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RESUMO 

 

 

MABUCANHANE, Nelson Laura. Cooperação e Investimento Direto Estrangeiro dos 
BRICS em Moçambique: Análise dos Padrões de Comportamentos (2000 – 2014). 2018. 387 f. 

Tese (Doutorado em Políticas Públicas). Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio 

de Janeiro, Rio de Janeiro, 2018. 

 

Com o objetivo de compreender o modelo como estão se processando as relações de 

cooperação e de investimento direto entre Moçambique e cada um dos países dos BRICS (Brasil, 

Rússia, Índia, China e África do Sul) foi produzida a presente tese. A pergunta de orientação foi 

como estão se processando as relações de cooperação e de investimento direto entre Moçambique 

com cada um dos países dos BRICS? A hipótese de investigação aponta que apesar de as novas 

dinâmicas de cooperação entre Moçambique e cada um dos países dos BRICS apresentarem 

tendências de tornar Moçambique menos dependente da ajuda externa, o que precisa agora, é 

uma política nacionalista de recepção de doações e Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE) que 

cumpra pelo menos cinco aspectos: pagar impostos, gerar novos empregos, criar o encadeamento 

doméstico produtivo, permitir a participação de capitais financeiros de Moçambique nos 

empreendimentos e diversificação das exportações. A busca de evidência empírica para sustentar 

esta teoria, baseou-se em duas abordagens metodológicas, nomeadamente: qualitativa e 

quantitativa. O materialismo histórico, a revisão da literatura e análise documental foram 

igualmente empregues nesta tese. A teoria da dependência, o institucionalismo histórico e o 

estruturalismo foram aplicados como os principais instrumentos analíticos. A partir deste 

percurso metodológico e do quadro teórico de eleição, a tese chegou a conclusões mistas. Se por 

um lado, os indicadores de cooperação tendem a apresentar novos modelos de relacionamento 

que a tese os assume como os que poderão reduzir a dependência de Moçambique à ajuda 

externa, por outro lado, o investimento direto dos BRICS visualiza de forma diversificada que 

não é equidistante do padrão neoliberal. Todavia, a variabilidade do emprego é explicada pela 

variação do investimento direto dos BRICS e existe um modelo estatístico significativo.  

 

Palavras-Chave: Cooperação. Investimento Direto Estrangeiro. BRICS. Padrões de 

Comportamentos. 



ABSTRACT 

 

 

MABUCANHANE, Nelson Laura. Cooperation and Foreign Direct Investment of BRICS in 

Mozambique: Standards Behaviours Analysis (2000 – 2014). 2018. 387 f. Tese (Doutorado em 

Políticas Públicas). Faculdade de Educação, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

In order to understand the model how the cooperation and direct investment between 

Mozambique and each of the BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) countries are 

processing, has been produced this thesis. The orientation question was how the cooperation and 

direct investment relations between Mozambique and each of the BRICS countries are taking 

place? The research hypothesis points out that although the new cooperation dynamics between 

Mozambique and each of the BRICS countries show a tendencies to make Mozambique less 

dependent on foreign aid, what it needs now, is a nationalist policy of receiving foreign aid and 

Foreign Direct Investments (FDI) that complies, at least five aspects: paying taxes, generating 

new jobs, creating the productive domestic chain, allowing the participation of Mozambican 

financial capital in the enterprises and diversification of exports. The empirical evidence to 

support this theory was based on two methodological approaches, namely: qualitative and 

quantitative. The historical materialism, literature review and documentary analysis were also, 

employed in this thesis. The dependency theory, historical institutionalism and structuralism were 

applied as the main analytical tools. From this methodological path with the theoretical 

framework, this thesis was able to find out mixed conclusions. If, on the one hand, the 

cooperation indicators tend to present news models of relationship that the thesis assumes as the 

ones that could reduce Mozambique's dependence on foreign aid, on the other hand, the BRICS 

direct investment indicators show in a diversified ways that is not equidistant from the neoliberal 

pattern. However, the variation of the jobs is explained by the variation of FDI and exist a 

significant statistic model. 

 

Keywords: Cooperation. Foreign Direct Investment. BRICS. Standards Behaviors. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Moçambique tornou-se independente do colonialismo português a 25 de junho de 1975, 

como resultado de 10 anos de Luta Armada de Libertação Nacional (LALN). Em 1976, o país 

viu-se envolvido numa sangrenta guerra que durou 16 anos e que opunha o Governo da 

República de Moçambique e a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), o atual maior 

partido da oposição. No mesmo período, assistia-se a drástica redução dos apoios da Rússia, 

China e dos países do Leste europeu e a crise da dívida pública ia se agravando. Estas 

adversidades colocaram o país numa situação dramática, ou seja, sem recursos financeiros, nem 

alimentos, medicamentos e até material bélico. Escolas, unidades sanitárias, infraestruturas 

econômicas e sociais foram destruídas durante a guerra dos 16 anos e mais de um milhão de 

mortos e tantos deslocados e refugiados nos países vizinhos. Foi no contexto da catástrofe 

humanitária gerada, por um lado pela guerra dos 16 anos, e por outro lado, pela prolongada seca, 

alternada também, por cheias e a crise da dívida que Moçambique, sob as diretrizes do IV 

Congresso da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) em 1983, abandonou o 

marxismo-leninismo e aderiu em 1984 às instituições da Breton Woods, em especial, Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM). É nestas instituições que Moçambique, 

como país de baixa renda passou a receber a ajuda externa, assistência técnica e financeira, e a 

partir dos anos 90, iniciou igualmente o recebimento do Investimento Direto Estrangeiro (IDE).  

A adesão de Moçambique às Instituições da Bretton Woods (IBW) como membro com 

direitos e deveres, significou mudanças profundas, sobretudo na estrutura econômica e política. 

Tais mudanças tinham caráter obrigatório, dado que sem elas Moçambique não teria recebido 

ajuda daquelas instituições multilaterais. Trata-se, por um lado, do salto, do centralismo 

econômico para a economia do mercado – liberalizada, portanto, e por outro lado, do 

monopartidarismo ao multipartidarismo. Assim, as mudanças do modelo econômico e político 

dos anos 80 e 90, respectivamente, consubstanciaram as políticas de reajustamento econômico e 

reconstrução nacional após a guerra dos 16 anos (1976 – 1992) em Moçambique, permitiram o 

aumento do fluxo de capitais estrangeiros. Tal fluxo foi caracterizado por doações, ajuda externa, 

assistência técnica e financeira, perdão da dívida e Investimento Direto Estrangeiro (IDE). Como 

consequência dessas mudanças e do fluxo de capitais financeiros, o país registrou uma relativa 
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estabilidade social, política e econômica. De acordo com Awortwi (2008, p. 3) citando a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OECD) nos anos 90 a Assistência 

Oficial ao Desenvolvimento (ODA) de Moçambique “[...] passou de cerca de US$ 10.9 bilhões 

subdivididos em aproximadamente, 60% de donativos, 20% de empréstimos e 20% de assistência 

técnica, incluindo o cancelamento da dívida externa”. O autor continua apontando que em 2004 a 

ODA líquida ascendeu a cerca de US$ 1.2 bilhão correspondendo a 23.6% da receita nacional, 

com uma média de 58 dólares por habitante, o dobro da média africana que era de 26 dólares. À 

semelhança de Awortwi (2008), Novunga (2008, p. 39) não só acredita que Moçambique é um 

dos maiores receptores de ajuda externa em África, como também, mostra que “a ajuda externa 

passou de US$ 360 milhões em 1985, para US$ 1.1 bilhão na era de reconstrução nacional, no 

pós-guerra dos 16 anos, especificamente, entre 1991 e 1996”.  

De fato, o relatório da Direção de Cooperação Internacional (atual Direção de 

Cooperação) do Ministério da Economia e Finanças (MEF) de 2013, mostra o quão o fluxo da 

ajuda externa em Moçambique é significativo desde os anos 701. O mesmo relatório subdivide 

em cinco, os principais períodos de ajuda externa no país, nomeadamente: i) 1975 – 1982 

períodos pós-independência, no qual a ajuda externa vinha do bloco Leste e dos países Nórdicos, 

Não-Alinhados; ii) 1983 – 1992 – período de conflito armado e mudança para economia do 

mercado; iii) 1992 – 1996 – período de Acordo de Paz e primeiras eleições multipartidárias; iv) 

1996 – 2002 – período de reconstrução das infraestruturas, e; v) 2002 – 2012, período de 

fortalecimento dos processos do Governo. 

Dos cinco períodos acima referenciados, percebe-se que o recorte temporal (2000 – 2014) 

desta tese, se enquadra nos dois últimos períodos indicados pelo relatório do MEF (2013), ainda 

que seus dados se refiram à ajuda dos países ocidentais, enquanto o foco desta tese é aos países 

dos Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul (BRICS)2. 

                                                 
1O Apoio Programático consiste em Apoio Geral ao Orçamento (AGO), Fundos Comuns e outros Programas, para 

além de projetos e apoio aos governos provinciais. A Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) ou Ajuda Pública 

ao Desenvolvimento (APD) caracterizam-se, de acordo com o relatório da Direção de Cooperação Internacional do 

Ministério da Economia e Finanças de 2013, por serem providenciados ao setor público e ter como principal 

objetivo a promoção do desenvolvimento económico e bem-estar. Em termos financeiros são fundos concessionais 

e caso sejam empréstimos, tem 35% que é uma doação. Esta doação é consubstanciada não só pela Lei nacional de 

Orçamento, como também, por convenção dos países da OECD. 

2O termo foi inicialmente criado com o acrônimo – BRIC – diretamente relacionado ao nome dos países emergentes 

Brasil, Rússia, Índia e China, cujo agrupamento efetivo, na forma de uma associação informal, foi oficializado em 

2006. Desde a criação do termo, tais países, como conjunto, passaram a ser referidos como “os BRICs”. A letra “s” 

minúscula apenas designando a passagem do termo para o plural. Com a agregação da África do Sul, em 2011, a 
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Como se pode notar nos períodos acima indicados, Moçambique exibe uma trajetória 

histórica de relacionamento com os países do mundo, cujo denominador comum é a sua aflição 

política e econômica que vai gerando dependência externa. Moçambique esteve aflito durante a 

luta contra o colonialismo português e a Rússia, a China, os países do Leste europeu e demais, 

apoiaram e igualmente se encontrou numa situação de agonia durante a guerra dos 16 anos. 

Atualmente está ansioso não só com os problemas sociais e econômicos, mas também, com os 

focos ciclos de instabilidade política pós-eleitoral. Deste modo, a dependência de trajetória de 

Moçambique caracteriza-se pela incapacidade de o Estado funcionar plenamente sem ajuda 

externa. O que explica a decisão dos doadores de apoiar diretamente o Orçamento do Estado, 

desde 2000. Trata-se de injeções financeiras diretas ao Orçamento do Estado que é efetivada 

pelos doadores, em especial, o grupo dos 193 países, desde 2009, como resultado da assinatura do 

segundo memorando de entendimento, com o objetivo de apoiar diretamente o Orçamento do 

Estado moçambicano. 

                                                                                                                                                              
letra “S”, em maiúsculo, relacionada à grafia em língua inglesa do nome deste país (South Africa) que foi 

incorporada ao termo, cuja grafia passa a ser BRICS. Como exposto anteriormente, a literatura conceitual sobre a 

sigla BRICS toma a associação das letras iniciais dos cinco países (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) 

para designar os mercados econômicos emergentes. Todavia, tal nomenclatura varia de autor para autor. Lima e 

Hirst (2009), por exemplo, lançam uma infinidade de termos para definir esses países, como, por exemplo, 

potências médias; países intermediários; potências regionais e emergentes. Esses termos pretendem, na verdade, 

expressar algo de econômico que diferencia esses países dos demais do Terceiro Mundo ou do hemisfério Sul. Esta 

tese não foge a regra, muitas vezes usa o acrônimo BRICS como sinônimo de economias ou mercados econômicos 

emergentes, países em via de desenvolvimento ou em desenvolvimento. Todavia, antes da emergência destes 

países, ou melhor, antes de o Grupo Econômico Goldman Sachs cunhar o termo BRICS em 2001 e publicar o seu 

estudo a classificação dominante apontava para países do Primeiro Mundo e países do Terceiro Mundo. Existem 

várias ideologias sobre estas terminologias, mas o importante é que Primeiro e Terceiro mundo está associado à 

transição industrial ou desenvolvimento. Adicionalmente e embora geograficamente problemático, se usa o 

hemisfério Norte e Sul para aplicar na ideologia política e econômica para designar países ricos (Norte) e pobres 

(Sul). Assim, sempre que esta tese se referir a países do Primeiro Mundo está indicando os do G7 + Rússia (EUA, 

França, Reino Unido da Grã-Bretanha, Alemanha, Itália, Japão e Canadá), os mais ricos do hemisfério Norte. Os 

países emergentes são todos aqueles que estão em via e/ou em desenvolvimento que apesar de fazerem parte do 

Terceiro Mundo representam escala intermédia em termos de industrialização. O termo países pobres, se refere 

sempre a tosos os países do hemisfério Sul, pobres. Em alguns casos esses países são tratados como em via de 

desenvolvimento, mas não se deve entender como se de emergentes ou em transição se se tratasse. Os termos 

Ocidente e Oriente são igualmente ideológicos para designar os países do Primeiro Mundo e do Terceiro Mundo. 

Existe ainda o em falência ideológica o termo Segundo Mundo que no contexto da Guerra Fria se referia a URSS e 

o seu aliado transitado para Primeiro Mundo Japão. 

3Os doadores que compõem o G19 em Moçambique e os respectivos pesos em 2013 são: Banco Mundial (20%), 

Suécia (7%), DFID (6%), União Europeia (6%), Canadá (5%), Portugal (3%), Alemanha (3%), Países Baixos 

(3%), BAD (3%), Irlanda (3%), Dinamarca (3%), Noruega (2%), França (2%), Suíça (2%), Finlândia (2%), Itália 

(1%), Espanha (1%), Bélgica (1%) e Áustria (0,2%). Para além do G19 cujo peso conjunto é de 70%, estão 

também, Estados Unidos (27%), Nações Unidas (3%) - MA, com o peso conjunto de 30% do total. Nota que o peso 

da contribuição quase que muda anualmente em função do esforço de cada doador. 
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Em termos substanciais, os mapas e relatórios de vários anos da Direção de Cooperação 

do Ministério da Economia e Finanças (MEF), mostram que o fluxo de ajuda financeira a 

Moçambique pelo Grupo dos 19 (G19) países doadores e também dos Estados Unidos e Nações 

Unidas, aumentou 55.7% entre 2005 e 2014. Enquanto que o apoio programático quase que 

duplicou ao sair de US$ 478.6 milhões em 2006 para US$ 779.4 milhões em 2014. O 

financiamento aos governos provinciais que inicia em 2013 reduziu quase que à metade em 2014, 

pois saiu dos US$ 12.2 milhões para 6.2 milhões de dólares norte-americanos. Os mapas e 

relatórios da mesma direção indicam que em 2013, 53% dos desembolsos foram direcionados ao 

apoio de programas de desenvolvimento e os restantes 47% foram canalizados para o Apoio 

Geral ao Orçamento do Estado, programas setoriais, apoio ao orçamento provincial, entre outros. 

No nível das ajudas às organizações Não-Governamentais (ONG´s), nota-se nos mesmos mapas e 

no mesmo relatório, que as ONG´s internacionais concentraram 54% do total do apoio. Sendo 

que o apoio ao setor privado, às ONG´s nacionais e a outros programas e Ajuda Oficial ao 

Desenvolvimento está abaixo das ONG´s internacionais. 

Como resultado da ajuda externa, das políticas macroeconômicas as instituições 

multilaterais como FMI (2007, 2008 e 2013) e o BM (1996 e 2014), citados por Castel-Branco 

(2015, p.157) elogiaram Moçambique pelo seu desempenho econômico em tempo de crise e que 

por isso mesmo, “foi capaz de contornar e evitar os principais efeitos da crise de 2008 a 2009” 

pese embora, a situação moçambicana se tenha agravado desde 2016 e, o Banco de Moçambique 

prevê uma situação caótica em 2018. O agravamento da crise financeira em Moçambique é 

associado a vários fatores, desde a suspensão do financiamento ao Orçamento do Estado pelo 

G19, como forma de exigir o esclarecimento e responsabilização dos atores das dívidas ocultas, 

equivalentes a US$ 2 bilhões. Para, além disso, a estrutura econômica moçambicana é vulnerável 

ao grande capital, às adversidades naturais como cheias e secas cíclicas que fustigaram o país 

principalmente no início de 2015 e ainda a insurreição armada (2013 – 2017), opondo a Renamo 

e o Governo. 

Retomando a questão do desempenho da economia moçambicana, Castel-Branco (2015) 

indica que o FMI e BM apontam que o crescimento médio de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) 

durante as duas últimas décadas é um dos fatores de sucesso de Moçambique. Esta média de 

crescimento econômico de Moçambique é considerada quase o dobro da média da África 

Subsaariana, no mesmo período. A fonte indica igualmente que a taxa de inflação, medida pelo 
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Índice de Preço ao Consumidor (IPC), diminuiu em 20 anos, de 50% para 8% e tendo 

permanecido em 7% ao ano na última década. Por sua vez, o Investimento Direto Estrangeiro 

(IDE) partiu de quase zero em 1990, para US$ 5 bilhões em 2013, fato que colocou Moçambique 

entre os principais destinos do IDE à África. Este fato, de acordo com a fonte, fez com que o 

fluxo do IDE fosse maior que o da ajuda externa. Sobre o impacto do crescimento econômico, do 

investimento direto estrangeiro e demais fatores no bem-estar social, Castel-Branco (2015) 

aponta que a pobreza, medida pela população que vive abaixo da linha da pobreza, diminuiu de 

69% em 1996 para 54% em 2003.  

Na mesma perspectiva, De Morais (2014, p.64), afirma que “nas últimas duas décadas 

Moçambique registrou crescimento econômico consistente do PIB e de elevados volumes de 

ajuda externa inferior ao investimento direto estrangeiro”. Porém, para a autora, Moçambique 

emerge como um notável exemplo das limitações de um padrão de crescimento extrativo e, 

portanto, incapaz de reduzir a pobreza. A autora continua apontando que desde 1993, um ano 

depois do fim da sangrenta guerra dos 16 anos, até 2012, a média de crescimento de PIB tem sido 

de cerca de 8% ao ano – um dos mais rápidos de África, atrás apenas dos poucos países 

exportadores de petróleo. “As taxas de crescimento têm sido especialmente estáveis nas últimas 

duas décadas, a expansão real do PIB nunca ficou abaixo de 6%” IMF (2013 apud De Morais, 

2014, p.64). Por seu turno, os investimentos diretos estrangeiros (IDE) explodiram de US$ 427 

milhões em 2007 para US$ 5.2 bilhões em 2012 e superaram, pela primeira vez, o índice de ajuda 

externa. Embora experenciando crescimento macroeconômico consistente, os níveis de pobreza 

extrema não têm se reduzido e Moçambique continua sendo classificado como um dos países 

mais pobres do mundo. A este respeito, a autora mostra que após um declínio entre 1996/97 a 

2002/03, dos níveis de pobreza, segundo a linha nacional, passaram de 54.1% da população em 

2002/03 para 54.7% em 2008/09. A desnutrição infantil crônica, também, mostrou a mesma 

tendência crescente, pois, de acordo com o extinto Ministério de Planificação e Desenvolvimento 

(MPD) (2010 apud De Morais, 2014) aumentou de 5.1% em 2002/03 para 6.6% em 2008/09.  

Os resultados do relatório final do Inquérito ao Orçamento Familiar – IOF 2014/2015 do 

INE (2015), sobre o bem-estar dos agregados familiares, apontam que em média os agregados 

familiares residentes em Moçambique, gastam cerca de US$ 2004 por mês. Considerando a média 

                                                 
4Foi considerada a taxa média de câmbio de 38.3 meticais (moeda moçambicana) por um dólar norte-americano, com 

base no Anuário Estatístico do INE (2015). 
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de cinco pessoas por agregado familiar e desta forma o INE (2015) conclui que cada membro do 

agregado familiar, gasta, por mês aproximadamente US$ 40. Em termos comparativos, as áreas 

urbanas apresentam gastos familiares bem acima da média com cerca de 300 dólares norte-

americanos por mês e por agregado familiar, enquanto que a área rural com cerca de US$ 100. A 

tabela 1, no segundo capítulo desta tese, mostra a tímida evolução de alguns indicadores sociais 

em Moçambique, o que se coloca como evidência empírica da persistência da pobreza, apesar do 

fluxo de capitais financeiros internacionais. Porém, o fluxo de capitais financeiros internacionais, 

não deve ser interpretado como o único fator para engendrar o desenvolvimento, pois este 

depende da estrutura econômica interna de recepção de tais capitais e do contexto internacional. 

Estes resultados do INE foram tornados públicos numa altura em que, como indica Castel-

Branco (2015), emergiam em Moçambique, debates sobre a real consistência de redução da 

pobreza, principalmente entre 2004 a 2010. Esses debates são consequência das constatações de 

que o número real de pobres havia aumentado em dois milhões, o que explica as dúvidas sobre o 

poder inclusivo do crescimento econômico. Para o mesmo autor, os níveis de pobreza 

permaneceram estáveis e com tendência crescente, isto é, acima de 54% e por sua vez, as 

desigualdades medidas pelo Índice de Gini de 0.42, que na sua essência, mede a distribuição do 

rendimento nominal, apesar de elevadas, permaneceram estáveis. Isto acontece numa altura em 

que o PIB real, quadruplicou ao longo das duas décadas e o PIB per capita aumentou 2.6 vezes a 

uma taxa média de 4.9%. 

Porém, em teoria o investimento direto estrangeiro é considerado um grande potencial 

para o crescimento econômico, geração de empregos com qualidade, transferência de tecnologia 

e é um veículo para a transformação da economia doméstica. Castel-Branco (2015) mostra que 

benefícios não são automáticos, dependem das políticas econômicas domésticas, ou seja, que 

sejam capazes de maximizar o potencial gerado pelo investimento direto estrangeiro e, 

adicionalmente, pela ajuda externa para gerar efeitos positivos nas populações necessitadas. 

Depoimentos de Dom Manuel5 entrevistado por Hanlon (1997) confirma a dicotomia 

entre o fluxo de capitais financeiros externos, o crescimento econômico e o aumento da pobreza 

absoluta em Moçambique. Hanlon (1997, p.1), indica, por exemplo, que “Moçambique passou de 

um colonialismo para outro ainda mais forte, que é o colonialismo econômico”. O autor continua 

                                                 
5Dom Manuel Vieira Pinto é de acordo com Hanlon (1997), Bispo da Igreja Católica em Nampula, província 

nortenha de Moçambique. 
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apontando como os principais males de Moçambique o Banco Mundial (BM) e o Fundo 

Monetário Internacional (FMI), que de acordo com a Revista da Igreja Católica, citada por 

Hanlon (1997), são os verdadeiros donos da África em geral e de Moçambique em particular. 

Hanlon (1997) afirma que em Moçambique os funcionários do BM e do FMI e do Banco 

Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) têm mais poder do que qualquer 

moçambicano, incluindo o Presidente da República. Esta situação é explicitada por Boron (2002) 

que considera como as principais funções dos presidentes dos países do Terceiro Mundo, a 

administração da miséria e obtenção de empréstimos nos Estados Unidos da América (EUA) e 

nas organizações bilaterais e multilaterais. De fato, a trajetória histórica de Moçambique consiste 

nesta ação e não é por acaso que Dom Manuel citado por Hanlon (1997) afirma que o objetivo 

das Instituições da Bretton Woods (IBW) em África, é implantar o neocolonialismo e tornar as 

pessoas africanas famintas e os Estados nacionais escravos econômicos do sistema neoliberal. Já 

Victória Ginja outra entrevistada de Hanlon (1997, p.4) aponta que a pobreza está a aumentar 

desde o fim da guerra dos 16 anos e o próprio BM (1995) admite isso, ao afirmar que “não houve 

nenhuma melhoria significativa das condições nutricionais nas áreas rurais apesar da paz” de 

1992. O autor continua indicando que o salário mínimo está cada vez mais a declinar, pois saiu 

do equivalente 30 dólares norte-americanos em 1991 para US$ 13 em 1994.  

A partir dos dados acima apresentados é possível questionar se o adiamento da transição 

ou transformação do crescimento econômico em desenvolvimento social está ou não associado à 

entrada dos BRICS em Moçambique como novos doadores e investidores diretos? Como será 

visto mais adiante nesta tese, os BRICS são acusados de constituir um risco para o 

desenvolvimento sustentável e saudável de África em geral e de Moçambique em particular.  

