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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo analisar os impactos da implementação dos

primeiros corredores da Rota da Seda nos países africanos, tendo como base o modelo de

análise da Teoria da Interdependência. Para tal, avaliaram-se os principais objetivos do

projeto; assim como da estratégia chinesa para sua implementação — ligada à realização do

“Sonho Chinês” —, mapeando seus pontos fortes e os desafios enfrentados. Da mesma forma,

investigam-se os objetivos centrais africanos em aderir ao projeto, contextualizando o

chamado “Renascimento Africano”. Por fim, faz-se um estudo dos impactos sentidos pelos

países que aderiram ao projeto, destacando as vantagens e desvantagens. A partir desta

análise, conclui-se que há uma cooperação win-win nas relações sino-africanas.

PALAVRAS-CHAVE: Rota da Seda; Relações sino-africanas, Sonho Chinês, Renascimento

Africano, teoria da interdependência

ABSTRACT: This study remains to analyse the impacts of the implementation of the very

first OBOR’s projects in the African countries, based on the model of analysis of the

Interdependence Theory. In order to do so, we evaluate the main objectives of the project and

how it is being carried out, considering the Chinese strategy for its implementation — linked

to the realization of the “Chinese Dream” — mapping its strengths and the challenges faced.

Likewise, there is an investigation of the main African objectives in joining the project,

contextualizing the so-called “African Renaissance''. Finally, there is a study of the impacts

felt by the countries that joined the project and, after this analysis, it concluded that the

relationship between China is a win-win cooperation.
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1. Introdução

O objetivo desta pesquisa é analisar os impactos da implementação da Rota da Seda

para os países parceiros, contrastando-os com o discurso de cooperação ganho-ganho

(win-win) defendido pela diplomacia chinesa. Para tal, pretende-se dar foco às relações

sino-africanas e a implementação dos corredores do Leste da África que compõem a Rota

Marítima, entre os anos de 2013 e 2020, contemplando o corredor nomeado “21st Century

Maritime Silk and Road” — dos quais muitos pontos estão em fase de construção, como

poderá ser visto no mapa adiante.

A escolha do tema de estudo considerou as intensas mudanças ocorridas no cenário

internacional a partir dos anos 2000, em especial a crescente multipolaridade na balança de

poder e a virada do eixo dinâmico da economia mundial em 2008, dando destaque político e

econômico aos países emergentes (CHENG, 2015). Em particular, considerou-se o aumento

do protagonismo chinês e a iniciativa da implementação da Nova Rota da Seda como meio de

fomentar a cooperação internacional e o comércio, além da crescente aproximação

sino-africana.

Considerando o foco da pesquisa, pretende-se analisar o contexto em que se dá o

renascimento africano, com fins de compreender tanto os interesses do continente quanto os

interesses chineses na manutenção e estreitamento da parceria — que tem estado cada vez

mais institucionalizada, a exemplo da criação do fórum FOCAC1 —, assim como as

características da cooperação sino-africana e os impactos sentidos após a implementação dos

primeiros corredores.

Coloca-se que a ascensão de Xi Jinping ao poder, em 2012, marca o início de um novo

ciclo na história chinesa: O início do sonho chinês, o qual busca a retomada do espaço perdido

no sistema internacional durante o século das humilhações. Para tal, assume uma postura mais

assertiva, reivindicando liderança em grandes projetos que favoreçam o desenvolvimento —

tanto o seu quanto o de terceiros — e defendendo uma maior conexão entre os parceiros,

objetivando facilitar trocas comerciais e investimentos e, também, compartilhar a experiência

do crescimento chinês.

1 Fórum de Cooperação China-África, fundado em outubro de 2000 com o objetivo de estreitar os laços entre a
China e os países membros.
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Com isso, pode-se dizer que a maior expressão do projeto chinês é a construção da

Nova Rota da Seda, que busca não só facilitar trocas comerciais mas, também, financiar

projetos de desenvolvimento infraestrutural e o intercâmbio cultural, além de suprir lacunas

relacionadas a questões de segurança do país.

Por outro lado, considerou-se o crescente protagonismo africano no cenário das

relações internacionais a partir da valorização de seu mercado interno e relevância de seus

recursos naturais; somado ainda a disputa dos emergentes e das grandes potências pela

construção de parcerias com os países africanos. Tal cenário, assim como coloca Visentini

(2014), tem grande impacto na balança de poder mundial.

Segundo Visentini, Ribeiro e Pereira (2013), do ponto de vista geográfico, o continente

africano tem baixa densidade demográfica (uma vez que possui áreas que não são povoadas),

mas também possui recursos naturais colossais e uma posição geográfica que o colocou no

centro das disputas imperialistas e dos conflitos da Guerra Fria em sua fase final. Atualmente,

com o intenso desenvolvimento asiático, a sua busca crescente por matérias primas e fontes de

energia fez com que o continente se tornasse mais uma vez objeto de intensas disputas.

Segundo colocam os autores, embora o sistema inter-africano seja constituído por uma

multiplicidade de países com condições nacionais distintas (desde o nível de desenvolvimento

até a formação cultural), há um objetivo que interliga a sua política externa: a busca por lograr

um desenvolvimento econômico, conduzindo um esforço para a administração de uma

política continental. É importante ressaltar que, apesar deste esforço, a heterogeneidade dos

sistemas africanos contribuiu para a existência de uma rivalidade no sistema político do

continente, sensivelmente acomodados na Organização da Unidade Africana (OUA) e, mais

tarde, na União Africana.

Outro fator importante a se considerar é a fragilidade social e econômica de alguns

países, o que os torna vulneráveis às influências externas. Por esta razão, os governos

africanos dão alta prioridade à política exterior. Segundo colocam os autores, a maioria dos

países foca no ambiente geopolítico próximo, mas alguns Estados — como Argélia, Líbia,

África do Sul e Nigéria — têm planos diplomáticos mais ambiciosos. Coloca-se que a disputa

entre as potências por zonas de influência no continente concede às lideranças locais certa

margem de manobra no sistema internacional, dando à diplomacia africana grande

protagonismo na estratégia de desenvolvimento do continente; sendo a “cartada chinesa” um

dos expoentes dessa estratégia.

Considera-se que a presença chinesa no continente africano tem sido alvo de divisões

entre os estudiosos os quais argumentam que se, por um lado, os massivos investimentos do
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gigante asiático podem gerar oportunidades de desenvolvimento para os parceiros — desde o

aumento da infraestrutura até a geração de empregos e difusão tecnológica —, por outro há

um grande risco de os países africanos caírem em uma armadilha ao permitirem que a dívida

externa com a China cresça de forma descontrolada.

Para este trabalho, está-se considerando a teoria da interdependência, proposta pela

primeira vez por Keohane e Joseph S. Nye (1989) como referencial teórico para analisar as

possíveis vantagens e desvantagens do fortalecimento das relações sino-africanas. Esta teoria

considera que o sistema internacional é composto por um cenário de interdependência

complexa, a qual precisa considerar não só as capacidades dos países, mas também suas

vulnerabilidades ao descrever as relações de poder e o estabelecimento de prioridades nas

agendas internacionais entre os diferentes parceiros.

