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RESUMO

NUNES,  Rodrigo  Prado  Luis.  O impacto  dos  investimentos  chineses  na África.  Resende:

AMAN, 2019. Monografia.

O presente trabalho consiste em uma análise do crescimento da segunda maior economia mundial

e, provavelmente  muito em breve, a maior potência não só econômica, mas também militar e

política. Procurar conhecer e entender a história econômica recente do gigante asiático, como

cresceu a ponto de projetar seu poder e ser um dos maiores parceiros comerciais de diversos

países. A África se torna, nesse contexto, mais um parceiro comercial da China, por ser uma

região com muitos recursos naturais, um potencial mercado consumidor e uma elevada mão de

obra barata.

Outras  potências  têm interesses  econômicos  desde  que  colonizaram o  continente  africano  e

continuaram com tais interesses mesmo após a independência daquele continente,  rivalizando

economicamente(Inclusive acusando-os de neocolonialismo), com investidores chineses.

O objetivo é avaliar quais os impactos que os investimentos chineses terão na economia regional

africana e consequentemente na economia dos países que mantém negócios com a África.

Palavras-chave: Geopolítica, China, África, Economia.



ABSTRACT

NUNES, Rodrigo Prado Luis. The impact of Chinese investments in Africa. Resende: AMAN,

2019. Monograph.

The present work is about analyzing the growth of the second biggest world economy and very

soon to be the biggest politic, military and economic force in the world.

To know and understand the recent economic history of the Asian giant, how it came to grow to

the  point  of  unleash  their  economic  power  and  become,  to  many  countries,  their  biggest

commercial partner.

Throughout this context, Africa becomes another piece of the puzzle since it has a huge natural

resources  stockpile,  a  potential  consumer  market  and  a  non-specialized  workforce,  hence

becoming a region of interest of European countries and the US.

This countries have ancient economic interests since they first colonized the continent and keep

lurking with economic needs even after their old vassals independence, rivaling with the Chinese

and accusing them of “neocolonialism”.

The  final  objective  is  to  rate  which  impacts  the  Chinese  will  have  in  the  regional  African

economy and consequently  in  the  countries  that  keep commercial  relations  with  the  African

nations,  since  there  is  only  workforce  and  resources  exploration  and  without  technological

sharing leaving the African nations in a near to vassal-overlord relation with the Chinese.

Key words: Geopolitics; Africa; Economy; Global Economy
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1 INTRODUÇÃO

Durante a revolução industrial, o continente Europeu precisou de 150 anos para  que a

maior parte da população se tornasse urbana e o crescimento econômico passasse a ser realmente

expressivo. A China fez o mesmo em apenas 30 anos, e tem contribuído mais para o crescimento

do PIB mundial do que Japão, EUA e Europa combinados.

 Após a morte de Mao Tse-Tung, os governantes do país perceberam que para que a

China se tornasse realmente uma potência relevante, necessitaria se atualizar e se inovar não só

no campo militar, mas também tornar-se um “player” econômico mundial.

A gigantesca população chinesa deixou de ser primariamente camponesa e  passou a

trabalhar nas fábricas, gerando uma feroz industrialização e aumentando a capacidade de compra

de toda sua população e aumentando também sua qualidade de vida.

Após o foco em manufatura, que, combinado com seus direitos trabalhistas “flexíveis”

atraiu diversas  empresas  estrangeiras  para  que montassem suas  fábricas  em solo  chinês,  que

seriam facilmente exportados, Pequim focou também em uma economia voltada para serviços, a

fim de  transformar sua economia em algo mais sustentável e não simplesmente em fábricas de

manufatura, o que é algo difícil de fazer.

No entanto, a China pode ter se tornado vítima de seu próprio sucesso. Sua crescente

classe média, população com mais recursos, maior educação e maiores exigências não se contenta

mais em simplesmente trabalhar em fábricas e receber um salário baixo por isso, forçando o

governo a buscar outros mercados, e outras forças de trabalho, nesse caso, as nações africanas.