É assim que Nipassa (2009, p.1) afirma que “contra todas as expectativas de bom senso, à 

medida que o tempo passa, a ajuda externa tem aumentado as condições de vida da maioria dos 

moçambicanos não melhora, a pobreza impera e a dependência externa de Moçambique 

recrudesce”. A alta dependência gera maiores níveis de subserviência do Estado moçambicano 

em relação aos doadores. De fato, estudos internacionais especializados e/ou interessados pelo 

exame da relação entre a ajuda externa e o desenvolvimento social a nível mundial, têm sido 

produzidos e a principal característica desses estudos é contradição dos seus resultados. Assim, é 

possível identificar analiticamente, duas correntes de pensamento sobre o impacto da ajuda 

externa no bem-estar das populações, a keynesiana e monetarista. Esta tese considera a linha 
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keynesiana como a de autores críticos e com certo cepticismo quanto ao poder da ajuda externa 

para reduzir a pobreza absoluta. Desses autores, há que destacar, por exemplo, Oya e Pons-

Vignon (2010), Tarp (2009), Roodman (2008) (apud Oya e Pons-Vignon, 2010), Moyo (2009) 

(apud Tarp, 2009, p. 1) e Novunga (2008) que associam a pobreza absoluta e a dependência 

externa dos países do Terceiro Mundo às avultadas injeções de capitais financeiras e outras 

formas de assistência técnica. O posicionamento dominante destes autores é de que a ajuda 

externa, devia ser reduzida e em alguns casos devia ser extinta. Autores como Dichter (2005) e 

Easterly (2001, 2003, 2005 e 2006) (apud Tarp, 2006, p.1) consideram a ajuda externa como “[...] 

desperdício de recursos e desastre incapaz de comprar o crescimento econômico e 

desenvolvimento social”. Estudos realizados por Bräutigam (1999 e 2004), por exemplo, 

mostram que nos anos 80, mais de 13 países da África Subsaariana (ASS), incluindo 

Moçambique, eram incapazes de realizar as funções básicas do governo sem ajuda externa. Nos 

anos 90, o número de países dependentes da ajuda passou para 30 e mais de 21 destes receberam 

ajuda por mais de 10 anos. Em situações mais extremas, e de acordo com a fonte, países como 

Malavi, Gana, Zâmbia e Moçambique a dependência externa ascendia a 40% do PIB e até finais 

dos anos 90 alguns países chegaram a receber mais de metade do seu PIB. 

Por seu turno, os monetaristas consideram a ajuda externa como poderosa para engendrar 

o desenvolvimento.  O otimismo desta corrente quanto à ajuda externa para acabar com a pobreza 

está associado ao seu aporte teórico associado à conjuntura da economia de desenvolvimento. 

Autores como, por exemplo, Rosenstein-Rodan (1943), Nurkse (1952/3), Hirschman (1958); 

Myrdal (1957); Perroux (1955); Lewis (1954/5), Rostow (1956/60), Friedman (1957), Sachs 

(2005) defendem que a pobreza nos países do Terceiro Mundo é consequência direta da escassez 

de recursos financeiros. Trata-se como se vê de um reducionismo dos complexos fatores da 

pobreza aos aspectos monetários. O argumento destes autores se apoia em algumas evidências 

históricas de sucesso. Por exemplo, Oya e Pons-Vignon (2010), Tarp (2006 e 2009), Moss, 

Pettersson e Van Walle (2006) e Bräutigam (1999, 2004 e 2009), Banco Mundial (BM), Fundo 

Monetário Internacional (FMI), Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento 

(OCED) citam de forma recorrente, os casos isolados como, Coréia do Sul, Taiwan, Tailândia, 

Malásia, Botsuana e Maurícias como países que emergiram ao desenvolvimento graças à ajuda 

externa. Na mesma perspectiva, o relatório da ActionAid, intitulado “Real Aid Ending Aid 

Dependency” de 2011 apresenta experiências de sucesso da ajuda em 7 países, nomeadamente: 
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Nepal, Serra Leoa, Tanzânia, Bolívia, Bangladesh, Ruanda e Gana. Aliás, o estudo do Banco 

Mundial de 2011 após análise estatística dos indicadores de desempenho da ajuda externa em 

vários países do Terceiro Mundo, entrevistado os grupos beneficiários e membros de governos, 

feito exame de variados tipos de evidências como programas, projetos, chegou às mesmas 

conclusões de que a assistência externa é efetivamente um verdadeiro instrumento para redução 

da pobreza nos países periféricos.  

Para esta tese, o que deve ser entendido nos resultados dos monetaristas é que eles são 

relativos a programas e projetos específicos e não ao desenvolvimento social como um todo, 

sobretudo nos países ora citados, como por exemplo, Nepal, Serra Leoa, Tanzânia, Bolívia, 

Bangladesh, entre outros, que continuam pobres mesmo com injeção de ajuda externa. Assim, a 

diferença dos resultados entre os keynesianos e os monetaristas pode ser associada, não como 

uma questão do poder da ajuda externa para erradicar a pobreza absoluta, nos atuais moldes como 

está sendo canalizada a ajuda, mas sim, com um problema metodológico do âmbito da avaliação 

dos projetos e programas nos diferentes países. Enquanto os monetaristas avaliam programas 

específicos, os keynesianos focalizam o efeito da ajuda sobre o desenvolvimento social em geral. 

Os keynesianos acertam no seu modelo de avaliação, dado que o conceito assumido pelos 

teóricos da economia do desenvolvimento é exatamente o de erradicar a pobreza absoluta, através 

da injeção de recursos financeiros. E por isso, não faz sentido, basear a avaliação do impacto da 

ajuda externa em isolados projetos implementados em alguns países. 

Esta tese não pretende entrar profundamente neste debate sobre a relação de 

proporcionalidade inversa entre o crescimento econômico, as doações, a assistência técnica e 

financeira e os investimentos diretos com o bem-estar da população, mas sim, a partir desta 

experiência estudar a novidade para Moçambique como consequência da emergência dos novos 

doadores e/ou investidores.  O mesmo que dizer, mais do que analisar profundamente a relação 

entre ajuda externa e o bem-estar dos moçambicanos, a partir do fluxo de capitais estrangeiros 

ocidentais, esta tese, estuda as doações e os investimentos diretos a partir de cada um dos países 

dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) em Moçambique. A questão básica é o 

que os BRICS trazem de novo, como doadores e investidores diretos em Moçambique? Como se 

sabe, os BRICS não só representam os maiores mercados econômicos do mundo, como também, 

estão em processo de transição, isto é, de recipientes da ajuda externa a doadores e investidores. 

Moçambique é um dos exemplos no mundo que ressente a presença de cada um dos países dos 
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BRICS em termos de investimentos diretos e, sobretudo, no nível de donativos e assistência 

técnica e financeira.  

Esta presença dos BRICS como doadores e/ou investidores, em Moçambique em 

particular e no mundo em geral, tem sido objeto de acesos e controversos debates. Para alguns 

autores, como por exemplo, Chichava (2010), Southall e Merlber (2009), Brautingam (2009), 

Gracia, Kato e Fontes (2012), Inoue e Vaz (2013) ainda que não sejam todos apologistas do 

pensamento dominante ocidental, consideram que os BRICS são maus doadores e/ou investidores 

e constituem um risco, pois, limita o desenvolvimento sustentável e saudável de África. Desta 

forma, a expansão econômica dos BRICS pelo mundo em geral e em África em particular, é 

vista, por um lado, como sendo a reedição do modelo imperialista colonial e neoliberal. E por 

outro lado, fator para fazer recuar a democracia em África e aumentar a corrupção, através de 

injeção de apoios financeiros aos governos ditatoriais. 

Por seu turno, autores como Gracia (2016) e Mabucanhane (2014) consideram a 

emergência dos BRICS como uma contra hegemonia às potências centrais, por pleitearem as 

reformas das instituições financeiras multilaterais através da criação de novas instituições 

financeiras. Mabucanhane (2014, p.22), por exemplo, conclui que “a hegemonia norte-americana 

está em queda em função das transformações históricas, políticas e econômicas globais que o 

mundo vem conhecendo desde os anos 90 e por isso, os BRICS são potenciais candidatos para 

liderar o mundo”. Para Fingermann (2014) a emergência da cooperação Sul-Sul (horizontal) que 

é largamente dinamizada pelos países dos BRICS, aparece como contraponto ao longínquo e 

fracassado modelo de cooperação Norte-Sul (vertical). Na mesma perspectiva, Mabucanhane 

(2015), considera que foi graças à demanda da matéria-prima, sobretudo pela China que a 

economia africana cresceu em 2014, 3.9% contra os 3.5% de 2013, estando apena abaixo das 

economias emergentes que cresceram 4.4%. Na África Austral a economia moçambicana com 

um crescimento médio de 7.5% desde os anos 90, tem sido alavanca do crescimento da região, ao 

lado de Angola, Botsuana, República Democrática do Congo e Tanzânia, mesmo com a presença 

de capitais financeiros dos BRICS. Para, além disso, líderes políticos africanos, como por 

exemplo, o ex-presidente moçambicano, Armando Emilio Guebuza, com base em evidências 

históricas, é citado por Chichava (2010, p.338) afirmando que “[...] já nessa altura da luta contra 

o colonialismo alguns países ocidentais acusavam a China de estar explorando o seu sistema 

comunista, mas nós já sabíamos que não passava de uma acusação infundada”. De fato, a 
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participação chinesa na luta de libertação de Moçambique foi decisiva. Aliás, foi graças ao apoio 

bélico da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) e da China que a maioria dos 

países do Terceiro Mundo alcançou as suas independências. Não obstante estes argumentos e 

evidências a questão fundamental de Scerri (2014), persiste, e será objeto de análise nesta tese, a 

que indaga sobre se o fenômeno BRICS constitui ou se assume a possibilidade de ruptura na 

evolução global do sistema de inovação ou se representa a emergência de nova variedade de 

capitalismo com alto nível de estruturação dentro da mesma ordem mundial dominante 

(capitalismo). 

Castel-Branco (2011) faz perceber que tanto os autores da linha kenysiana, contrários à 

ajuda externa, assim como, os monetaristas, os pró-ajuda e os países recipientes da ajuda, todos 

coincidem nos objetivos, dado que através de diferentes formas de análise e procedimentos 

anseiam alcançar o desenvolvimento dos países recipientes.  

Na mesma perspectiva e pela primeira vez, os documentos internacionais norteadores da 

ajuda externa, a Agenda para Ação de Accra (AAA) de 2008, por exemplo, reconheceu de forma 

explicita o papel da cooperação Sul-Sul, “[...] definindo-a e salientando a sua complementaridade 

com a cooperação Norte-Sul” (DCI-MEF, 2013, p.11)6. Adicionalmente e de acordo com 

Fingermann (2014), a Conferência de Nairóbi, realizada em dezembro de 2009, sob a égide do 

Alto Comissariado das Nações Unidas em Cooperação Sul-Sul de forma manifesta salientou a 

importância da participação dos países do Sul nos programas de cooperação para o 

desenvolvimento. Refira-se que os países dos BRICS são os maiores dinamizadores da 

cooperação Sul-Sul, com especial destaque para a China e é por isso que interessa a esta tese 

pesquisar a forma como estão se processando as relações de cooperação de cada um dos países 

com Moçambique. 

Deste modo, as doações, a assistência técnica e financeira e investimento direto de cada 

um dos países dos BRICS em Moçambique constituem o objeto de estudo desta tese. Os dados da 

Direção Nacional do Tesouro (DNT), do Ministério da Economia e Finanças (MEF) de 2004 a 

2014, mostram que estes países concederam a Moçambique cerca de US$ 2 bilhões em linhas de 

créditos. Para, além disso, mais de 3 mil estudantes moçambicanos beneficiam-se de bolsas de 

estudos para além, dos vastíssimos apoios nos domínios de doações, perdão de dívida e outras 

formas de ajuda externa. No nível de investimentos diretos, de 2003 a 2014, com base nos dados 

                                                 
6Para mais detalhes confere, sobretudo, todas as alíneas do princípio 19 da Agenda para Ação de Accra de 2008. 
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do Centro de Promoção de Investimento (CPI) e do Gabinete das Zonas Econômicas do 

Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA), os BRICS apresentaram individualmente intenções de 

investimento em Moçambique, cujos projetos aprovados estão na ordem de US$ 10.5 bilhões, em 

851 projetos e tendo gerado 169.852 novos empregos. 

O problema central desta pesquisa, ou melhor, para usar a linguagem de Mao Tse-Tung 

(2004) a contradição principal é a desproporcionalidade ou descompasso entre a persistência da 

pobreza absoluta, dependência externa e o avultado fluxo de capitais financeiros internacionais, 

na modalidade de doações, assistência técnica e financeira e investimento direto estrangeiro. O 

aspecto principal da contradição é que a experiência de Moçambique com os países centrais e/ou 

com os emergentes, no contexto de cooperação e de IDE em megaprojetos tem sido objeto de 

debates nos estudos especializados, devido ao seu desempenho negativo. Negativo no sentido de 

que a dolarização bilionária de Moçambique, sobretudo desde os anos 90, não só não permitiu a 

descolagem da economia, a redução da dependência externa, como também, não foi capaz de 

criar ambiente e capacidade institucional sólido. Aliás, e como é discutido no primeiro capítulo 

desta tese, é normal entre os autores críticos da linha keynesiana, estabelecer uma relação de 

causação entre a pobreza absoluta e a dependência externa dos países periféricos à ajuda externa. 

O argumento que consubstancia o posicionamento da extinção da ajuda é de que os países por si, 

haviam, no contexto da luta pela sobrevivência, de criar instituições políticas capazes de gerar 

receitas internas e igualmente gestaria a cultura de prestação de contas aos cidadãos, tornando-os 

assim, transparentes, democráticos, Estados de direito. Assim, o fracasso dos Estados 

dependentes da ajuda externa, é associado à injeção de avultados capitais financeiros. 

Como poderá se notar no primeiro capítulo desta tese, não existe consenso sobre o real 

impacto da ajuda externa e do investimento direto estrangeiro na redução da pobreza absoluta e 

da dependência externa. O que na verdade se clama é que apesar da contribuição positiva da 

ajuda externa sobre a pobreza absoluta e dependência externa, tal efeito é insignificante quando 

comparado com a dimensão de indigência destes países. 

O dado mais interessante é que apesar de Moçambique ser considerado por muitos autores 

como um caso atípico de recepção de ajuda bilionária, o efeito sobre a redução da pobreza e 

dependência externa é questionável. Moçambique continua a ser classificado como um dos países 

mais pobres do mundo. Não é apenas porque 54.7% da sua população vive abaixo da linha da 

pobreza, mas também, porque faz parte dos Estados com o baixo Índice de Desenvolvimento 
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Humano (IDH) do mundo. Dos 188 países estudados no relatório do PNUD (2015, p.35), 

Moçambique “ocupa a posição 180, com IDH = 0.416, em 2014”. Para, além disso, Moçambique 

consta da lista dos países mais corruptos do mundo, de acordo Centro de Integridade Pública 

(CIP) (2016), citando o relatório da Transparência Internacional de 2016. Apesar de o 

crescimento econômico nas últimas duas décadas ter atingido uma média de 7.5% ao ano, o seu 

efeito sobre o desenvolvimento social é questionável. De acordo com os anuários estatísticos do 

INE (2009 e 2014) e a tabela 1 no segundo capítulo, desta tese, os indicadores sociais apresentam 

uma tendência flutuante e timidamente crescente. 

É neste contexto que a análise de compreensão sobre a forma ou o modelo como estão se 

processando as relações de cooperação (doações, assistência técnica e financeira) e de 

investimento direto entre Moçambique e cada um dos países dos BRICS se mostra não só 

importante, mas necessária. Dado que a experiência de Moçambique com o ocidente no nível de 

ajuda externa, assistência técnica e financeira e IDE é lastimável em termos de criação de 

capacidade institucional sólida capaz de reduzir a pobreza absoluta e a dependência externa. 

Assim, a pergunta óbvia como já se disse, é, o que os novos doadores e investidores, BRICS, 

portanto, trazem de extraordinário para Moçambique? Que novos modelos ou formas de 

cooperação e de investimentos apresentam capazes de reduzir a dependência externa e pobreza 

absoluta? Até que ponto a cooperação e investimento direto dos BRICS com Moçambique não é 

uma extensão da ordem neoliberal? O posicionamento de Scerri (2014) sobre esta questão é de 

que apesar do relativo distanciamento do modelo de cooperação e investimento direto dos BRICS 

com a lógica capitalista, tal afastamento acontece dentro da mesma estrutura tradicional 

capitalista. Para este autor, o modelo econômico dos BRICS está dentro dos padrões evolutivos 

do capitalismo. É assim que a dúvida metódica cartesiana precise, sob pena de substituir um mal 

por um desastre, como apontaria Albert Hirschman, em “a retórica da intransigência” de 1992 ou 

ainda em Mao Tse-tung, substituição do velho pelo novo, mas permanecendo na mesma. Assim, 

a investigação sobre a novidade dos BRICS em termos de modelo de ajuda externa e/ou 

investimentos diretos, pretende de certa forma, aferir o quão distante estão estes países da lógica 

neoliberal. Será que de fato os BRICS em Moçambique representam a reedição do modelo 

imperialista colonial, como é largamente discutido por alguns estudos anteriores, dos fóruns 

políticos, sindicais e uma parte da sociedade civil.  
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A questão de partida que orienta esta tese é como estão se processando as relações de 

cooperação e de investimento direto entre Moçambique com cada um dos países dos BRICS? A 

hipótese de investigação aponta que apesar de as novas dinâmicas de cooperação entre 

Moçambique e cada um dos países dos BRICS apresentarem tendências de tornar Moçambique 

menos dependente da ajuda externa, o que precisa agora, é uma política nacionalista de recepção 

de doações e investimentos diretos estrangeiros que cumpra pelo menos cinco aspectos: gerar 

novos empregos, pagar imposto, criar o encadeamento doméstico produtivo, permitir a 

participação de capitais de Moçambique nos empreendimentos e diversificar exportações. 

Especial atenção é dada ao emprego, por ser o único indicador social, constante nas cinco 

variáveis do argumento desta tese. Nesse sentido, foi analisado o efeito do IDE sobre o emprego. 

O que sustenta a necessidade da formulação desta hipótese é a experiência amarga de cooperação 

e de investimentos diretos estrangeiros que Moçambique atravessa no seu percurso histórico, ou 

seja, as doações e investimentos bilionários, sobretudo no setor extrativo, não são capazes de 

retirar o país da lista dos mais pobres do mundo. Esta colocação, não pretende associar 

exclusivamente o desenvolvimento social a cooperação e investimento diretos, dada à 

estruturalidade do problema, mas sim, reconhecer que estes fatores são igualmente importantes 

para que a transição para o desenvolvimento ocorra.  

 Assim, o objetivo geral desta tese é compreender a forma como estão se processando as 

relações de cooperação e de investimento direto entre Moçambique e cada um dos países dos 

BRICS. E os objetivos específicos são: i) apresentar analiticamente, o contexto geral do fluxo da 

ajuda externa nos países do Terceiro Mundo, com especial destaque para Moçambique e os 

documentos internacionais norteadores; ii) analisar o fluxo da ajuda externa, do investimento 

direto estrangeiro e a dependência de trajetória de Moçambique; iii) discutir os potenciais ganhos 

e benefícios de cooperação e investimento direto de Moçambique com cada um dos países dos 

BRICS, e; iv) gerar padrões de comportamento a partir dos indicadores de cooperação e de 

investimentos diretos dos BRICS em Moçambique. 

 

Dos Estudos Anteriores à Justificativa da Tese 

 

A emergência dos BRICS como novos doadores e/ou investidores diretos em 

Moçambique, tem sido objeto de vários estudos doméstico, com especial destaque Chichava 
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(2010), Wache at al. (2014), Schlesinger (2013), Revista Mozambique in Focus (2013, 2014 e 

2015), aos quais se podem adicionar os trabalhos de Gracia, Kato e Fontes (2012) e Gracia 

(2016). A nível internacional os estudos sobre os R57 são vastíssimos e essas pesquisas, incluem 

os trabalhos de Sachs (2001 e 2007), Dos Santos (2012), Lima e Hirst (2009), Zhebit et al (2010), 

Gaidar (2009), Chellaney (2014), Harvey (2013), Hurrell (2009), Velloso et al (2009), Qian 

(2014), , Fiori (2014), Collins (2013), Inoue e Vaz (2013), Zakaria (2009), , Southall e Melber 

(2009), Elmar (2012), BRICS (2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015), Scerri (2014), entre outros. 

A característica principal destes estudos é a divergência sobre o real poder econômico, político-

militar e diplomático dos BRICS para instaurar uma nova ordem mundial.  

No nível dos estudos doméstico, pode-se considerar o livro de Wache et al. (2014) que 

analisa a cooperação entre Moçambique e cada um dos países dos BRICS, como uma referência 

teórica. Seu enfoque primordial é entender a política externa dos R5 na sua relação com 

Moçambique. Sendo assim, o estudo não tinha em vista analisar e gerar padrões de 

comportamento ou classificar os países dos BRICS em função do desempenho dos indicadores de 

cooperação e investimento direto em Moçambique, um dos objetivos centrais desta tese.  

A maioria dos demais estudos publicados e acessíveis em Moçambique analisa a 

cooperação e investimentos entre Moçambique e um, dois ou três países dos BRICS. Ou melhor, 

não investigam a relação de Moçambique com todos os países dos BRICS, como é o caso desta 

tese. Por exemplo, os dois artigos de maior relevância na literatura especializada nacional de 

autoria de Chichava de 2010 e 2011, estudaram apenas alguns países dos BRICS. Um dos 

primeiros artigos citado nesta tese, intitulado “Moçambique na rota da China: Uma oportunidade 

para o desenvolvimento” transparece ter o propósito de apresentar analiticamente os elementos 

críticos da relação entre Moçambique e China. Isso é evidenciado por dois dos seus objetivos 

que, por um lado pretendia,  

 

mostrar como a promiscuidade entre interesses de certos sectores da elite política 

moçambicana em pleno processo de acumulação primitiva e de algumas empresas 

chinesas põe em risco a perspectiva de Moçambique beneficiar de uma relação saudável 

e sustentável para a sua economia e, também, para o seu meio ambiente.  

 

                                                 
7Sigla cunhada por Chellaney (2014) para fazer referência aos países dos BRICS em função das letras iniciais das 

suas moedas, ou seja, Brasil = Real; Rússia = Ruble; Índia = Rupee; China = Renminbi e, finalmente a África do 

Sul = Rand. 
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E por outro lado,  

 

mostrar os riscos que a exportação de matérias-primas não processadas e extremamente 

dependentes das flutuações do mercado para a China, representa, sem dúvida, uma 

reedição das relações que a África estabeleceu com o Ocidente, e limita a perspectiva de 

desenvolvimento do continente africano (CHICHAVA, 2010, p.339). 

 

O segundo artigo citado nesta tese, intitulado “As economias emergentes no setor agrícola 

Moçambicano: Leituras, implicações e desafios” estudam apenas uma parte dos até então BRICs 

e não dos BRICS. Nesse artigo, o autor pretendia, entre várias coisas, verificar até que ponto as 

estratégias de cooperação e de investimento do Brasil, da Índia e da China em particular na área 

agrícola ajudavam o desenvolvimento do setor em Moçambique. 

 Ainda no contexto de análise bivariada, Dúran e Chichava (2013) analisaram a construção 

das relações entre o Brasil e Moçambique no setor agrícola, com a finalidade de compreender em 

que medida o Brasil está se tornando em legítimo parceiro de desenvolvimento?  

Outro estudo de maior relevância para esta tese é o da Gracia, Kato e Fontes (2012) o 

qual, de entre várias análises, as autoras procuravam verificar se os projetos de investimentos 

brasileiros em Moçambique geravam impacto socioambiental ou perpetuavam a garantia dos 

diretos de sobrevivência como acontece com os tradicionais financiamentos externos ocidentais. 

Os resultados desse estudo, ainda que mixórdias permitem ressaltar o papel positivo dos projetos 

brasileiros na articulação dos movimentos sociais do Brasil com a sociedade civil e os 

camponeses moçambicanos. Este fato permite, não só o fortalecimento da sociedade civil 

moçambicana e das associações dos camponeses, como também, a participação destas nos 

debates, na tomada de decisão e implementação dos projetos, o que quebrou os padrões de 

dominação e instauração de uma cultura de cooperação vertical. 

De um modo geral, os estudos a que a produção desta tese teve acesso, caracterizam-se, 

principalmente, pelo seu enfoque na análise dualística, isto é, estudar Moçambique com um ou 

dois países, com exceção do livro de Wache et al (2014) que estuda todos os países dos BRICS. 

Para além destes estudos, há que destacar, por exemplo, os proeminentes trabalhos 

literários de autores internacionais, como é o caso de Gracia (2016), Southall e Melber (2009), 

ActionAid (2015), Valter (2014), Naidu (2009), Gomes (2014), Acioly, Lima e Ribeiro (2011), 

Ribeiro (2012), Oliveira e Carneiro (2014), Daniel e Bhengu (2009), entre outros. Ainda que 

apresente tese entre no debate para complementar e/ou reforçar criticamente o pensamento deste 
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e outros autores, ela se distancia ao procurar enfatizar a geração de padrões de comportamentos 

dos indicadores de cooperação e os de investimentos diretos entre Moçambique com cada um dos 

países dos BRICS. Mais ainda, analisa o quão uma política nacionalista de captação de doações e 

investimento direto dos BRICS pode ser útil para o desenvolvimento de Moçambique. Tal 

política deve de acordo com a defesa desta tese, cumprir pelo menos, cinco requisitos, pagar 

impostos, gerar novos empregos, criar o encadeamento doméstico produtivo, permitir a 

participação de capitais de nacionais nos empreendimentos de investimentos e diversificar 

exportações. Esta posição se alicerça na ideia de que enquanto não existir uma política 

nacionalista, ou seja, aquela que capta capitais externos para o bem-estar da população, o 

desenvolvimento social do país continuará sendo um mistério.  

A presente tese se enquadra na literatura acima apresentada analiticamente e pretende 

participar do debate, contribuindo para o entendimento do modelo de cooperação e investimentos 

diretos dos BRICS. Assim, a tese complementa os estudos anteriores, mas também, apresenta 

uma contribuição original através de evidências empíricas. A contribuição original desta tese 

consiste, primeiro em introduzir o procedimento de análise quantitativa no estudo dos BRICS. 