Este cenário de interdependência complexa, assim como colocam os autores, traz ao

cenário internacional uma nova ótica para análises de conflitos, uma vez que considera que a

segurança e o bem estar dos Estados não estão atrelados somente à necessidade de segurança

militar, mas também ao bem estar econômico e ambiental, por exemplo. Nesse sentido, as

teorias tradicionais do equilíbrio de poder podem ser insuficientes — e mesmo ineficazes —

para explicar e enfrentar determinados problemas.

Somado a isso, há um maior entrelaçamento entre as políticas interna e externa. No

caso deste trabalho, por exemplo, tem-se que tanto para a China como para o continente

africano, a política externa é entendida como um instrumento para fortalecer o

desenvolvimento dos países — além dos interesses de grupos internos que pressionam os

tomadores de decisões estatais, assim como dos próprios governos e de atores transnacionais

(como empresas multinacionais).

Conceitualmente falando, entende-se como interdependência a existência de uma

dependência mútua: onde existem custos recíprocos sobre os intercâmbios realizados entre os

países A e B (ainda que não sejam simétricos), há interdependência. Ou seja, para que haja

interdependência, é necessário que as ações de um ator afetem diretamente o outro,

considerando os diferentes planos das relações de poder entre os Estados (político, ambiental,

social, militar, etc).

A simetria entre a interdependência dos atores é medida pela sensibilidade dos Estados

às mudanças estruturais de um determinado regime — ou seja, a velocidade e intensidade que

as mudanças impostas por um ator afetam o outro — e a vulnerabilidade — referente aos

custos que a mudança de regime representaria para determinado ato — uma vez que definem

o grau de influência e poder dos atores em determinados regimes.
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No caso das relações sino-africanas, nota-se que há uma relação de interdependência

entre os atores, uma vez que há uma relação de dependência mútua por eles: os investimentos

chineses são uma importante oportunidade para o crescimento dos países africanos e, por

outro lado, os recursos do continente e o peso político que exercem nas instituições

internacionais são importantes para o crescimento político e econômico chinês. Portanto, este

trabalho pretende analisar com mais cuidado os efeitos e as vulnerabilidades que atingem os

países africanos devido às mudanças de política externa chinesa.

Para examinar este cenário, apresenta-se uma revisão bibliográfica de alguns discursos

oficiais feitos pelas autoridades chinesas (presentes no site do Ministério das Relações

Exteriores Chinês, devidamente citados ao longo do desenvolvimento), além dos textos

organizados por Zhang, Alon e Lattemann no livro “China’s belt and road initiative:

Changing the rules of globalization” e de Justin Van der Mewin em “The One Belt One Road

Initiative: Reintegrating Africa and the Middle East into China’s System of Accumulation”,

contendo a análises de diversos autores sobre a implementação da Rota da Seda; as

considerações de Visentini em “África e as potências emergentes” e dos autores Visentini,

Ribeiro e Pereira em “História da África e dos Africanos” sobre a trajetória de inserção

internacional e valorização do continente africano; além dos estudos de caso realizados por

Rodgers Mukwaya e Andrew Mold em “Modelling the economic impact of the China Belt and

Road Initiative on East Africa”; Paulo Elicha Tembe1 e Kangning Xu1 em “China-Africa

Economic Cooperation: Chinese Companies’ Contributions to African Development - The

Cases of Mozambique and Angola” e Muhammad Sabil Farooq, Yuan Tongkai, Zhu Jiangang

e Nazia Feroze em “Kenya and the 21st Century Maritime Silk Road: Implications for

China-Africa Relations.” que analisaram alguns dados sobre os impactos sentidos pelos países

parceiros após a implementação dos primeiros corredores, além dos efeitos dos massivos

investimentos chineses.

Este estudo está dividido em três partes: Primeiro, busca-se contextualizar o projeto da

rota da seda, destacando seus principais objetivos, dificuldades e possíveis impactos na

balança de poder mundial. Segundo, busca-se contextualizar o chamado “renascimento

africano”, destacando as principais estratégias de inserção internacional e a inserção da China

no continente. Por fim, em terceiro, foca-se na implementação dos corredores da Rota da Seda

no Leste africano, com destaque ao corredor marítimo “21st Century Maritime Silk and

Road”.
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2. O Sonho Chinês

“China will actively promote international co-operation through the Belt and Road
Initiative. In doing so, we hope to achieve policy, infrastructure, trade, financial, and
people-to-people connectivity and thus build a new platform for international
co-operation to create new drivers of shared development” (Xi, J., 2017b, page 61). 2

A partir da fala do presidente Xi Jinping, é possível compreender a dimensão do

projeto chinês ao anunciar e defender a construção da nova Rota da Seda. Analisar e

compreender como a China e seus principais representantes apresentam este projeto ao mundo

é o primeiro passo para chegar a uma conclusão sobre os objetivos chineses, tanto para lograr

este estudo, quanto para discutir como os parceiros receberam sua proposta e quais poderiam

ser os seus possíveis interesses. Sendo assim, os próximos parágrafos serão dedicados a

explicar mais sobre a One Belt One Road (OBOR) e as possíveis motivações do Estado

chinês.

Partindo de uma perspectiva econômica, a construção da OBOR é defendida como um

projeto que pretende promover o crescimento sustentável, a cooperação e a maior conexão

entre os diferentes países envolvidos. O governo chinês pauta o seu discurso na criação de

benefícios mútuos, uma vez que o investimento na construção de infraestrutura trará ganhos

aos parceiros e a maior interconectividade abrirá novos mercados para os produtos chineses.

O investimento em infraestrutura é um dos principais argumentos que positivam a

construção dos corredores chineses, uma vez que, segundo a Organisation for Economic

Cooperation and Development (OECD) (2018), “o mundo possui uma lacuna que restringe o

comércio”3, as quais atingem setores chave para o seu crescimento, sendo eles: transporte,

energia, comunicação e transporte marinho. Segundo o relatório:
Globally, by sector, the largest investment needs lie in transport and energy
infrastructure. In particular, road transport and energy supply infrastructure are
expected to comprise around 60% of global investment needs (GI Hub, 2017;
OECD, 2017a and McKinsey, 2016). They are followed by rail transport,
telecommunications and water infrastructure. The highest rates of underinvestment
are expected in the road and energy infrastructure sectors. GI Hub (2017), for
instance, expects global investments in road infrastructure in the coming decades to
fall short by almost USD 0.4 trillion annually, along with an annual investment
deficit in energy infrastructure of around USD 0.15 trillion. Looking in particular at
transport connectivity, around USD 0.44 trillion of expected annual investment
needs will not be met (see Miyamoto, K. and Y. Wu, forthcoming, 2018). (OECD,
2018).

3 Tradução livre.
2 Trecho retirado do relatório da OECD (2018).
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A Nova Rota da Seda visa a criação de um “cinturão” que conecta a China à Europa

através da Rússia e da Ásia Central; ao Oriente Médio, também atravessando da Ásia Central

e ao Sudeste Asiático, por meio do Sul da Ásia e do Oceano Índico. Também visa a criação

de uma “estrada” que pretende conectar a China à Europa por meio do Mar do Sul da China e

do Oceano Índico; e ao Pacífico Sul através do Mar da China Meridional. A implementação

da OBOR abrange 65 países e atinge 62% da população mundial e cobrindo cerca de ⅓ do

PIB mundial. Abaixo, uma lista dos corredores, também listados no mapa logo adiante: 4

1. Nova ponte terrestre da Eurásia: conta com ferrovias que perpassam a Europa,

passando por países como Cazaquistão, Rússia, Bielo-Rússia e Polônia.