Os investimentos chineses têm sido altíssimos no continente Africano, e tem encontrado

resistência e concorrência principalmente da França, que no século XIX era dona de praticamente

metade  das  terras,  e  mesmo  após  a  independência  desses  países,  liderou  todas  intervenções

militares e manteve sua presença no continente. Antes da interferência chinesa, tinha 10% de sua

economia  vinculada  à  África,  após  tal  interferência,  caiu para 4.7%, revelando novamente o

gigante asiático como mais um concorrente para o investimento no continente. 
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1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Objetivo geral

Analisar quais os tipos de investimentos o Estado chinês tem feito fora de suas fronteiras,

principalmente no continente africano e como isso pode afetar os países daquele continente e os

países que com eles fazem negócios, bem como os impactos que isso causa na economia mundial.

1.1.2 Objetivos específicos

Analisar o índice de crescimento econômico chinês da última década;

Analisar o crescimento dos investimentos chineses diretamente no continente africano;

Concluir sobre o impacto desses investimentos na economia chinesa, na economia africa-

na e na economia mundial.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 CRESCIMENTO CHINÊS NAS ÚLTIMAS DÉCADAS

Em 1976, com a morte de Mao Tse Tung, a China não tinha necessariamente ligações

profundas com a URSS, e não tinha a menor intenção de seguir o mesmo caminho de falência

econômica cujo  sintomas eram apresentados pelo bloco socialista ocidental.

Com os EUA à frente da próxima revolução industrial e a URSS ficando para trás, a Chi-

na começou a se aliar fortemente e estreitar laços com EUA, mesmo sendo socialista.

Nesse contexto, Deng Xiaoping foi uma figura muito importante na história recente da

China, pois percebeu que a repressão e o controle absoluto do Estado muitas vezes acabavam por

atrapalhar o próprio Estado chinês. Sabendo que o mundo começara a cada vez mais girar em tor-

no de práticas capitalistas, a China deveria seguir essas práticas mesmo sem o Partido Comunista

Chinês abrir mão do poder.

“Não importa a cor do gato, o que importa é que ele cace os ratos.” disse Xaoping, tendo

a frase com o sentido de não importar qual o caminho que se toma, desde que o desenvolvimento

fosse certo, misturando práticas de mercado e medidas ditatoriais que ficou conhecido como “so-

cialismo de mercado”, apresentando assim índices de crescimento exorbitantes.
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Gráfico 1 – Evolução do PIB Chinês

Evolução do PIB chinês — Foto: Reprodução/BBC 

2.2 DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO

A partir de 2010 a China apresentou uma desaceleração no crescimento, se comparado aos

crescimentos gigantescos das décadas e anos anteriores.

Após Li Keqiang assumir o cargo de primeiro-ministro, comprometeu-se a garantir o de-

senvolvimento econômico a longo prazo e estável, além de sustentável e focando na saúde e se-

guridade social do país.

Em 2016 o país atingiu o índice de 6,7%, não atingindo a meta de crescimento estipulada

pelo governo, devido ao próprio avanço econômico, que forçou a realocação de recursos de um

setor para o outro, fazendo o setor industrial, carro-chefe do desenvolvimento chinês, perder fôle-

go. Esse fenômeno acaba sendo natural ao se observar a história de países asiáticos desenvolvidos

como Coreia do Sul, o que acaba por “acalmar” o governo chinês.
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Outro motivo recente para a desaceleração foi a guerra comercial com os EUA, que sob a

administração Trump, adotaram novas medidas consideradas protecionistas, aumentando a taxa-

ção sobre produtos chineses, como aço, com o impacto calculado por autoridades chinesas de

mais de 200 bilhões de dólares. O Governo Chinês retaliou com medidas igualmente pesadas e

agravou o contratempo econômico.