Trata-se, portanto, de modelos de regressão linear simples para a análise do efeito do 

investimento dos BRICS sobre emprego. Esta tese demonstrou que a variabilidade do emprego é 

explicada pela variação do IDE e ainda, que existe um modelo estatístico significativo. A 

segunda contribuição consistiu na geração e análise dos padrões de comportamentos dos países 

dos BRICS, seja na modalidade de cooperação, bem como de investimento. Trata-se de 

ordenamento sistemático dos aspetos mais salientes e caraterísticas comuns do modelo de 

cooperação e de investimentos diretos dos BRICS em Moçambique. 

Assim, o maior interesse desta tese era participar no debate sobre o modelo de cooperação 

e de investimento direto dos BRICS em Moçambique. Mostrando nesse sentido, que os BRICS 

apresentam um modelo alternativo de cooperação capaz de reduz, a médio e longo prazo, a 

dependência externa de Moçambique. Adicionalmente, a tese tem o interesse de demonstrar à 

semelhança dos estudos anteriores que os ganhos indiretos esperados pelo governo de 

Moçambique ao criar políticas de atração de investimentos diretos não estão sendo gerados. Esta 

demonstração é feita, principalmente através da análise do efeito do IDE sobre o E. E, sobretudo, 

defender a tese de que por melhores possam ser as intenções dos BRICS em Moçambique e 

demais doadores e investidores, enquanto não existir uma política nacionalista de capitação de 
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recursos financeiros externos ao serviço dos interesses nacionais, o desenvolvimento de 

Moçambique sempre será adiado. Apesar de a tese reconhecer o caráter estrutural da pobreza 

absoluta e da dependência externa, como será visto mais adiante, nesta introdução, ela considera 

como políticas nacionalistas aquelas que permitem a capitação de recursos financeiros externos 

para a geração de novos empregos, pagamento impostos, criação do encadeamento doméstico 

produtivo, permitir a participação de capitais financeiros de Moçambique nos empreendimentos e 

diversificação das exportações. 

 

Os Aportes Teóricos da Tese 

 

No campo da literatura especializada e/ou interessada pelo estudo das questões da 

economia política internacional, esta tese tomou como base teórica, isto é, instrumento analítico, 

a teoria da dependência, o institucionalismo histórico, influenciados, obviamente pelo 

estruturalismo. De acordo com Dos Santos (2012) a teoria da dependência na sua forma original, 

se circunscreve em quatro principais argumentos, nomeadamente: i) o subdesenvolvimento está 

conectado de maneira estreita com a expansão dos países industrializada; ii)  o 

subdesenvolvimento e o desenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo universal; 

iii) o subdesenvolvimento não deve ser considerado como condição primeira para o processo 

evolucionista, e; iv) a dependência, contudo, não é só um fenômeno externo, ela se manifesta 

também, sob diferentes formas na estrutura interna (social, ideológica e política) do país. A opção 

por este aporte teórico nesta tese é justificada, primeiro, pela necessidade de aceitar os malefícios 

da ajuda externa e do investimento direto estrangeiros enquanto variáveis do sistema capitalista e 

segundo, pela clareza no conhecimento de que é possível engendrar dentro do neoliberalismo, o 

desenvolvimento social. Ou seja, não se deve esperar a impossível extinção do sistema capitalista 

para desenvolver as nações, mas sim, é preciso formular políticas nacionalistas dentro ou à 

margem da lógica do sistema capitalista para o desenvolvimento social dos países, como 

aconteceu com os Tigres Asiáticos e a China. Os BRICS e as economias emergentes são o 

exemplo disso, ou seja, geraram modelos alternativos de desenvolvimento social, dentro e ao 

mesmo tempo, à margem do sistema capitalista. Os avanços econômicos e sociais das economias 

emergentes simbolizam, evidentemente, a funcionalidade da teoria da dependência, isto é, a 

busca de alternativas de desenvolvimento, pelos países do Terceiro Mundo, historicamente 
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excluídos, marginalizados e como se não bastasse explorados desumanamente pelos países 

ocidentais. Assim, a riqueza ocidental, representa o sangue, a escravatura, a exploração dos 

países do Terceiro Mundo, em particular, os de África.  

A teoria da dependência surge na década 60, na América Latina e tentava explicar as 

novas características do desenvolvimento dependente. Ao mesmo tempo em que era preciso 

compreender o subdesenvolvimento e desenvolvimento, como resultado histórico do 

desenvolvimento do capitalismo, gerando os dois binômios, isto é, desenvolvimento e 

subdesenvolvimento. Dos Santos (2012) encontra os elementos principiantes da teoria da 

dependência nos trabalhos dos economistas suecos, Magnus Blomstrom e Bjorn Hettne. Para Dos 

Santos (2012, p.77), “o trabalho de Blomstrom e Hettne identificou a existência de conflito de 

paradigma entre o padrão modernizante e o enfoque da dependência. Esta constatação, aconteceu 

numa altura em que na América Latina, havia iniciado um debate entre o marxismo clássico e o 

neo-marxismo do qual se destacavam Paul Baran e Paul Sweezy”. Dos Santos (2015, p.43) 

destaca igualmente que o artigo de Suzzane Bodenheimer “Dependency and Imperialism, Politics 

and Society”, publicado em maio de 1970, cujo esforço intelectual era propor um paradigma 

científico alternativo ao pensamento social ocidental, se enquadra neste grupo de trabalhos 

incipientes da teoria da dependência. Uma das reações acadêmicas ao argumento da 

Bodenheimer, de acordo com Dos Santos, veio da The Journal of Interamerican Studies, em 

fevereiro de 1973. O argumento da referida revista foi de que a noção da dependência era uma 

desculpa descabida para explicar o fracasso econômico dos países subdesenvolvidos. Dos vários 

estudos que reagiram veementemente a este posicionamento, Dos Santos (2012) destaca Norman 

Girvan que em 1973, de forma original explicitou o conceito da dependência, no contexto da 

realidade caribenha.  

O continente africano, fortemente dilacerado pelo colonialismo que significava 

obviamente a presença massiva e dominação dos capitalistas imperialistas europeus, não ficou 

alheio na busca de alternativas de emancipação econômica, social e política. É assim que Amim 

(1974 apud Dos Santos, 2015, p.44) “convocou uma reunião em Dakar – Senegal, em 1970 para 

promover encontros entre o pensamento social latino-americano e africano”. Como consequência, 

em 1974, foi realizado o primeiro Congresso de Economistas do Terceiro Mundo, em Argel, 

capital da Argélia sob auspício, de Abelatif Benachenou e o resultado foi, de acordo com Dos 

Santos (2012), a criação da Associação Internacional dos Economistas do Terceiro Mundo. O 
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autor lembra que muito antes dos anos 70, Dar-Es-Salan, capital da Tanzânia, foi o centro da 

intelectualidade africana, que influenciados pelo estruturalismo, buscava alternativas teóricas de 

desenvolvimento, à margem do sistema capitalista. A este respeito, Dos Santos aponta os 

trabalhos acadêmicos de Tomas Sentzes (1971), Imannuel Wallenstein e Giovanni Arrighi, como 

os clássicos africanos no estudo das alternativas para desenvolvimento.  

Como indica o autor, Ásia não ficou igualmente alheia, pois já apresentava uma tradição 

crítica anti-imperialista. Em termos substanciais, o desenvolvimento asiático estava centrado no 

planejamento estatal, sem, no entanto, evitar a miscelânea entre o tradicional e o moderno, entre 

atraso e o desenvolvimento. Os asiáticos e tantos outros países socialistas sabiam muito bem que 

a planificação centralizada gerava muitos problemas, mas o modelo capitalista ao se orientar 

pelos fins, o lucro, portanto, sem olhar os meios, é ainda mais nocivo do que o 

subdesenvolvimento. É assim que para o caso específico da Índia, Mahatma Ghandhi (1869 – 

1948) é um dos expoentes na busca de alternativas de desenvolvimento, sem, no entanto, 

caminhar pela via nociva do sistema capitalista. Defendia a não violência, produção autônoma 

artesanal baseada em valores da comunidade hindu. Igualmente, trabalhos acadêmicos como os 

Ngo Man Lan (1984), Baghshi e Michael, são considerados por Dos Santos (2012) como 

referências teóricas no continente asiático sobre a teoria da dependência. 

Regressando ao bastião da teoria, a América Latina, portanto, Dos Santos aponta os 

modelos de desenvolvimento de Salvador Allende no Chile, a teologia da libertação em Leonardo 

Boff cuja origem foi Peru com Gutierrez. O autor considera, igualmente, Enrique Dussel, Luigi 

Bordin como os precursores incontornáveis na busca de alternativas do desenvolvimento 

consubstanciados na teoria da dependência. A revista cubana Pensamento Crítico é citada por 

Dos Santos (2015, p.45) como sendo aquela que iluminou a América Latina e por isso, “[...] foi 

uma referência teórica à derrota de Che Guevara por Rafael Rodrigues no debate sobre a 

relevância do planejamento socialista, ou seja, se enquadra no confronto sobre desenvolvimento 

versus subdesenvolvimento”.  

A teoria da dependência, mais do que uma conjuntura ao serviço dos países do Terceiro 

Mundo, e/ou de utilidade acadêmica, ela é um instrumento analítico presente nos países 

ocidentais, como ferramenta de luta política e social. Dos Santos (2012) mostra que a teoria da 

dependência, permitiu a construção e maturação do pensamento revolucionário, sobretudo nos 

partidos da esquerda socialista e da social democrática europeia.  
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Não obstante o pensamento crítico atravessar todo o trajeto histórico de todos os 

continentes, a América Latina, constituiu o jazigo da teoria da dependência. Não só devidos aos 

profundos debates e às inúmeras publicações, mas principalmente por que foi o centro intelectual 

onde floresceram as várias correntes da teoria da dependência, cuja síntese, reporta a crítica ou 

autocrítica estruturalista, marxismo ortodoxo e neo-marxismo. Mas também, é aqui onde os 

partidos da esquerda se apropriaram dos debates intelectuais e aplicaram os conhecimentos da 

teoria para o desenvolvimento. Os estruturalistas eram membros da turma da Comissão 

Econômica para América Latina (CEPAL), com maior destaque para Oswaldo Sunkel, Celso 

Furtado e Raul Prebisch, com o seu livro Capitalismo Periférico. A ideia central do 

estruturalismo é de que o subdesenvolvimento é um processo em si, mesmo, que tende a se 

perpetuar e não é uma simples etapa do desenvolvimento pela qual devem passar todos os países. 

“A corrente neomarxista era representada pela turma de Theotonio dos Santos, Rui Mauro Marini 

e Vãnia Bambirra e os demais pesquisadores do Centro de Estudos Socio-Econômicos da 

Universidade do Chile” (DOS SANTOS, 2012, p.78). Estes autores defendiam que o capitalismo 

dependente é fortemente excludente, superexplorador e limitador do desenvolvimento dos países 

periféricos. De acordo com Martins (2013, p.29) “os neomarxistas ao defenderem o socialismo 

como via do desenvolvimento não estavam a sugerir que as economias periféricas deviam se 

apartar da economia mundial”. Mas sim, estas deviam se integrar nela com soberania a partir da 

redefinição das relações de poder internas para reverter a sua condição de periferia. Como se vê a 

defesa desta tese de apelar a políticas nacionalistas capazes de domesticar as doações e 

investimentos diretos estrangeiros, se enquadra na ideia acima apresentada, de que as economias 

periféricas não devem se isolar da economia mundial ou espera a extinção do capitalismo, por 

que isso jamais acontecerá, mas sim, devem, dentro ou à margem dele, buscar alternativas.   

Por sua vez, Fernando Henrique Cardoso e Enzo Falleto, entre outros, representavam a 

turma dos marxistas ortodoxos. Uma das suas principais defesas era o papel positivo do 

desenvolvimento capitalista e, por isso, duvidavam da necessidade do socialismo. À semelhança 

dos demais teóricos, rejeitavam a ideia dominante de que os países em desenvolvimento 

devessem repetir a história dos países desenvolvidos. Ou por outras, acreditavam na existência de 

condições estruturais específicas (fatores internos) a cada país para alcançar o desenvolvimento. 

O postulado por detrás deste argumento é de que o desenvolvimento não é produto de panaceias 

fixas, mas sim, das condições específicas das nações e da conjuntura internacional de cada 
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período. É assim, que o argumento de domesticação do capital externo em Moçambique se 

enquadra neste novo período em que os modelos de cooperação e de investimentos dos BRICS 

tendem a favorecer a possibilidade de redução da dependência externa de Moçambique. 

A proliferação das ditaduras na América Latina, ou seja, repressão desatada contra 

nacionalismo popular deu lugar, nos anos 60 e 70, ao estabelecimento das duas novas correntes, o 

endogenismo8 e neodesenvolvementismo. Assim, a partir de 1975, a teoria da dependência foi 

colocada em causa, isto é, foi objeto de críticas. Os críticos à teoria da dependência foram 

retomando algumas linhas defendidas tanto pelos estruturalistas, os neomarxistas, marxistas 

ortodoxos e os autonomistas. O centro desse revisionismo era retomar o debate sobre a influência 

dos fatores internos e externos para explicar o subdesenvolvimento do que as lutas de classes ou 

efeito distributivo. Adicionalmente, os marxistas não demarcavam diferenças no 

desenvolvimento do capitalismo, seja nos países dominantes, assim como, nos dependentes. A 

perspectiva endogenista, a marxista, portanto, ao olhar o imperialismo como um progresso no 

desenvolvimento das forças produtivas, lhe escapava como indica Dos Santos (2015) a noção de 

que o imperialismo era o agente que bloqueava o desenvolvimento das forças produtivas nas 

nações colonizadas. Esta posição continua até os dias atuais. Dado que a dúvida metódica 

cartesiana sobre as reais intenções das linhas de crédito e o investimento direto dos BRICS em 

Moçambique, reporta-se ao bloqueio ao desenvolvimento. É sobre estas dúvidas que se justifica 

esta tese, pois é preciso se apropriar do modelo de cooperação e de investimento direto dos 

BRICS, de modo a aferir se existem ou não diferenças significativas e favoráveis ao 

desenvolvimento em função da origem do capital financeiro. A presunção a partir dos estudos 

anteriores permite inferir a ilação de que independentemente da origem do capital, seja ele dos 

países ocidentais, assim como dos países orientais, ele carrega consigo a lógica capitalista de 

pauperização das nações relativamente fracas. Trata-se de uma ação em cascata, ou seja, existe 

uma hierarquia sistêmica de exploração cujo ponto de partida é nos Estados Unidos da América 

(o grande império) que oprime todas as nações. Por sua vez, os Estados com categorias mais 

próximas as EUA em termos de poder econômico e político, dilaceram os outros povos sem esse 

poder e, assim sucessivamente. Disto resulta não necessariamente uma luta hobbesiana de todos 

contra todos, mas sim, uma destruição fatal dos Estados, primeiro, os rebeldes, o caso do Iraque e 

                                                 
8De acordo com Martins (2013, p.31) o endogenismo prioriza os fatores internos na explicação dos processos de 

acumulação de capital e do subdesenvolvimento da América Latina. 
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Líbia, e/ou que não haja disputas de recursos entre as grandes potências, como por exemplo, na 

Síria, Cremeia, Sudão, Somália, República Democrática do Congo, entre outros e, segundo, os 

possuidores de recursos minerais e que sejam ao mesmo tempo passivos, ou que não resistem às 

intenções de expropriação de recursos em nome de investimentos diretos. É desta noção que a 

pergunta sobre o novo modelo ou a novidade na forma de cooperação e investimentos diretos dos 

BRICS percorre toda a tese. 

Retomando o teor da teoria da dependência, importa referir que os autonomistas, 

representados por Fernando Henrique Cardoso, defendiam a necessidade de analisar os modos de 

produção no interior de cada economia. O que é considerado por Marini (1995 apud Dos Santos 

2015, p.48) como uma aberração, dado que “Marx jamais autorizaria este tipo de interpretação, 

uma vez que a acumulação primitiva capitalista é consequência direta do comércio 

internacional”. De fato, é em nome do comércio internacional que os países africanos foram 

desgraçados, marginalizados, desumanamente explorados, etc. e, isso continua até hoje, ainda que 

em novos moldes. 

Do exposto acima sobre a teoria da dependência, a questão que se coloca agora é de que 

forma ela constitui um instrumento analítico válido para esta tese? E quais os estudos domésticos 

que ajudam a analisar especificamente a situação moçambicana. O ponto de partida para estas 

questões é que a teoria da dependência é um instrumento analítico do processo de busca de 

emancipação dos países do Terceiro Mundo contra os malefícios do sistema capitalista, 

exageradamente excludente. Como indica a hipótese de investigação desta tese, não basta o 

recebimento de doações e de investimento direto estrangeiro, é preciso uma política nacionalista 

que possa domesticar o capital financeiro externo. Ou melhor, permitir a geração de empregos, do 

encadeamento doméstico produtivo, permitir a participação de capitais de Moçambique nos 

empreendimentos e a diversificação da pauta de exportações. Esta defesa está alicerçada no 

argumento dos teóricos da teoria da dependência que apontam como indica Dos Santos (2012) 

que a dependência, contudo, não é só um fenômeno externo, ela se manifesta também, sob 

diferentes formas na estrutura interna (social, ideológica e política). Ou por outras, a ausência do 

espírito nacionalista em Moçambique faz com que o Estado não seja capturado pela burguesia 

interna e externa. E por isso, o Estado não está a cumprir o seu papel de justiça distributiva, o que 

gera o descompasso entre investimentos e o bem-estar social. Autores moçambicanos como 

Ngoenha (2015, p.15), por exemplo, ao apontar que em Moçambique “só existe democracia pós-
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eleitoral, uma democracia sem ideias [...]”, está corroborando do posicionamento anterior de que 

o Estado foi capturado pelo grande capital. O autor continua afirmando que a política tem se 

afastado do povo, os partidos políticos estão longe das preocupações da população. As 

preocupações do povo para o autor estão associadas a combate à miséria, a garantia de segurança, 

o atendimento médico, ensino básico de qualidade, entre outras. A oferta precária destes serviços, 

num contexto em que a elite política exibe opulência econômica comparável aos países ricos do 

primeiro mundo, leva esta tese a defender a ausência de espírito nacionalista.  

Assim, a teoria da dependência enquadra igualmente os aspectos de dupla dependência 

dos povos, isto é, ao sistema capitalista internacional e à burguesia capitalista interna. Não é por 

acaso que a teoria da dependência atravessa todos os continentes, inclusive, os do Primeiro 

Mundo, é por isso que ela constituiu uma ferramenta incontornável na luta de classes nos países 

liberais, contra o sistema capitalista. Assim, a entrada de capitais financeiros na modalidade de 

investimento direto estrangeiro, foi objeto de vastíssimos estudos domésticos e na sua maioria, os 

resultados apontam o descompasso entre os investimentos bilionários, o crescimento econômico e 

o desenvolvimento social. Esta é a questão central que atravessa e preocupa os teóricos da teoria 

da dependência, sobretudo os estruturalistas e os neomarxistas. E é igualmente a preocupação 

desta tese e de vários estudos domésticos e internacionais. No contexto dos megaprojetos e dos 

demais investimentos direto estrangeiro em Moçambique e a sua relação com bem-estar social, 

vários autores nacionais se insurgiram, como, por exemplo, Casltel-Branco (2013; 2015 e 2016); 

Castel-Branco e Ossemane (2010); Castel-Branco e Mondlane (2012); Chichava (2012 e 2016); 

Chichava et al. (2013); Massingue e Muinga (2013); Langa e Mondlane (2013); Mosca e 

Selemane (2012); Mosca (2012), Ngoenha (2015), Mosca (2016), Wache et al. (2014), Nipassa 

(2009), entre outros. De um modo geral, a grande preocupação destes estudos é o desconcerto 

entre as dinâmicas do crescimento econômico e a redução da pobreza absoluta. Estes e outros 

autores, à semelhança dos teóricos da teoria da dependência, procuram alternativas para o 

desenvolvimento, dentro e/ou à margem do sistema capitalista e atualmente da esplêndida riqueza 

da elite nacional. 

Por que a tese reconhece o caráter estrutural do objeto de estudo desta tese outras teorias 

são aplicadas como instrumentos e métodos analíticos. Trata-se, principalmente, do 

institucionalismo histórico, materialismo histórico e do estruturalismo. Em linhas breves, o 

institucionalismo histórico, por exemplo, foi desenvolvido nos anos 90 por North (1990) e 
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defendem a contingência histórica e a dependência de trajetória como fatores relevantes para 

analisar as instituições. As instituições não são o foco central desta tese, porém, ao estudar as 

contribuições da ajuda externa em Moçambique e dos investimentos diretos estrangeiros, a tese 

apercebe-se que o ambiente e o arranjo institucional são frágeis, mesmo com a injeção financeira, 

acompanhada de assistência técnica. Em teoria, as instituições são o fator central para a capitação 

dos investimentos e consequente tradução dos seus resultados em bem-estar social. Para entender 

a balbúrdia entre injeção de capitais financeiros externos, seja na modalidade de ajuda externa, 

assim como de investimentos diretos, é preciso compreender como é que as instituições públicas 

moçambicanas se organizam em face da “nova onda imperialista” conduzida, por exemplo, pelos 

BRICS? Ou por outras, que arranjos no ambiente e na capacidade institucional de Moçambique 

existem de modo a maximizar os benefícios e potenciais ganhos para o país na sua relação 

comercial e diplomática e de investimentos com os BRICS, em particular? Que políticas 

nacionalistas o país detém capazes de captar investimentos que possam cumprir os cinco aspetos 

que constituem variáveis dependentes desta tese? Estas e outras questões são discutidas através 

de uma miscelânea de instrumentos e métodos analíticos, ou seja, a teoria da dependência, o 

institucionalismo histórico, estruturalismo e materialismo histórico. 

Como se sabe, as duas teorias acima apresentadas (teoria de dependência e 

institucionalismo histórico) receberam influência do estruturalismo e, por isso, de diferentes 

formas o estruturalismo enquanto teoria ou sistema analítico que para Celso Furtado tem por base 

a caraterização das economias periféricas por contraste às centrais. Mas nesta tese o emprego do 

estruturalismo como método e/ou teoria analítica está associado à sua preocupação com as 

relações de poder entre Estado, política e sociedade. Dado que a tese reconhece que o problema 

de pesquisa, ou seja, o descompasso ou dicotomia entre o crescimento econômico por mais de 

duas décadas, a dolarização bilionária de Moçambique e o aumento da pobreza absoluta e 

endividamento não é um problema conjuntural, mas sim, estrutural. Ou por outras, o problema 

não se esgota na análise dos modelos de cooperação e de investimentos diretos estrangeiros dos 

BRICS, nem no endividamento externo e muito menos nas questões econômicas e políticas de 

Moçambique. E por isso, o seu estudo deve abarcar a forma como Moçambique se constituiu em 

Estado soberano, a dialética do surgimento das classes sociais, a estruturação dos aparelhos9 

                                                 
9Para Althusser (1970) em seu livro “Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado” aponta como aparelhos 

ideológicos do Estado as igrejas, escolas, famílias, partidos políticos, sindicatos, imprensa. São estruturas rígidas 

de alienação que colocam nos indivíduos e coletividade a ideia da impossibilidade de se eximir do aparelho 
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ideológicos do Estado, a estrutura econômica nacional, o modelo político, as formas de produção 

e reprodução sociais, os aspetos culturais, os traços sociais, a posição de Moçambique na 

geopolítica, geoeconomia e geoestratégia regional e na economia política internacional, entre 

outros fatores estruturantes. Estes fatores, isto é, unidades singulares ou particulares são os 

verdadeiros protagonistas do problema. E, por isso, devem ser analisados, pois, a dialética entre 

si, forma a totalidade estruturante do problema da pobreza absoluta e endividamento enquanto 

unidades de sustento do sistema capitalista. Como bem afirma Harvey (2011), o capitalismo 

sobrevive e regenera-se através de contradições. 

 

O Percurso Metodológico 

 

Foram combinadas duas abordagens metodológicas, complementares entre si, por fazerem 

parte da mesma unidade dialética, nomeadamente: a qualitativa e a quantitativa. Esta combinação 

faz perceber, a prior, que a tese tem caráter teórico e empírico, dado que quantidades sem 

qualidades e vice-versa são estéreis. A abordagem qualitativa reporta ao modelo ou método 

analítico do materialismo histórico, revisão da literatura e análise documental. Uma das 

finalidades da abordagem qualitativa é apreender a dialética das mediações e determinações dos 

fatos sociais que justificam a necessidade e a forma como se processam as relações de 

cooperação e de investimentos diretos de cada um dos países dos BRICS em Moçambique. Para 

Godoy (1995) a abordagem qualitativa enquanto exercício de pesquisa obriga o investigador a 

imaginação e criatividade na busca de evidências empíricas que o permitam formular conclusões 

e teorias sobre o fenômeno pesquisado. O cientista social tenta despir a simbologia social e 

enunciá-la de forma teórica, coerente, lógica e sistemática. Assim, o método histórico dialético ao 

privilegiar o ponto de vista da totalidade10 constitui uma ferramenta essencial na perspectiva do 

marxismo crítico para apreender os fatos que explicam a manifestação do fenômeno. Em Kosik 

(1986) a realidade é tomada como um todo estruturado e dialético entre as duas dimensões 

                                                                                                                                                              
ideológico vigente. É na verdade, a construção da elite do atraso, sócia do capital internacional e em troca dá ao 

povo a pobreza e o endividamento, como indica o meu Professor Zacarias Gama. 