2. Corredor econômico China-Mongólia-Rússia: liga o nordeste chinês a Moscou por

meio de ferrovias e uma estrada, passando pela Tanzânia.

3. China, Ásia Central, Corredor Econômico da Ásia Ocidental:: liga o centro Oeste

Asiático, Golfo Pérsico e o Mar Mediterrâneo.

4. Corredor econômico da península da Indochina: Liga os países Vietnã, Tailândia,

República Democrática Popular do Laos, Camboja, Mianmar e Malásia.

5. Corredor econômico do Paquistão: este corredor interliga a cidade de Cajamar

(considerando a zona econômica livre) em Xingang com o porto Paquistão de Gwadar,

um grande porto com utilidade econômica e militar.

6. China, Bangladesh, Índia, Corredor Econômico de Mianmar:Este corredor tende a ser

construído mais lentamente, considerando as divergências entre a China e a Índia.

7. Corredores marítimos no Oceano Índico e na África (21st Century Maritime Silk and

Road): em pontilhado no mapa, com pontos já construídos, pospostos ou em

desenvolvimento.

Assim como coloca Pautasso (2017), o projeto articula “três objetivos fundamentais do

governo da China, como sua capacidade econômica, suas estratégias de política externa e

suas reservas financeiras”. O autor define as “capacidades econômicas” chinesas a partir do

seu enorme potencial produtivo, destacando as indústrias de base (principalmente o aço) e as

estruturas portuárias. Em se tratando da política externa, destaca-se o esforço chinês na

criação de uma ordem internacional multipolarizada e multilateral, tendo como base

estratégica a relação com os países em desenvolvimento (destaca-se a criação do Brics e a

4 Considerou-se a lista elaborada pelo relatório da OCDE, devidamente referenciado no mapa abaixo. A lista
numérica está em consonância com a ordem numérica do Mapa.
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participação na cooperação Sul-Sul). E, por fim, refere-se a capacidade financeira dando

destaque aos bancos chineses de fomento, assim como a criação do Banco Asiático de

Desenvolvimento e Infraestrutura, o Banco dos Brics, o Fundo da Rota da Seda e o Fundo

Financeiro da Cooperação de Xangai. Destaca-se, também, que o crescente papel chinês como

um financiador configura-se como um esforço de contrapor o dólar como moeda corrente

mundial

Abaixo, o mapa dos corredores e a relação de países envolvidos no projeto:

MAPA DOS CORREDORES:

Fonte: The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape, 2018, p. 11.
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CORREDORES POR REGIÃO:

Fonte: The Belt and Road Initiative in the global trade, investment and finance landscape, 2018, p. 12.

A partir deste ponto, cabe dizer que um projeto de tamanha magnitude precisará contar

com grande habilidade da diplomacia chinesa para atrair investidores e parceiros. Nesse

sentido, a retórica chinesa de uma relação win-win ganha peso, uma vez que defende a

construção de uma parceria harmoniosa, que busca não apenas ganhos econômicos, mas a

maior cooperação política e econômica, além do intercâmbio cultural e tecnológico para a

geração de um desenvolvimento mútuo.
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Assim como coloca o Chinese Institute of International Studies (CIIS)5, o conceito de

cooperação win-win está baseado nos valores de paz e cooperação, em consonância com os

princípios de coexistência pacífica e benefício mútuo. Na prática, isso significa que a retórica

chinesa fortalece a imagem de uma política externa tem como estratégia a construção de um

destino comum com todas as nações, opondo-se a retórica que defende que as relações

internacionais estariam baseadas em um zero-sum game (no qual apenas um lado poderia sair

beneficiado) e reforça a estratégia chinesa de investir na multipolaridade do sistema

internacional. Nas palavras do instituto:
The Report to the 18th CPC National Congress stipulates that China calls for
promoting equality, mutual trust, inclusiveness, mutual learning and mutually
beneficial cooperation in international relations and making joint efforts to uphold
international fairness and justice. In promoting mutually beneficial cooperation,
China seeks to raise awareness about human beings sharing a community of
common destiny. A country should accommodate the legitimate concerns of others
when pursuing its own interests; and it should promote common development of all
countries when advancing its own development. Countries should establish a new
type of global development partnership that is more equitable and balanced, stick
together in times of difficulty, both share rights and shoulder obligations, and boost
the common interests of mankind.( XULONG, 2017)

Nesse sentido, a Rota da Seda atuaria como uma ferramenta para promover ganhos

mútuos entre os parceiros envolvidos, uma vez que contribuiria para o aumento do volume de

comércio entre os parceiros, preenchendo gaps no investimento de infraestrutura para o

comércio exterior; além promover a transferência de tecnologia para os países em

desenvolvimento.

Por outro lado, cabe abordar algumas das implicações políticas dentro do sistema

internacional que advêm da implementação da Nova Rota da Seda. Segundo Colocam Ilan

Alon, Wenxian Zhang, e Christoph Lattemann (2019); o empreendimento chinês implica na

criação de uma nova estrutura comercial a qual transformaria os múltiplos acordos bilaterais

comerciais do país em um grande acordo multilateral de livre comércio ancorado no mercado

chinês, sendo, portanto, uma marca da liderança chinesa. Isso, segundo colocam os autores,

ameaçaria o sistema de acumulação vigente — uma vez que pressiona a ordem liberal a

mudar seu eixo dinâmico — e, por esta razão, é rejeitado por grandes países, mas tem maior

adesão entre economias menores. Preocupações com os riscos financeiros e ambientais

também são mencionadas.

A partir disso, tem-se que o empreendimento chinês visa aproveitar-se desta estrutura

para reescrever algumas regras e torná-las mais favoráveis para a sua própria inserção. Tal

5 XULONG, Chen. “Win-Win Cooperation: Formation, Development and Characteristics”. Disponível em:
<https://www.ciis.org.cn/english/ESEARCHPROJECTS/Articles/202007/t20200715_3604.html> . Acesso em
Julho de 2021.
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postura corresponde a nova fase da política externa chinesa — o Sonho Chinês de Xi Jinping

—, que reivindica uma maior liderança do sistema internacional, defendendo a participação

ativa do país para a construção de um sistema multipolar e baseado nos Cinco Princípios de

Coexistência Pacífica6, sendo a OBOR a sua maior expressão desta política.

Para Allon, Zhang e Lattemann (2019), o sucesso da implementação deste projeto

dependerá, principalmente, da habilidade chinesa de negociar nesse sistema de

interdependência e de criar políticas e acordos que gerem ganhos mútuos, ou seja, exige uma

grande capacidade de liderança, e esta é uma das fraquezas chinesas.

Segundo as análises de Thomas D. Lairson (2019), uma das principais dificuldades do

país será navegar dentro desse sistema, uma vez que não possui a mesma capacidade de

influência detida pelos dos EUA (um dos países que rejeitou a OBOR), e, por isso, terá

dificuldades em modificar a criação normas e regimes dentro do sistema internacional, ainda

muito ligados a hegemonia estadunidense. Tal capacidade, construída pelos EUA desde o

final da Guerra Fria, está ligada a maior facilidade do país ao compartilhar de valores

culturais, cooperar militarmente com os aliados, seu grande mercado, a capacidade de

pesquisa e inovação e o poder de influenciar as instituições multilaterais — elementos ligados

a uma longa experiência e prestígio diplomática que o governo chinês vem buscando alcançar.

