conjugam

61
a promoção de sua fé com a realização de projetos de caráter social, tais como a
alfabetização e o combate à dependência toxicológica.
O quarto aspecto observado é a grande aceitação das TV brasileiras em
Angola, em função de sua agilidade e qualidade da programação, quando
comparadas com as TV locais. A boa recepção em Angola da programação das tv
permite a difusão do Brazilian Way of Life, influenciando o vocabulário, os usos e
costumes do povo angolano.
Como último aspecto relevante destaca-se a existência até um passado recente
de um canal informal entre os então presidente da empreiteira brasileira Odebrecht e
o hoje ex-presidente José Eduardo Santos. Esse fato, que justifica a existência de
rumores ainda não comprovados de corrupção, é conhecido como “diplomacia das
empreiteiras”. Apesar de ser eticamente questionável, era inegável a vantagem da
existência de um acesso direto ao dirigente máximo do executivo angolano para tratar
de assuntos de interesse.
Ao enfocar a análise nos aspectos comerciais, observa-se que o intercâmbio
entre os dois países não é relevante a ponto de influenciar a forma como Angola vê o
Brasil.
Os aspectos apontados acima associados ao fato do Brasil ter sido o primeiro
país a reconhecer a independência de Angola e aliado ainda com os princípios de
não-intervenção e soberania adotados pela política externa brasileira contribuem para
que aquele país priorize naturalmente as relações com o Brasil. Percebe-se que em
Angola há o entendimento que o Brasil não é um país de norte que quer impor de
forma hierárquica sua vontade e sim um país de sul que vem dando certo.
Diante dos fatos apresentados, conclui-se que, apesar de, no caso em tela, o
hard power brasileiro ser considerado irrelevante, o seu soft power exerce forte
influência sobre Angola favorecendo o relacionamento do Brasil com aquele país.
Por outro lado, a inconstância da política brasileira para a África, fruto da
inexistência de uma política de Estado que estabeleça ações de curto, médio e longo
prazo; as dificuldades de ordem política e, principalmente, econômica; e a saída do
poder do Presidente José Eduardo Santos podem vir a dificultar a continuidade e o
aprofundamento dos entendimentos e sucessos brasileiros alcançados em Angola,
até o momento.
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4 A RELAÇÃO CHINA – ANGOLA

A China tem mantido uma taxa média de crescimento anual do PIB de 9.8% nas
últimas três décadas, tendo tirado da pobreza 700 milhões de pessoas. Este fato a
tornou protagonista na cena comercial internacional, o que vem despertando interesse
crescente no cenário mundial.
Com uma população de cerca de 1,4 bilhões de pessoas e sendo a segunda
maior economia do mundo, a China desenvolve um discurso de ascensão pacífica em
que o desenvolvimento e a modernização do país ocorrem de forma harmoniosa, sem
pretensões hegemônicas e sem rivalizar com as potências mundiais. É relevante
pontuar que a China, país socialista cujos rumos são ditados pelos membros do
Partido Comunista Chinês, entende que sua ascensão deverá ser aceita por todo o
mundo; que o objetivo da ascensão deverá ser atingido sem a necessidade de
conflitos; e que a paz não poderá ser sacrificada para ampliar seus ganhos políticos
(KE, 2016).
Nesse capítulo, será explorado o histórico recente da China para facilitar a
compreensão do processo que culminou na assunção do protagonismo no cenário
mundial; a aproximação do país com o continente africano; e as relações com Angola,
de forma a identificar os principais aspectos da relação que contribuam para a
resposta do problema proposto.

4.1 A ERA MAO ZEDONG

Após o término da Segunda Guerra Mundial, as forças ligadas ao Partido
Comunista da China, sob a liderança de Mao Zedong, conseguiram prevalecer sobre
as do Partido Nacional do Povo e criaram a República Popular da China, em 1949.
Logo após a criação do país, tendo em vista que os principais atores eram membros
do campesinato e não do proletariado, foi procedida uma reforma agrária radical,
seguida por uma organização dos trabalhadores rurais em comunas agrícolas
(BORGONOVI, 2011).
Em 1958, Mao implantou a política conhecida como “O Grande Salto Adiante”
que priorizava o investimento na indústria, em detrimento da agricultura e do consumo.
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Tal política, associada ao acontecimento de fenômenos climáticos extremos, levou à
queda abrupta da produção de alimentos no país e à morte pela fome de milhares de
produtores rurais (MEDEIROS, 2017).
Após o fracasso de sua iniciativa, Zedong revitalizou o governo e recuperou
seu prestígio, organizando a Grande Revolução Cultural, entre 1966 e 1968. Nesse
período, dentre outros aspectos, houve uma interiorização do setor industrial para
diminuir a fragilidade do país, no caso de um conflito externo. A Revolução Cultural foi
o último grande plano implementado por Mao, que veio a falecer em 1976. O período
de Mao Zedong foi caracterizado por ser um Estado direcionador e uma economia
centralmente planificada (BORGONOVI, 2011).
4.2 A IMPLANTAÇÃO DO “SOCIALISMO COM CARACTERÍSTICAS CHINESAS”

Deng Xiaoping assumiu como Secretário Geral do Partido Comunista Chinês
após a morte de Mao Zedong e por suas características pessoais trabalhou através
do consenso e persuasão. Ele implementou reformas que repercutiram nas esferas
política, econômica e sociais da vida chinesa, sendo uma das principais a instituição
da política de filho único, como forma de diminuir a razão de crescimento da população
(ENCICLOPÆDIA BRITANNICA, 2017).
Em 1978, a China implementou a importante política de “Reforma e Abertura”
que marcou uma nova estratégia de desenvolvimento do país, permitindo que outros
países com regimes políticos distintos investissem na China, bem como reforçando o
desenvolvimento das indústrias nacionais (KE, 2016). Essa política permitiu ainda a
implementação do plano denominado de “Quatro Modernizações” que visava a
modernização da indústria, agricultura, defesa e ciência e tecnologia, áreas
consideradas estratégicas para o desenvolvimento do país (BORGONOVI, 2011).
Coerente com sua postura reformista, em 1982, Deng afirmou no discurso de
abertura do XX Congresso do Partido Comunista da China:
“[...] na revolução e na construção nós devemos aprender com os países
estrangeiros e pensar a partir da experiência deles. Entretanto, aplicar
mecanicamente um modelo externo ou copiar a experiência de outro país nos
irá levar a lugar nenhum. [...] Nós precisamos integrar as verdades do
marxismo com as realidades concretas da China, construindo um “socialismo
com características chinesas” – esta é a conclusão que chegamos após rever
nossa longa história” (BORGONOVI, 2011).
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Um dos aspectos mais significativos das transformações implementadas por
Xiaoping foi a abertura do comércio e das portas do país aos investimentos
internacionais, através da implementação da filosofia de “Um País, Dois Sistemas” 50.
Para isso demarcou Zonas Econômicas Especiais (ZEE1) que eram áreas voltadas
para a atividade industrial com oferta de vantagens51 para atrair capital estrangeiro,
sob a condição de que as empresas que lá chegassem se associassem a empresas
chinesas. Sob a ótica chinesa, tal iniciativa foi coroada de êxito por ampliar a produção
industrial do país, fortalecer as exportações, possibilitar a assimilação de novas
tecnologias pelas empresas locais e ampliar a oferta local de empregos52.
A abertura e reforma de Deng atraíram capitais. O investimento direto
estrangeiro foi de 20 bilhões de dólares em 1980 para 200 bilhões em 2000, e 450
bilhões, em 2003. Analisando o processo, é interessante perceber que o capital
estrangeiro precisava mais da China do que a China dele. Empresas como Intel e
General Motors sentiram a concorrência e se viram forçadas a se aproximar para
aproveitar o crescimento e a mão de obra barata da China (BORGONOVI, 2011).
As reformas Chinesas eram voltadas ao interesse nacional e não seguiram o
modelo que ficou convencionado como o Consenso de Washington53. Em termos
gerais, a desregulamentação e a privatização foram mais seletivas e avançaram em
ritmo lento,

enquanto

o governo

investia

em educação,

modernização

e

industrialização. Tal política combinou as vantagens da industrialização voltada para
a exportação com o investimento estrangeiro e a regulação de uma economia nacional
centrada em si mesma.