10Em Kosik (1986, 36) a totalidade não são todos os fatos do fenômeno, o conjunto dos fatos, o agrupamento de 

todos os aspectos, coisas e relações, pois lhes falta ainda o essencial, a totalidade e a concreticidade. A dialética de 

concreto não é um método que pretende ingenuamente conhecer todos os aspectos da realidade na infinidade total 

dos seus aspectos e propriedades, mas uma teoria ou método de argumentação a partir da contraposição das ideias. 
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analíticas (cooperação e investimento direto estrangeiro), mas não na ambição ingênua de 

conhecer todos os fatos da realidade concreta na sua infinidade. Mas sim, como teoria da 

realidade e do conhecimento que ajuda a desconstruir a totalidade na qual se processam essas 

relações de cooperação e investimentos diretos. É assim que em Fernandes (2004), o método 

histórico dialético, ajuda a apreender e desconstruir os casos concretos e os atípicos do real de 

modo a analisar as mediações e determinações entre as partes da essência do real e depois 

reconstruí-lo em novos moldes que elucidam a fenomenologia cinzenta das partes do real. Nesta 

tese, a totalidade do real é concebida como sendo dualista, ou seja, composta por indicadores da 

cooperação (doações, assistência técnica e financeira e bolsas de estudo) e indicadores de 

investimentos diretos de cada um dos BRICS em Moçambique. A desconstrução das múltiplas 

determinações da totalidade consistiu em análise da primeira dimensão, ou seja, a cooperação, 

procurando apreender a sua historicidade. Ou por outras, qual é o panorama geral da ajuda 

externa e quais os consensos norteadores e os resultados nos países recipientes? Como é que se 

estruturam os capitais financeiros de cada um dos países dos BRICS em Moçambique (as 

doações, a assistência técnica e financeira e as bolsas de estudo)? Qual é a relação entre os 

indicadores de cooperação com os indicadores de investimento diretos? Trata-se como afirma 

Fernandes (2004) de tentativa de captura ordenada dos fatos do passado (historicidade) para 

extrair nela, explicações sobre a correlação de intermediação entre cooperação e a redução da 

dependência externa de Moçambique. 

A outra aplicação da abordagem qualitativa foi através da revisão da literatura e é 

importante salientar que ela é um potencial instrumento para entender as várias perspectivas 

teóricas de pensamentos existentes sobre o objeto em estudo. Tal entendimento permite 

desconstruir como defende Fernandes (2004) as diferentes mediações e determinações do objeto 

de estudo e a sua reconstrução não só ocorre pela problematização dos conhecimentos 

preexistentes, como também, pode fortalecer tais pensamentos. Adicionalmente, pode ocorrer se 

distanciando dos conhecimentos preexistentes em conformidade com as novas evidências que 

possam sustentar tal posicionamento. Por sua vez, a análise documental é considerada por Mitano 

(2016, p.2) como sendo um verdadeiro instrumento para ampliar conhecimentos em “cujo 

entendimento necessita de um recorte histórico contextual, permitindo a compreensão sobre os 

processos de evolução de práticas, comportamentos, tendências e aplicação de algumas medidas”. 

Tal compreensão foi encontrada por esta tese em documentos oficiais, pois são esses que 
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reportam oficialmente, o que ocorre, por que e como acontece em Moçambique. Deste modo, 

foram analisados documentos oficiais, como por exemplo, a Lei de investimentos nº 3/93, de 

junho de 1993, relativa ao investimento, os mapas da Direção Nacional do Tesouro (DNT) e da 

Direção para Cooperação Internacional (DCI), ambas do Ministério da Economia e Finanças 

(MEF), os documentos fornecidos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação sobre 

as áreas de cooperação com cada um dos países dos BRICS. Adicionalmente foi analisado o 

ofício fornecido pelo Instituto de Bolsas de Estudo de Moçambique (IBE) e Direção do Ensino 

Superior, ambas tuteladas pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico 

Profissional sobre as bolsas de estudo.   

Para análise da segunda dimensão da totalidade, foi empregue a abordagem quantitativa, 

procurando-se, desta feita, capturar as determinações e intermediações do real, através da análise 

do efeito do investimento direto de cada um dos países dos BRICS sobre o emprego.  

Antes deste exercício, foi problematizado e contextualizado o fluxo de capitais 

financeiros de cada um dos países dos BRICS na modalidade de investimento direto. Isto é, 

foram apresentados os dados sobre as intenções de investimento, os setores de investimento, os 

empregos gerados, o número de projetos e os joint venture (JV) realizados.  

A estimação da relação IDE e E baseou-se na teoria estatística de análise de correlação de 

uma variável independente (investimento direto) com a uma variável dependentes (emprego). Os 

procedimentos metodológicos para analisar o efeito do IDE sobre o emprego foram empregues os 

métodos estatísticos, comumente chamados de análise de regressão (métodos econométricos). E 

os modelos obtidos por cada um dos países dos BRICS são simples e envolveram uma variável 

dependente (y) e uma independente – chamada covariável (x). Foram considerados seis passos 

para a obtenção desses modelos: i) verificar a suposição de linearidade através do diagrama de 

expressão e do coeficiente de correlação de Pearson; ii) estimar os coeficientes do modelo de 

regressão visando obter os modelos (y = a + bx); iii) calcular o coeficiente (R²) de determinação a 

fim de avaliar a proporção das variações da variável dependente explicada pelas variações da 

variável independente; iv) testar a significância estatística dos modelos, e; v) estimar a 

quantidade de emprego com base num certo investimento, ou seja, fazer a previsão. Esta 

metodologia foi empregue no terceiro capítulo para análise do efeito do IDE sobre o E, nos dados 

referentes ao Brasil, Índia, China e África do Sul. Rússia foi excluída deste modelo de análise por 
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apresentar dados ínfimos e considerados para os objetivos desta tese, insuficientes para gerar 

resultados consistentes e fiáveis.  

Todos os cálculos foram feitos com base no Excel e em SPSS (v.20, SPSS Inc, Chicago, 

IL). Trata-se de cálculos relativos aos dados das linhas de créditos, bolsas de estudos, intenções 

de investimentos11, número de intenções de investimentos, suposições sobre empregos a gerar e 

possíveis JV. Igualmente, os gráficos foram construídos com recurso a Excel e SPSS.  

Os dados analisados ao longo da tese são de séries temporais na perspectiva de Gujarati e 

Porter (2011), ou seja, observações (investimento) geradas em intervalos de tempo regulares. O 

que significa que foram mantidos constantes os países de investigação – os BRICS, portanto, e 

observados os diferentes valores que suas intenções de investimentos assumiram em 

Moçambique ao longo do período de 2000 a 2014.  

 

Confiabilidade e Validade das Variáveis 

 

 Apesar de o quadro teórico desta tese se reportar à necessidade de políticas nacionalistas 

que se configurem em cinco variáveis, a opção metodológica assumida foi de analisar apenas o 

efeito do IDE sobre E. Antes de explicar as razões metodológicas desta preferência, é importante 

levantar um dos problemas centrais da análise quantitativa, a mensuração dos conceitos e a 

questão da confiabilidade e da validade das variáveis (investimento direto e emprego). Sem entrar 

em conceptualizações rigorosas como o fariam os estaticistas e econometristas, como por 

exemplo, Kellstedt e Whitten (2013), Gujarati e Porter (2011), Pedhazur e Schmelkin (1991) e 

Cervi (2017) é importante afirmar que enquanto a validade de uma variável diz o quanto um 

conceito é confiável e a confiabilidade diz respeito ao quão preciso é a variável.  

 

 

                                                 
11O uso da “expressão intenções de investimentos diretos”, deve traduzir a ideia de que não existem certezas de que 

todos os projetos de investimentos aprovados pelas instituições governamentais, neste caso CPI e GAZEDA, se 

traduzem efetivamente em empresas, ou seja, são implementados. O estudo de Massingue e Muianga (2013) afirma 

que o grau de realização dos projetos de investimentos aprovados é de 50%. Disto, resulta que não se pode assumir 

como investimentos efetivamente implementados, o que explica a expressão “intenções de investimentos”. Mesmo 

se ao longo da tese aparecer investimento direto, deve se entender intenções de investimento, intenções de geração 

de empregos, intenções de realização de joint venture, etc. 
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 Em Pedhazur e Schmelkin (1991), por exemplo, a confiabilidade é uma condição 

necessária, mas não é suficiente para a validade12. Isto permite compreender que medidas 

confiáveis e válidas são úteis para medir a validade da variável.  

 Ainda que se reconheça que o conceito emprego é multidimensional, ele foi assumido 

nesta tese para relacioná-lo com o conceito de investimento direto. Dado que a tese reconhece 

que a variável emprego é mutuamente confiável e válida para os interesses teóricos da mesma, ou 

seja, para compreender a contribuição do investimento direto dos BRICS sobre emprego em 

Moçambique. Em resumo, a confiabilidade e a validade das variáveis é medida em função da 

teoria assumida, dos objetivos da pesquisa e da pergunta de partida. É isto que permite acreditar 

que as variáveis investimento direto e emprego são mutuamente confiáveis e válidos. 

O rigor conceitual é sempre relativo ao objeto de estudo e/ou ao campo de pesquisa, 

assim, as ideias acima apresentadas sobre confiabilidade e validade de uma variável são 

suficientes para os objetivos teóricos desta tese. Principalmente porque, se por um lado, existe o 

reconhecimento de que a análise rigorosa dos conceitos deceparia todas as dúvidas sobre a 

confiabilidade e validade dos mesmos, por outro lado, é sabido que os conceitos podem assumir 

diferentes perspectivas em função dos objetivos da pesquisa. Este último argumento permite 

chegar à ilação de que a melhor medida de um conceito é aquela que se alia aos objetivos teóricos 

da pesquisa. O mesmo que dizer que objetivos teóricos distintos, têm implicações diferentes na 

conceptualização das variáveis e/ou dos conceitos. Assim, a teoria (hipótese), o problema, a 

pergunta e os objetivos da pesquisa são os focos de orientação na escolha dos parâmetros de 

mensuração. Estes são os elementos centrais que permitem a operacionalização do conceito, ou 

seja, fazer o movimento a partir da variável independente (IDE) até a variável dependente (E). 

Para que este movimento seja eficiente e eficaz, é preciso que a pesquisa seja literalmente bem 

informada, o que significa uma boa revisão da literatura. Para que a revisão da literatura permita 

encontrar o que se deseja, é preciso que a pesquisa seja orientada por uma pergunta de partida. 

                                                 
12Em Pedhazur e Schmelkin (1991) a confiabilidade da variável significa que para qualquer teste o resultado é igual, 

isto é que oferece à confiança à variável usada. Os testes econométricos realizados com recurso ao SPSS (v.20, 

SPSS Inc, Chicago, IL) e com base nos mesmos dados, de certeza que levariam a qualquer estudo, aos mesmos 

resultados encontrados por esta tese. Como se disse, a confiabilidade é uma condição necessária, mas não 

suficiente para verificar a validade. Em Richardson (1999) a validade é um fator externo que tem a ver com a 

capacidade da variável para medir o que se deseja. A validade subdivide em três categorias: face, conteúdo e 

constructos. A validade de face refere-se ao fato de existência de uma relação entre as duas variáveis. Para Gil 

(2007) a validade de conteúdo consiste em mostrar que os resultados do teste são amostras do universo estudado. A 

validade de constructos, por sua vez, é relativa à validade da teoria em comparação com o comportamento ou 

atitudes estudadas.  
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Como já foi descrito nesta introdução, a revisão da literatura percorre toda a tese, com a 

finalidade de melhorar a compreensão, não só das variáveis selecionadas, mas também, dos 

debates acadêmicos em relação, para o caso específico, à cooperação de Moçambique com cada 

um dos países dos BRICS. Para, além disso, a revisão da literatura é imprescindível, pois ajuda, 

não só a clarificar os objetos em análise, como também, a sustentar os argumentos, as evidências 

e as novas descobertas e constatações.  

Sobre as razões da opção metodológica é importante afirmar que tal escolha está 

associada ao fato de o emprego ser o único indicador social de entre as cinco variáveis em 

conformidade com a classificação de Jannuzzi (2006). As outras variáveis, nomeadamente, 

imposto, encadeamento doméstico produtivo, joint venture e diversificação das exportações são 

meramente econômicos. O problema de Moçambique em relação ao investimento direto 

estrangeiro, não é necessariamente o crescimento econômico, medido, de acordo com a 

abordagem dominante pelo PIB, mas sim, e como indica Bramall (2009), o desenvolvimento 

humano, por vezes como efeito do crescimento econômico. Ou por outras deve ocorrer a 

transição do crescimento econômico para desenvolvimento social. Por vezes no sentido de que é 

possível, de acordo com o autor, existir, por exemplo, países com nível mais alto de esperança de 

vida, mas com menor PIB. Este fato significa que o mais importante não é a dimensão do PIB ou 

do crescimento econômico, mas sim, o desenvolvimento humano. San (1998 apud Bramall, 2009, 

p.8) argumenta que o PIB não é indicador do bem-estar, por que está associado aos bens, ao 

passo que o desenvolvimento humano é o reflexo de felicidade ou por outras do bem-estar13 das 

pessoas. O crescimento econômico medido pelo PIB que Moçambique assiste há duas décadas, 

não permitiu alterar proporcionalmente a vida das pessoas, dado que uma boa maioria (54.7%) 

continua refém de acesso à escolha de alternativas de vida, o que impede a sua felicidade. 

Dos argumentos acima apresentados sobre o desenvolvimento humano como 

consequência da saúde e da educação das pessoas, subentende-se que este é o resultado da 

capacidade gerada pelas pessoas através do emprego. Neste sentido, o emprego é uma dessas 

                                                 
13Recorde-se tanto a esperança de vida, quanto o Produto interno Bruto (PIB) e a educação são os três indicadores 

usados pelo PNUD para calcular o Índice do Desenvolvimento Humano (IDH). Porém, como indica Sen (1998 

apud Bramall, 2009) o melhor indicador para medir o bem-estar das pessoas é a esperança de vida ao nascer, ainda 

que a saúde seja influenciada pelos bens de consumo e de posse. Mas para Bramall (2009), o PIB é igualmente 

produto da saúde e da educação das pessoas, sendo por isso, a esperança de vida ao nascer e a educação os 

melhores indicadores do desenvolvimento humano. IDH é em termos de definição, conhecido como a capacidade 

de as pessoas alargarem as suas escolhas, PNUD (1990 apud Bramall, 2009, p.11). 
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medidas que permite às pessoas ter esperança de vida maior, pois alarga as possibilidades de 

escolha dos fatores para a manutenção da vida saudável. Embora reconhecendo a diferença 

conceptual entre emprego e trabalho, esta tese, emprega para o efeito desta explicação, o último 

termo dos dois, dado que este (trabalho) é mais lato e profundo do que o primeiro. Este fato 

permite entender, como indica o Relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), de 2015 que o trabalho é um dos indicadores que confere às pessoas a 

dignidade humana necessária para usufruir das oportunidades de participar plenamente como 

membro da sociedade, o mesmo que dizer não meros eleitores, mas sim, cidadãos. Permite, 

igualmente, a subsistência das pessoas através da segurança econômica, o que é fundamental para 

o crescimento econômico equitativo e desenvolvimento social. Como indica PNUD (2015, p.1) 

“se o potencial de todas as pessoas fosse explorado dignamente através de políticas e estratégias 

adequadas, o progresso humano seria célere”. Neste sentido, subentende-se, para o caso 

específico de Moçambique, local de estudo, que a pobreza absoluta está associada ao desprezível 

aproveitamento do potencial das pessoas através, da oferta de oportunidades, por exemplo, de 

emprego pleno e de trabalho digno. Como o governo não é capaz de ofertar sozinho, estas 

oportunidades, a tese considera o IDE, um dos potenciais para fazê-lo, o que explica a opção 

metodológica de estudar o efeito do IDE sobre o E. 

Apesar de o emprego ser uma variável multidimensional, ela é o melhor indicador, nesta 

tese, para medir o efeito social do IDE em relação às restantes variáveis presentes na hipótese 

(teoria). Com recursos ao antônimo do emprego, ou seja, desemprego, portanto, é fácil perceber 

como indica Jannuzzi (2006, p.90) que “a taxa de desemprego é usada para monitoramento da 

conjuntura macroeconômica”. Deste modo, o indicador desemprego é uma medida 

socioeconômica polivalente e por isso, que permitiu elucidar mutuamente, uma ideia quase que 

geral sobre a dimensão social dos investimentos diretos e o âmbito econômico. Como medida 

econômica, o emprego permite perspectivar o crescimento e a demanda por bens e serviços. É 

igualmente, usada pelo setor público como indicador importante para a formulação e 

implementação de políticas públicas e é, um fator central de distribuição na renda. 

Adicionalmente, o emprego é usado para medir as condições de vida de uma sociedade, é um dos 

fatores de produtividade, de inclusão social e o principal indicador de alívio à pobreza, no sentido 

de que o pleno emprego, alarga as possibilidades de escolhas das pessoas e consequentemente o 

bem-estar.  
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Sobre os argumentos acima apresentados, Kellstedt e Whitten (2013) colocariam 

provavelmente as seguintes perguntas: i) existe um mecanismo causal credível que conecta o 

emprego ao investimento direto? ii) qual é o processo lógico que conecta as duas variáveis? 

Como os autores indicam a correlação entre as variáveis não significa casualidade, mas sim, 

associação entre elas. Todavia, a associação é uma componente essencial para aferir a causação. 

Sem entrar em rigorosos e profundos debates, para o caso específico da relação entre 

investimento e emprego, pode-se afirmar que existe um entendimento no campo social e 

econômico de que a criação de uma empresa, que implica necessariamente investimentos 

(variável independente), está associada à geração de empregos (variável dependente), ainda que 

se reconheça que o investimento não é o único fator determinante para a geração de empregos, 

mas não é gerado o emprego sem investimento. O processo lógico, neste sentido, que conecta o 

investimento e o emprego é a presunção de que as empresas funcionam, no mundo atual, 

enquanto contratar trabalhadores, mesmo reconhecendo o efeito tecnológico nesse processo. Para, 

além disso, existe uma série de incentivos que o governo oferece a estas empresas para que de 

fato possam gerar empregos. Aliás, esta é uma das principais expectativas do governo com o 

IDE, isto é, que este gere empregos. A política de isenções fiscais está basicamente alicerçada 

não só na atração de investimentos, mas, sobretudo na obtenção de ganhos indiretos, com 

especial destaque para o emprego. 

A eleição do emprego como variável dependente para análise está associada, igualmente, 

ao fato de os dados sobre o imposto que as empresas deveriam pagar, sobre o encadeamento 

doméstico entre as empresas nacionais não estarem disponíveis. Uma vez tratar-se de intenções 

de investimentos e não necessariamente de implementação dos mesmos – criação, portanto, de 

empresas. O encadeamento doméstico nesta tese é entendido como a situação em que se gera um 

contrato de prestação de serviços e/ou de uso de produtos de uma empresa por outra como 

matéria-prima. Para que isso aconteça, é preciso que se saia de intenções de investimentos para 

implementação dos projetos. O mesmo sucede com os impostos, dado que a contribuição fiscal 

das empresas só pode ocorrer quando se tratar de investimentos reais e não intenções de 

investimentos. É verdade que é possível que alguns dos projetos estudados tenham se efetivado, 

mais não foi possível perseguir esse percurso até aos locais de implementação. Igualmente, 

tratando-se de intenções de investimentos, não foi possível obter dados sobre as exportações. Os 

dados sobre a participação dos capitais nacionais nas intenções de investimentos foram 



55 

 

analisados nos capítulos terceiro e quarto. É verdade que alguns projetos estão sendo 

implementados, mas a escassez de recursos financeiros não permitiu perseguir cada um dos 

projetos nos locais de implementação, o que significaria visitar todas as 11 províncias do país. 

Porém, a nível teórico, foram apresentados criticamente os dados sobre a diversificação das 

exportações, fornecidos pelo Instituto para Promoção das Exportações (IPEX). Contudo, esses 

dados não estão desagregados, o que não permitiu saber quais os produtos que foram exportados 

como resultado do investimento de cada um dos países dos BRICS. E isso não bastaria, seria 

necessário ter certeza de que os dados fornecidos pelo CPI e pelo GAZEDA são relativos às 

empresas visitadas, isto é, devia se perseguir o percurso da empresa, desde a intenção de 

investimento até à materialização. Como se pode perceber, os custos da pesquisa seriam 

demasiadamente maiores.  

Para reduzir o efeito negativo desta situação de não ter perseguido as transformações das 

intenções de investimentos em empresa, foram considerados dados relativos às exportações e 

encadeamento doméstico das empresas produtoras do gás natural, alumínio, carvão, entre outros, 

cujos investimentos provem dos países dos BRICS. É por isso que o debate das variáveis 

excluídas na análise quantitativa foi orientado com base na revisão da literatura e em alguns casos 

recolhidos via análise documental. Deste modo, a exclusão das outras quatro variáveis é relativa, 

pós, se refere à análise quantitativa (a partir de dados empíricos) e não à abordagem qualitativa (a 

partir de estudos anteriores). 

Como aponta Pedhazur e Schmelkin (1991), não existe um bom trabalho empírico que 

não seja literalmente bem informado. O que significa que o empírico e o teórico são duas faces da 

mesma “moeda”. O mesmo que afirmar que o quantitativo e o qualitativo são unidades dialéticas 

indissociáveis, apesar das perplexas defesas positivistas da turma de Augusto Comte. Trata-se de 

um fervoroso debate metodológico entre cartesianismo (só o que é racional é real), o kantismo (o 

real é incognoscível), e; o radicalismo hegeliano (nem o racional, nem o real são). De forma 

coincidente, Michael Lowi (1986) em “Método dialético e Teoria Política”, sobretudo quanto 

trata da “objetividade e subjetividade do conhecimento em ciências sociais” e Adam Schaff 

(1986) em “História e Verdade” na qual analisa o relacionismo, o relativismo e o presentismo do 

conhecimento, ou seja, “teorias e perspectivas de ideologia” aprofundaram este debate. Os dois 

autores e tantos outros cientistas sociais e até das ciências exatas fizeram uma dura crítica ao 

positivismo de Augusto Comte e ao ecletismo de Karl Mannheim, que defendia a aplicação do 
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método de pesquisa das ciências exatas nas ciências sociais, como se a quantificação e 

qualificação fossem unidades dissociáveis.  

Assim, o teórico e o empírico percorrem esta tese. A análise das exportações, por 

exemplo, é feita a partir dos estudos anteriores e dos documentos do IPEX. Sabe-se a partir de 

Gramsci (1980) que só se pode analisar a atividade econômica de um país em relação ao mercado 

internacional. O autor chega a considerar que não existe braço meramente nacional da economia, 

pois seu funcionamento é extremamente dependente do mercado internacional. De fato, nos 

estudos da economia política internacional, o desempenho de qualquer economia é influenciado 

também, por fatores externos. É nesta esteira que esta tese, considera a diversificação das 

exportações como fundamental para o desenvolvimento social. Sem recorrer às abordagens 

econômicas mais sofisticadas, é das exportações que se obtém as divisas internacionais para 

Moçambique poder importar outros produtos que não produz. Apesar das limitações acima 

apresentadas, a tese discute ao longo do texto cada uma destas variáveis excluídas na análise, o 

que faz perceber que elas foram apenas excluídas na análise econométrica, no entanto, foram a 

base da abordagem qualitativa com recurso ao método do materialismo histórico.  

 As 851 observações a que esta tese teve acesso constituem a população de estudo. Trata-

se de todas as intenções de investimentos dos BRICS em Moçambique no período em estudo, 

fornecidos pelo Centro de Promoção de Investimento (CPI) e do Gabinete das Zonas Econômicas 

do Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA). Estas observações foram obtidas por conveniência 

ou ainda por acessibilidade, o mesmo que dizer, como indica Hair et al. (2005) e Cervi (2017) 

que foi empregue o método não probabilístico. O único critério de seleção das observações 

estudadas nesta tese foi de solicitar de forma credenciada14 às instituições competentes em 

matérias de investimento direto estrangeiros, de dados relativos apenas aos países dos BRICS, no 

período de 2000 a 2014. Deste modo, a tese baseou as suas análises em todos os dados sobre 

investimentos diretos a que teve acesso. O mesmo que afirmar que não foi calculada a amostra, 

por que a tese trabalhou com toda a população – intenções de investimento direto. Certamente 

que se reconhece a existência de outros dados nas instituições que negaram fornecer, como é o 

                                                 
14Nesta tese, entende-se por solicitação credenciada de dados o ato de a instituição de local de trabalho (Instituto 

Superior de Administração Pública) ou de formação (Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 

Formação Humana da Universidade do Estado do Rio de Janeiro) do pesquisador emitir uma credencial que 

solicita em nome do investigador os dados necessários às instituições competentes em matéria de investimento 

direto estrangeiro. 
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caso do Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREM). Apesar das intenções do 

pesquisador desta tese em obter dados sobre o investimento direto dos BRICS em Moçambique 

em quase todas as instituições governamentais, aos quais foram enviadas credenciais, apenas 

obteve dados do Centro de Promoção de Investimento (CPI) e do Gabinete das Zonas 

Econômicas do Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA). A insistência de solicitação de dados 

durou 18 meses ao Ministério de Recursos Minerais e Energia e Banco de Moçambique. 

Igualmente, a solicitação na Autoridade Tributária de Moçambique de dados sobre impostos 

pagos pelas empresas de capitais financeiros de cada um destes países, foi um fracasso.  

 Para reduzir o efeito negativo desta limitação, alguns dados foram obtidos nos Anuários 

Estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE) e nos relatórios do Banco de Moçambique 

(BdM), livros, artigos, nos sites das embaixadas dos países estudados, no Ministério dos 

Negócios Estrangeiros e Cooperação. Outros ainda foram obtidos na Embaixada da República de 

Moçambique na Índia, a quando da visita de estudo do pesquisador. 