No trabalho “ Desaceleração Econômica da China: Uma análise de Causas e Impactos” os

autores Fernanda Maia, João Machado e Pedro Santana colocam: 

“O que se vê num panorama o desequilíbrio entre parcela de participação do Investimen-

to e do Consumo no PIB vem diminuindo e é apontado como umas das principais causas

internas para a desaceleração. A redução desse desequilíbrio já pode ser sentido nos últi-

mos dados do NBS, onde o crescimento médio de 8,2% é mais baixo e a composição

muito diferente dos anos anteriores, enquanto o investimento cresceu no mesmo ritmo

do PIB, o consumo das famílias cresceu mais (9,1%). A participação das exportações

líquidas continuou caindo passando de 3,8% em 2010 para 2,5 em 2013. Tudo isso mos-

tra um direcionamento para uma maior independência do mercado global e assim menos

susceptível às especulações de mercado”

Há também o fato de que o próprio crescimento da China fez com que sua população

crescesse economicamente, diminuindo drasticamente o número de pessoas na pobreza e também

aumentando o número de chineses na classe média, que tem um mais alto nível educacional, o

que ocasiona um interesse maior por estudos do que por trabalhos em fábricas e de manufatura,

além de não se contentarem mais com salários baixos e elevando o custo de produção e emprego

no país.
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2.3 INVESTIMENTOS EM OUTROS CONTINENTES

Quando a África foi colonizada e explorada pelos franceses desde o século XIX até o sé-

culo XX (que ainda nos dias de hoje exercem pesada influência sobre os países africanos), estes

mandaram soldados para assegurar seu domínio sobre as nações africanas. Já os chineses, utiliza-

ram-se de outra tática para influenciar o continente, enviaram empresários e negociadores.

Durante um encontro com líderes africanos, em Setembro de 2018, o líder Chinês Xi Jin-

ping  ofereceu empréstimos de até U$$ 15 bilhões sem taxas de juros, e linhas de crédito de U$$

20 bilhões e  mais U$$ 10 bilhões para financiar o desenvolvimento e U$$ 5 bilhões para impor-

tar produtos da África.

Algumas dessas obras são a represa de U$$ 526 milhões em Guiné, que auxiliou o país

que sofria de frequentes quedas no fornecimento de energia a superar tal dificuldade de infraes-

trutura e passou a vender o excesso de energia gerado a seus vizinhos, além da ferrovia de 480
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km construída com U$$ 3.2 bilhões no Quênia ligando as maiores cidades do país, Nairóbi e

Mombaça.

Os chineses têm basicamente quatro interesses bem claros e ainda assim bem abrangentes.

O primeiro e mais óbvio são recursos naturais como petróleo e gás, o que se evidencia no investi-

mento em países como Sudão e Nigéria. O segundo ponto é o mercado para as mercadorias chi-

nesas que já entram com facilidade no continente, muito embora o contrário não possa ser dito. O

terceiro é o apoio político internacional de diversos países e legitimidade política, ao procurar fa-

zer aliados no continente e projetar seu próprio poder político pelo mundo. O quarto e não menos

importante, é de que a China tem como objetivo contribuir como agente estabilizador da região e

garantir um ambiente de segurança econômica para investimentos e investidores que estejam de

interesses congruentes com o governo chinês.

O país claramente procura estabelecer laços comerciais e políticos com países de um con-

tinente muitas vezes ignorado por gigantes como os Estados Unidos da América e outras potên-

cias ocidentais, o que rendeu oportunidades lucrativas para os chineses que não demanda por con-

dutas anticorrupções, governos democráticos ou condutas contra danos ambientais. A falta dessas

demandas pode inclusive ser negativo para a China, uma vez que países com corrupção e não de-

mocráticos podem ser instáveis e ter um mau retorno de investimentos.

Acusa-se a China de criar uma armadilha de juros e empréstimos, onde, se o país não con-

segue pagar a dívida, o governo Chinês apropria-se da infraestrutura, como é o caso do porto de

Hambantota no Sri Lanka, pois o governo não teve fundos suficientes para quitar a dívida.

Além do investimento econômico, a primeira base militar no exterior da China vem em

solo Africano, no país Djibuti e, segundo as autoridades chinesas, não passa de um centro logísti-

co para as tropas já desdobradas pelo continente, além de demonstrar interesse em desenvolver

uma marinha capaz de operar na região.
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As acusações de neocolonialismo são negadas por Xi Jinping, que vê as parcerias econoô-

micas como um ganha-ganha e ainda afirma que o dinheiro e investimentos vem sem “laços po-

líticos”, algo que ainda deverá ser analisado por historiadores no futuro.