Além disso, há especialistas que desconfiam que a inexperiência chinesa ao liderar

seja um empecilho, uma vez que a implementação da OBOR criará oportunidades mas,

certamente, também trará novas questões de segurança (aqui, fala-se não apenas de questões

clássicas de segurança, mas também dos Novos Temas)7 que a diplomacia do país não possui

experiência em lidar. Segundo coloca Lairson (2019), gerenciar um projeto como a

implementação da Nova Rota da Seda exigirá não só a atração de recursos financeiros, mas a

capacidade de negociar abertamente com os diferentes parceiros em um sistema de

interdependência de forma transparente e que gere um determinado nível de

institucionalização e de governança. Sobre isso, escreveu o autor:
Much doubt comes from Chinese experiences with similar efforts in Africa and
Asia. There have been significant exam- ples of poor choices for projects, coupled
with loan defaults, and even in successful cases Chinese management has generated
considerable hostil- ity due to the inability to organize sufficient mutual gains. There

7 Os Novos Temas dentro da Segurança Internacional consideram não apenas a agenda militar, mas também a
segurança política, econômica, social e ambiental.

6 Os cinco princípios de Coexistência Pacífica são: 1) Respeito mútuo pela integridade e soberania territorial uns
dos outros; 2) Não agressão mútua; 3) Não interferência mútua nos assuntos internos uns dos outros; 4)
Igualdade e benefício mútuo e 5) Coexistência pacífica. Podem ser encontrados no site do ministério das relações
exteriores chinês, no endereço:
<https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/ziliao_665539/3602_665543/3604_665547/t18016.shtml>. Acesso em: 21
mar. 2019
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has been large environmental damage, imported Chinese workers taking jobs that
should go to locals, and too little cultural sensitivity (Larmer 2017). The very limited
size of the actual financing and implementation of projects through 2017 suggests a
“go-slow” process resulting from the multiple uncertainties associated with
resolving these problems. (LAIRSON, 2019).

Ademais, assim como colocam os autores Lairson (2019) e Joseph Y. S. Cheng (2015),

a China ainda tem desafios diplomáticos a resolver com alguns de seus aliados. O primeiro

deles, segundo coloca Lairson (2019) é a postura Chinesa com relação ao Mar do Sul da

China, que geraria empecilhos na implementação do Corredor Marítimo, uma vez que o país

tem aumentado a presença militar na região e ignorado decisões de fóruns multilaterais —

postura que destoa do discurso de implementação da OBOR. Além disso, segundo Cheng

(2015), ainda há desafios que a China precisa ajustar em sua relação com alguns países

africanos, uma vez que a parceria é assimétrica — com altos níveis de déficit comercial nos

países africanos, exploração do trabalho e mão de obra barata, e a ausência da transferência de

tecnologia.

Uma vez compreendidos os principais objetivos, desafios e vantagens decorrentes da

implementação da Rota da Seda, é necessário compreender onde ela se enquadra no “Sonho

Chinês” de Xi Jinping, anunciado pela primeira vez em novembro de 2021.

Segundo coloca Wang (2013), o conceito retórico da máxima ainda não foi

completamente esclarecido, mas está claro que ela faz parte do núcleo da orientação política

chinesa para os próximos anos. Para o autor:
In a recent article from the People’s Daily, Liu Qibao, the head of the CCP’s
Publicity Department, defines the importance of the Chinese Dream for the Party
and the country. Liu refers to the Chinese Dream as he new leadership’s “mission
statement” and “political manifesto” for the Party and the country’s future; and it is
“a major strategic thought” for developing socialism with Chinese characteristics.
Judging from the CCP’s propaganda efforts, the Chinese Dream has become the
signature ideology for Xi’s term. Without a doubt, understanding the concept of the
Chinese Dream is essential to understanding Xi Jinping’s administration and China’s
future policy orientation. (WANG, 2013, p. 1)

Em suas análises, Wang relaciona o Sonho Chinês com a narrativa do

Rejuvenescimento Chinês, o qual remonta o desejo do país de reassumir o seu lugar de

liderança no mundo perdido durante o século das humilhações — desde a Guerra do Ópio

(1839–1842) até o final da guerra Sino-Japonesa em 1945 —, período marcado na identidade

nacional do país como uma era em que a sua nação foi atacada e espoliada por nações

imperialistas. O trauma causado por estes eventos faz parte da consciência histórica chinesa,

assim como coloca o autor:
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This CMT [Choosen Mhyths and traumas]8 complex is a useful tool to understand
the Chinese historical consciousness and the rejuvenation narrative. The word
“rejuvenation” is deeply rooted in Chinese history and national experience. As
citizens of the “Central Kingdom,” the Chinese Dream: Concept and Context
Chinese feel a strong sense of chosenness and pride at their ancient civilization and
achievements. Chinese refer to the humiliating experience in the face of Western and
Japanese incursion as national trauma. After suffering a great decline of national
strength and status, this group has strong determination to revive its past glory and
strength. That is the Chinese Dream (WANG, 2013, p. 4-5).

Esse percurso histórico tem um forte apelo na memória coletiva do país e faz parte do

nacionalismo chinês. Dessa maneira, a narrativa do Rejuvenescimento Chinês representa aos

líderes políticos uma ferramenta poderosa de mobilização de massa, evocada sempre que é

necessária a construção de uma narrativa na qual a China precisa defender a sua posição

internacionalmente. Segundo coloca Wang, o “Sonho Chinês” de Xi Jinping é “um vinho

antigo em uma nova garrafa, renomeando a renovação nacional de Jiang and Hu”9 e que

aparece continuamente na narrativa dos líderes do país.

Nesse sentido, a implementação da Nova Rota da Seda é também uma maneira da

China se contrapor face à estrutura vigente no sistema internacional, retomando o seu lugar de

centro do mundo enquanto cria oportunidades para assumir uma postura mais assertiva na

governança global, estando diretamente conectada a visão ancestral da China como centro do

mundo:
The ancient Chinese viewed the surrounding world and China’s place and role in it
as the “Middle Kingdom” at the core of the globe with subjects of the emperor and
tributary states in its macro region, as well as the barbaric entities on the periphery, a
view that has been reaffirmed with the BRI. Its connectivity network via the Silk
Road Economic Belt and the Maritime Silk Road is clearly seen in geographic
terms: positioning Beijing again as the center of gravity (TARRÓSY, p. 12)

A parceria com os países africanos têm dimensão estratégica para China por quatro

grandes razões: 1) o esforço para evitar o isolamento diplomático e o apoio político prestado

pelo continente africano à China, recusando-se a seguir a liderança estadunidense

(especialmente no pós- Tiananmen); 2) o crescente interesse chinês nos recursos energéticos e

nas commodities africanas; 3) a crescente confiança da diplomacia chinesa em engajar

espaços para além da região pacífico- asiática somada a ausência dos EUA no continente e 4)

o volume de países africanos no continente o torna um aliado precioso no âmbito das votações

multilaterais.

9 Tradução livre.

8 Segundo coloca o autor, há certos traumas e mitos que são escolhidos propositalmente e que evocam um
sofrimento ou glória coletiva para serem compartilhados de geração em geração, influenciando no
comportamento dos indivíduos e criando uma identidade nacional em torno deles.
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Por meio desta breve exposição pretendeu-se demonstrar os principais fatores que que

rodeiam a implementação do projeto da Nova Rota da Seda, considerando as principais

vantagens/dificuldades políticas e econômicas, assim como as motivações chinesas.