 A participação em palestras e jornadas científicas, seminários de investigação, 

conferências, a publicação de artigos tratando o mesmo objeto de estudo da tese, foi igualmente 

uma das técnicas para alargar a compreensão do fenômeno BRICS. Como se sabe, esta é uma das 

técnicas que permite não só partilhar os resultados preliminares da tese, como também, receber 

valiosas e rigorosas contribuições de vários estudiosos, oficiais governamentais, sociedade civil, 

etc. A realização de visita de pesquisa na Índia foi uma das técnicas que permitiu obter subsídios 

valiosos para a produção desta tese. Para tal, foram solicitadas cartas de aceitação para realizar 

visitas na Índia, na China e na África do Sul. Dessas solicitações15, foi possível visitar 

Jawaharlal Nehru University e o Laboratório de Pesquisa do Institute for Studies in Industrial 

Development (ISID) em Nova Deli, no primeiro semestre de 2016. Tal visita contou com a co-

orientação do Professor Surajit Mazumdar, do Centre for Economic Studies & Planning, School 

of Social Sciences, da Jawaharlal Nehru University. O objetivo destas visitas de investigação era 

recolher dados juntos das embaixadas de Moçambique em cada um dos países, considerando as 

                                                 
15Apesar da aceitação da solicitação de visitas de pesquisas pelos Professores Yongjun Li da Universidade de 

Pequim – China e Rod Alence da Witwatersrand University da República da África do Sul não foi possível realizar 

tais visitas. Para o caso da China operaram razões financeiras para pagar a taxa de pesquisa, alojamento e 

alimentação. Para o caso da África do Sul, o maior constrangimento foi a prolongada greve dos estudantes na 

Witwatersrand University no segundo semestre de 2016. Mas a greve não foi só dos estudantes da Witwatersrand 

University, mas ela ocorria em várias universidades sul-africanas devido às tentativas governamentais de aumentar 

as propinas. Como se pode notar, não haviam condições para realizar pesquisa na RSA. 
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limitações de acesso aos mesmos em Moçambique. E ainda obter informações substantivas sobre 

a política de investimento direto estrangeiro de cada um dos países. Tais informações foram 

obtidas através de participação em conferências, seminários, palestras, leitura de livros e 

consultas a renomados acadêmicos do Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial e do 

Centro de Estudos Econômicos e Planificação da Escola de Ciências Sociais – Nova Deli. A 

participação em grupos de pesquisa no Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial foi 

outra modalidade adotada para acesso a informação sistematizada e científica.  

O diagrama 1, abaixo, resume o descrito acima sobre métodos e técnicas de pesquisa 

usadas para obtenção, tratamento e análise de dados desta tese. 

 

Diagrama 1 – Metodologias e Técnicas de Investigação 

 

 

O diagrama 1 acima, apresenta as abordagens e as técnicas de pesquisa que orientaram 

esta tese. Nota-se no mesmo diagrama que foram empregues as abordagens qualitativas e 

quantitativas. Na abordagem qualitativa foi aplicado o materialismo histórico como ferramenta de 

análise crítica.  

O SPSS (v.20, SPSS Inc, Chicago, IL) e a Microsoft Excel foram empregues para a 

produção dos outputs da regressão linear e análise de correlação entre as variáveis independentes 
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(IDE) e dependentes (E) e os cálculos sobre as linhas de créditos e as intenções de investimentos, 

respectivamente. Não foi definida a amostra, dado que as 851 intenções de investimentos 

fornecidas pelo CPI e pelo GAZEDA constituem a população conhecida pelo pesquisador. É 

verdade que a tese reconhece a existência de mais projetos de investimentos nas outras 

instituições governamentais, mas como não foi possível o acesso aos mesmos, não foram 

considerados relevantes para os objetivos analíticos desta tese. 

O diagrama 2, abaixo, procura ilustrar o modelo de análise usado nesta tese. É fácil 

verificar, no referido diagrama, que a dimensão central do estudo, a cooperação, portanto, se 

circunscrevem em duas facetas, nomeadamente, doações, assistência técnica e financeira e o 

investimento direto dos BRICS. Em termos mais específicos da linguagem das relações 

internacionais e da política internacional existe uma distinção entre cooperação e investimento. A 

cooperação é da iniciativa dos Estados e os investimentos ocorrem muitas vezes, sob iniciativa 

das empresas que podem ser estatais assim como privadas. Este fato leva a aceitar que por mais 

que os Estados não cooperem é possível que empresas privadas realizem investimentos diretos. 

Porém, para o caso específico da relação Moçambique – BRICS existe um forte incentivo dos 

Estados que criam condições para que os investimentos diretos ocorram. Para, além disso, os 

governos dos cinco países dos BRICS, no âmbito do capitalismo do Estado, realizam, igualmente, 

investimentos. Este fato faz com que esta tese associe o padrão de comportamento das empresas 

dos países dos BRICS, ao modelo de cooperação e investimentos que é produto de incentivo de 

cada Estado. Não se pretende afirmar categoricamente que o padrão de comportamento das 

empresas privadas é produto direto do modelo de cooperação, mas sim, dizer que cada Estado dos 

BRICS é importante para orientar através dos princípios de cooperação o modelo de 

comportamento que gostaria que as suas empresas assumissem nos países onde investem. Como 

será visto mais adiante, esta imputação do padrão de comportamento das empresas ao Estado de 

origem é problemática dado que nem sempre os governos têm conhecimento e aceitam a política 

de investimento das empresas domiciliadas no seu território. 

No diagrama 2, a seta central, procura ilustrar a dialética entre as duas dimensões da 

cooperação. Para, além disso, as duas setas colaterais traduzem a ansiedade de perceber as 

implicações da dialética da ajuda externa e do investimento direto dos BRICS, sobre a redução da 

dependência externa e o pagamento de impostos, a geração de emprego, o encadeamento 

doméstico produtivo, JV e a diversificação das exportações. 



60 

 

Diagrama 2 – Construção do Modelo e Objeto de Análise 

 
 

 Assim, a partir do diagrama 2 pretende-se entender como estão se processando as relações 

de cooperação entre Moçambique e cada um dos países dos BRICS. Neste sentido, o objeto 

central de análise é a cooperação Moçambique – BRICS, numa perspectiva de que as variáveis da 

cooperação, possam reduzir a dependência externa de Moçambique, através da garantia de 

implementação de políticas nacionalistas. Esta tese considera como políticas nacionalistas as que 

permitem que o capital externo possa pagar imposto, gerar empregos, permitir o encadeamento 

doméstico produtivo, integrar o capital doméstico nos empreendimentos e diversificar as 

exportações nacionais e por via disso, engendrar o bem-estar social.  

 A escolha de Moçambique como local de estudo, não só está associada às questões 

patrióticas como cidadão moçambicano, como também, pelo fato de este país, ser considerado, a 

nível acadêmico, como o verdadeiro bastião em termos de recebimento das doações, assistência 

técnica e financeira. Aliás, a problematização feita nos primeiros parágrafos desta introdução e 

que igualmente será visto no segundo capítulo, elucida isso. Estudos de Awortwi e Novunga 

(2008), Bräutigam (1999 e 2004), Tarp (2006), De Morais (2014), Gracia, Katos e Fontes (2012), 

entre outros apontam neste sentido, de Moçambique ser o baluarte da ajuda externa. Este fato 

oferece duas esferas de análise, primeiro, de penúria e de administração de empréstimos e 

segundo, de elevada capacidade de barganha diplomática das lideranças moçambicanas. Para 
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além da histórica corrida imperialista pelos recursos naturais de Moçambique. Como já foi dito 

ainda na problematização a distância entre ser bastião de doações, assistência técnica e financeira 

com o bem-estar, é exageradamente maior. O desejável é que as doações e assistência técnica e 

financeira pudessem fazer gestar um ambiente e capacidade institucional capaz de causar o bem-

estar social. Assim, o interesse em participar na qualidade de cidadão nacional de Moçambique, 

nos debates dos estudos especializados explica a escolha de Moçambique como local de estudo. E 

ainda provar através de evidências empíricas que os ganhos indiretos esperados pelo governo de 

Moçambique nos investimentos diretos estrangeiros não estão sendo gerados. Sendo assim, 

avultadas isenções fiscais não operam à dimensão da penúria social ganhos indiretos. Apesar de 

as análises econométricas terem chegado à conclusão de que a variabilidade de emprego é 

explicada pela variação do investimento direto e existe um modelo estatístico significativo, tal 

relação demonstra um efeito insignificante, ainda que positivo.  

 A escolha do período de estudo, é explicada por duas razões, uma histórica e outra 

acadêmica. A razão histórica se ancora na noção de que o ano de 2000 simboliza o regresso às 

origens de Moçambique em termos de cooperação. No terceiro capítulo que trata da cooperação 

Moçambique e cada um dos países dos BRICS, poderá se perceber, que a relação de cooperação 

com cada um dos países é histórica, no entanto, ela registrou relativo afrouxamento. Razões 

associadas em parte à conjuntura da política internacional, em particular a Guerra Fria e ainda à 

incapacidade econômica, política e social de cada um dos países dos BRICS para dar resposta aos 

problemas humanitários de Moçambique, sobretudo nos anos 80. Adicionalmente, é nos anos 

2000 que Moçambique registra descobertas de valiosos recursos naturais e que de forma natural, 

coincidem com a expansão do capital financeiro de cada um dos países dos BRICS, pelo mundo. 

Moçambique, “amigo histórico”, sobretudo da Rússia, China, Índia e Brasil e também, da África 

do Sul (sobretudo dos líderes do African National Congress – ANC), não podia ficar à margem 

dessa expansão do capital financeiro.  

 As razões acadêmicas referem-se às questões de opção metodológica, pois, a recolha de 

dados para esta tese começou no segundo semestre de 2015 e para evitar atualizações infinitas 

dos mesmos, em função do tempo e da aprovação de novas intenções de investimentos, era 

preciso tomar 2014, como ano de referência. Considerando que o objeto de pesquisa é dinâmico, 

dado que a cada dia novos investidores provenientes dos países dos R5 entram em Moçambique, 

era preciso fazer um recorte temporal. Assim, o ano 2014 é a única referência temporal em 
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termos de dados completos quando comparado com o segundo semestre de 2015, período de 

início de recolha de dados para efeito de exame de qualificação. Os dados fornecidos pelo CPI e 

pelo GAZEDA no segundo semestre de 2015 que consistiram em 851 observações de intenções 

de investimentos foram considerados suficientes para os objetivos analíticos desta tese. Nota que 

dados sobre o investimento direto estrangeiro (IDE) são sistematizados quase que diariamente e 

por isso, era preciso que esta tese fizesse o seu recorte temporal, de modo a evitar atualizações 

infinitas. Assim, o ano de 2014, é aquele que a tese o considera limite em termos de dados 

sistematizados, pelo menos até, segundo semestre de 2015, período em que iniciou a recolha de 

dados para a presente tese. Porém, a tese reporta-se em alguns casos e para efeitos explicativos, 

aos dados dos anos subsequentes a 2014. Apesar desta demarcação temporal é preciso sublinhar 

que não foram obtidos todos os dados para cada país dos BRICS em Moçambique no intervalo de 

2000 a 2014. O mesmo que dizer que não foram encontrados dados para cada um dos países dos 

BRICS de 2000 a 2014. Este fato é em parte, explicado pela recusa de algumas instituições 

ligadas ao investimento direto estrangeiro em Moçambique, para fornecer os dados solicitados, 

com maior destaque para o Ministério dos Recursos Minerais e Energia (MIREM).  

 

Sobre as Fontes de Dados Utilizados 

 

 Como já foi referenciado, os dados utilizados nesta tese foram fornecidos por 5 

instituições governamentais, competentes em relação ao objeto desta tese, nomeadamente, Centro 

de Promoção de Investimento (CPI), Gabinete das Zonas Econômicas do Desenvolvimento 

Acelerado (GAZEDA), Instituto para Promoção das Exportações (IPEX), Direção Nacional do 

Tesouro (DNT), Direção para Cooperação Internacional, atual Direção de Cooperação, 

Autoridade Tributária de Moçambique (AT) e Instituto para Promoção das Exportações, sob 

tutela do Ministério da Economia e Finanças. Outros dados foram fornecidos pelo Instituto de 

Bolsas de Moçambique (IBE) e na Direção do Ensino Superior, ambas as instituições sob tutela 

do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional.  

 De acordo com a Lei de investimentos nº3/93, de 24 de junho, o CPI é uma instituição 

governamental à qual compete avaliar, aprovar, monitorar e oferecer a assistência institucional 

aos investimentos durante a realização efetiva dos projetos de modo a verificar o cumprimento 

dos termos da autorização e implementação. A mesma lei de investimento indica que compete ao 
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GAZEDA, avaliar, aprovar, monitorar e oferecer a assistência institucional aos investimentos 

durante a realização efetiva de modo a verificar o cumprimento dos termos da autorização e 

implementação dos projetos nas Zonas Econômicas Especiais (ZEE) e Zonas Francas Industriais 

(ZFI). O IPEX é uma unidade governamental com fins não lucrativos, criada em 1990, com o 

objetivo de impulsionar e coordenar a execução de medidas e políticas que vise o 

desenvolvimento das exportações moçambicanas. Nota que a 37ª Sessão Ordinária do Conselho 

de Ministros, realizada a 1 de novembro de 2016, extinguiu as três instituições, acima indicadas 

(CPI, GAZEDA e IPEX) e foi criada a Agência para Promoção de Investimento e Exportações 

(APIEX).  

 A Direção Nacional do Tesouro, a Autoridade Tributária de Moçambique e a Direção 

para Cooperação Internacional (atualmente designada por Direção de Cooperação) são à 

semelhança do CPI, GAZEDA e IPEX órgãos do Ministério da Economia e Finanças, criados 

pelo Decreto Presidencial nº 1/2015, de 16 de janeiro.  Uma das competências da Direção 

Nacional do Tesouro é coordenar o subsistema do Tesouro Público. Por sua vez, uma das 

competências da Direção de Cooperação é coordenar o processo de relacionamento entre o 

Governo e os parceiros de cooperação na área econômica. E ainda, uma das competências da 

Autoridade Tributária de Moçambique foi criada pela Lei nº 1/2006, de 22 de março, cujo 

objetivo é assegurar a eficácia, eficiência e a equidade na aplicação das políticas tributária e 

aduaneira. Garantindo uma maior comodidade para os contribuintes no cumprimento das 

obrigações fiscais e criando uma maior capacidade de detenção sobre o incumprimento e evasão 

fiscais. 

 A Direção do Ensino Superior é tutelada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino 

Superior e Técnico Profissional (MCTESTP) foi criado pela Resolução nº 16/2015, de 9 de julho, 

é um órgão Central do Aparelho do Estado, que de acordo com os princípios, objetivos, políticas 

e planos, definidos pelo Governo, dirige, planifica, coordena as atividades no âmbito da Ciência, 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. Igualmente, o IBE, é tutelado pelo 

MCTESTP e foi criado pelo Decreto 30/2007, de 10 de agosto, e é uma instituição pública de 

âmbito nacional, uma das suas principais competências, é atribuição, coordenação e gestão 

integrada e estratégica das bolsas de estudo no país e no exterior. Como se pode notar, todas as 

fontes de dados utilizados nesta tese, são instituições oficiais e competentes, o que permite maior 

confiança aos dados fornecidos. Como já foi referenciado anteriormente nesta introdução, todos 
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os dados foram recolhidos através de solicitação através de credenciais assinadas pelo Instituto 

Superior de Administração Pública (ISAP), local de trabalho do pesquisador e outras rubricadas 

pelo coordenador do Programa de Pós-graduação em Políticas Públicas e Formação Humana 

(PPFH), da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). 

 

Estrutura da Tese 

 

A tese está dividida em quatro capítulos, sem, no entanto, contar com a introdução e 

conclusão. A introdução apresenta a organização geral do trabalho. Começa por uma breve 

problematização do objeto de estudo, a partir dos estudos anteriores e do contexto político, 

econômico e histórico de Moçambique. A problematização tem em vista a compreensão do 

problema de pesquisa, o que permite apresentação da pergunta de pesquisa e a respetiva hipótese 

de investigação, ou seja, a tese a defender. São igualmente apresentados os objetivos, a relevância 

científica e social (justificativa) da tese e discutidos os aportes teóricos aos quais se sustenta a 

tese. Finalmente é definida a metodologia usada na produção desta tese, discutidos os aspetos 

sobre métodos e técnicas de pesquisa, formas de recolha de dados e construção do modelo de 

análise ao objeto de pesquisa. Igualmente são analisados os aspectos relativos a confiabilidade e 

validade das variáveis, os instrumentos de análise dos dados e uma breve visão sobre as 

competências das instituições nas quais foram obtidos os dados em matéria de investimento 

direto estrangeiro e ajuda externa.  

O primeiro capítulo, intitulado “Breve Contexto Global do Fluxo da Ajuda Externa e os 

Consensos Internacionais” tem como objetivo apresentar analiticamente, o contexto geral do 

fluxo da ajuda externa nos países do Terceiro Mundo16, com especial destaque para Moçambique 

e os documentos internacionais norteadores. O capítulo foi produzido com base na revisão da 

literatura, análise documental e tem como método de análise o materialismo histórico. Um dos 

objetivos específicos deste capítulo é captar a essência ou a percepção dos autores e dos doadores 

sobre o grau da eficácia da ajuda externa de uma forma global. Adicionalmente, o capítulo faz 

                                                 
16O termo foi cunhado de acordo com Hobsbwam (1995, p.349) em 1952 por Harris para “fazer referência ou para 

agrupar Estados pós-coloniais que surgiram após Segunda Guerra Mundial, junto com a maior parte dos Estados da 

América Latina e que apresentavam maior dependência ao velho mundo imperial e industrial”. Assim, o Primeiro 

Mundo é composto por países capitalistas desenvolvidos e o Segundo Mundo pelos países desenvolvidos 

comunistas. A lista destes países dependentes foi largamente acrescida em 1973 com aludida crise do petróleo que 

demarcou de forma indelével os Estados paupérrimos e Estados superbilionários em escala mundial. 
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um breve entrosamento entre os autores, procurando verificar os principais debates em torno dos 

indicadores de análise para aferir o impacto da ajuda externa. A principal constatação desta tese 

neste capítulo é que mais do que um debate sobre a eficácia e eficiência da ajuda externa entre 

correntes de pensamentos opostos, os monetaristas e os keynesianos, portanto, é uma contenda 

metodológica sobre avaliação e análise de políticas públicas. 

No contexto da emergência dos BRICS como novos doadores, em especial (Brasil, China 

e Índia) e compreendendo o clamor de uma parte dos estudos que associa estes países a reedição 

do modelo imperialista colonial, o capítulo apresenta criticamente, os consensos e documentos 

internacionais relativos à ajuda externa. É nestes consensos internacionais que o capítulo se 

apercebe do enquadramento da cooperação Sul-Sul (horizontal) e em especial da ré-emergência 

dos países como Rússia, China, Brasil e Índia na ajuda a Moçambique, mas desta vez, na 

categoria internacional de novos doadores.  Apesar de os debates literários especializados e/ou 

interessados pelo estudo dos BRICS, associá-los à reedição do imperialismo colonial, os 

consensos, conferências, fóruns, declarações internacionais consideram a cooperação Sul-Sul 

como complementar à cooperação Norte-Sul. A contribuição deste capítulo na tese toda é 

permitir o entendimento geral sobre o fluxo da ajuda externa, sua eficácia e eficiência e o 

posicionamento dos documentos internacionais norteadores sobre a participação dos países do 

Sul na ajuda externa.  

O exame sobre a eficácia do fluxo da ajuda externa permitiu, igualmente, perceber que a 

situação moçambicana não está isolada da realidade internacional. Este fato explicita que apesar 

de intensivas doações, assistência técnica e financeira, o desenvolvimento dos países receptores 

está sendo difícil, o que coloca em causa as defesas da teoria do desenvolvimento. Ora, se a 

situação geral de ajuda externa e investimentos diretos ocidentais ofereceu em troca a pobreza 

absoluta e dependência externa aos países do Terceiro Mundo, a pergunta é que novo modelo de 

cooperação e investimentos diretos os BRICS trazem? De réplica do sistema neoliberal? Ou uma 

alternativa que de fato irá reduzir a pobreza e dependência externa de Moçambique? 

O principal argumento deste capítulo aponta que a diferença de resultados entre os 

monetaristas e os keynesianos em termos da eficácia da ajuda externa para o desenvolvimento é 

metodológica. Enquanto os monetariastas (otimistas) avaliam programas e projetos específicos e 

concluem que a ajuda externa é eficiente e eficaz para erradicar a pobreza, os keynesianos 

(céticos) olham para a força da ajuda externa no desenvolvimento global de cada país receptor.  
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O segundo capítulo, intitulado “Mudanças Econômicas e Políticas em Moçambique, 

Fluxo de Capitais Estrangeiros e a Dependência de Trajetória”, analisar de forma global o fluxo 

da ajuda externa, do investimento direto estrangeiro e a dependência de trajetória de 

Moçambique. À semelhança do primeiro capítulo, o segundo capítulo, foi produzido com recurso 

à revisão da literatura e análise documental e o materialismo histórico como método analítico.  

A relevância deste capítulo para a tese como um todo, é permitir discutir o percurso 

histórico de Moçambique enquanto país receptor da ajuda externa e atualmente de investimento 

direto estrangeiro. Esta discussão permite compreender o teor do terceiro e quarto capítulos, que 

tratam especificamente da ajuda e do IDE dos BRICS. O objetivo do capítulo é analisar o fluxo 

da ajuda externa, de investimento direto estrangeiro e a dependência de trajetória de 

Moçambique. 

O argumento principal deste capítulo é de que apesar da dolarização bilionária de 

Moçambique, sobretudo pelos países ocidentais, tal fato não foi capaz de retirar o país da penúria 

e da dependência externa, mas sim, garantiu os diretos de sobrevivência da população. 

Evidências empíricas deste argumento estão ancoradas na persistência da pobreza absoluta, na 

incapacidade do Estado de realizar suas funções sem ajuda externa como consequência do frágil 

ambiente e incapacidade institucional. Adicionalmente, ao fato de se verificar como aponta os 

estudos anteriores citados nesta tese que a transição de crescimento econômico para 

desenvolvimento social não ocorreu. Estas conclusões são produzidas numa altura em que 

Moçambique alimentava esperança de transição, dado que o crescimento econômico por mais de 

duas décadas se posicionou em 7.5%, os indicadores sociais começavam a mostrar sinais de 

mudança positiva. 

O capítulo observa que a dependência de trajetória de Moçambique é consequência direta 

da sua história política, econômica e social, influenciada evidentemente, pelos fatores externos. 

Assim, a persistência do país neste trajeto histórico não é caminho ideal para gerar autonomia e 

soberania nacional, se isso, não permitir a criação do ambiente e capacidade institucional 

produtora de recursos financeiros, humanos e estratégicos capazes de tornar Moçambique, em um 

Estado soberano. A soberania não é uma questão de existência apenas de poder político que não 

reconhece igual interna e externamente como apontaria Moreira (2011), mas sim, uma situação 

de poder defender seus interesses nacionais com autonomia política e econômica nos fóruns 

internos e internacionais.  
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Para chegar a estas conclusões, o capítulo faz primeiro, uma breve análise do trajeto 

histórico de dependência de Moçambique, a partir do apoio russo, chinês e dos países Nórdicos 

até os países ocidentais. Em segundo lugar, discutiu o fluxo de capitais financeiros internacionais, 

mas desta vez, com foco no investimento direto estrangeiro. Deste percurso, o capítulo constata 

que, apesar de todas as adversidades econômicas e políticas, Moçambique emerge no século XXI, 

como um dos destinos relevantes do investimento direto estrangeiro. E ainda que Moçambique 

começa a apresentar sinais promissores de desenvolvimento e modelos de cooperação e de 

investimentos diretos capazes de torná-lo um Estado menos dependente de ajuda externa. Esse 

fato é explicado, não só pela descoberta de valiosos recursos naturais, mas, sobretudo, pelas 

reformas legais na lei sobre o investimento direto estrangeiro. E ainda, pela entrada de novos 

doadores e investidores com paradigmas diferentes de cooperação e de investimentos. Todavia, 

como a intenção não faz a causa, existe ainda o entendimento quase que generalizado dos vários 

estudos baseados em evidências empíricas de que o fluxo de capitais financeiros internacionais 

seja na modalidade de ajuda externa, assim como de investimentos diretos estrangeiros não tem 

alterado a situação de pobreza no país, o que permite introduzir a pergunta central desta tese, ou 

seja, o que o capital financeiro dos BRICS traz de novo a Moçambique? 

Esta pergunta orienta toda a investigação no terceiro e quarto capítulos. O terceiro 

capítulo, intitulado “Cooperação e Investimento Direto Estrangeiro dos BRICS em 

Moçambique”, inicia a discussão da questão levantada, mas seu enfoque é estudar o modelo, a 

forma ou padrão das doações e investimentos de cada um dos países dos BRICS em 

Moçambique.  

Por sua vez, o quarto capítulo, sintetiza os modelos de cada um dos países dos BRICS em 

um único padrão de comportamento, como se os BRICS fossem um bloco único de cooperação e 

de investimentos.  Assim, enquanto os dois primeiros capítulos desta tese são contextuais e de 

preparação para a discussão do objeto de investigação, o terceiro e o quarto capítulos tratam do 

objeto em si de pesquisa, ou seja, cooperação e investimento direto dos BRICS em Moçambique. 