2.4 CONSEQUÊNCIAS

Com a China fazendo a transição de país industrializante para país industrializado e tendo

dificuldade em manter seu crescimento do PIB acima de dois dígitos por ano, ela volta-se para a

África, que com seu desenvolvimento ainda incipiente se comparado a outras regiões do mundo,

faz com que o crescimento seja facilitado.

O primeiro passo para o desenvolvimento de países é a extração de recursos naturais, mas

para explorá-los é necessário dinheiro para construir a infraestrutura e garantir a exploração dos

mesmos.

Ao investir na África e em seu desenvolvimento, a China pode lucrar com o crescimento e

abastecer os negócios chineses que necessitam dos recursos lá contidos.

Com todos os investimentos sendo feitos, pode ocorrer na África o que ocorreu na China

na última década: um aumento na qualidade de vida das pessoas. Esse aumento de qualidade de

vida pode trazer consigo o aumento do nível educacional geral dos trabalhadores, o que os torna

uma mão de obra mais cara por ser mais especializada e inclusive mais exigente quanto aos pa-

drões de local de trabalho e remuneração.

As consequências para o mundo são da China utilizando os investimentos em infraestrutu-

ra para atingir objetivos políticos no mundo. Quando uma nação africana reconhece Taiwan como

um país independente, este recebe muito menos projetos de investimentos chineses, ao passo que
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países que se alinham com a China, recebem mais projetos de investimentos por ano. Ou seja, ao

investir em países africanos, além de garantir uma relação de “ganha-ganha”, também garante a

projeção internacional de seu poder, até de forma indireta, sobre outras regiões do mundo.
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3.REFERENCIAL METODOLÓGICO

3.1 TIPO DE PESQUISA 

Foram utilizados livros,  reportagens,  vídeos e  artigos que já tratam do tema para que

houvessem dados suficientes para formar uma base sólida para a pesquisa.

Foi realizada uma pesquisa bibliográfica de diversas reportagens que dão uma noção do

quadro que se forma ao se analisar os investimentos e seus impactos para o restante do mundo.

Por se tratar de um tema muito recente e com constantes atualizações, existe uma escassez

de recursos de pesquisa. No entanto, foram encontradas reportagens, constantes nas referências,

que conseguem expor o quadro da situação atual entre os países citados neste trabalho.

Há  também  livros  como  “As  novas  relações  sino  africanas”  de  Gustavo  Rocha  de

Menezes que fornece uma boa base para o início da pesquisa e a contextualização do assunto,

bem como trabalhos científicos já publicados que seguem na mesma linha de pensamento.
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4.CONSIDERAÇÕES FINAIS

No contexto citado durante o trabalho,  o  papel  do Brasil  é  mínimo,  uma vez que  os

investimentos brasileiros minguaram consideravelmente desde 2008, sendo que já tiveram um

papel  muito  grande  em  países  como  Angola,  Namíbia,  Moçambique  e  que,  desde  sua

independência, tinham uma estreita relação de cooperação com o Brasil. Conforme exposto em

uma entrevista à TV Senado pelo economista Altair Maia, o Brasil perdeu a competitividade já

que o custo de envio de produtos a países africanos torna inviável sua exportação pois precisam

passar pela Europa antes de ir ao continente africano.

Chega-se então à conclusão que a China e seus investimentos tendem a mudar a balança

de  poder  político  e  econômico  mundial  a  seu  favor.  Com  suas  negociações  “win-win”  e

aquisições em países, ela projeta seu poder e garante apoio político nas Assembleias Gerais da

ONU além de garantir  seu poder econômico ao facilitar  empréstimos para países africanos e

acelerando assim o desenvolvimento de infraestrutura.

 Gera-se  assim  uma  competição  por  quem  terá  mais  poder  sobre  o  continente  em

desenvolvimento, na qual a China já começou em posição de vantagem.
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