Compreender o contexto da implementação da OBOR é importante porque nele se darão as

negociações com os parceiros e, da mesma forma, a postura chinesa — que tem grande papel

no sucesso ou fracasso da implementação do projeto, visto que é uma iniciativa do próprio

país — terá grande impacto para aqueles que aceitaram participar do mesmo. Da mesma

forma, faz-se importante compreender as razões dos países africanos para integrar o projeto,

item que será abordado no próximo tópico.

3. O renascimento Africano

Em se tratando da África, assim como coloca Visentini (2014), é notável como a

“valorização do espaço africano altera o equilíbrio de poder mundial”. Assim como coloca o

autor, a partir do século XXI iniciou-se uma nova corrida mundial ao continente, com

destacado protagonismo dos países emergentes e, principalmente, da diplomacia africana e de

um cenário de desenvolvimento econômico e social.

Seria impossível narrar todo o processo de renascimento africano em um trabalho tão

curto, especialmente porque cada país do continente passou por diferentes processos de

emancipação e integração regional. Os conflitos políticos internos de cada país, muitas vezes

retratados como resultados de conflitos étnicos e tribais, tinham causas sociais mais

complexas, ligadas às disputas de interesses das grandes potências — como França e Estados

Unidos —, disputas identitárias, culturais e políticas (RIBEIRO, PEREIRA e VISENTINI,

2007).

Com o advento da globalização financeira e a revolução científico tecnológica,

somadas a deterioração dos preços dos produtos primários prejudicaram as exportações dos

países africanos e elevou a dívida externa do continente. Internamente, os altos níveis de

corrupção e as falhas administrativas das elites agravaram a situação, levando a necessidade

de recorrer a financiamentos externos por parte do FMI e do Banco Mundial.

O receituário imposto foi o mesmo a todo o continente: desvalorização das moedas,

corte de tarifas alfandegárias, corte no orçamento para subsídios estatais (que afetaram

principalmente os setores de educação, saúde e alimentação), reforma da agricultura (que

desarticulou as cooperativas, as fazendas estatais e a produção aldeã) e a privatização de

empresas públicas. As consequências sociais desastrosas: aumento da fome e da miséria, além
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de retrocessos nas condições sanitárias e o colapso das estruturas sociais em alguns países.

Estados como a Líbia, a Nigéria e a África do Sul, que empregavam milhões de trabalhadores

dos países vizinhos, os expulsaram, gerando milhares de desempregados. Mesmo projetos de

desenvolvimentos industriais até então bem sucedidos como o da Argélia entraram em

colapso (RIBEIRO, PEREIRA e VISENTINI, 2007).

Esse processo levou o continente à chamada década perdida, nos anos 1980, e gerou

um crescente desgaste das autoridades políticas — que perderam muito de sua capacidade de

articulação — que se viram obrigados a apoiarem-se em discursos que buscavam bodes

expiatórios, muitas vezes pautados em identidades étnicas ou religiosas, o que abriu caminho

para matanças direcionadas às minorias que atingiram dimensões genocidas nos anos de 1990.

Outro ponto a ser destacado é que, com o fim da Guerra-Fria, o continente perde

importância estratégica e fica marginalizado no sistema internacional. Além disso, a

implementação do liberalismo econômico e político trouxe aos Estados Africanos elementos

de disfuncionalidade, levando-os a uma regressão e dando força ao discurso do pessimismo

africano. Epidemias, pobreza e conflitos violentos se instalaram no continente, enquanto os

olhos do mundo se voltavam à abertura do Leste Europeu, a expansão da União Europeia, a

redemocratização da América Latina e ao acelerado desenvolvimento asiático.

No entanto, também é importante destacar que o fim do aparthaid, a independência da

Namíbia e a pacificação de Moçambique lançaram bases para futuras transformações. Aqui,

destaca-se o protagonismo da nova diplomacia Líbia e Sul Africana em coordenar esforços de

mudanças na política regional, além do estabelecimento de relações com a China e o aceite do

convite brasileiro a entrar na Zona de Cooperação e Paz do Atlântico Sul, permitindo

cooperação sistemática entre a África Austral e os países do Mercosul (1993). Mas também é

necessário destacar a força dos movimentos de resistência ao racismo e às resistências

internas contra interferências externas à política interna.

Os esforços para coordenar uma política intracontinental de cooperação e

desenvolvimento econômico foram fundamentais para o renascimento africano, com destaque

a União Africana (2002) e a Nepad (Nova Parceria Econômica para o desenvolvimento

Africano, 2002). Além de contribuir para o fortalecimento da integração econômica, também

colaboraram para o bom andamento de algumas eleições, marcando uma importância para

estabilidade política, fatores que contribuíram para a reestruturação e reinserção do continente

africano no cenário internacional de forma mais assertiva, por meio de políticas coordenadas.

Países como a China, a Índia e o Brasil passaram a interagir com maior intensidade

política e econômica com os países africanos, enquanto países como França e Estados Unidos
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perdiam espaço — uma vez que os países africanos estavam possibilitados a ser mais

“seletivos” com as ajudas internacionais recebidas.

Para Ribeiro, Pereira e Visentini (2007), a recolocação internacional africana, marcada

pelo maior desenvolvimento econômico e social do continente, assim como por sua relativa

autonomia diplomática e por sua inserção nos fluxos mundiais representam uma importante

mudança para o cenário mundial.

O movimento de aproximação dos emergentes — especialmente da China — estava

ofuscado para o Ocidente devido a atenção que o mesmo empregava ao rápido crescimento

asiátio e, mais tarde, a Guerra ao Terror empreendida por Bush a partir de 2001. Enquanto

isso, no entanto, países como a China e a Índia tornavam-se grandes exportadores

(demandando, portanto, grande quantidade de matéria prima, alimentos, fontes de energia e

mercados) e, mais do que isso, tiraram milhões de pessoas da linha da pobreza. O aumento

geral da renda nestes países traria efeitos positivos ao continente africano, movimento que só

foi percebido após a crise econômica de 2008 e obrigou as potências europeias e

norte-americanas a competirem por novos espaços.

Em suas análises, Visentini dá especial atenção às relações sino-africanas, uma vez

que
A interação entre China e África mudou o panorama econômico do continente. Para
além dos investimentos, dos projetos de auxílio e da construção de infraestrutura, a
grande demanda chinesa por commodities favoreceu enormemente as economias
africanas, transformando as possibilidades de crescimento em um crescimento real e
contribuindo para o desenvolvimento econômico expressivo do continente nos
últimos anos. A captação de divisas, via exportação de commodities, por exemplo,
permite aos Estados africanos a emancipação em relação ao FMI. (VISENTINI,
2014, p. 47)

E, além disso, a China representa para os países africanos um forte aliado político nos

fóruns multilaterais do sistema internacional, uma vez que é um país em desenvolvimento que

compõe o Conselho de Segurança da ONU e, por isso, pode atuar como apoiador das posições

africanas. Por fim, assim como coloca o autor, a participação chinesa no continente torna-se

positiva à medida que cria novas oportunidades, além de incentivar o aumento de parceiros e

estimular a competição entre eles.