O objetivo geral da tese como já se enunciou, ainda nesta introdução é compreender como estão 

se processando as relações de cooperação e de investimentos diretos entre Moçambique e cada 

um dos países dos BRICS. Este exercício permitiu concluir que os BRICS apresentam um novo 

modelo que a médio e longo prazo poderá tornar Moçambique menos dependente da ajuda 
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externa. Todavia, para que isso aconteça é preciso a adopção de políticas nacionalistas capazes de 

domesticar os capitais financeiros internacionais.  

Esta conclusão é resultado das análises feitas, sobretudo no terceiro capítulo, a partir de 

duas abordagens metodológicas, qualitativa e quantitativa. Aliás, este é o padrão que caracteriza 

todos os capítulos desta tese.  

Antes de estudar a cooperação e investimento direto dos BRICS em Moçambique, o 

terceiro capítulo começa por discutir a gênese e as controvérsias literárias sobre dos BRICS. A 

compreensão de como diferentes autores da linha acadêmica e atores políticos e sociais concebem 

os BRICS enquanto doadores e investidores permite identificar, caracterizar e discutir o padrão 

de comportamento destes países em Moçambique. Para esse fim, o capítulo discute 

separadamente cada um dos países dos BRICS tomando como unidades de análise, os indicadores 

de cooperação (doações, assistência técnica e financeira e as bolsas de estudos) e de investimento 

direto. O capítulo segue a organização do acrônimo BRICS, ou seja, começa por estudar Brasil, 

em seguida a Rússia, Índia, China e finalmente a África do Sul. Para além desta organização, por 

cada país, estuda as questões relativas aos indicadores de cooperação e depois aos de 

investimento direto. O estudo do investimento direto de cada um dos países dos BRICS termina 

pela análise econométrica da relação entre o IDE e o E. Para além do exame dos resultados 

estatísticos, o capítulo discute o problema sobre a qualidade da mão-de-obra contratada nos 

empreendimentos econômicos dos BRICS em Moçambique. Trata, igualmente, dos setores de 

concentração dos investimentos e a forma como se distribui pelo território nacional. 

Com exceção da Rússia cujas intenções de investimentos foram consideradas por esta tese 

insignificantes para análises de regressão e correlação, aos restantes países dos BRICS foi feita a 

estimação estatística e/ou econométrica do efeito do IDE sobre o E, conforme indicado na 

abordagem quantitativa apresentada na parte metodológica desta tese.  

Para o da Rússia, o debate foi orientado no sentido de busca de explicações do baixo 

investimento deste país em Moçambique, considerando as boas e históricas relações de 

cooperação entre os dois países. Antes disso, foram apresentados criticamente os resultados em 

termos de benefícios e potenciais ganhos para Moçambique na sua relação bilateral com o 

gigante euroasiático – a Rússia. 

A principal contribuição do terceiro capítulo nesta tese é ter conseguido apresentar 

analiticamente os indicadores de cooperação e de investimento direto dos BRICS em 
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Moçambique. Demonstrado a partir de evidências empíricas que a variabilidade do E é explicada 

pela variação do IDE e existe um modelo estatístico significativo. Embora esta relação entre o 

IDE e E seja positiva, ela é insignificante sob ponto de vista da sua contribuição social.   

Estas descobertas do terceiro capítulo constituem a base necessária e suficiente para que o 

quarto capítulo pudesse apresentar criticamente os padrões de comportamento dos países dos 

BRICS em Moçambique em termos de doações e investimento direto. A análise dos padrões de 

comportamento foi feita como se os R5 fossem uma única organização. De certeza que o capítulo 

está ciente de que ainda não existe a cooperação dos BRICS, ou seja, os países dos BRICS não 

cooperam com outros Estados como organização, mas sim, continuam seguindo o seu trajeto 

tradicional, de cada Estado cooperar com os outros, em função da sua política externa e de forma 

bilateral. 

Este exercício de definição de padrões de comportamentos é feito no quarto capítulo 

intitulado “Análise de Padrões de Comportamentos dos BRICS em Moçambique”, que estuda de 

forma conjunta e agregada todos os países dos BRICS. É verdade que sempre que necessário são 

feitas referências específicas a casos singulares de cada um dos países, mas o tratamento dos 

dados tende a ser genérico aos cinco países. Esta forma de proceder está associada ao interesse da 

tese, que é de capturar os fatos, os elementos comuns e características singulares dos BRICS que 

os dissociam dos países ocidentais. O capítulo está ciente do desafio de pretender dissociar os 

aspetos característicos dos BRICS, sem ter, no entanto, estudado os padrões de comportamentos 

da cooperação e de investimentos diretos ocidentais. Reconhece igualmente que a visão genérica 

do primeiro e do segundo capítulos não foram suficientes para captar de forma específica, o 

padrão de comportamento ocidental. Dado que os capítulos não dissociaram nas análises os 

capitais financeiros ocidentais dos demais países. 

 Outro desafio deste capítulo é o contexto de inserção, por um lado, de Moçambique em 

de cada um dos países dos BRICS e por outro lado, de cada um dos países dos BRICS na 

economia política internacional.  

Apesar de a maioria dos países dos BRICS ter um trajeto quase que similar a 

Moçambique, colônias de potências imperialistas ocidentais, portanto, e comungarem dos 

princípios da Conferência de Bandung de 1955 e da Conferência de Havana em 1966, tais 

similaridades são influenciadas e determinadas pelos fatores internos de cada país. A influência 
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dos fatores internos de cada país determina a sua posição geoestratégica, geoeconômica e 

geopolítica e consequentemente a sua política externa. 

Assim, o quarto capítulo formula os padrões de comportamentos dos BRICS em 

Moçambique ciente destes e demais desafios. Tal atrevimento se alicerça na noção de que o novo 

modelo de cooperação e de investimentos dos BRICS é determinado, largamente, pelo fato de 

todos estes países serem do Sul e que de diferentes formas comunga os princípios de Bandung, de 

Havana de cooperação horizontal orientada para emancipação política e econômica. Ainda que tal 

orientação ocorra dentro do mesmo sistema neoliberal, existem algumas diferenciações como 

será visto no terceiro capítulo desta tese. Para, além disso, estes países apresentam um trajeto 

histórico de cooperação com Moçambique desde a era colonial. Aliás, foi decisiva a contribuição 

destes países para a emancipação política de Moçambique. 

Assim, o objetivo do quarto capítulo é gerar padrões de comportamentos dos BRICS em 

Moçambique. Trata-se da tentativa de capturar os aspectos comuns de formas de comportamento 

seja a partir dos indicadores de cooperação, assim como, dos das intenções de investimentos 

diretos. É essa captura das mediações e determinações que caracterizam os BRICS que permite 

inferir a defesa de toda a tese, isto é, posicionar-se relativamente à teoria de investigação. O 

mesmo que responder à pergunta como estão se processando as relações de cooperação e de 

investimentos diretos dos BRICS em Moçambique. 

 Todas as análises foram feitas neste capítulo, como se os BRICS tivessem uma política 

externa comum de ajuda externa e de investimentos diretos em Moçambique. Tratou-se de uma 

árdua e difícil tarefa, mas o passado histórico que caracteriza estes países acabou criando uma 

espécie de alianças nos fóruns, na economia e na política internacional, o que explica, em parte, 

seu comportamento sobre a necessidade de instauração de uma nova ordem mundial. A posição 

internacional de Moçambique, como país do Terceiro Mundo, classificação à qual pertencem, 

também, os países dos BRICS, em alguns casos com exceção da Rússia, mesmo reconhecendo os 

diferentes graus, acabou permitindo a definição dos padrões de comportamentos.  

A contribuição deste capítulo na tese é primeiro defender o argumento principal da 

mesma, explicitando e explicando as evidências produzidas ao longo dos capítulos anteriores. 

Trata-se de salientar características conjuntas destes países e assumi-los como padrões de 

comportamento. É exatamente isto que é tomado como a principal defesa da tese, pois se reporta 

à pergunta de partida, à teoria de investigação e ao objetivo geral.  
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O capítulo se estrutura em três partes, o primeiro, estuda os padrões de comportamento no 

nível de cooperação, em seguida, ao nível de investimentos e finalmente analisa os problemas 

estratégicos associados à geografia das intenções de investimentos pelo território nacional. 

Por fim são apresentadas as considerações finais. Trata-se de apresentação crítica das 

principais constatações, descobertas sustentadas a partir de evidências empíricas. As 

considerações finais terminam pela indicação de recomendação para estudos futuros nesta linha 

de economia política internacional. Trata-se na verdade de reconhecer o caráter estrutural do 

objeto de pesquisa e reafirmar que esta tese, não esgotou os elementos de análise e nem tinha esse 

objetivo.  

Por fim são apresentadas as referências bibliográficas usadas e os anexos dos outputs da 

estimação da relação IDE e E. 
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1 BREVE CONTEXTO DO FLUXO DA AJUDA EXTERNA E OS CONSENSOS 

INTERNACIONAIS 

 

 

 O principal objetivo deste capítulo é fazer um breve mapeamento do fluxo da ajuda 

externa a nível global. Este mapeamento tem em vista compreender a percepção dos vários 

autores sobre a eficácia da ajuda externa. Tal entendimento se efetiva através de duas análises, 

uma alicerçada no exame das posições das duas correntes dominantes sobre o real papel da ajuda 

externa na erradicação da pobreza absoluta nos países do Terceiro Mundo17 e a outra, está 

ancorada na apreciação dos principais consensos e documentos internacionais norteadores da 

ajuda. É este entrosamento geral que permite perceber a situação particular moçambicana, não só 

ao nível do desempenho da ajuda externa dos tradicionais doadores ocidentais, como também, o 

contexto da emergência dos novos doadores, em especial os BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China 

e África do Sul).  

 

 

1.1 Breve Contexto Global do Fluxo da Ajuda Externa 

 

 

O sucesso da experiência de fluxo de capitais dos Estados Unidos da América (EUA) para 

a Europa do Pós-Segunda Guerra Mundial (SGM) na modalidade de ajuda externa no contexto do 

Plano Marshall em 1947, fez com que os monetaristas acreditassem que elevadas somas de 

doações financeiras tinham, por si só, uma relação direta com o crescimento econômico e 

desenvolvimento social. A Europa do pós-SGM estava completamente destruído e precisava de 

se reconstruir, mas não tinha capitais financeiros. A solução imediata encontrada foi o desenho e 

implementação do Programa de Reconstrução da Europa, comumente conhecido por Plano 

Marshall.  

                                                 
17O termo foi cunhado de acordo com Hobsbwam (1995, p.349) em 1952 por Harris para “fazer referência ou para 

agrupar Estados pós-coloniais que surgiram após Segunda Guerra Mundial, junto com a maior parte dos Estados da 

América Latina e que apresentavam maior dependência ao velho mundo imperial e industrial”. Assim, o Primeiro 

Mundo é composto por países capitalistas desenvolvidos e o Segundo Mundo pelos países desenvolvidos 

comunistas. A lista destes países dependentes foi largamente acrescida em 1973 com aludida crise do petróleo que 

demarcou de forma indelével os Estados paupérrimos e Estados superbilionários em escala mundial.  
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O Programa de Reconstrução da Europa foi financiado pelos EUA que transferia, segundo 

Tarp (2006, p. 20), “2 a 3 por cento dos seus rendimentos para a restauração da Europa” e foi 

administrado pela Organização Econômica para Cooperação Europeia (OEEC – sigla em inglês) 

– atual Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OECD18 – sigla em 

inglês). O êxito do Plano Marshall e o interesse da política externa norte-americana de barrar a 

expansão do comunismo, em particular para a América Latina, levou o Congresso dos EUA a 

aprovar duas emendas para a institucionalização da ajuda bilateral19. 

Por seu turno, como aponta Fingermann (2014), o principal precursor do comunismo, a 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), portanto, estabeleceu igualmente, em 1949, 

o Conselho para Assistência Econômica Mútua que definia a sua estratégia de ajuda internacional 

aos seus aliados. Como por exemplo, a Índia, os países da sua região e os da África em busca da 

independência política. A autora continua mostrando que com o apoio da China, a ajuda 

internacional da URSS chegou a ultrapassar o dos EUA, no auxílio do movimento de 

independência Mau Mau (1952 – 1953) no Quênia e forneceu suporte na forma de ajuda 

internacional na Guerra da Coréia. A expansão da ajuda internacional da URSS e da China 

ameaçou os EUA e os demais países capitalistas que iniciaram uma intensa estratégia de criação 

das agências de ajuda internacional, não só ofereciam apoio financeiro, como também, assistência 

técnica.  

Por outro lado, os teóricos da economia do desenvolvimento, junto aos governos dos 

países centrais não só se preocuparam em transferir a experiência do Plano Marshall para os 

países subdesenvolvidos e em desenvolvimento20, como também, incentivaram a ajuda externa, 

com a finalidade de industrialização, no contexto de travar a fúria expansiva comunista.  

                                                 
18O Departamento do Desenvolvimento Internacional – UKaid, apontou, no seu relatório de 2014, como países do 

Comité de Assistência ao Desenvolvimento (DAC – sigla em inglês), os seguintes países: Estados Unidos da 

América, Reino da Grã-Bretanha, Alemanha, Japão, França, Suécia, Noruega, Suíça, Holanda, Canadá, Austrália, 

Itália, Dinamarca, Bélgica, Espanha, Coréia do Sul, Finlândia, Austrália, Irlanda, Portugal, Polônia, Nova Zelândia, 

Luxemburgo, Grécia, República Checa, Eslováquia, Eslovênia e Islândia.  

19Cf. Fingermann (2014, p.38) que aponta o “Act for Internacional Development de 1950 e Mutual Security Act de 

1952. Para a autora estas emendas constituem o embrião da USAID constituído em 1961 com a assinatura de 

Foreign Assistance Act por John Kennedy”.  

20De acordo com dados apresentados por Tarp (2006), a lista de países beneficiários de ajuda é bastante longa, ou 

seja, mais de 100 países. A lista inclui as atuais economias emergentes, tais como, o Brasil, a Índia, a China, 

México, Turquia, Coréia do Sul, África do Sul, entre outros. Já o relatório do Comité de Assuntos Econômicos da 

Casa da Rainha do Reino da Grã-Bretanha, aponta para 152 países legíveis, sobretudo da Ásia e África que 

recebem Assistência Oficial ao Desenvolvimento. 
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De acordo com Tarp (2006) o centro das atenções dos países ocidentais era o crescimento 

econômico e por via disso, a industrialização dos países em desenvolvimento e subdesenvolvidos. 

Havia, nos anos 50 e 60, um consenso de que a pobreza seria rapidamente eliminada via 

crescimento econômico e modernização, mesmo considerando que muitos dos países recipientes 

acabavam de alcançar suas independências e tinham contexto político, econômico, social, cultural 

muito bem diferente ao da Europa do pós-guerra. Mais ainda, como o diriam os defensores da 

teoria da dependência, que o processo no qual operava a transferência de recursos era controlado 

pelo capitalismo, orientado pela “fome do lucro”. E é por isso que mais do que lutar pelo 

desenvolvimento dos países do Terceiro Mundo, o capitalismo permitiu que novas formas de 

expropriação de recursos focassem encontrados, mesmo após as independências. 

Relativamente às fontes de financiamento, Tarp (2006) aponta que maior parte de 

donativos vinham dos EUA e por que alguns países se encontravam sob regime colonial, a ajuda 

externa era direcionada país por país. A partir da era de transição para as independências dos 

países pobres iniciaram relações multilaterais. No entanto, e como mostra Fingermann (2014), 

tais ajudas eram direcionadas em função da penetrabilidade das ideias capitalistas o que fez com 

que países socialistas e, portanto, aliados da URSS e da China fossem se juntar aos EUA, de 

forma bilateral e/ou pela adesão às instituições da Bretton Woods para poder receber ajuda 

externa dos EUA. Moçambique, Angola e demais países que na outrora recebiam apoio da URSS 

e da China são exemplos deste processo de mudança de paradigma econômica e política. E o 

mundo atual, através de embargos econômicos e até, mesmo de intervenções militares, continua 

vivendo este triste drama de busca de aliados. Como indica Mabucanhane (2014), países como 

Iraque, Líbia, Síria, Cuba e tantos outros, enfrentam penosamente conflitos militares e embargos 

econômicos. Moreira (2011) associa tais conflitos e embargos à política das superpotências dado 

que a neutralidade e paz dos Estados pequenos não decorrem do seu desejo, mas sim, do poder. 

Deste modo, os países pobres e politicamente fracos procuram sempre se aliar aos poderosos para 

ver seus interesses preservados. 
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Os EUA vendo que iam perdendo vantagem, sobretudo em África expandiram as funções 

das suas instituições saídas da conferência de Breton Woods em 194421, passando a jogar um 

grande papel na assistência aos países pobres através de doações, empréstimos, assistência 

técnica. Foram criadas para este fim, várias organizações desde o FMI, Banco Mundial, 

Associação Internacional para o Desenvolvimento (IDA – sigla em inglês) em 1960, Organização 

Europeia para Cooperação Econômica. Os países ocidentais individualmente também, foram 

criando suas organizações, como por exemplo, Cooperação francesa, Cooperação alemã, Agência 

Japonesa para Cooperação e Desenvolvimento, entre outras22. O papel destes e demais 

organismos internacionais, sobretudo a nível bilateral e/ou multilateral, é garantia a transferência 

de recursos financeiros e outras formas de assistência tanto para os países pobres quanto para os 

ricos, ainda que seja através de modelos diversificados. Como se pode notar, a ajuda externa 

aparece como uma disputa ou confronto entre os capitalistas e socialistas, no contexto da Guerra 

Fria. O que faz com que a estratégia neutralista dos países do Terceiro Mundo, em particular da 

África, Ásia e América Latina (3A) seja, sob ponto de vista político, enfraquecida pelas alianças 

econômicas e político militar das superpotências. Como indica Moreira (2011), no mundo real, as 

alianças geraram os blocos militares, tal como é o caso do Tratado Atlântico Norte, cujo braço 

militar é a NATO de 1949 (sob direção dos EUA) e o Tratado de Varsóvia de 1955 sob comando 

da URSS.  

                                                 
21Como aponta Fernando J. Cardim de Carvalho, no seu artigo intitulado Bretton Woods aos 60 anos, a Bretton 

Woods é o nome que se dá à conferência realizada na pequena localidade de Bretton Woods, no nordeste dos 

Estados Unidos da América para empreender uma das mais audaciosas iniciativas em engenharia social que visava 

criar regras e instituições formais de ordenação de um sistema monetário internacional capaz de superar as enormes 

limitações que os sistemas até então conhecidos – o padrão-ouro e o sistema de desvalorização competitivo, por 

exemplo, havia imposto, não apenas ao comércio internacional, mas também, as próprias operações das economias 

domésticas. Faziam parte da conferência os representantes das Alianças das Nações Unidas que reúne os países em 

guerra contra o eixo fascista. Duas grandes propostas foram apresentadas: a britânica sob elaboração de Jonh 

Maynard Keynes e a norte-americana da autoria de Harry Dexter White. O denominador comum nas duas 

propostas é que o fim da guerra trouxe consigo de volta a grande depressão dos anos 30 e por isso era preciso 

ordenar as relações econômicas internacionais. O elo diferencial das duas propostas está relacionado com o fato de 

a posição inglesa defender o pleno emprego enquanto que a americana aponta seus interesses expansionistas. É 

nesta conferência que foram criadas instituições iniciais da Bretton Woods – Banco Mundial e Fundo Monetário 

Internacional. 

22Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), Visão Mundial, UNICEF, Comissão 

para as Nações Unidas, MSF Luxemburg, HELPAG Internacional, Instituto de Medicina Tropical, FNUAP, 

Agência Japonesa para Cooperação Internacional (JICA), Ajuda de Desenvolvimento do Povo para Povo (ADPP), 

Agência Sueca no Desenvolvimento Internacional (ASDI); Departamento para o Desenvolvimento Internacional do 

Governo Britânico (DFID); Agência Dinamarquesa para o Desenvolvimento Internacional (DANIDA); 

Cooperação Irlandesa; Governo da Noruega; Agência Suíça para Cooperação e Desenvolvimento (SDC); 

Moçambique e Embaixada da Suécia (IBIS); Canadian International Development Agency (CIDA); Swedish 

International Development Agency (SIDA). 
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Estes blocos militares com recurso ao poder financeiro fizeram com que o real objetivo da 

ajuda externa sofresse metamorfoses, o que é considerada por Fingermann (2014, p.40) “uma 

estratégia para ampliar o número de aliados”. Deste modo, é oportuno afirmar que o fracasso da 

ajuda externa nos países do Terceiro Mundo, não é um problema da política como tal, ou seja, da 

implementação dos projetos para o desenvolvimento, mas sim, uma questão de 

instrumentalização da política e da diplomacia da ajuda, associada à estrutura da política 

internacional dominante. Ou por outras, a ajuda externa cumpre objetivos que não são do 

desenvolvimento, mas sim, de oposição estratégica entre o mundo capitalista e o socialista. Aliás, 

esta é a lógica que orientou o Plano Marshall que sob defesa de reconstrução da Europa se 

evitava sua vulnerabilidade ao comunismo, o que garantiu aos EUA que a Europa fosse o seu 

aliado natural. 

Apesar destas nefastas metamorfoses, em termos da engenharia da ajuda externa, Tarp 

(2006) aponta que a partir dos anos 50 o projeto de ajuda financeira constituía a única 

modalidade predominante de transferência de recursos. E nos anos 70, assiste-se o maior 

pronunciamento do multilateralismo da ajuda externa, de donativos e empréstimos aos países 

pobres e as Nações Unidas e o Banco Mundial, entre outras agências, que iam expandindo 

consideravelmente as suas atividades. É neste período que de acordo com a fonte, os programas 

de ajuda externa definiram como principais objetivos dos donativos o emprego, a distribuição da 

renda e combate à pobreza extrema. É igualmente nesta altura que surgem duas abordagens 

antagônicas, nomeadamente: a econômica e política. 

O pensamento dominante da abordagem econômica justificava o fluxo de elevadas somas 

de ajuda externa, de donativos e de empréstimos, com a necessidade de engendrar o 

desenvolvimento. Para além da já citada perspectiva realista de confronto entre o capitalismo e o 

socialismo, a abordagem dos teóricos da economia do desenvolvimento, apontava que a pobreza 

nos países do Terceiro Mundo era consequência direta da escassez de recursos financeiros. Deste 

modo, a ajuda externa, perdão da dívida, as doações e empréstimos podiam rapidamente e de 

forma efetiva, permitir que os governos dos países subdesenvolvidos alcancem os seus objetivos 

de desenvolvimento e melhorassem as condições de vida das pessoas.  

Moreira e Crespo (2012, p. 28), por exemplo, apontam como principais autores da 

economia do desenvolvimento, Rosenstein-Rodan (1943), Nurkse (1952/3), Hirschman (1958); 

Myrdal (1957); Perroux (1955); Lewis (1954/5) e Rostow (1956/60).  De acordo com os autores, 
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Rosenstein-Rodan (1943) ao identificar os grandes fatores que impediam o investimento do setor 

privado nos países subdesenvolvidos, sugere a implementação do grande impulso (big push). 

Para este autor, o grande impulso consistia em envolver o Estado na educação da força de 

trabalho, no planejamento e organização de programas de investimento de grande dimensão. Por 

seu turno, Nurkse (1952/3) se esforçou em violar o ciclo vicioso de que “um país é pobre porque 

é pobre”, uma espécie de determinismo natural e aponta o baixo rendimento per capita como 

característico geral dos países pobres. Para este autor citado Moreira e Crespo (2012), o baixo 

rendimento per capita tem como consequência o desprezível poder de compra e fraca capacidade 

de poupança dos países de baixa renda. Assim, a saída passava necessariamente pela indução de 

investimentos e mobilização de recursos para financiamento.  

Não obstante o posicionamento anterior, para Hirschman (1958) o subdesenvolvimento 

nos países do Terceiro Mundo era consequência da escassez de conhecimento, da incompetência 

organizacional e ineficiência da gestão. Neste sentido, a solução do problema do 

subdesenvolvimento para gerar crescimento equilibrado passava necessariamente pele formação 

de pessoas capazes de ter as habilidades requeridas. No mesmo diapasão de terapias para os 

problemas do Terceiro Mundo se alinhava Myrdal (1957) com o seu pensamento determinista, ou 

seja, “existem forças que induzem um processo de casualidade circular e acumulativa que 

acentua o desequilíbrio, fazendo com que as regiões inicialmente menos desenvolvidas fiquem 

ainda mais afastadas, face às mais avançadas” Myrdal (1957 apud MOREIRA e CRESPO, 2012, 

p. 29). O autor prossegue apontando que as regiões mais dinâmicas tendem a atrair mais capital e 

o trabalho gera ganhos em grande escala e obviamente, o desequilíbrio cada vez mais acentuado 

das regiões pobres e ricas. Aliás, este é o pensamento atualmente em voga, que no contexto 

neoliberal, associa o mau ambiente de negócios como sendo fator de repulsa de capitais 

financeiros, sobretudo dos investimentos diretos estrangeiros no Terceiro Mundo. 