_____________
50

Um sistema económico misto, em que algumas regiões (especificamente Macau e Hong Kong)
manteriam os seus sistemas capitalistas, bem como várias cidades do litoral chinês. Em contrapartida,
grande parte do interior chinês continuaria a viver sob princípios socialistas.
51 Os principais pontos positivos para as empresas internacionais eram o uso de mão de obra muito
barata e abundante; acesso às matérias-primas do país; infraestrutura adequada para rápida
exportação; acesso ao amplo mercado consumidor do país sem a passagem dos produtos por barreiras
e tarifas alfandegárias; e baixos impostos locais, incluindo a isenção fiscal para a importação de
produtos
e
maquinários
industriais.
Fonte:
Mundo
Educação.
Disponível
em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/zonas-economicas-especiais-zees-china.htm
52 Fonte: Mundo Educação. Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/zonaseconomicas-especiais-zees-china.htm
53 O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional elaborada em 1989, que visava a
propalar a conduta econômica neoliberal com a intenção de combater as crises e misérias dos países
subdesenvolvidos.
Fonte:
Mundo
Educação.
Disponível
em:
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/consenso-washington.htm

65
As reformas implementadas a partir da década de 1970, conduziram o país a
uma trajetória de crescimento consistente, mas levaram o país a se deparar, pela
primeira vez, com o fim da autossuficiência energética, em 1993, expondo-o a uma
vulnerabilidade indesejada e que persiste até os dias atuais (figura 19).
Em decorrência natural do seu processo de crescimento, a China, buscando
não apenas garantir sua segurança energética, mas também atender seus interesses
estratégicos, intensificou as ações da política externa, tornando-a verdadeiramente
global. Para dar prosseguimento ao trabalho, na próxima seção, serão enfatizados os
aspectos relevantes da política externa chinesa, mantendo o foco nos interesses
chineses na África.

4.3 O INTERESSE DA CHINA NO CONTINENTE AFRICANO

A China desenvolve uma política externa pacífica e independente, baseada em
cinco princípios formulados pela liderança do país, em 1954: respeito pela soberania
e integridade territorial; não agressão; não interferência em assuntos internos;
igualdade e benefício mútuo; e coexistência pacífica54. Coerente com esses princípios,
o Presidente e o primeiro-ministro chinês visitam diferentes regiões do mundo, de
forma a estreitar relações e ampliar os efeitos do soft power chinês com diversos
países, exercendo uma prática diplomática conhecida como Charm Offensive55
(RODRIGUES, 2015). Apesar da vasta gama de países com quem a China se
relaciona, para efeitos desse trabalho, será enfocado a seguir o relacionamento com
os países do continente africano.
As relações entre China e África, apesar de já existentes, se intensificaram
após a Conferência de Bandung, em 1955, possibilitando a inserção chinesa no
cenário internacional de forma mais efetiva (TELES, 2015). Após um período de
retração, a China voltou a se aproximar dos países africanos a partir dos anos 1990:
“[...] A China se comprometeu em respeitar os diferentes sistemas políticos e
caminhos de desenvolvimento escolhidos pelas nações da África; em apoiar
a unidade de cooperação da África e a Organização da Unidade Africana
(OUA). Por fim, vale destacar que a China defende a posição de igualdade

_____________
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Fonte: Ministério das Relações Exteriores da República Popular da China.
KURLANTZICK, Joshua. Charm Oﬀensive: How China’s Soft Power is Transforming the World.
New Haven: Yale University Press, 2007. Nesse conceito, os representantes de alto nível do país
adotam uma postura de visitas e trocas assertivas para alcançar os objetivos buscados.
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entre os Estados. Em outros termos, que a participação ativa dos Estados
africanos no sistema internacional deveria ocorrer de forma igualitária –
aspecto primordial e de crucial importância para a cooperação e relação
econômica sino-africana. Deste modo, a inserção chinesa na África
exemplifica a sua liderança no mundo dos países em desenvolvimento,
apresentando-se como um exemplo da relação de Cooperação Sul-Sul”
(TELES, 2015).

Em seguida, será feita uma breve análise dos aspectos de interesse mútuo
sino-africanos nos campos político e econômico.

4.3.1 Aspectos Políticos

A China possui diversos interesses no continente africano, sendo que no campo
político o objetivo principal tem sido o estabelecimento de relações diplomáticas com
os Estados africanos sob a égide do conceito “Um País, Dois Sistemas”, citado
anteriormente, de forma a fortalecer a legitimidade política do regime comunista
chinês e reforçar o isolamento de Taiwan56. A relevância dada pela China para a
relação com a África pode ser mensurada através da emissão por aquele país de um
Livro Branco voltado exclusivamente para a cooperação econômica e comercial com
os países do continente57. Na Política chinesa para a África são apresentados os
objetivos para o continente e as formas planejadas para alcançá-los, bem como
propostas de cooperação em diversos campos, com o foco em promover o
crescimento sustentável das relações China-África58.
Atualmente, o país mantém relações diplomáticas com 53 dos 54 países do
continente africano, sendo fundamental para isso a política de não interferência em
assuntos internos59. Como um objetivo secundário, há o interesse chinês na obtenção
do apoio diplomático e na cooperação com os Estados Africanos em questões-chave
na arena internacional e em fóruns multilaterais (RODRIGUES, 2015) e contribuir para

_____________
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A China exige que os países não reconheçam o governo de Taipei como requisito para estabelecer
relações diplomáticas. Atualmente, na África apenas a Swazilândia mantém relações com Taiwan.
57
O
documento
pode
ser
encontrado
em
http://www.china.org.cn/government/whitepaper/node_7189938.htm
58
Fonte:
Ministério
das
Relações
Exteriores
da
China.
Disponível
em:
http://www.fmprc.gov.cn/zflt/eng/zgdfzzc/t481748.htm.
59 Os países ocidentais, bem como os organismos internacionais de fomento, normalmente impõem
condições, sendo as mais recorrentes as cláusulas de respeito aos direitos humanos. Tais condições
são vistas pelos países africanos como interferências em assuntos internos.
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evitar o isolamento chinês, especialmente em questões relacionadas com os direitos
humanos.