Tal movimento aponta não só uma transformação do capitalismo global, mas também

demonstra a crescente importância do continente africano no mundo e acentua a importância

da parceria africana para a China — fator que desmistifica a imagem de uma África passiva e,

no lugar disso, demonstra cada vez mais o protagonismo do continente. Assim como coloca

Visentini,
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A África, um continente gigantesco e subpovoado, representa o último ainda sob
espaço com recursos estratégicos disponíveis e subutilizados, influência de potências
em declínio econômico. Este é o espaço que se abre uma para nova disputa entre
potências, mas a chamada “nova corrida” ou “nova partilha” não se baseia em
estabelecimento de zonas exclusivas de controle direto, como no passado. Ela visa a
setores específicos da economia de todo o continente, que, hoje, se caracteriza por
um conjunto de nações em vias de consolidação e com vontade política própria.
(VISENTINI, 2014, p. 59)

Além disso, há um sentimento de conexão nas relações sino-africanas — como as

autoridades chinesas repetem frequentemente — uma vez que há um ponto de intersecção na

narrativa do Sonho Chinês e no esforço coordenado do Renascimento Africano, ponto que

contribui para o fortalecimento das relações entre ambos.

No entanto, é necessário ressaltar que a China, na posição de segunda maior economia

do mundo — desfrutando, portanto, de maior infraestrutura e níveis de desenvolvimento —

está em uma posição de vantagem em relação aos países africanos, que estão em processo de

recuperação da década perdida. Nesse sentido, são mais sensíveis e vulneráveis às mudanças

estruturais postas pela China do que o oposto. O tópico seguinte se aprofundará mais neste

assunto.

4. O engajamento chinês: Um balanço dos impactos sentidos pelos parceiros

A partir do que fora discutido anteriormente, é possível concluir que o fortalecimento

das relações sino-africanas e a implementação da OBOR representa para os países africanos

envolvidos uma oportunidade para suprir o déficit de infraestrutura existente, assim como

para aumentar as trocas comerciais no âmbito internacional e diversificar os aliados políticos,

fortalecendo a sua própria posição nas Relações Internacionais. Já para a China, representa

uma oportunidade de fortalecer a sua posição no sistema internacional, assim como de suprir a

sua demanda por insumos básicos para a continuidade de seu crescimento. Nesse sentido, há

um respaldo para a retórica chinesa sobre a existência de uma parceria win-win.

Por outro lado, há muitos rumores em torno da natureza da parceria sino-africana e,

por isso, torna-se necessário analisá-los. Assim como coloca Chris Alden (2008), há três

retratos possíveis para a presença chinesa no continente: parceria (quando há a cooperação

win win), colonizadora (quando se especula que há uma estratégia maior para exercer controle

político sobre os territórios africanos, notadamente com os altos níveis de endividamento) ou

competidora (quando os ganhos africanos são determinados pelo ator chinês, que “saqueia” o

continente e quebra as companhias locais).
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A partir deste ponto, é importante ressaltar que há uma divergência de opiniões entre

os acadêmicos sobre os possíveis impactos da implementação da Rota da Seda nos países

africanos e, consequentemente, sobre a presença chinesa. Os analistas mais pessimistas

entendem que o massivo financiamento chinês aos países africanos seria uma armadilha a

qual os levaria a uma nova crise de endividamento, podendo valer-se desta vulnerabilidade de

acordo com seus interesses no futuro. Sobre isso, escreveu Tarrósy (2020):

China offering, as Friedman and Snyder call it, a new “bartering system: In return
for investment capital and infrastructure development projects, some sub-Saharan
African countries grant China resource concessions.” Some reports claim that
China’s massive loans financing infrastructure projects across the continent “can
come with steep and opaque conditions.” In his article, Harris even talked about
“Beijing’s carefully laid debt trap,” which the Chinese government obviously
confidently rejected. Laterza and Mususa placed a firm criticism against Western
allegations of such a “debt trap” by stating: “It is a tragic irony that China is being
blamed by the West for allegedly doing exactly what the IMF has been doing for
decades: providing unsustainable loans to countries in need to further plunge them
into debt, weaken state capacity and open up national economies to international
investors (primarily from Western countries).” (TARRÓSY, 2020, p. 10)

Assim como coloca o autor, os investimentos massivos feitos pela China no continente

africano são direcionados a setores específicos — como, de minérios, extração de petróleo e

de infraestrutura — e preocupam alguns analistas que questionam a capacidade de alguns dos

países africanos em honrar a dívida e a possível reação chinesa com relação ao não pagamento

das mesmas. Segundo Tarrossy (2020), entre 2016 e 2017 a China havia investido US$ 232

bilhões no continente africano (somando o setor governamental e privado), sendo o seu maior

credor. Abaixo, a relação de dívidas e credores:

Fonte: China’s Belt and Road Initiative in Africa, Debt Risk and New Dependency: The

Case of Ethiopia, p. 9
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Sobre isso, é importante ressaltar que, assim como coloca o autor, não há relatos de

que a China tenha tentado confiscar nenhum bens de países que não tenham pago suas

dívidas. Nesse caso, embora as metas de pagamento sejam ambiciosas e difíceis de cumprir

— havendo, de fato, razões para manter a atenção nessa questão —, não há razões para

acreditar que a China tenha engajado nenhum país deliberadamente em dívidas.

O autor também reforça alguns padrões relacionados aos investimentos chineses, os

quais costumam ser feitos com foco no desenvolvimento infraestrutural em troca de recursos

naturais (como no modelo Angolano); provendo investimento para empresas estatais chinesas

ou governos que estejam interessados em comprar produtos feitos na China. Dessa forma, os

termos do acordo favorecem a estratégia “Go Global” chinesa, geralmente discutida no

âmbito bilateral (Tarrósy, 2020, p. 12).

Ainda segundo o autor, os empréstimos chineses oferecem em média uma taxa de

juros de 3.6% ao ano, com período de carência de 4 anos e vencimento de 12 anos. Os

requisitos do empréstimo seriam que um empresa Chinesa seja selecionada como contratante

ou exportador (com não menos do que 50% dos equipamentos/materiais/serviços ou

tecnologia fornecidos na empreitada de origem chinesa) com elementos de concessão geral

variando entre 10% e 70%  (Tarrósy, 2020, p. 12)

Como consequência, os investimentos chineses têm possibilitado uma melhora no

desempenho logístico para os países parceiros, assim como a construção de grandes projetos

de infraestrutura. A respeito disso, pode-se tomar o exemplo as análises de Tarrósy (2020)

sobre o caso da Etiópia, um dos parceiros chineses mais promissores  no continente:
There are numerous examples of the tangible manifestation of China’s policy across
Africa. Some recent large-scale projects have directed the spotlight on Ethiopia,
where the Chinese presence has already been overwhelming: the first modern light
railway (tram) system of Sub-Saharan Africa in the capital, Addis Ababa; or the
Addis–Djibouti railway connecting the landlocked country to the maritime trade
routes of the Gulf of Aden and the Red Sea aiming at improving the country’s port
access. These need to be looked at acknowledging the main features of Ethiopia’s
developmental state, among which there is the construction of large projects, such as
railways, highways, hydroelectric dams, and, more recently, the plan for the
expansion of the capital city, known as the Addis Ababa Master Plan. As of today,
China is one of Ethiopia’s most prominent and dominant partners, drawing upon
decades of cooperation. (TARRÓSY, 2020, p. 15)

No caso da Etiópia, coloca-se que há uma afinidade com o modelo de

desenvolvimento chinês, tornando a parceria popular no país. Ademais, o governo tem

conseguido manejar a questão da “dependência chinesa” por meio da diversificação de seus

aliados, aproximando-se dos Estados do Golfo e da Rússia.
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Na avaliação do autor, o engajamento chinês é bem vindo pelos governos africanos,

uma vez que gera interconectividade no continente e colabora para o seu engajamento no

comércio internacional. Por outro lado, há uma preocupação com os altos níveis da dívida

externa e a falta de coordenação do continente para pensar estratégias conjuntas na

diversificação de parceiros.