Como se pode notar, a partir do grande impulso, passando pelo ciclo vicioso, pela falta de 

habilidades para o desenvolvimento até ao determinismo de Myrdal, Perroux (1955 apud Moreira 

e Crespo, 2012) instaura o seu conceito de enclaves geográficos ou polos de crescimento, que 

iriam possibilitar o crescimento da economia como um todo, com base no encadeamento 

econômico. É assim, que surgem dois conceitos fundamentais desenvolvidos por Lewis (1954/5) 

e Rostow (1956/60), nomeadamente: estruturalismo e evolucionismo dos anos 50 e 60.  Se por 

um lado, o estruturalismo de Lewis defendia que o mundo é dual, ou seja, composto por duas 
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esferas, uma tradicional e de subsistência e outra moderna e capitalista. Por outro lado, o 

evolucionismo de Rostow considerava a descolagem como etapa crucial da evolução das 

sociedades. Na sua ótica, o autor concebe o desenvolvimento como caminho caracterizado por 

vários estágios tendo como finalidade a completa modernização da economia e das sociedades. 

Para o estruturalismo cabe ao setor moderno e capitalista a responsabilidade de eliminar esta 

paridade dualística do mundo. O que permitiria que o setor tradicional de subsistência 

alimentasse, de forma ilimitada, o setor moderno com a força de trabalho mais barata dada à sua 

abundância. Apesar de o estruturalismo acertar ao defender a uniformização dos dois mundos, 

sua terapia centrada na responsabilidade do capitalismo para a equidade no desenvolvimento 

mundial, mais do que resolver o problema da pobreza nos países do Terceiro Mundo, ela acentua. 

Aliás, é o que os fatos atuais testemunham isto por que o desenvolvimento não deve ser ancorado 

apenas no mundo capitalista e desenvolvido, portanto, mas deve ser responsabilidade partilhada 

dos dois mundos. Por exemplo, o estruturalismo ao defender salários fixos e oferta ilimitada da 

força de trabalho proveniente do mundo tradicional e de subsistência não está caminhando para a 

resolução da dualidade, mas sim, manter inalterável a opulências do mundo capitalista. Todavia, 

as três etapas de desenvolvimento sugeridas pelo estruturalismo – Lewis (1954 apud Moreira e 

Crespo, 2012), ou seja, i) aumento significativo da taxa de investimento; ii) surgimento de setores 

de vanguarda que podem funcionar como motores do crescimento econômico, e; iii) a criação de 

um enquadramento institucional, social e político que dê suporte ao processo de industrialização 

e seja capaz de sustentar o crescimento econômico são viáveis. Dado que é o reinvestimento do 

capital nos países do Terceiro Mundo que, ao lado das demais políticas econômicas e sociais 

podem alterar a situação de penúria. Esse reinvestimento deve ser capaz de permitir entre vários 

aspectos a criação de instituições sólidas, gerar emprego, aumentar as exportações e isso deve ter 

não apenas o impacto econômico, mas, sobretudo social. 

É no auge destes debates que a teoria da dependência procurava explicar as novas 

características do desenvolvimento dependente. Não se deve definir como terapia do 

subdesenvolvimento a injeção de recursos financeiros sem entender o efeito do sistema capitalista 

sobre o mundo subdesenvolvido. Esta visão de que o subdesenvolvimento é consequência direta 

da escassez de recursos financeiros fez com que a injeção de capital financeiros nos países do 

Terceiro Mundo não alterasse significativamente a situação de penúria. Este fato evidencia que 

não é a escassez de recursos financeiros o único fator para explicar a pobreza. Mas também, a 
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qualidade desses recursos financeiros, o ambiente e arranjos institucionais e, sobretudo a 

instrumentalização política que se faz da ajuda externa, no contexto da política internacional. 

Aliás, o efeito positivo do ambiente e arranjo institucional no desenvolvimento das nações 

constitui o principal argumento Acemoglu e Robinson (2013) no seu livro intitulado “Por que as 

Nações Fracassam”. A partir de uma análise geral do contexto do desenvolvimento das nações 

em todo o mundo, os autores defendem que países com instituições políticas inclusivas têm maior 

probabilidade de se desenvolver do que países com instituições extrativas. Para estes autores, as 

instituições políticas e econômicas inclusivas promovem a iniciativa privada, a inovação, o 

pluralismo de ideias e a distribuição do poder político. Avançam, ainda, que não basta um país 

ser democrático, é preciso que haja pluralismo democrático, ou seja, participação plena de todos 

na tomada de decisões; acesso aos serviços de qualidade por todos; sistema sério de prestação de 

contas; equidade, justiça social. 

A conclusão do estudo de Acemoglu e Robinson (2013) permite inferir a ideia de que o 

efeito ou impacto positivo da ajuda externa nos países do Terceiro Mundo, não deve ser apenas 

produto de injeção de donativos, mas sim, do desarmamento da consciência de que existem 

países ao serviço dos outros. É esta percepção que torna ineficaz a ajuda externa dado que mais 

do que ser veículo do desenvolvimento nos países pobres, ela é, instrumento de maximização de 

interesses políticos e econômicos dos doadores, o que os torna parasitas ou predadores. Para, 

além disso, fenômenos complexos como erradicar a pobreza exigem várias alternativas de 

solução. O primeiro passo deve ser o questionamento sobre a contribuição do sistema capitalista 

no subdesenvolvimento dos países do Terceiro Mundo. Dado que a “febre do lucro” acaba 

desvanecendo políticas sociais que são na verdade o garante e indicador do desenvolvimento. 

Para, além disso, tal como indica Tarp (2009) às condições sobre as quais foram 

transferidos capitais financeiros norte-americanos para a Europa do pós-SGM eram bem 

diferentes às dos países do Terceiro Mundo. De acordo com a fonte, a Europa do pós-guerra já 

tinha larga experiência do desenvolvimento e era, antes da guerra, líder em desenvolvimento 

científico e tecnológico, no contexto da revolução industrial do século XVIII.  

Apesar de a SGM ter destruído instituições, matado milhões de pessoas e forçado 

mudanças institucionais, tal fato não impediu a recuperação econômica e social do chamado 

velho continente. Não obstante o fato de a catástrofe humanitária da SGM ter destruído quase 

todas as infraestruturas econômicas, a experiência de industrialização e do desenvolvimento 
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tecnológico e científico da Europa antes da SGM constituiu a alicerce sobre a qual posaram os 

capitais norte-americanos, no contexto da reconstruiu a Europa do pós-guerra.  

O exposto acima permite perceber que a experiência e as condições europeias não se 

encontram em nenhum dos países subdesenvolvidos aos quais estão sendo injetados avultados 

capitais financeiros. Adicionalmente, é impossível a descolagem das economias do Terceiro 

Mundo através das doações num contexto da corrida pelas matérias-primas e criação de alianças 

militares associados à política internacional desfavorável, por exemplo, aos 3A (África, Ásia e 

América Latina).  

O processo de acumulação de capitais e a industrialização da Europa é produto da 

pilhagem de recursos nos países do Terceiro Mundo, e em particular em África. É importante 

ressalvar aqui duas coisas extremamente importantes que distingue os dois grupos de países 

(europeus e os do Terceiro Mundo): i) existência no chamado velho continente de uma larga 

experiência de industrialização, e; ii) a matéria-prima usada para o desenvolvimento industrial é 

produto de pilhagem e uso de mão-de-obra escrava, em particular africana. Estes dois elementos 

não existem nos países da periferia, a mão-de-obra existente ainda que barata, ela não é mais 

escrava. É assim que a injeção de avultadas somas de capitais financeiros, assistência técnica e 

financeira, doações, perdão da dívida, não deve ser vista per si, como condição suficiente para 

replicar na periferia a sucedida experiência europeia.  

Apesar destas e outras adversidades, sejam elas culturais, sociais, políticas e econômicas, 

o pensamento prevalecente, sobretudo nos anos 60 a 90, aponta que com um único instrumento 

(ajuda externa) era possível controlar uma série de variáveis. Ou seja, alcançar crescimento 

econômico robusto e desenvolvimento social nos países do Terceiro Mundo. E ainda, garantir 

melhores condições de vida das populações construírem instituições com ambiente e capacidade 

institucional forte, democratizar os países, melhorar as políticas fiscais e reduzir déficit 

orçamentais. A lista de soluções econômicas possíveis para os problemas do Terceiro Mundo 

através das doações externas é extensa e inclui, de acordo com Bräutigam (2004), remover os 

problemas do subdesenvolvimento, da crise de governação, da pobreza, da qualidade 

institucional, das ineficiências das leis, da ausência de prestação de contas, dos altos níveis de 

corrupção, da falta de controlo da informação. Acredita-se também, que a ajuda externa pode 

garantir o treinamento e assistência técnica dos funcionários da administração pública, melhorar a 

qualidade do sistema burocrático, incrementar transparência, excelente apropriação de políticas e 
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programas de desenvolvimento, transferir tecnologias, gerar reservas monetárias, entre outras. 

Apesar de os teóricos da economia do desenvolvimento defender o poder da ajuda externa, a 

situação nos países recipientes continua penosamente dramática, pessoas vivendo na indigência. 

Na segunda abordagem, a política, portanto, os apologistas do poder terapêutico da ajuda 

externa para resolver todos os problemas do subdesenvolvimento são vários. Bräutigam (2004, p. 

256) cita, por exemplo, Friedman (1957) que defendia que “a ajuda externa pode exercer uma 

pressão aos governos e gerar ambiente favorável aos investidores privados e criar uma classe 

social poderosa”. Em conformidade com este pensamento, Sachs (2005apud Tarp, 2009, p. 1) 

defendia “a duplicação do fluxo da ajuda externa nos países pobres como uma obrigação moral 

dos países ricos”. As pretensões de reformas nos mecanismos de ajuda, ou seja, sair de exclusiva 

modalidade de doações, pois esta podiam gerar dependência aos países recipientes para a 

modalidade de parcerias, levaram Bell, citado por Bräutigam (2004, p. 257), em 1966 a afirmar 

que “foreign aid in it’s all forms will produce maximum results only far as it is releted to 

maximum self-help”. Não obstante esta observação, os resultados imediatos da ajuda externa nos 

anos 70 foram efetivamente gerar dependência externa em países como Bangladesh, Malai, 

Moçambique, entre outros países que recebiam elevadas somas de donativos. Por conseguinte, e 

de acordo com o autor, nos anos 80, a lista dos países dependentes da ajuda estava na ordem de 

dezenas, sendo 13 na África Subsaariana (ASS).  

Para Bräutigam (1999 e 2004), países dependentes da ajuda externa, são aqueles que são 

incapazes de realizar as funções básicas do governo sem ajuda externa e recebiam acima de 10% 

do Produto Interno Bruto (PIB). Nos anos 90, o número de países dependentes da ajuda passou 

para 30 e mais de 21 destes países receberam ajuda por mais de 10 anos. Em situações mais 

extremas, e de acordo com o autor, países como Malavi, Gana, Zâmbia e atualmente 

Moçambique a dependência ascendia a 40% do PIB e até finais dos anos 90 alguns países 

chegaram a receber mais de metade do seu PIB. 

Olhando especificamente para África, dados apresentados, por exemplo, por Moss, 

Pettersson e Van Walle (2006) sobre o fluxo da ajuda externa apontam que a Comissão para 

África em 2005 pediu um incremento de mais US$ 25 bilhões para ASS, o que constitui o triplo 

do que esta região vinha recebendo. Os autores, à semelhança de (NOVUNGA, 2008, p. 38), 

citam o Projeto Milênio das Nações Unidas, apontando que este estimou em 2005 que a 
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Assistência Oficial ao Desenvolvimento23 (ODA – sigla em inglês) em África poderá alcançar 

US$ 195 bilhões em 2015 contra US$ 79 em 2004. Por sua vez, o relatório do Grupo do Banco 

Africano do Desenvolvimento (GBAfD) e Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OECD), não só confirma esta necessidade do crescimento da ajuda externa 

para África, como também, apontam que em 2014 os fluxos externos para África registraram um 

crescimento recorde ao atingir 200 bilhões de dólares. Um montante que é cerca de quatro vezes 

superior ao registrado em 2000. O fluxo histórico e fenomenal de capitais de ajuda para África 

torna este continente o maior recipiente do mundo, no qual “[...] mais da metade dos países do 

continente (46), tinham recebido em excesso, em 2003, 10 por cento do Gross National Income 

(GNI) em ODA e 11 países tenham recebido mais de 20 por cento24” Moss, Pettersson e Van 

Walle (2006, p. 3). Esta é uma situação histórica e fenomenal no sentido de que mesmo o 

sucedido Plano Marshall nunca excedeu a 3 por cento do PIB dos países da Europa, ainda que se 

reconheça o fato de o PIB dos países europeus ser exageradamente diferente ao dos africanos. 

Este fato confirma a posição de Bräutigam de que quase centenas de países em todo o mundo são 

incapazes de realizar as funções de governo sem ajuda externa, ou seja, sem ajuda não há 

governação.  

                                                 
23De acordo com a definição da Fingermann (2014, p.28) citando a OCDE a Assistência Oficial ao Desenvolvimento 

“é o fluxo de recursos oficiais com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social promovidos por 

agências bilaterais ou multilaterais para países em desenvolvimento com um elemento de concessionalidade (grant 

elements) de ao menos 25% (calculado a uma taxa de desconto de 10%). Porém, a autora esclarece que os critérios 

de definição e de canalização dos fundos variam de país de origem ou organização bilateral ou multilateral. Fundos 

por exemplo, canalizados para os países desenvolvidos são bem diferentes em critérios dos que se destinam aos 

países subdesenvolvidos”. E ambos são bem diferentes aos atuais fundos canalizados pelos países dos BRICS e/ou 

emergentes em geral e países árabes. Tais diferenças têm a ver com os princípios norteadores das políticas externas 

que norteiam tais ajudas ou assistência ao desenvolvimento. Nota, no entanto, que a AOD não é apenas em valores 

financeiros, ainda que passível de quantificação nestes moldes, ela pode ser via assistência técnica, transferência de 

conhecimentos, etc. 

24O relatório da Associação Internacional para o Desenvolvimento (2007, p. 8) classifica os países em função das 

percentagens que recebiam da ODA menos que “10% até os que recebiam mais que 20% no período de 2001 a 

2005. De acordo com o relatório 17 países que recebiam ajuda >20%: Armênia, Bangladesh, Camarões, Chade, 

Eritreia, Etiópia, Gambia, Geórgia, Gana, Índia, Madagáscar, Paquistão, Ruanda, Senegal, Sta. Lucia, Uganda e 

Vietnam”. “E 34 países recebiam 10% < 20%: Albânia, Azerbaijão, Benin, Bolívia, Bósnia – Herzegovina, 

Burquina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Democrática de Congo, Code d´Ivone, Djibuti, Granada, Guinea, 

Guiné Bissau, Honduras, República de Kyrgyz, Laos, Lesoto, Malai, Maldivas, Mali, Mauritânia, Moldova, 

Mongólia, Moçambique, Nicarágua, Níger, Serra Leoa, Sir-Lanka, St. Vicente, Tajiquistão, Tanzânia, Iêmen e 

Zâmbia. Enquanto os 12 países que recebiam 5% < 10% são: Butão, Camboja, Congo, República Dominicana, 

Guiana, Quênia, Nepal, Nigéria, Samoa, São Tomé e Príncipe e Tonga. E finalmente os 12 países que recebiam < 

5% são: Afeganistão, Angola, República Centro Africano, Haiti, Indonésia, Kiribati, Libéria, Mianmar, Nova 

Guinea, Monte Negro, Salomon Slands, Somália, Sudão, Timor Leste, Togo, Uzbequistão, Vanuatu e Zimbábue”.              
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Uma análise histórica e organizacional dos mecanismos de ajuda aos países 

subdesenvolvidos apresentada por Tarp (2006, p. 14) indica que “existem dois tipos de países 

recipientes de ajuda externa”. De acordo com a classificação da Organização para Cooperação 

Econômica e Desenvolvimento (OCED) apenas os tradicionais recipientes da ajuda, recebem tais 

donativos para a Assistência Oficial ao Desenvolvimento e as ajudas oferecidas aos países do 

Leste Europeu e os demais em via do desenvolvimento com um nível econômico médio recebiam 

Ajuda Oficial (OA). A fonte aponta ainda que em 2002 o volume total da ajuda externa oferecida 

pelos países doadores e organizações multilaterais ascendeu a US$ 61.5 bilhões. O rácio médio 

por cidadão no mesmo período correspondeu a 68 dólares, o que é muito maior aos anteriores 52 

dólares dos anos 60 até 1973. Porém, estes valores são à dimensão das necessidades de ajuda, nos 

países recipientes, relativamente baixos. Sobretudo porque as organizações multilaterais doam 

apenas 30 por cento do valor total. Os maiores doadores o Fundo Monetário Internacional (FMI) 

e o Banco Mundial (BM), seguidos pela União Europeia (UA), Organização das Nações Unidas 

(ONU) e alguns bancos regionais de desenvolvimento. 

O relatório da Associação Internacional para Desenvolvimento (IDA) aponta que em 2005 

as transferências para Assistência Oficial ao Desenvolvimento nos países em desenvolvimento 

atingiram US$ 105 bilhões contra US$ 58 bilhões em 1997. O relatório indica que 70% da ajuda 

foi efetuada na modalidade de perdão da dívida entre 2004 e 2005, cujos maiores beneficiários 

foram Iraque e Nigéria. Nos anos 90, a distribuição dos fundos, de acordo com o mesmo relatório 

mostra que 64% foram canalizados para programas centrais de desenvolvimento, ao passo que, 

24%, 8% e 4% para perdão da dívida, assistência à emergência e para custos administrativos dos 

doadores, respectivamente. 

Na mesma perspectiva, dados recentes apresentados pelo relatório da OCED sobre o fluxo 

de ajuda apontam que em 2014 a transferência de capitais para os países pobres no contexto da 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento (AOD) atingiu US$ 135.2 bilhões de dólares. De acordo 

com o mesmo relatório, nos últimos 15 anos a ODA cresceu 66% e constituiu a única fonte mais 

estável do fluxo de capitais, apesar da recessão que se assiste em muitos países do Comité de 

Ajuda ao Desenvolvimento (DAC)25. O alívio da dívida decresceu em 87% ao sair dos US$ 3.6 

                                                 
25A DAC possui atualmente 30 países membros, nomeadamente: Austrália, Áustria, Bélgica, República Checa, 

Dinamarca, União Europeia, Finlândia, França, Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Itália, Japão, Correia 

do Sul, Luxemburgo, Holanda, Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, 

Reino Unido da Grã-Bretanha e Estados Unidos de América.  
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bilhões em 2013 para US$ 476 milhões em 2014, em preços constantes. Em contraste, os serviços 

humanitários assistiram um aumento de 22%, ao saírem de US$ 11 bilhões para US$ 13 bilhões 

entre 2013 e 2014, respectivamente. O relatório mostra que as relações bilaterais de AOD com os 

países da África Subsaariana decresceram 5% em termos reais em 2013, ao se situarem apenas 

num fluxo de US$ 25 bilhões. Considerando África como um todo, as transferências decresceram 

igualmente a 5%, com um total de US$ 28 bilhões. Um dado interessante, mas que não constitui 

novidade, é que a região mais pobre – África Subsaariana, como mostram estes dados, recebeu 

89.3% do total das transferências da AOD para África. Em 2010, por exemplo, esta região 

recebeu, de acordo com o relatório do Comité de Assuntos Econômicos do Reino da Grã-

Bretanha de 2012, 43.9% do total de fluxo de ajuda externa. O segundo maior recipiente foi o 

sudeste e centro asiático com 19%, enquanto outras regiões da Ásia e Oceania receberam 10.4%, 

Médio Oriente e Norte de África (MENA – sigla em inglês) 10.2%, os países da América Latina 

e Caribe, receberam 9.7% e finalmente os países do Leste Europeu receberam apenas 6.3%. Em 

termos de previsões financeiras anuais necessárias, o relatório da AidWatch (2013) aponta que a 

OCED em 2011 estimou em US$ 60 bilhões só para financiar a área da saúde, enquanto que a 

ONU, e em termos gerias de financiamento a todos os sectores, no mesmo ano apontou US$ 1 

trilhão para que os países subdesenvolvidos alcancem os Objetivos do Desenvolvimento do 

Milênio (MDGs – sigla em inglês). 

Em termos de maiores doadores, os países do Grupo 7 (G7) doaram 71% do fluxo total do 

ODA DAC e DAC – União Europeia (EU) com apenas 55%. A classificação dos maiores 

doadores apresentada pelo relatório da OCED (2014) continua apontando os EUA como maior 

doador. Em 2014, por exemplo, o incremento percentual dos EUA em termos de transferências 

financeiras foi no contexto da AOD, 2.3% o que em termos reais correspondeu a US$ 32.7 

bilhões quando comparado com 2013. Enquanto que os países da EU que são membros da DAC 

incrementaram a sua posição em apenas 1.6% ao transferirem conjuntamente US$79.9 bilhões 

em relação a 2013. Apesar destes dados, o estudo do Banco Mundial de 2010 sobre o fluxo de 

capitais financeiros para países em desenvolvimento, aponta para uma caída em 2008, como 

consequência da crise financeira. De acordo com o estudo a entrada de capitais nos países em 

desenvolvimento caiu para US$ 780 bilhões, revertendo uma tendência crescente do fluxo de 

capitais financeiros que havia iniciado em 2003 e que em 2007 permitiu atingir US$ 1.222 

bilhões. Todavia, para o BM (2010, p. 2) combinando todos os fluxos globais, “o estudo mostra 
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uma redução em 19%, dos US$ 536 bilhões em 2008 contra US$ 664 bilhões em 2007”. Não 

obstante esta noção de queda, o fluxo de capitais financeiros em 2008 é 14% maior ao observado 

em 2006.  

Como mostram tanto os dados da OECD (2014) quanto o estudo de Oya e Pons-Vignon 

(2010), a África Subsaariana é a região que recebe maior volume de donativos, empréstimos para 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento. Em termos reais e per capita, esta região recebeu entre 

2000 a 2007, cerca de um terço do total do fluxo de capitais de ODA no mundo. Muitos países 

desta região podem ser classificados como dependentes da ajuda e com elevado fluxo de 

implementação de programas e projetos por Organizações Não-Governamentais (ONG´s) e uma 

verdadeira expressão do que Petras e Veltmeyer (2005 apud Oya e Pons-Vignon, 2010, p. 1) 

consideram “expressão de projetos do imperialismo ocidental”. Atualmente, a ideia de olhar os 

donativos, os empréstimos como expressão dos projetos imperialistas, incluem, também, os 

donativos das economias emergentes, sobretudo, Brasil, Índia e China, conforme indicam Alden 

at al. (2008 apud Oya e Pons-Vignon, 2010) e Inoue e Vaz (2012).  

O balanço geral possível até aqui, indica que apesar das volumosas injeções de capitais 

financeiros em África em particular, e nos países subdesenvolvidos, e em via do 

desenvolvimento, em geral, os resultados após quase um século de ajuda externa são 

considerados por muitos autores lastimáveis. Banco Mundial (2011 apud o relatório da 

AidWatch, 2013, p. 9), estima que “em 2008, haviam em todo o mundo 1.29 bilhões de pessoas a 

viver abaixo de US$ 1.25 por dia e 2.47 bilhões de pessoas viviam abaixo de US$ 2 por dia”. 

Paradoxalmente, como aponta o PNUD (2015, p.13), “o 1% dos mais ricos do mundo, detinham, 

em 2014, uma riqueza de 2.7 milhões de dólares norte-americanos, por adulto”. Isto, traduzido 

por Dos Santos, significa que em 2014, apenas 1% da população mundial mais rica controlava 

47% da riqueza mundial e como indicou a Rádio de Moçambique em janeiro de 2018, as três 

famílias mais ricas do mundo possuem riqueza superior à dos 48 países mais pobres do mundo.  

Não obstante esta situação as experiências de sucesso no crescimento econômico e 

desenvolvimento social viam ajuda externa são escassas e muitos autores, como por exemplo, 

Oya e Pons-Vignon (2010), Tarp (2006 e 2009), Moss, Pettersson e Van Walle (2006) e 

Bräutigam (1999, 2004 e 2009) e organizações internacionais como, Banco Mundial, Fundo 

Monetário Internacional, OCED citam de forma recorrente, os casos atípicos da Coréia do Sul, 

Taiwan, Tailândia, Malásia, Botsuana e Maurícias. De fato, estes países têm apresentado rapidez 
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na sua industrialização, por exemplo, a Coréia do Sul até ao final da década 50 tinha de acordo 

com Hobsbwam (1995, p.354) 80% da sua população trabalhadora na agricultura, da qual extraia 

três quartos da renda nacional. Em finais da década 80 apenas 10% do seu PIB vinha da 

agricultura e era a oitava economia industrial do mundo não comunista. 

Apesar de existir casos de países atípicos de sucesso, não se pode associar o 

desenvolvimento desses países à ajuda externa. Para, além disso, a insignificância dos casos 

atípicos de sucesso acima citados em mais de meio século de ajuda externa desautoriza 

largamente o pensamento dominante de que a ajuda externa é capaz, por si só, de controlar 

positivamente uma série de variáveis e indicadores de bem-estar social. Porém, é consensual 

reconhecer na história do pensamento econômica que o desenvolvimento e industrialização dos 

países centrais e atualmente dos países emergentes, é também, produto do fluxo de capitais 

estrangeiros, nas suas variadas formas. A questão de fundo que de forma recorrente se coloca é 

porque é que o fluxo da ajuda externa, dos donativos, das linhas de créditos, do perdão da dívida, 

do Investimento Direto Estrangeiro (IDE) e outras formas de transferência de capitais tem tido 

impacto reduzido e seletivo no mundo periférico? Por que é que a África Subsaariana, por 

exemplo, apesar de ser o bastião de bilhões de dólares, continua a região mais pobre do mundo? 