4.3.2 Aspectos Econômicos

A partir da década de 1990, o foco económico chinês passou a ser centrado na
cooperação económica mutuamente benéfica, bem como no fornecimento de
serviços, investimento e comércio. A partir desse período, tornou-se central na China
a filosofia do Going Out60, que visava o incentivo para a internacionalização de
empresas chinesas para a conquista de mercados e assegurar matérias primas e
recursos energéticos61, essenciais para o seu desenvolvimento, para proporcionar
segurança alimentar e energética e para mitigar a exaustão das reservas de recursos
naturais do país (RODRIGUES, 2015).
Nesse contexto, a África adquire um papel central, em função da combinação
de diversas características. O continente possui grande disponibilidade de reservas,
tanto energéticas quanto de matérias primas; um mercado consumidor superior a um
bilhão de pessoas, negligenciado pelos países europeus colonizadores; e com
diversas carências de ordem econômica e de infraestrutura.
Atualmente, a China é a maior parceira da África, tendo ultrapassado os
Estados Unidos da América, em 2008, e mantém o discurso de que exerce uma
autêntica cooperação Sul-Sul, descrita anteriormente na subseção 2.1.3.2, onde os
países participantes se beneficiam da relação. Nesse modelo, Pequim mantém um
extenso mercado onde oferece financiamento para a utilização de empresas e
trabalhadores chineses em projetos de infraestrutura e, em troca, obtém recursos
energéticos e matérias primas, assegurando recursos vitais para a continuidade de
seu crescimento interno (RODRIGUES, 2015). Fruto dessa política, entre 2010 e
2012, cerca de 52% do custo total para ajuda externa da China, foi direcionado para
a África, conforme pode ser verificado na figura 20.

_____________
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A política do Going Out, também conhecida como Going Global, foi um esforço do governo chinês,
iniciado em 1999, para promover investimentos chineses no exterior, com o intuito de explorar
oportunidades no mercado internacional.
61 Conforme citado anteriormente no texto, a China deixou de ser autossuficiente em petróleo em 1993,
conforme pode ser observado na figura 19.
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Entretanto, essa política chinesa vem sendo alvo de críticas no cenário
internacional, em função da voracidade dos chineses pelos recursos naturais da África
quando relacionada ao baixo retorno em empregos para trabalhadores africanos. Tal
relação, segundo os críticos, seria uma forma de neocolonialismo. Em relação a essas
críticas, contra argumenta-se que os países ocidentais usufruíam das riquezas
existentes naquele continente, recusando-se, porém, a conceder empréstimos, em
face de “condições inadequadas”. Essas “condições” nada mais eram do que uma
estratégia para impor a necessidade de que os países africanos fizessem mais
concessões. Por compartilharem dessa visão, de uma forma geral, os países africanos
veem a chegada do capital chinês de forma positiva.
Nas próximas seções, serão apresentados o Fórum de Cooperação ChinaÁfrica (FOCAC)62 e o Fórum de Macau, fóruns internacionais por meio dos quais a
China, os países africanos e os países lusófonos, respectivamente, estabelecem e
implementam políticas e acordos de interesse mútuo.

4.3.3 Fóruns de Cooperação

Coerente com sua política externa baseada na coexistência pacífica, a China
opta por estabelecer fóruns de cooperação com a participação de diversos países de
interesse. Destacam-se a seguir os dois principais fóruns multilaterais que se
relacionam com o propósito desse trabalho e cujo conhecimento será necessário para
o entendimento dos parâmetros envolvidos na relação China – Angola.
A iniciativa chinesa de fomentar o estabelecimento de fóruns de cooperação
objetiva atender seus principais objetivos estratégicos. Sob o ponto de vista político,
a China visa evitar o reconhecimento de Taiwan como um Estado Soberano; busca
garantir aliados em fóruns multilaterais internacionais; e procura ser vista como um
país viável para contrabalançar a hegemonia ocidental no cenário internacional
(MENDES, 2013).
Sob o ponto de vista econômico, Pequim tem o intuito de conseguir mercados
para implementar trocas comerciais onde exporte produtos manufaturados e assegure
a importação de matérias primas e recursos energéticos, de forma a garantir sua
segurança alimentar e energética. O investimento chinês nos Países de Sul, sejam
_____________
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Do inglês Forum on China-Africa Cooperation.
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eles do continente africano, ou lusófonos, apenas para ficar nos fóruns que serão
tratados a seguir, torna-se mais visível ao serem observadas as industrias extrativistas
e de construção civil de infraestruturas, por utilizar o excesso de mão-de-obra chinês
como forma de reduzir o desemprego e tensões sociais no campo interno do país,
bem como para garantir rapidez, eficiência e custos baixos no processo (MENDES,
2013).
Não se pode deixar de pontuar que a implementação de tais fóruns, atende à
política externa chinesa por ser uma forma de expandir sua influência e salvaguardar
interesses políticos na promoção de objetivos econômicos, através do uso de sua
capacidade financeira e comercial.

4.3.3.1 O Fórum de Cooperação China-África

O Fórum de Cooperação China-África (FOCAC) foi criado em 2000 para servir
como base para o desenvolvimento de uma aliança estratégica, fundamentada na
igualdade política, na confiança recíproca, na cooperação econômica e no intercâmbio
cultural. Desde sua criação, o FOCAC tem contribuído para o aumento no fluxo
comercial, no volume de investimentos e na provisão de recursos de ajuda por parte
da China, tornando-se de grande relevância para os países africanos (LOPES, 2013).
Sob a ótica chinesa, o Fórum tem assegurado o acesso aos recursos naturais,
a abertura a novos mercados e a novas oportunidades de investimentos.
A primeira Conferência Ministerial ocorreu em 2000, sendo assinados
protocolos de entendimento nas áreas de comércio e investimento, compreendendo a
troca de experiências, o estabelecimento de joint ventures, a participação de
empresas chinesas em projetos de infraestrutura e a cooperação na exploração dos
recursos naturais africanos. Desde então conferências vêm sendo realizadas a cada
três anos onde são renovados entendimentos, negociados novos acordos e
estabelecidas novas formas de cooperação. Nesse contexto, foi criado, em 2007, o
Banco de Desenvolvimento China-África que se tornou o principal veículo de aplicação
de capital chinês no continente africano, com investimentos de aproximadamente,
US$ 400 milhões, nos dois primeiros anos de funcionamento (LOPES, 2013).
O FOCAC tem tido papel significativo no fomento das relações comerciais entre
a China e os países africanos, contribuindo para que o volume de comércio entre eles
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passasse de aproximadamente 10 bilhões de dólares em 2000 para mais de 200
bilhões em 2013 (LOPES, 2013).
Além do FOCAC, a China estabeleceu, em 2003, o Fórum para a Cooperação
Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, conhecido
como Fórum de Macau, com vistas a fomentar as relações com os países lusófonos,
conforme descrito na próxima subseção.

4.3.3.2 Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países
de Língua Portuguesa

Macau é um enclave lusófono situado no sul da China, que passou à
administração chinesa em 1999, transformando-se em uma Região Administrativa
Especial da China63, aos mesmos moldes do ocorrido com Hong Kong, dois anos
antes. Consoante com a lógica pragmática que caracteriza o seu processo de tomada
de decisão, a China procurou traduzir “[...] a herança que Portugal deixou em Macau
em benefícios políticos e econômicos, nos planos doméstico e internacional”
(MENDES, 2013). Dentro dessa visão, a Região Administrativa Especial de Macau
(RAEM) vem sendo usada como plataforma para ligação da China com o mundo
lusófono, servindo como facilitadora nas negociações com grandes parceiros
econômicos e comerciais.
O Fórum de Macau é presidido pela China, sem rotatividade entre os
participantes, e se reúne a cada três anos para tratar de assuntos de interesse comum.
Fazem parte do Fórum, além da China, os seguintes países de língua portuguesa:
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e
Príncipe e Timor-Leste64.
O Fórum tem servido como plataforma de facilitação de contatos entre
empresários; financiamento de encontros empresariais; e organização de ações de
formação de quadros dos países lusófonos em Macau e na China. Os laços de
confiança formados têm contribuído para a identificação de objetivos comuns, o que
tem gerado o aumento do comércio entre as partes, que atingiu a marca, em 2017, de
117 bilhões de dólares.
_____________
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Macau é conhecida como Região Administrativa Especial de Macau (RAEM).
Fonte: Fórum de Macau. Disponível em: http://www.forumchinaplp.org.mo/?lang=pt.
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Na próxima seção, o autor centrará a análise em Angola, país africano e
lusófono que possui um relacionamento sólido com a China.

