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EMPRESAS CHINESES EM AFRICA: FATOS VS SENTIMENTOS
EthicsSA chama ao diálogo entre a Africa e a China em relação as empresas chinesas em Africa

O Instituto de Ética da África do Sul (EthicsSA) lançou uma pesquisa para avaliar as percepções
sobre as empresas chinesas que fazem negócios em 15 países africanos. CEO do Instituto, Deon
Rossouw, diz que a pesquisa tem como objetivo fornecer uma base factual para o diálogo com o
governo chinês e as empresas chinesas sobre o seu envolvimento em África.
"A China tornou-se um dos principais investidores em toda a África e é claro que existem percepções
negativas generalizadas sobre o seu envolvimento", diz o professor Rossouw. "A China é hoje o
maior parceiro comercial da África, e estima-se que os investimentos chineses em África rondam o
agora em 122 milhões dolares por ano. Dada a importância do relacionamento, especialmente para
a África, não podemos confiar em rumores e desinformação, daí a importância desta pesquisa. "
Professor Rossouw diz que é importante reconhecer que a África representa uma percentagem
relativamente pequena do total do investimento estrangeiro da China, cerca de 10 por cento, e ainda
atrai uma quantidade desproporcional de atenção. Muitos acreditam que isso satisfaz à China, uma
vez que isso desvia a atenção dos grandes investimentos que está fazendo na Ásia, Europa e
Estados Unidos.
"É preciso também reconhecer que a China tem um impacto positivo e muito visível na infra-estrutura
da África, com muitos dos grandes projetos em todo o continente financiado por esse país", diz ele.
Vários fatores estão contribuindo para as percepções negativas sobre investimento chinês em África,
Professor Rossouw acredita. O mais importante é, provavelmente, a política chinesa de nãoenvolvimento na política interna de qualquer parceiro comercial, como resultado, a China teve
interações de alto nível com os governos dúbios como Zimbábue e Sudão. Além disso, muitos dos
negócios da China para o acesso de energia, minerais e outros recursos naturais são secretos,
dando margem de suspeita de actos de corrupção.
Há também alegações de que alguns projetos de infraestrutura chinesas são de qualidade inferior, e
que pouca atenção é dada à manutenção contínua.
Na verdade, alguns analistas acham que, embora talvez mais benevolente do que as anteriores
empresas coloniais, os chineses tendem essencialmente exercer um poder neo-colonial apenas para
extrair recursos africanos. Esta percepção é galvanizada alimentada pelas práticas laborais e de
responsabilidade social corporativa gerais de muitas empresas chinesas, que refletem as práticas
prevalecentes na China Continental, não estando em conformidade com a s normas ocidentais.
O governo chinês está atualmente envolvida na elaboração da legislação que visa orientar seus
investimentos estrangeiros. Esta é provavelmente uma indicação de que ele está apercebido de
como essas percepções negativas podem afetar os investimentos estrangeiros em curso. Muitos
chineses acreditam que a negatividade em torno das suas actividades em África se espalharam pela
mídia ocidental, devido à ameaça da China aos interesses ocidentais.
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"A pesquisa que estamos lançando hoje vai ajudar-nos a ver a situação para além das as
impressões, por determinar o que os próprios africanos pensam sobre o impacto da China nas suas
economias e comunidades, e a realidade do ambiente de trabalho nas empresas chinesas e as
práticas ambientais. ", diz o professor Rossouw. "EthicsSA pretende utilizar os resultados da
pesquisa, juntamente com uma revisão da literatura de apoio, para iniciar um processo de diálogo
com o governo chinês e as empresas chinesas ativas em África".
A pesquisa estará aberta à cidadãos dos 15 países participantes, e podem ser achada no
https://g3research.co.za/index.php/257173.
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The Ethics Institute of South Africa (EthicsSA) is a non-profit, public benefit organisation.EthicsSA offers a wide
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the professions. These include:
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