Outro ponto a ser discutido é uma possível dependência tecnológica para com a China,

uma vez que a crescente presença de companhias chinesas nos países africanos têm sido alvo

de críticas pela mídia e por locais de que os lucros chineses vêm de trabalhos mal

remunerados, nos quais os trabalhadores africanos ficariam com os piores trabalhos não

havendo, de fato, uma transferência de tecnologias e prejudicando o comércio local.

Assim como coloca Chris Alden (2008) se, por um lado, a presença dos produtos

chineses nas economias africanas podem expor o comércio local a uma quebra devido à

competição, por outro aumenta o nível de consumo e empregos, cabendo às autoridades locais

fiscalizá-los. Além disso, de acordo com Tembe e Xu (2013), a China tem um importante

papel na absorção da produção de commodities africanos e, uma vez que há altos níveis de

financiamento e construção de projetos de infraestrutura, espera-se que as companhias

africanas também possam se beneficiar deste e, com o tempo, competir no mesmo nível com

os produtos chineses. Os autores reconhecem a dificuldade de transferência de tecnologia,

uma vez que esta depende da adaptação e do conhecimento de cada país, mas destacam o

empenho de ambos os lados em investir em iniciativas de intercâmbio cultural e acadêmico

que facilite esse processo  — objetivos presentes, inclusive, nos documentos da FOCAC.

Em suas análises sobre os impactos da construção da Rota da Seda no Leste da África,

Mukwaya e Mold (2018) ressaltaram alguns dos países presentes na região como importantes

parceiros para a China, sendo eles Djibouti, Etiópia, Kenya e Tanzânia (destaca-se a

importância dos portos de Djibouti e a capacidade de produção manufatureira da Etiópia).

Assim como colocou o autor, há um projeto em andamento na região, a Ferrovia de Bitola, a

qual irá conectar os portos de Mombasa e Dar- es-salaam até Kenya, Uganda, Tanzânia e

Rwanda. O autor afirma que, com o engajamento chinês, houve um aumento do desempenho

logístico da região — ainda muito carente de infraestrutura.

Mukwaya e Mold (2018) destacam que a China têm se envolvido e apoiado as

autoridades locais em diversos projetos, e rebate as críticas de que os mesmos são feitos sem

transferência de tecnologia:
From East Africa, the perspective is different. Chinese involvement in the region is
not without its controversies,9 but on the whole Chinese engagement has made a
very visible impact on prospects for development, particularly in the area of
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infrastructure provision. China’s activities in infrastructure are divided fairly evenly
between transport and energy, especially railroads and hydropower (Brautigam and
Hwang, 2016). Table 2 highlights some of the major projects being undertaken in the
region, and the associated financial commitments. It is doubtful whether, in the
absence of Chinese engagement and financing, many of these projects would have
got off the ground, particularly given the apparent reluctance of the IFIs to support
further infrastructure development. (MOLD, 2018, p. 8)

Tais projetos, assim como destacam os autores, têm consequências para o bem estar

social dos países africanos, tais quais geração de emprego, aumento do consumo interno,

aumento no volume de exportações e na geração de produtos industriais — advindas dos

níveis de transferência tecnológica. Os estudos dos autores, como citado acima, estão

concentrados nos países do leste da áfrica e consideram os seguinte modelo de pesquisa:

Global Trade Analysis Project (GTAP) computable general equilibrium (CGE)
model and the new GTAP 10 database to analyse the effects of the China Belt and
Road Initiative (BRI) on welfare and trade in Eastern Africa. We assume that the
BRI will result in a 10 percent decline in trade margin costs on both exports and
imports. Within the parameters estimated in other studies, this represents a quite
conservative modelling assumption.10 We model the reduction in trade margin costs
for imports as a 10% increase in productivity in trade margin services (atd) for
imports and likewise model a reduction in trade margin costs for exports as a 10%
increase in productivity in trade margin services (ats) for exports. The shock is
applied to countries in Eastern Africa that are part of the China BRI and these
include Ethiopia, Kenya, Rwanda, Tanzania and Uganda. The model closure uses the
standard GTAP closure, but adjusted to allow for high levels of un- and
under-employment prevalent in the region, by fixing wages for Ethiopia, Kenya,
Rwanda, Tanzania and Uganda (MUKWAYA e MOLD, 2018, p. 9).

Os resultados de pesquisa demonstram que os ganhos de bem-estar é de cerca de USD

953 milhões de dólares para os consumidores dos países do Leste da África, ainda que sejam

obtidos de forma concentrada — Kenya (40%), Etiópia (27%), e Tanzânia (25%) ficaram com

as maiores fatias. Abaixo, a distribuição dos ganhos em benefícios sociais (milhões de

dólares):

Fonte: Mukwaya e Mold (2018), Modelling the economic impact of the China Belt and

Road Initiative on East Africa, p. 10.
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Estes benefícios, assim como colocam os autores, têm impacto direto no Produto

Interno Bruto (PIB) dos países estudados, influenciado-o positivamente e, a longo prazo,

reduzindo as margens comerciais para as trocas internacionais com relação aos demais países

e alterando a relação de oferta e demanda, assim como levando a uma mudança na produção

industrial.

Ademais, assim como colocado por Maliszewska e Mensbrugghe (2019) em estudo

realizado pelo Banco Mundial, a Rota da Seda pode trazer grandes benefícios ao comércio

internacional, aumentando-o em 0.7% (perspectiva para 2030) além de poder contribuir para a

retirada de 8.7 milhões de pessoas da extrema pobreza e 34 milhões da pobreza moderada.

Segundo as projeções do estudo, embora os benefícios não sejam distribuídos

equitativamente, a execução do projeto pode ter impactos positivos no cenário global a longo

termo, apesar de os países que não compõem o projeto terem chances de sofrer alguma

redução no volume de comércio.

Tais benefícios também valem para o continente africano que, como discutido

anteriormente, não fica passivo perante as mudanças do cenário internacional. Há,

internamente, um esforço para coordenar as alianças internacionais e selecionar os

financiamentos recebidos para balancear as vulnerabilidades sentidas perante o gigante

chinês.

Tomando as análises feitas acima como ponto de partida, é possível analisar as

relações sino-africanas nos termos da Teoria da Interdependência, como colocado no início

desta pesquisa. A princípio, é possível reforçar o que já fora colocado anteriormente: as

relações sino-africanas são assimétricas, com a vantagem do gigante asaático.

Uma vez que a China fornece aos países africanos financiamento e tecnologia para o

desenvolvimento de sua infraestrutura, os países africanos tornam-se mais sensíveis às

mudanças de política externa chinesas — uma vez que os países tomados como referência

contam com os recursos do parceiro para seguir com seu plano de desenvolvimento. Ademais,

a China exerce papel importante para o crescimento da exportação de alguns países africanos

em termos de absorção de sua produção (especialmente para os países que exportam produtos

agrícolas e petróleo); o que configura-se como uma vulnerabilidade, uma vez que o preço e o

fornecimento de commodities são muito voláteis no sistema internacional.