4.4 A COOPERAÇÃO ENTRE CHINA E ANGOLA

A partir da década de 1960, movimentos de independência passaram a atuar
para a libertação de Angola. Desses movimentos, destacaram-se a Frente Nacional
pela Libertação de Angola (FNLA); o Movimento Popular de Libertação de Angola
(MPLA), que recebeu o apoio da União Soviética; e a União Nacional para a
Independência Total de Angola (UNITA), que recebeu o apoio dos EUA e China.
Em 1975, o MPLA anunciou a independência de Angola. Entretanto, nesta data,
teve início um conflito entre o MPLA e a UNITA, que afundou o país em uma sangrenta
guerra civil, que só veio a ter fim em 2002, com a morte do líder da UNITA.
A distensão entre a China e os Soviéticos permitiu que a China estabelecesse
relações diplomáticas com Angola, em 1983. É importante pontuar que, apesar de a
China ter apoiado as forças opositoras durante a guerra civil, esse fato não atrapalhou
as ações de cooperação posteriores entre os dois países. Após um início com avanços
tímidos, as relações entre China e Angola atingiram um novo patamar, após o início
do século XXI, em especial no campo comercial (KE, 2016).
Para permitir um melhor conhecimento dos fatores envolvidos nas relações
desenvolvidas entre China e Angola, serão apresentados nas próximas seções os
aspectos julgados mais relevantes das relações bilaterais.

4.4.1 Atividades Diplomáticas entre China e Angola

O término da guerra civil angolana coincidiu com o aumento das atividades
diplomáticas bilaterais, ilustrada por encontros entre os líderes de mais alto nível de
ambos os países, o que, de uma forma inequívoca, reflete a importância crescente
das relações sino-angolanas, conforme pode-se verificar na figura 21.
Em 2010, durante a visita oficial do então vice-presidente Xi Jinping a Angola,
foi estabelecido um acordo de parceria estratégica com o objetivo de fortalecer o
intercâmbio existente, ampliando-o para outros setores. Nos anos subsequentes,
houve uma intensificação do intercâmbio bilateral.
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O ano de 2015 foi marcado por dois encontros do Presidente de Angola com o
seu congênere chinês. O primeiro encontro aconteceu em Pequim e teve o intuito de
renegociar acordos comerciais, em função da dificuldade do país africano em honrá los, fruto da queda do preço do petróleo. O segundo encontro aconteceu na FOCAC,
sendo abordados aspectos de interesse no campo do desenvolvimento econômico.
Nesse ponto, Howard French, em seu livro China´s Second Continent, observa
uma significativa diferença entre as estratégias chinesas e ocidentais para a África,
em que é rara uma visita de alto nível de representantes dos países do ocidente aos
seus pares africanos (KE, 2016). Tal diferença de atitude ajuda a explicar a elevada
receptividade da China por parte dos países africanos.

4.4.2 Celebração de Atos Internacionais Bilaterais

Desde o estabelecimento das relações diplomáticas em 1983, Angola e China
assinaram diversos acordos diplomáticos, econômicos e comerciais, com o intuito de
fomentar as relações bilaterais.
Ao celebrar 25 anos do estabelecimento de relações diplomáticas, o presidente
angolano visitou o seu congênere chinês, tendo firmado no encontro um acordo de
cooperação cultural sino-angolano. Posteriormente, em 2012, foi assinado um
programa válido para os anos de 2012 a 2014, com intensa programação cultural,
como a visita de delegações; realização de exposições; qualificação de pessoal;
cooperação para a preservação do patrimônio cultural; e na proteção da propriedade
intelectual.
Com a crescente cooperação comercial e frequentes visitas de altos dirigentes,
ambos os países divulgaram, em 2010, durante a visita oficial do então vice-presidente
da China, Xi Jinping, a Declaração Conjunta sobre o Estabelecimento de Parcerias
Estratégicas65 que marcou uma nova etapa nas relações sino-angolanas. Nessa
declaração, destacou-se não só a promoção da cooperação económica bilateral, mas
também o fortalecimento do intercâmbio e cooperação no domínio cultural, incluindo
as áreas da educação, saúde, tecnologia, desporto, dentre outros, a fim de promover
o desenvolvimento integral das relações bilaterais (KE, 2016).
_____________
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Em 2018, ano em que os países celebram 35 anos de relações diplomáticas,
além de atos diplomáticos de cerne econômico e comercial, os países assinaram
acordo para eliminar barreiras burocráticas e agilizar a concessão de vistos 66 para
empresários, académicos e investigadores de diferentes áreas do conhecimento,
desportistas de alta competição, agentes culturais e cidadãos com necessidade de
tratamento médico. A assinatura veio a atender a uma demanda de ambas as partes,
fruto do aumento vertiginoso do volume de negócios entre os dois países.

4.4.3 Participação em Fóruns Internacionais

Dentre os diversos fóruns em que ambos os países são partícipes, destacamse pela relevância para as relações bilaterais o FOCAC e o Fórum de Macau, já
apresentados anteriormente.
A participação de China e Angola nos Fóruns em tela tem permitido o aumento
do fluxo comercial; do volume de investimentos; e da provisão de recursos
assistenciais bilaterais, o que vem contribuindo sobremaneira para que a China tenha
se tornado a principal parceira comercial de Angola.
Tais Fóruns têm alcançado expressivos resultados ao servir como plataforma
de entendimentos para a identificação de interesses comuns. Dentre esses interesses,
há diversos projetos em andamento de cooperação técnica, que serão apresentados
na próxima seção.

4.4.4 Cooperação Técnica

4.4.4.1 Saúde

Um dos aspectos mais relevantes da cooperação técnica sino-angolana se dá
através da ajuda humanitária, com ênfase na prestação de apoio à área de saúde.
Apesar de esse apoio remontar à 1960, em 2006 os governos da China e Angola
celebraram um acordo para permitir o envio de equipes médicas chinesas para
Angola. Desde 2009, data da chegada da primeira equipe, até 2016, quatro equipes
_____________
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médicas se deslocaram para o país africano para oferecer atendimento médico
gratuito, além de contribuir para a formação das equipes médicas locais (ESTEVES,
2008).
No campo da ajuda de materiais na área de saúde, a China também possui
uma atuação relevante em Angola, através da construção de facilidades médicas, tal
como o Hospital Geral de Luanda67 e a doação de medicamentos contra epidemias
no país, tendo aplicado, entre 2003 e 2013, cerca de 560 milhões de dólares, divididos
em 24 projetos. Em 2016, mais 500 milhões de dólares foram doados para serem
utilizados no combate a uma epidemia de febre amarela no país africano.
A diplomacia da saúde chinesa é reconhecida como o modo de apoio mais
económico, eficaz e influente na afirmação do soft power do país, pois além de sua
atuação na área de saúde, as equipes de saúde ainda divulgam e introduzem terapias
ligadas a medicina tradicional chinesa, tais como a acupuntura (KE, 2016).

4.4.4.2 Educação e Formação Profissional

A baixa qualidade da educação e a falta de mão-de-obra especializada são
problemas de grande relevância e que vem dificultando para que Angola consiga
acelerar

sua

industrialização,

modernizar

sua

agricultura

e

fomentar

o

desenvolvimento, de forma a diminuir sua dependência exclusiva da exploração do
petróleo. Mitigar esse problema é um tema central para o governo daquele país, sendo
foco de debates desde a primeira conferência de alto nível da FOCAC, em 2000 (KE,
2016).
Ao endereçar o problema de Angola, o governo chinês assegurou bolsas e
vagas para estudantes do país. Até o final de 2014, já haviam mais de 200 alunos
angolanos bolsistas e um número superior a 500 estudando na China. É importante
pontuar que, além do governo, as empresas chinesas também vêm oferecendo
oportunidades aos angolanos, através do investimento na formação de quadros tanto
em Angola quanto na China (KE, 2016).
Além de financiar a qualificação de nível superior, o governo e algumas
empresas de construção chinesas doaram e construíram quatro escolas primárias, até
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2014, ajudando a mitigar a lacuna existente no ensino para as crianças e
proporcionando benefícios futuros (KE, 2016).
Não apenas esses aspectos voltados exclusivamente para a educação têm sido
desenvolvidos. A China também tem centrado esforços na formação profissional em
Angola. Desse esforço, já foram doados um centro de formação na área da informática
e telecomunicações e um Centro de Formação Profissional para formação técnica na
área da construção civil, o que tem beneficiado milhares de angolanos.
O governo chinês, através do investimento na educação e formação
profissional, tenta mitigar as críticas que recebe em função de não empregar
profissionais angolanos em seus projetos de infraestrutura. Os benefícios para Angola
desse investimento tendem a aparecer em um futuro próximo.

4.4.5 Aspectos Culturais
Os intelectuais chineses antigos consideravam o “governo pela cultura” uma
maneira mais eficaz do que o pela força. Esta filosofia influenciou os Imperadores que
procuraram manter a prosperidade e a estabilidade social, com forte atuação em
aspectos culturais. No campo da política externa, Zhongyan68 defendia que “[...] a
conquista das pessoas com virtude, atrairia o aplauso [...] por outro lado, a conquista
pela força, atrairia indignação [...]”. Este histórico cultural exerce um papel central no
soft power do país e tem sido assunto de debates pelos dirigentes do país como uma
forma de contrabalançar as desconfianças geradas pela ascensão econômica,
possibilitando a existência de um ambiente pacífico e favorável ao desenvolvimento
conjunto dos países (KE, 2016).
Na década de 1990, ao estudar o conceito de soft power de Nye, Wang Huning
entendeu que o possuidor de tal poder encontrará condições mais favoráveis no
cenário internacional. Ao analisar a aplicação da teoria em tela para o caso da China,
Wang cunhou o termo “Poder Cultural”, por entender que a cultura é a raiz do soft
power do país e que o desenvolvimento e a divulgação da cultura são peças-chave
para a continuidade do avanço do país. A teoria de Wang já tem influenciado os
passos dos dirigentes chineses, como pode ser observado num discurso do
presidente da China Xi Jinping, em 2014, onde ele expôs a necessidade de: [...]
_____________
68

Membro da dinastia Song que foi um alto conselheiro do Imperador da China.

76
“aumentar o soft power da China, criar uma melhor narrativa chinesa, e aperfeiçoar as
medidas para fazer chegar a nossa mensagem a todo o mundo”. Esse esforço busca
aliviar tensões políticas e afirmar a sua imagem internacional como um país amigo de
todos (KE, 2016).
Entretanto, ao analisar a cooperação sino-africana, verifica-se uma lacuna no
que se refere aos assuntos culturais, que englobam a formação de recursos humanos;
atividades de promoção cultural; apoio à educação, dentre outros. Atualmente,
coerente com a retórica do governo chinês, há um esforço maior para aumentar a
cooperação no campo da cultura e da educação, o que gera uma perspectiva de
melhora em um futuro próximo (ESTEVES, 2008).
Entretanto, ao restringir o estudo a Angola, Ke (2016) observa que:
“[...] tanto a nível governamental como empresarial, a cooperação cultural
obteve muito menos atenção do que a cooperação económica, em virtude de
um relacionamento bilateral baseado principalmente no comércio da energia
e no crescimento económico [...] facto pelo qual o intercâmbio cultural é mais
considerado como um “acessório” desta parceria pragmática. [...] Uma das
evidências reside nas disposições institucionais da autoridade diplomática
chinesa em Angola. [...] Xiao Changying, o secretário da Secção Política da
Embaixada Chinesa em Luanda, confirma em entrevista que ainda não foi
criada uma Secção Cultural no país, nem foi nomeado um “conselheiro
cultural” [...]” (KE, 2016).

Nos últimos anos vem ocorrendo um incremento no intercâmbio cultural
resultante do aumento significativo da comunidade chinesa no país, que saiu de 22
cidadãos, em 1999, para 260.000, em 2014, em sua maioria trabalhadores de
empresas chinesas da construção civil69. A presença de tal número de migrantes se
reflete na presença cada vez maior de restaurantes de culinária chinesa; de
especialistas na medicina tradicional daquele país; e no uso de termos e costumes
tipicamente asiáticos pelos angolanos (ESTEVES, 2008).
Ainda no esforço de aumentar o conhecimento mútuo, foi implementado um
extenso programa cultural para o triênio de 2012 a 2014, no âmbito do acordo de
intercâmbio cultural assinado em 2008, tendo obtido resultados satisfatórios.
Todavia, é notório que o relacionamento no campo cultural nem sempre é fácil,
como pode ser observado pela equipe de reportagem da BBC que produziu o
documentário The Chineses are Coming70 sobre a visão dos africanos em relação a
_____________
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“invasão” chinesa na África, tendo Angola como o primeiro caso estudado. No
documentário o apresentador pontuou que, apesar de os angolanos terem uma atitude
positiva em relação aos chineses, esses costumam viver em uma comunidade
fechada, sem contato com a cultura e a língua locais, dificultando sua integração. Não
é raro encontrar alguém que, “[...] após anos de trabalho em Angola, nunca tenha
experimentado a comida local, nem tenha assistido a programas de TV angolanos ou
mantido algum contato significativo com as pessoas locais e que fale não mais do que
algumas palavras portuguesas simples” (KE, 2016).
Esse traço também foi observado por Howard French, pesquisador que estudou
os impactos da presença de migrantes chineses na África, que apontou esse como
um dos principais obstáculos para a compreensão mútua e uma maior aceitação
chinesa no país (FRENCH, 2014).
Conforme Ruth Benedict pontuou, a cultura é como uma lente através da qual
o homem vê o mundo, sendo que, pela diversidade de “lentes”, os homens têm visões
desencontradas das coisas (BENEDICT, 1989 APUD KE, 2016). Desta forma, alguns
chineses queixam-se da ineficiência dos angolanos, enquanto estes criticam a
ganância desmedida dos chineses. Isto ocorre pelas formas distintas de se ver o
mundo, pois os angolanos mantêm nítida separação entre o espaço privado e o do
trabalho, enquanto os chineses tomam o sucesso profissional como uma meta mais
elevada.
Ke (2016) apresentou ainda a dificuldade do entendimento entre chineses e
angolanos em função do desconhecimento mútuo sobre a língua. Até o ano 2000,
somente quatro universidades chinesas ensinavam a língua portuguesa. Diante da
aproximação com os países lusófonos e da imperiosa necessidade por parte das
empresas chinesas de pessoas capazes de se comunicar em português, houve um
aumento para 26 no número de universidades e a criação de diversos institutos para
o ensino da língua portuguesa. Por outro lado, somente em 2015 foi inaugurado o
Instituto Confúcio na Universidade Agostinho Neto para ensinar a cultura chinesa e o
mandarim para estudantes angolanos.
Os fatores acima contribuem em alto grau para a dificuldade chinesa de ter uma
penetração maior do seu soft power no país. Em resumo, pode-se aferir que, apesar
dos esforços de representantes de ambos os países, a cooperação cultural sino-

78
angolana ainda é bastante deficiente, quando comparado com o dinamismo da
cooperação comercial.