Por outro lado, é importante ressaltar que há uma disputa entre algumas potência por

espaço no continente africano, tais como Estados Unidos, França, Índia e Brasil; o que

configura-se como um ponto sensível para a China, uma vez que os recursos presentes no

continente são importantes para a continuidade de seu desenvolvimento. Ademais,



22

considerando os pontos discutidos em torno da grande estratégia chinesa em retomar o seu

posicionamento como centro do mundo, o continente africano ganha, novamente, relevância

para os planos chineses uma vez que — como dito anteriormente — exercem peso político

nos fóruns multilaterais do sistema internacional devido a grande quantidade de países (cada

um com direito a um voto). Além da dimensão política e econômica, a parceria sino-africana

também tem atingido a dimensão militar, uma vez que a China estabeleceu uma base em

Djibouti, o que indica a tendência de aprofundamento entre a parceria entre ambos os lados.

Pensando pelo lado africano, apesar da assimetria da parceria, é importante ressaltar

que a implementação da Rota da Seda e o Sonho Chinês são planos estratégicos a longo

prazo, o que diminui o risco de uma mudança abrupta na política externa chinesa e contribui

— juntamente com a disputa por influência entre as potências — para que os países africanos

tenham alguma margem de negociação com o parceiro asiático.

Outro ponto sensível para a China são as frequentes disputas internas entre alguns

parceiros, o que dificulta o direcionamento dos investimentos e torna a parceria instável.

Nesse sentido, este torna-se um ponto sensível para ambos os lados — China e África —, uma

vez que dificulta os planos de investimentos e a continuidade dos projetos de

desenvolvimento.

Por fim, a tabela abaixo sintetiza a análise das relações sino-africanas, considerando o

impacto da implementação dos corredores da Nova Rota da Seda:

Forças: Fraquezas:

● Existência de uma relação win-win,
uma vez que foi possível analisar a
presença de ganhos para os dois lados,
sendo eles:

a. Investimentos chineses
impactando positivamente os
países africanos e commodities
africanas contribuindo para o
crescimento chinês;

b. Fortalecimento político de
ambos os lados nos fóruns
multilaterais do sistema
internacional

● Desejo mútuo de estreitar relações e
conexão de um “passado em comum”;

● Avanço no grau de institucionalização
das relações;

● Assimetria das relações
sino-africanas;

● Disputas entre grupos internos
nos países africanos;

● Dificuldade para o repasse de
tecnologia;

● Altos níveis de dívida externa;
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Oportunidades: Ameaças:

● Intercâmbio cultural e tecnológico;

● Expansão para a agenda de segurança;

● Expansão do comércio internacional e
preenchimento de gaps de
investimentos para a viabilização do
comércio;

● Melhoria na infraestrutura dos países
parceiros à implementação dos
corredores.

● Disputas dos grandes players por
influência nos países africanos,
visando seus recursos naturais;

● Rejeição do projetos por parte dos
grandes players;

● Aumento descontrolado da dívida
externa dos países africanos
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5. Conclusão:

Este trabalho teve como objetivo analisar o impacto da implementação da Rota da

Seda para o desenvolvimento e autonomia dos países parceiros no continente Africano. Para

tal, usou-se como referencial teórico as análises de Keohane e Nye (1988), que propuseram

que o sistema internacional fosse analisado a partir de relações de interdependência complexa

— nas quais não há uma hierarquia rígida nas agendas e as relações dos países são

determinadas a partir de suas vulnerabilidades e sensibilidades.

Partindo deste princípio, analisaram-se os principais objetivos chineses para com a

implementação da Rota da Seda, assim como alguns dos impactos que seriam sentidos pelo

sistema internacional e, por fim, os principais desafios à implementação do projeto.

Verificou-se que a OBOR tem um papel central nos planos chineses de retomar o seu lugar de

liderança no sistema internacional, além de ser importante para a manutenção de seu

crescimento; sendo uma ferramenta de articulação dos três principais objetivos do governo

chinês: 1) capacidade econômica (relacionada à capacidade de produção) , 2) suas estratégias

de política externa (relacionada ao fortalecimento de um sistema multipolar, com a narrativa

da criação de uma cooperação de natureza win-win) e 3) suas reservas financeiras.

Nesse sentido, coloca-se que a implementação da OBOR está inserida dentro do Sonho

Chinês de Xi Jinping, sendo uma ferramenta de articulação política e econômica para articular

a criação de um sistema internacional mais favorável a liderança chinesa, tendo impactos

tanto para os níveis de comércio internacional (com aumentos no desempenho logístico) mas

também para a balança de poder mundial (uma vez que rearticula aliados), sendo um projeto

de longo prazo.

Da mesma forma, analisou-se o contexto geral do Renascimento Africano, o qual

marca a reinserção dos países do continente no sistema internacional, marcada pelas disputas

das grandes potências por influência e recursos naturais. No entanto, diferente do que fora no

período colonial, os países africanos têm cada vez mais se articulado para coordenar políticas

externas de desenvolvimento; recuperando-se da década perdida.

A partir deste ponto, verificou-se por meio da revisão bibliográfica que a aproximação

sino-africana está em consonância com o projeto de desenvolvimento de ambos os lados,

havendo um ponto de intersecção entre as narrativas chinesa e africana sobre o passado de

exploração pelas nações ocidentais.
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Destacaram-se os principais rumores em torno da parceria sino-africana, com ênfase

em três hipóteses: parceira (quando há a cooperação win win), colonizadora (quando se

especula que há uma estratégia maior para exercer controle político sobre os territórios

africanos, notadamente com os altos níveis de endividamento) ou competidora (quando os

ganhos africanos são determinados pelo ator chinês, que “saqueia” o continente e quebra as

companhias locais).

A partir das análises dos dados estudados pelos autores de referência, concluiu-se que

há, de fato, uma relação win-win entre ambos, caracterizando a parceria como cooperativa.

Descarta-se a ideia de uma parceria colonizadora pois as características da parceria chinesa,

assim como o contexto africano, impossibilitam uma nova onda colonial. Ademais, não há

evidências de que a China esteja tentando controlar os territórios africanos, como ocorreu no

período colonial.

A ideia de uma china competidora é mais controversa, uma vez que a parceria

sino-africana é assimétrica e o gigante asiático possui vantagem na parceria. Embora haja

discussões da geração de uma dependência tecnológica do continente africano, as análises

feitas demonstram que há de fato uma melhoria na infraestrutura dos países parceiros da

implementação da OBOR.

Por fim, com base na teoria da interdependência, analisaram-se as relações

sino-africanas com ênfase nos principais pontos de sensibilidade e vulnerabilidade de ambos

os lados. Concluiu-se que, embora os países africanos sejam o lado mais vulnerável na

parceria, a China também é sensível a alguns pontos que tangem a sua estratégia de

desenvolvimento a longo termo. Nesta estratégia, o continente africano ocupa lugar

privilegiado para obtenção de recursos e extensão de sua influência na política externa

mundial, tanto no âmbito multilateral quanto no âmbito de segurança, uma vez que há

projetos de cooperação no âmbito militar em curso.
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