4.5 RELAÇÕES COMERCIAIS ENTRE CHINA E ANGOLA

4.5.1 Aspectos Centrais nas Relações Comerciais entre China e Angola

A opção da China por apoiar a UNITA, opositora ao partido no poder
atualmente, durante a guerra civil angolana, associada à instabilidade do ambiente de
negócios no país, contribuiu para que as trocas comerciais bilaterais tivessem um
lento desenvolvimento desde o momento em que os países estabeleceram relações
diplomáticas, em 1983, até o término do século XX.
O ponto de inflexão das relações bilaterais ocorreu ao término da guerra civil,
em 2002. Neste momento, Angola precisava com urgência de um grande volume de
recursos financeiros para a reconstrução de infraestruturas destruídas pela guerra,
porém os órgãos de fomento e bancos de desenvolvimento ocidentais impunham
condições relacionadas com transparência do governo e direitos humanos para a
liberação de empréstimos. Visualizando oportunidade onde o ocidente só via
problemas, o EXIM Bank Chinês71 estabeleceu uma linha de crédito, sem imposição
de exigências e liberou, em 2004, um empréstimo de dois bilhões de dólares para o
governo angolano72. A liberação de tal empréstimo contribuiu decisivamente para a
opção de Angola por se aproximar da China.
Iniciava-se, nesse momento, o plano estratégico chinês intitulado pelo Banco
Mundial como o “Modo Angola”: um sistema de trocas comerciais ainda não explorado
naquele momento e que consistia no financiamento da construção e recuperação de
infraestruturas em troca de recursos naturais e energéticos. Essa estratégia era
complementar à estratégia Going Out de internacionalização das empresas chinesas,
por possibilitar a abertura do mercado angolano à essas empresas. (KE, 2016).
Nesse período, a China vivia ainda uma grande pujança econômica que
redundava em uma maior necessidade de recursos energéticos para atender suas
necessidades internas. Diante deste contexto, a China concordou com a concessão
_____________
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do empréstimo para a reconstrução de infraestruturas, sob a condição de que Angola
a reembolsasse por meio de exportações de petróleo73.
Pode-se afirmar que o “Modo Angola” possui duas vantagens: o apoio ao
desenvolvimento africano e a garantia de fornecimento contínuo de recursos naturais
para consumo pelo mercado interno chinês. Conclui-se então que o modelo se baseia
em trocas comerciais que trazem benefícios mútuos, o que o torna um mecanismo
eficaz para atuar no cenário africano (KE, 2016).
Com o passar dos anos e o amadurecimento do mercado de Angola, o país
passou a lidar com novos desafios, como a necessidade de transformações
estruturais na economia para a redução de sua dependência da exploração de
petróleo e de outros recursos naturais e de maneira a fomentar um desenvolvimento
mais equilibrado. A seguir, veremos como se dá o intercâmbio comercial entre China
e Angola.

4.5.2 Intercâmbio comercial China-Angola

Segundo o Embaixador da China em Angola, em um artigo publicado no Jornal
de Angola74, a China já concedeu cerca de 60 bilhões de dólares nos 35 anos em que
os países mantêm relações diplomáticas. Conforme visto nas seções anteriores, o
dinheiro foi investido na construção de infraestruturas básicas do país, tais como
centrais elétricas, escolas, estradas e hospitais.
O relacionamento entre os dois países, mesmo após 35 anos, tem dado sinais
de vitalidade, conforme pode ser verificado na figura 16. A China é o maior parceiro
comercial de Angola, sendo o destino de 45% das exportações do país (figura 17) e a
origem de aproximadamente 20% das importações (figura 18). Por sua vez, o país
africano é o segundo maior parceiro comercial da China no continente; o maior
fornecedor de petróleo da África; além de ser um dos maiores mercados para obras
empreitadas por empresas chinesas (KE, 2016).
O momento favorável da relação bilateral pode ser observado também pela
abertura de uma sucursal do Banco da China em Luanda e, especialmente, pelo
estabelecimento de um acordo monetário para a aceitação do Kwanza e do Renmimbi
_____________
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em ambos os países, o que facilitará, em grande medida, as trocas comerciais no
futuro75.
Segundo o Relatório de Responsabilidade Social Corporativa das Empresas
Chinesas em Angola (2015) disponibilizado pela Câmara do Comércio Angola-China
(CCAC), as trocas comerciais entre os dois países seguem em uma ascendente,
sendo que o volume importado pela China aumentou mais de dez vezes entre 2003 e
2014, conforme pode ser visto na figura 21 (KE, 2016).

4.6 CONSIDERAÇÕES SOBRE A RELAÇÃO CHINA-ANGOLA

A China vem crescendo de forma consistente nos últimos quarenta anos, após
Deng Xiaoping ter implementado reformas que modernizaram diversos setores da
sociedade chinesa. Tais reformas serviram de base para a implementação da filosofia
“Um País, Dois Sistemas”, que permitiu que determinadas regiões da China vivessem
sob a égide capitalista, enquanto o restante do país se mantinha no sistema socialista,
no que veio a ser conhecido como “socialismo com características chinesas”.
A abertura do país ao comércio exterior atraiu investimentos externos da ordem
de meio trilhão de dólares, o que o possibilitou atingir taxas médias de crescimento
anuais do PIB de aproximadamente 10% nas últimas três décadas, tendo tirado da
pobreza, no processo, cerca de 700 milhões de pessoas e tornando a China um
protagonista na cena comercial internacional,
No entanto, o desenvolvimento acelerado da economia levou o país a ter que
lidar com a perda de autossuficiência energética desde os anos 1990. A necessidade
de garantir sua segurança energética e alimentar, em associação com a busca de
outras oportunidades, impulsionou os chineses a se lançar ao exterior, em uma política
que ficou conhecida como Going Out.
Ao desenvolver uma cooperação Sul-Sul, fundada em uma política externa de
não interferência em assuntos internos e respaldada por uma agressiva diplomacia
baseada na Charm Offensive, a China pavimentou a sua entrada no continente
africano.
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O país asiático traçou objetivos estratégicos claros e bem definidos ao se
aproximar da África, tendo preparado inclusive um Livro Branco voltado para o
comércio com os países daquele continente. Dentre os objetivos políticos que busca
alcançar com a parceria com a África podem ser citados o fortalecimento e legitimação
do “socialismo de características chinesas”; o reforço ao isolamento de Taiwan, tido
pelo país como uma província rebelde; e a obtenção do apoio diplomático em
questões de interesse em fóruns internacionais, evitando, desta forma, o isolamento
do país.
Ao analisar tal aproximação sob a ótica econômica, verifica-se que esta deveria
ser vista como algo natural, em função da África ser um continente carente de
investimentos; negligenciado pelos países do ocidente; com grande disponibilidade
de recursos energéticos e matérias primas; além de ser detentor de um extenso
mercado para a exportação dos produtos chineses.
Hoje, o país asiático é o maior parceiro dos países daquele continente, onde
conduz diversos projetos bilaterais ou multilaterais. Conforme pudemos observar ao
longo deste capítulo, Angola surge neste cenário como um dos países africanos com
quem a China mantém um relacionamento mais estreito, especialmente após o fim da
guerra civil angolana, em 2002.
Após o estabelecimento de relações diplomáticas em 1983, Angola e China
passaram a desenvolver, de forma um pouco mais lenta no século XX e mais intensa
no século XXI, uma relação profícua em diversos setores. Tal relação culminou com
o estabelecimento de uma Parceria Estratégica, em 2010, estabelecida com o intuito
de fortalecer a cooperação técnica e o intercâmbio cultural, além de promover a
cooperação econômica bilateral.
A cooperação técnica se dá com maior intensidade no campo do apoio à saúde
e da formação profissional, porém, em ambos os casos, apesar dos bons resultados
obtidos, ela pode ser considerada ainda incipiente e pouco relevante, quando
comparada às trocas comerciais entre os dois países.
No que se refere ao intercâmbio cultural, este consiste em um dos principais
desafios para a relação bilateral, em função das formas distintas em que os dois povos
veem o mundo. Por um lado, a presença em Angola de um crescente número de
trabalhadores chineses vem contribuindo

para o surgimento de fatores de

identificação entre os dois povos, tais como a adoção por angolanos de termos, usos
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e costumes tipicamente chineses. Por outro lado, ainda são fortes os motivos de
desconfiança mútua, em função, dentre outras coisas, da falta de conhecimento por
angolanos e chineses da língua praticada uns pelos outros. Atribui-se ainda a
aspectos culturais, as críticas e desconfianças de ambas as partes, como a injusta
visão de que os angolanos são preguiçosos e os chineses são gananciosos. Apesar
de serem dois países detentores de uma cultura extremamente rica, as dificuldades
em se implementar um intercâmbio cultural mais intenso vêm impondo dificuldades
para o incremento do soft power chinês em Angola.
Quando analisamos a relação sino-angolana sob a ótica comercial, verificamos
que ela se intensificou a partir da liberação pela China de um empréstimo de 2 bilhões
de dólares, sem a imposição de condicionantes,

para a reconstrução das

infraestruturas destruídas na guerra civil de Angola. Este empréstimo deu início ao
sistema de trocas comerciais intitulado pelo Banco Mundial como “Modo Angola” e
que vem balizando o relacionamento entre os dois países, tendo sido inclusive
expandido pela China para outros países africanos, em função do sucesso alcançado
com Angola.
Conforme visto no capítulo 2 deste trabalho, Nye afirma que o hard power “[...]
está ligado ao emprego das dimensões militar e econômica [...]” e pode ser usado
como ferramenta de coerção, indução e intimidação. Apesar desses elementos
estarem presentes e servirem como pano de fundo, a China sabe que a aplicação de
uma das ferramentas do hard power, poderá impor dificuldades para alcançar seus
objetivos estratégicos, não apenas em Angola, mas em outros países e continentes.
As diferenças culturais e o ainda incipiente investimento em oportunidades de
cooperação técnica pela China, vem dificultando a implementação do soft power
chinês em Angola de uma forma mais efetiva, porém entende-se que este está
presente na relação bilateral, através da retórica chinesa e de sua política externa
alicerçada na igualdade e na obtenção de benefícios mútuos, que beneficiam a
adoção de uma política bilateral ganha-ganha.
Ao analisar todos os aspectos estudados das relações sino-angolanas,
especialmente àqueles ligados ao hard e soft power, este autor entende que a China
vem aplicando seu smart power, com os elementos do hard power chinês presentes,
porém ocultos sob a retórica da política externa de coexistência pacífica.
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Atualmente, após 35 anos do estabelecimento de relações diplomáticas, as
relações sino-angolanas seguem com grande vitalidade e com perspectivas de
ampliação e diversificação, em função das necessidades energéticas chinesas e do
amadurecimento da economia angolana.
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5 CONCLUSÃO

Este trabalho se propôs a buscar uma resposta para o seguinte problema: A
expansão da presença chinesa em Angola reduz as possibilidades de projeção
internacional do Brasil no país? Para chegar a uma solução, foram estudados diversos
aspectos teóricos das relações internacionais, especialmente aqueles conceitos
relacionados com a cooperação internacional e com as relações de poder e influência
na arena internacional. Em seguida, foram apreciadas as relações entre Brasil e
Angola, com o intuito de entender se o Brasil se projeta internacionalmente em Angola
e como esse processo ocorre. Prosseguindo, buscou-se ainda o entendimento das
relações China-Angola, para poder observar o patamar das relações bilaterais e tentar
depreender como essa relação influencia os interesses brasileiros naquele país.
O primeiro aspecto que deve ser pontuado ao estudar o Brasil, talvez o mais
relevante, consiste na ausência de uma Política Brasileira de Estado, com objetivos e
metas nacionais de curto, médio e longo prazo bem definidas.
A falta de tal Política pode ser mais claramente sentida quando se observa a
política exterior brasileira e a relaciona com o entorno estratégico descrito na Política
Nacional de Defesa (2016), por ser esta a região escolhida pelo país para irradiar
influência e liderança. No período selecionado para este trabalho, podem ser
observadas a alternância de momentos de forte aproximação com outros de relativo
afastamento dos países do entorno brasileiro, especialmente os da Costa Oeste da
África, o que passa mensagens ambíguas e acaba por contribuir para a presença de
potências extrarregionais em locais de vital interesse para o país.
Quando analisamos a política exterior brasileira para Angola, país do seu
entorno estratégico, verifica-se que esta se ampara em grande medida em aspectos
intangíveis, notadamente no soft power do Brasil.
Neste aspecto, o passado colonial português possui grande relevância, por ter
outorgado aspectos culturais, artísticos, religiosos, e, principalmente, a língua
portuguesa, que funciona como principal elo de identificação entre os dois países.
Outro aspecto intangível da relação consiste no fato de o Brasil, sob o Governo
Geisel (1974-1979), ter sido o primeiro país a reconhecer e estabelecer relações
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diplomáticas com o governo do MPLA, o que contribuiu decisivamente para que outros
países também o fizessem.
Entende-se ainda que a influência brasileira em Angola também tem uma forte
componente relacionada com a significativa penetração das igrejas pentecostais e das
redes de TV brasileiras no seio da sociedade angolana, consistindo em um dos
principais meios de difusão do Brazilian Way of Life, por meio da propagação dos
valores e da cultura nacional naquele país. O Brasil também difunde seus valores e,
consequentemente, sua influência, por meio dos programas de cooperação técnica,
com ênfase nos setores educacional, de saúde e de formação profissional. A
participação de estudantes angolanos em cursos em instituições de ensino brasileiras
é um bom exemplo da influência brasileira naquele país africano, pois permite a eles
conhecer aspectos culturais do Brasil e criar vínculos com o país. Entende-se que tal
medida, em conjunto com as já citadas, reforça os laços culturais que ambos os países
compartilham e auxilia para propagar a visão positiva que o povo angolano possui do
Brasil e do povo brasileiro.
Não se pode negar ainda que o acesso direto ao hoje ex-presidente de Angola
por membros de empreiteiras brasileiras, apesar de ser eticamente questionável,
constituía-se em um grande ativo da influência brasileira no país.
Por outro lado, o aspecto comercial que chegou a ter relativo destaque na
primeira década do século XXI, já não pode ser considerado de grande relevância
para a relação bilateral, em função da crise econômica que atingiu os dois lados do
Atlântico e dos impactos que as investigações impostas pela justiça brasileiras têm
tido sobre o corte do financiamento de empreiteiras envolvidas comprovadamente em
atos ilícitos.
Diante dos fatos acima descritos, entende-se que já existem elementos para
subsidiar a resposta de parte do problema proposto. Entende-se que o Brasil, apesar
da inconstância de sua política externa, exerce significativa influência sobre Angola,
baseada consideravelmente nos aspectos intangíveis já elencados, o que faz com que
o soft power brasileiro seja a característica principal da relação bilateral.
Considera-se relevante enfatizar neste momento que, até onde conseguiu-se
identificar, a influência brasileira em Angola não possui um caráter de dominação ou
de um neocolonialismo e sim, um caráter de identificação cultural comum, com ambos
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os países desenvolvendo uma política Sul-Sul e buscando atender seus anseios e
interesses por meio de cooperação mútua, de forma a obter vantagens recíprocas.
Voltando o foco do estudo para a China, é possível identificar que sua política
nacional é estabelecida pelo Partido Comunista Chinês, contribuindo para que esta
seja mais estável e menos sujeita a mudanças constantes de rumo, em que pese a
menor liberdade quando comparada a países ocidentais.
A despeito de a China ser um país regido por um regime socialista, não se pode
negar que a política adotada após as reformas de Xiaoping vem conduzindo o país a
uma impressionante

trajetória econômica ascendente, pautada em objetivos

estratégicos bem definidos e com uma retórica que defende uma política externa de
coexistência pacífica. Dentre os objetivos chineses que balizam sua postura no
cenário internacional, podem ser citados o interesse pelo fortalecimento e legitimação
do seu “socialismo de características chinesas”, demonstrando que pode rivalizar com
as democracias ocidentais; o isolamento de Taiwan; a obtenção de apoio diplomático
em assuntos de interesse; a manutenção da segurança energética e alimentar; além
da garantia de mercados para suas empresas e trabalhadores.
Em sua trajetória de crescimento e consoante com seus objetivos, a China
adotou uma política de intensificação de parcerias no cenário internacional, conhecida
como Going Out, sendo a aproximação com a África um processo natural. Aquele
continente se caracteriza pela carência de investimentos externos; pela grande
disponibilidade de recursos energéticos e matérias primas; além de possuir um
mercado de mais de um bilhão de pessoas para a exportação dos produtos e serviços
chineses. Nesse cenário, Angola se reveste de importância, em função de sua
abundância de recursos petrolíferos e sua grande carência de financiamentos para a
reconstrução do país, após anos de guerra civil.
Na sua aproximação com Angola, a China adotou uma postura pragmática,
oferecendo um modelo que veio a ser intitulado pelo Banco Mundial como “modo
Angola” em que são oferecidos financiamentos para obras de infraestrutura, sem
imposição de condições, nem cláusulas ligadas ao respeito aos direitos humanos e à
transparência em troca do petróleo angolano.
Neste ponto é possível concluir que, apesar das desconfianças existentes em
relação a China no cenário internacional, a política chinesa vem apresentando
sucesso em sua penetração em Angola, especialmente após a implementação do
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“Modo Angola”, em 2004. Tal sucesso justifica-se pela conjugação de diversos fatores
como a estabilidade de sua política externa; o estabelecimento de uma política exterior
baseada em princípios de coexistência pacífica, que contribui para uma visão positiva
do país asiático junto à população daquele país africano; e a capacidade de financiar
a construção de Angola, sem a imposição de critérios.
Ao aprofundar a análise sobre a relação China - Angola, é possível verificar que
a China possui um papel central na economia do país africano, pois além dos
financiamentos para a reconstrução de sua infraestrutura, o país asiático é
responsável por 45% do total de exportações e cerca de 23% das importações.
Entretanto, o dinamismo econômico-comercial não se reflete com a mesma
intensidade em outros segmentos da relação bilateral, como a cooperação técnica.
No campo cultural, por exemplo, a barreira da língua e a desconfiança mútua dificulta
uma aproximação mais intensa entre os dois povos.
Conclui-se que enquanto a relação do Brasil - Angola é baseada em aspectos
intangíveis, mais ligados ao soft power brasileiro, a relação sino-angolana é baseada
em aspectos tangíveis, fruto dos fortes laços comerciais e econômicos que unem os
dois países, a partir de 2004. Apesar da relação ter um forte componente de hard
power, entende-se que a China vem tentando contrabalançar esta tendência e
amenizar sua posição dominante através da adoção de uma retórica baseada na
igualdade e na obtenção de benefícios mútuos, que beneficiam a adoção de uma
política bilateral ganha-ganha. Com isso, este autor entende que a China exerce em
Angola seu smart power.
Ao revisitar o problema proposto de responder se a expansão da presença
chinesa em Angola reduz as possibilidades de projeção internacional do Brasil no
país, este autor entende que, apesar de manter fortes ligações com Angola através
do seu soft power, o Brasil reduziu sua capacidade de se projetar internacionalmente
em Angola, a partir da intensificação da relação sino-angolana no campo econômico
e comercial.
A redução da influência brasileira naquele país da costa oeste africana, é
indesejável por permitir que uma potência extrarregional exerça influência dentro da
área de interesse brasileira e abra a possibilidade para sua projeção no Atlântico Sul.
Por fim, espera-se que o presente trabalho sirva de base para estudos
complementares, de forma a ser verificado se tal fenômeno está ocorrendo em outros
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países do entorno estratégico brasileiro, bem como apontar medidas que ajudem a
mitigar tal fenômeno, caso este seja verificado em outros países.

_____________________________________________
HELCIO BLACKER ESPOZEL JUNIOR – CMG (FN)
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FIGURA 2 – O Entorno Estratégico Brasileiro
Fonte – CMG RM1 Leonardo Mattos – Escola de Guerra Naval. Acervo Pessoal.
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FIGURA 3 – Província Petrolífera do Pré-Sal
Fonte – GOMES, 2016

FIGURA 4 – Amazônia Azul
Fonte – Marinha do Brasil. Disponível em: www.mar.mil.br
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FIGURA 5 – Elevação do Rio Grande
Fonte - Folha militar online

FIGURA 6 – Países membros da ZOPACAS
Fonte - www.defesanet.com.br
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FIGURA 7 – Tipos de Atos Internacionais
Fonte - CALETE, 2016 pg 9

FIGURA 8 – Atos Internacionais Brasil-Angola em vigor
Fonte CALETE, 2016 pg 9
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FIGURA 9 - Atos Internacionais em trâmite
Fonte CALETE, 2016 pg 14

FIGURA 10 - PEC G África
Fonte: MEC
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FIGURA 11 - PEC-PG
Fonte: MEC

FIGURA 12 – PIB de Angola
Fonte: Trading Economics
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FIGURA 13 – PIB per capita com paridade de poder de compra de Angola
Fonte: Trading Economics

FIGURA 14 – Intercâmbio Comercial Brasil - Angola
Fonte: BRASIL, 2016d
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FIGURA 15 – Evolução do comércio exterior de Angola
Fonte: BRASIL, 2016d

FIGURA 16 – Relações Comerciais entre China e Angola
Fonte: KE, 2016
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FIGURA 17 – Direcionamento das Exportações de Angola
Fonte: BRASIL, 2016d

FIGURA 18 – Origem das Importações de Angola.
Fonte: BRASIL, 2016d

104

FIGURA 19 – Exportações e Importações líquidas de petróleo da China de 1980 a 2008.
Fonte: MORAIS, 2011.

FIGURA 20 – A distribuição regional da ajuda externa da China 2010 – 2012.
Fonte: Information Office of the State Council of The People's Republic of China,
China's
Foreign
Aid
(2014)
-

http://www.scio.gov.cn/zfbps/wjbps/2014/Document/1375012/1375012.htm
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FIGURA 21 – Visitas de Alto Nível entre China e Angola

Fonte: KE, 2016.