Estas são as questões centrais do debate que divide os monetaristas (otimistas), os 

keynesianos (céticos) e os autores da teoria da dependência. Interessa a esta tese fazer três 

inferências: i) o caráter seletivo do sucesso da ajuda externa pode sugerir problemas institucionais 

internos localizados nos Estados recipientes; ii) a insignificância dos Estados bem-sucedidos, 

anula a suposição anterior e sugere fatores externos aos estados recipientes, e; iii) a ajuda externa 

não está ao serviço do desenvolvimento do Terceiro Mundo, mas sim, da geopolítica e 

geoestratégia das superpotências. 

Os estudos disponíveis permitem perceber o quão controverso e inconclusivo é este 

assunto. Assim, a literatura especializada e/ou interessada pela análise destas questões e outras 

associadas, pode ser subdivida, em função da sua apologia ou não, em duas correntes: os 

monetaristas, favoráveis à ajuda externa e olha a injeção de capitais financeiros como solução e 

os keynesianos, não tanto quanto desfavoráveis, mais consideram igualmente relevante a 

participação do Estado nesse processo. Oya e Pons-Vignon (2010) citam, por exemplo, como 

monetaristas, a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD 

– sigla em inglês), a OCED, o BM, o FMI como organizações que ao lado de autores como Sachs 
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(2005 apud Tarp, 2009), Friedman (1957) e Bell (1965 apud Bräutigam, 2004), Riddell (2007 

apud Awortwi, 2008) defendem a continuação da ajuda.  

O estudo do Banco Mundial de 2011 após análise estatística dos indicadores de 

desempenho da ajuda externa, como por exemplo, programas, projetos, chegou à conclusão de 

que de fato a assistência externa é efetivamente um verdadeiro instrumento para redução da 

pobreza nos países recipientes e construção de uma sociedade global inclusiva. O estudo foi 

elaborado com base a vários métodos e técnicas que incluem entrevistas aos grupos beneficiários 

e membros de governos e exame de variados tipos de evidências. Não obstante este otimismo, o 

estudo reconhece que o desempenho da assistência externa gerou desigualdades nos países 

beneficiários.  

Na mesma perspectiva de reconhecimento do desempenho positivo da ajuda externa, o 

relatório da ActionAid, intitulado “Real Aid Ending Aid Dependency” de 2011 apresenta 

experiências de sucesso da ajuda em 7 países, nomeadamente: Nepal, Serra Leoa, Tanzânia, 

Bolívia, Bangladesh, Ruanda e Gana. O relatório foi produzido com base em entrevistas às 

pessoas beneficiárias da ajuda, e não só, mas também, membros da sociedade civil e análise de 

opinião dos membros dos diferentes governos. Os resultados dessas entrevistas são, de acordo 

com o relatório, animadores, porque apresentam evidências históricas de que a ajuda quando é 

real, transforma a vida das pessoas, homens e mulheres que vão saindo da pobreza e os seus 

países vão se tornando menos dependentes da ajuda. A ajuda real continua o mesmo relatório, faz 

com que as pessoas pobres percebam, através da formação, os seus direitos e deveres como 

cidadãos. O financiamento aos pequenos camponeses, a construção de escolas, hospitais, o 

financiamento às populações vulneráveis e assistência técnica aos governos locais tem permitido 

a redução das desigualdades sociais. Adicionalmente, permite que milhares de pessoas tenham 

acesso a água potável, educação, saúde, saneamento do meio, acesso ao alimento, entre outros 

benefícios. A melhoria das condições de vida das pessoas é associada, pelo relatório, ao 

incremento da capacidade de recolha de receitas públicas e respectiva auditoria, poupanças e 

investimentos aos governos locais. O relatório cita como exemplos de sucesso a Bolívia e 

Bangladesh, onde foram financiados programas a milhares de pobres e como consequência foi 

gerada, não só a capacidade empreendedora, como também, poupanças e reinvestimento o que 

criou milhares de empregos.  
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Não existe nenhuma contradição entre os resultados dos estudos acimas citados sobre o 

desempenho positivo da ajuda, dado que esses estudos se referem ao sucesso de programas e 

projetos específico, ainda que não tenham garantido o desenvolvimento social do país como um 

todo. De um modo geral, é consensual aceitar que apesar de ajuda não conseguir alavancar as 

economias dos países pobres como é esperado, ela garantiu por muito tempo, direitos de 

sobrevivência de milhares de populações. A ajuda externa levada a cabo por várias ONG´s nos 

países pobres foi o sustento incontornável, tanto após as independências, as guerras civis, quanto 

em período de desastres naturais até aos dias atuais. As situações de caráter humanitárias em 

muitos países do Terceiro Mundo, como por exemplo, Haiti, Nepal, Moçambique, Somália, Síria, 

Sudão, Iêmen, teriam sido exageradamente catastróficas sem a ajuda dos países centrais. Para 

além das situações de caráter humanitárias, é fácil imaginar as difíceis condições de 

funcionamento dos governos dos países dependentes da ajuda externa sem ela, ou seja, seria 

muito complicado. Dado que a maioria dos países dependentes de ajuda não é capaz de assegurar 

condições mínimas de sobrevivência sem a injeção de fundo externa, seja através de apoio 

programático aos seus orçamentos, bem como, através das ONG´s. Os problemas políticos, por 

exemplo, do Zimbábue desde 2008 que culminaram com drástica redução das ajudas, estão 

levando o país a uma situação humanitária de proporções alarmantes. Na verdade e na sua 

essência, não são problemas políticos como transparecem, eles têm como gênese a reforma 

agrária de Robert Mugabe e que culminou com duras sanções econômicas pelos países 

ocidentais. Mas ao lado desta ideia, o principal problema do Zimbábue e outros países do 

Terceiro Mundo, não é a retirada da ajuda que gera problemas humanitários, mas os embargos 

econômicos. 

Não obstante este reconhecimento do papel da ajuda externa nos países do Terceiro 

Mundo é preciso, também, notabilizar como aponta Harvey (2011, p.50) que “a maioria das 

instituições da Bretton Woods e a Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), o G-7 e/ou G-8 e atualmente G-20 são instituições internacionais criadas na lógica 

financeira do grande capital”. Estas e demais instituições internacionais, constituem aquilo que 

Harvey chama de Estado-finanças e/ou capitalismo de Estado monopolista, com dupla função: 

extrair juros e impostos em troca de seus serviços profundamente monopolistas e garantir a 

circulação do capital na lógica capitalista de forma segura e gerando excedente em dinheiro ao 

serviço não do mercado que os gerou, mas sim, para os países ocidentais.  
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Apesar de o exposto acima constituir verdade, é igualmente verdade que a ajuda externa 

não foi capaz de garantir o desenvolvimento social e o crescimento econômico e é responsável 

pelo alargamento da dependência externa da maioria dos países do Terceiro Mundo. Fernando 

Henrique Cardoso citado por Dos Santos (2015) sugeria que era preciso verificar o modo de 

produção no interior de cada economia. A reação de Marini (1995 apud Dos Santos 2015, p.48) a 

este respeito foi dura dado que para ele, não restavam em dúvidas sobre a relação entre o sistema 

capitalista e o subdesenvolvimento. Este último é consequência direta do comércio internacional 

que vai transferindo recursos naturais em troca de pobreza. 

Em “O Enigma do Capital”, Harvey (2011) chega a afirmar que não existe ajuda externa 

nenhuma, mas sim, existe a circulação de dinheiro na lógica capitalista de geração de excedente 

que ciclicamente deve ser investido para gerar outro dinheiro, como bem descrito em Karl Marx 

em “O Capital”. De fato, esta tese mostrou nos parágrafos iniciais deste capítulo que a ajuda 

externa é instrumento dual, isto é, de formação de alianças, na outrora contra o socialismo e 

recapitalizacão infinita do imperialismo, que opera na esteira do sistema capitalista. A este 

respeito, Noam (2005, p.198), por exemplo, a partir da ajuda externa norte-americana, mostra que 

“existe uma correlação muito grande entre a ajuda norte-americana e o desrespeito dos diretos 

humanos”. O autor prossegue afirmando que “quanto mais um país tortura seus cidadãos e mais 

flagrantes são suas violações dos direitos humanos, maior a ajuda dos EUA recebe” (NOAM, 

p.198). O que significa dizer que países que tendem a receber mais a ajuda externa norte-

americana são mais propensos a desrespeito dos direitos humanos. Sendo assim, a indigência, os 

conflitos armados, a instabilidade política, as torturas, para já não falar de golpes de Estado a 

nível internacional, estão em parte, associados à ajuda externa. Deste modo, a ajuda externa não 

está cumprindo ações propriamente do desenvolvimento, mas sim, interesses da política externa 

dos Estados doadores. 

É por isso que mesmo entre os liberais e monetaristas, não existe consenso sobre a 

definição das melhores estratégias e técnicas de ajuda para que os resultados sejam mais efetivos. 

Este dilema metodológico é explicitado pelo relatório do Comité de Assuntos Econômicos da 

Casa da Rainha do Reino Unido da Grã-Bretanha, de 2012, ao apontar, por exemplo, que entre os 

peritos em ajuda externa a questão central é qual é a forma de ajuda que é mais efetiva? Uns 

aponta a forma de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) como a melhor, enquanto outros 

defendem a ajuda via projetos de combate, por exemplo, das doenças e assistência técnica, 
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analfabetismo, mortalidade infantil, desnutrição crônica, entre outros.  Pois, para eles a incidência 

da ajuda em projetos nos vários níveis da ação de governo permite orientar a ajuda ao grupo alvo. 

Como foi discutida no capítulo dois desta tese, mais adiante, entre 2005 a 2014, a ajuda externa 

em Moçambique esteve exatamente concentrada, primeiro, nos governos provinciais e segundo 

nos projetos específicos.  

Outros autores apregoam apoio em grande escala aos respectivos orçamentos dos países 

recipientes e ainda, perdão da dívida, financiamento direto a projetos das OGN´s. As 

controversas são mais acesas devido às pesadas experiências de fracasso após meio século de 

ajuda externa.  

O debate sobre as modalidades eficazes de ajuda é extensivo às questões, por exemplo, 

porque continuar com ajuda em países com altos índices de corrupção, má governação e 

instituições falidas, elementos que fazem antever que tais ajudas estão determinadas ao fracassar? 

Apesar dos desentendimentos gerados entre os apologistas do papel e da necessidade de ajuda 

externa nos países mais pobres, existe um reconhecimento comum de que alguma coisa deve ser 

feita para tornar as pessoas menos miseráveis nos países recipientes da ajuda externa.  

É no âmbito das dificuldades de encontrar a modalidade mais eficaz que leva aos autores 

céticos, na sua maioria da linha keynesiana, a não acreditarem no poder da ajuda externa para 

engendrar o desenvolvimento, como por exemplo, Oya e Pons-Vignon (2010), Tarp (2009), 

Roodman (2008 apud Oya e Pons-Vignon, 2010) e Moyo (2009 apud Tarp, 2009, p. 1) que 

apelam a redução da ajuda e em alguns casos a sua cessação. Autores céticos como Dichter 

(2005) e Easterly (2001, 2003, 2005 e 2006 apud Tarp, 2006, p.1) consideram a ajuda como 

“desperdício de recursos e desastre incapaz de comprar o crescimento econômico e 

desenvolvimento social”.  

Os indicadores arrolados para chegar a estas conclusões são vários, alguns autores 

focalizam nos seus estudos, por exemplo, a relação entre a ajuda externa, a liberdade econômica e 

o crescimento econômico Heckelman e Knack (2009). Nesta análise, os resultados mostraram 

conclusões mistas, ou seja, se por um lado, não mostram uma relação positiva entre a ajuda 

externa e a liberdade e o crescimento econômico, mesmo em países com excelente ambiente e 

capacidade institucional. Por um lado, ao desagregarem a liberdade econômica em cinco 

categorias encontraram efeitos diferenciados da ajuda sobre a liberdade e o crescimento 

econômico que incluem impacto positivo em alguns casos. Todavia, na análise das categorias 
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sobre liberdade e direitos econômicos e oportunidade iguais, os autores encontraram resultados 

negativos. Para o caso da análise da relação entre ajuda externa e o crescimento econômico, os 

autores citam, por exemplo, estudos realizados por Easterly, Levine e Roodman (2004), Ovaska 

(2003) e Boone (1996) que mostram uma relação negativa. Para, além disso, o estudo destes 

autores não revela melhorias dos indicadores do desenvolvimento humano das pessoas pobres, 

mas sim, aumento da despesa pública pelo crescimento do governo. Adicionalmente, Knack 

(2004 apud Heckelman e Knack, 2009) com recurso a análise de indicadores de liberdade 

doméstica e política de longo período, apresenta evidências históricas de ausência de impacto 

positivo da ajuda sobre a democratização. Pelo contrário, os autores associam a fragilidade 

institucional e democrática e altos níveis de corrupção em muitos países a demasiadas injeções de 

capitais financeiros. Por exemplo, são as injeções financeiras que fazem com que muitos 

governos diminuam suas responsabilidades perante os seus cidadãos. A cultura de prestação de 

contas só é feita pelos governos dos países receptores da ajuda aos governos financiadores e não 

aos cidadãos nacionais. Em Moçambique, por exemplo, após quase meio século de ajuda externa, 

a única vitória foi a independência política e a garantia dos direitos de sobrevivência. A ajuda e 

assistência técnica e financeira ocidental não foram capazes de gerar ambiente e capacidade 

institucional sólida e muito menos reduzir a corrupção. 

Todavia, é preciso reconhecer que a corrupção não é um problema exclusivo dos países 

receptores da ajuda externa, ela é um fenômeno que aflige igualmente as economias ricas e 

agências doadoras. Acemoglu e Robinson (2013, p.538-541), por exemplo, apontam que a 

“corrupção é igualmente praticada por algumas agências doadoras” e por isso, de acordo com 

Wallerstein (2002), a corrupção é do mundo ocidental. Para além de Acemoglu e Robinson citar 

os casos recentes do Haiti e Paquistão tomam como exemplo, a ajuda externa enviada para 

Afeganistão em 2001 pelas Nações Unidas e outras ONG´s. Nessa ajuda, só menos de 20 por 

cento de milhões de dólares do valor total da ajuda é que chegou aos destinatários. De acordo 

com os mesmos autores, 20 por cento da ajuda foram retidos nos escritórios da ONU em Genebra 

para despesas e o restante entregue a uma ONG. Esta por sua vez reteve mais 20 por cento para 

as despesas da sua própria sede em Bruxelas. Para operacionalização da ajuda em Cabul três 

projetos foram desenhados e os responsáveis retiraram por cada aproximadamente 20 por cento. 

Para os autores este não é um caso isolado por que vários estudos têm vindo apontar que apenas 

10 por cento, ou no máximo 20 por cento da ajuda é que chega aos destinatários. Assim, a partir 
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desta triste situação, pode se inferir a ideia de que a corrupção não é apenas dos governos 

receptores da ajuda, mas também, das agências doadoras.  

Da inferência anterior sobre a ajuda externa a Cabul e tantos outros se podem concluir que 

não é o apenas o capital financeiro dos BRICS como novos doadores que gera corrupção, como 

afirma Chichava (2010), Southall e Merlber (2009), Brautingam (2009), Gracia, Kato e Fontes 

(2012), Inoue e Vaz (2013), mas sim, esta é um problema geral. Aliás, a constituição dos BRICS 

em 2009, é largamente anterior à corrupção, à ditadura e aos demais problemas nos países do 

Terceiro Mundo. Para, além disso, existem várias evidências mundiais que mostram o quão a 

ajuda externa está implicada na criação e manutenção de regimes ditatoriais, independentemente 

da origem do financiamento, se dos países ocidentais ou dos BRICS. Acemoglu e Robinson 

(2013), por exemplo, apontam que os regimes de Siaka Stevens, a Serra Leoa e do Mubutu, no 

Congo foram suportados pela ajuda externa ocidental, para já não falar do Israel. Pelo seu turno, 

Wallerstein (2002) aponta que a corrupção não é apenas um problema africano, mas sim, da 

América Latina, da Ásia, da Itália, do Japão, da França, dos Estados Unidos da América, ou seja, 

do mundo em geral. Como se sabe, o segredo para o sucesso das políticas públicas de um Estado 

é também e principalmente, a transparência e justiça. 

Deste modo, é aceitável afirmar que o fracasso da ajuda externa está associado ao fato de 

esta não ser canalizado exclusivamente para projetos de desenvolvimento. A abordagem 

colonialista ou imperialista das modalidades de cooperação apresentada por Fingermann (2014) 

ancorada especialmente na teoria de dependência explicita o caráter de dominação e não de 

desenvolvimento nos propósitos que orientam a cooperação. Para esta perspectiva, os projetos de 

cooperação em particular e/ou a política externa dos países ocidentais é essencialmente um 

veículo de dominação no contexto das novas modalidades do imperialismo neoliberal. Apesar de 

a autora apresentar outras duas abordagens sobre o âmbito de cooperação, nomeadamente: 

parceiros de desenvolvimento e auto interesse, estas têm sido associados a nova arquitetura de 

cooperação no contexto da emergência dos países do Sul. Não obstante, os adjetivos que os 

nomeiam se fundamentarem no caráter humanístico construtivista (primeira abordagem destas 

duas) e realístico com enfoque para a manutenção do equilíbrio internacional (para a última) elas 

instauram uma nova linguagem que na prática ainda não se efetivou. É verdade como mostra 

Cepaluni (2007 apud Fingermann, 2014, p.20) que a “cooperação para o desenvolvimento faz 

parte de uma estratégia de uma autonomia para diversificação, da qual a cooperação Sul-Sul 
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busca maior equilíbrio com os países do Norte, realizando ajustes, aumentando o protagonismo 

internacional do país e consolidando mudanças”. Mas nem com isso se pode acreditar no fim da 

pobreza e dependência dos países do Terceiro Mundo, enquanto estes não usar os meios de que 

despõem (a terra, as pessoas, recursos minerais, as receitas, etc.) para sair do 

subdesenvolvimento. Dado que as diferenças de modelos de cooperação atualmente existentes 

(vertical e horizontal) não estão dissociadas aos interesses dos países doadores. Corrobora deste 

pensamento Fingermann (2014) ao usar a contradição presente entre o discurso e a prática como 

indicador de mensuração, isto é, a implementação dos projetos de cooperação nos países 

domiciliários não revela dignidade e honestidade consentânea com o discurso. O argumento 

contraditório ao anterior está ancora na visão actor-oriented approachque que desqualifica o 

sucesso da engenharia de cooperação a partir do simples distanciamento entre o discurso e a 

prática é per si, uma análise superficial. Dado que a implementação dos projetos é sujeita a 

ajustamentos como consequência dos fatores sociais, econômicos, políticos e culturais do país 

hospedeiro. Para a autora, trata-se de uma análise linear que não aprofunda a complexidade do 

processo. Esta complexidade, tomada pela abordagem actor-oriented é um campo de batalha do 

conhecimento bem diferente daquele envolvido no processo político e diplomático de 

negociação. Apesar da plausibilidade deste argumento, os resultados finais de implementação dos 

projetos que muitas vezes se limitam em garantir direitos de sobrevivência das comunidades 

locais ou ainda, na pior das hipóteses, retiram tais direitos, através de expropriação da terra, o que 

torna as comunidades paupérrimas não favorecem tal posicionamento. Em linguagem simples, os 

investimentos têm agudizado a indigência das comunidades. Assim, a complexa engenharia no 

campo de batalha não autoriza ou legitima o insucesso dos projetos. Aliás, são projetos 

implementados após estudos de viabilidade profundos e sérios e que devem identificar antes os 

principais obstáculos que poderão enfermar a implementação. Assim, não se deve associar o 

fracasso dos programas e projetos aos obstáculos do local de implementação, dado que os estudos 

de viabilidade visam a identificação antecipada desses entraves. 

Posto isto, e retomando o debate sobre a ajuda externa, resta de momento questionar quais 

tem sido os principais indicadores de análise usados pelos diferentes estudiosos para aferir a 

eficácia e eficiência da ajuda externa? Esta análise permite verificar se a ajuda externa em 

Moçambique e em particular a dos BRICS, se enquadra ou não no novo modelo de exploração 

neoliberal.  
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1.1.1 Análise dos Indicadores sobre a Eficácia da Ajuda Externa 

 

 

Não é objetivo deste tópico e muito menos deste primeiro capítulo analisar a metodologia 

usada pelos diferentes autores no estudo da relação ajuda externa e erradicação da pobreza 

absoluta e/ou melhoria dos indicadores socioeconômicos. Mas sim, perceber, quais tem sido os 

principais indicadores de análise dessa relação e quais são as principais conclusões dos diferentes 

estudos. A captura desses indicadores permite verificar de que forma o novo modelo de 

cooperação horizontal dos BRICS não é extensão do modelo neoliberal, mas desta vez em novos 

moldes e novas origens do capital. 

Na pesquisa do efeito da ajuda externa sobre a pobreza absoluta, vários estudos têm vindo 

a se esforçar em analisar o efeito da ajuda externa sobre indicadores, como por exemplo, boa 

governação, corrupção, a democracia substantiva, geração de autonomia financeira, redução da 

mortalidade infantil e do analfabetismo, saúde, construção de infraestruturas sociais e 

econômicas, poluição atmosférica e saneamento, criação e fortalecimento da sociedade civil, 

ambiente e capacidade institucional, fatores climáticos e naturais, entre outros. Os resultados 

desses estudos são mistos. Por exemplo, Heckelman e Knack (2009) apontam que o uso de 

indicadores como redução da mortalidade infantil, do analfabetismo não é suficiente para explicar 

o impacto positivo da ajuda externa enquanto os países recipientes não forem capazes de 

construir instituições fortes e democráticas sustentáveis em longo prazo e um grau de autonomia 

financeira e política. Não se podem assumir medidas localizadas como sucesso da ajuda, pois elas 

representam, simplesmente, o sucesso daquele projeto ou programa, dado que o sucesso da ajuda 

deve se alicerçar no ambiente e na capacidade institucional apropriada para sobreviver por si em 

longo prazo e gerando bem-estar social para os povos receptores da ajuda. 

Por seu turno, David (2010) analisa a eficácia da ajuda externa, com base em 

multivariados painéis de exame da capacidade de resposta da ajuda aos desastres naturais. Os 

resultados dessa análise mostram uma capacidade positiva de resposta da ajuda tanto aos 

desastres climáticos quanto aos geológicos. Todavia, de acordo com o autor, a significância 

estatística de tais resultados é demasiadamente menor. Este grau de significância leva o autor a 

considerar que o impacto negativo dos desastres naturais no crescimento econômico é muito 

maior do que o efeito da ajuda. Para sustentar suas conclusões, o autor recorreu a vários estudos, 
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como por exemplo, Noy (2009), Roddatz (2009), Hamilton e Fay (2009) e Skidmore e Toya 

(2002) que chegaram à ilação de que os fatores climáticos e desastres naturais têm um efeito 

adverso sobre o desenvolvimento e o crescimento econômico dos países recipientes. É por isso 

que atualmente, o desenvolvimento de uma nação deve significar a capacidade de previsão e 

redução do efeito nefasto das calamidades naturais. A pobreza absoluta em Moçambique tem sido 

associada, igualmente, a desastres naturais cíclicas que vão alternando-se entre cheias e estiagem. 

Os efeitos, por exemplo, das cheias de 2000 continuam se fazendo sentir, sobretudo nas 

populações que perderam familiares e bens como, por exemplo, gado, casas, culturas nas 

machambas, viaturas, etc. 

Outros autores tomam como indicador de análise a relação entre a corrupção e a ajuda 

externa. Enquanto Tavares (2002) no seu artigo intitulado “Does foreign aid corrupt” se 

questionava sobre a relação entre ajuda externa e a corrupção, Knack (2003) indagava-se sobre 

“Does Foreign Aid promote democracy”. Tavares (2002) aponta que embora controversa a 

questão se houve convergência ou divergência entre o rendimento per capitados países ricos e 

pobres, as diferenças absolutas de rendimento entre eles continuam espantosas. O autor mostra, 

por exemplo, que “o rendimento anual de um cidadão de Luxemburgo é 61 vezes maior do que a 

do cidadão da Etiópia” (TAVARES, 2002, p. 1). Em janeiro de 2018, a Rádio Moçambique, 

apontava que as três famílias mais ricas do mundo, controlam riqueza equivalente à dos 48 países 

mais pobres do mundo. E é neste contexto que Tavares (2002) afirma que os países ricos 

continuarão motivados a oferecer donativos aos países pobres.  

Recorrendo aos indicadores de corrupção da International Country Risk Guide (ICRG) de 

2001 e a entrevistas realizadas em vários países pobres, Tavares (2012) conclui que a ajuda 

externa reduz a corrupção. Apesar desta conclusão, os países do Terceiro Mundo, em particular 

os africanos são conhecidos como os menos transparentes. Como será discutido mais adiante, 

cinco países que apoiavam diretamente o Orçamento do Estado abandonaram por considerar o 

Governo moçambicano menos transparente. No segundo semestre de 2016, foram descobertas, 

em Moçambique aquilo que o FMI apelidou de dívidas ocultas, orçadas em US$ 2 bilhões. Esta 

trágica situação levou os doadores do G19 a suspender o apoio orçamental ao Governo de 

Moçambique, o que tem implicações graves nos investimentos do governo, sobretudo nas 

infraestruturas sociais, no acesso a assistência médica, à educação de qualidade, só para citar 

alguns exemplos. Existe atualmente em Moçambique, um debate de que o Governo conseguiu 
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manter funcionais as instituições públicas mesmo sem apoio externo. Apesar da plausibilidade 

desta ideia, o certo é que a dívida do governo de Moçambique com a banca doméstica e com os 

países emergentes aumentou. Este fato permite inferir que não se trata de capacidade financeira 

do governo de Moçambique para realizar as suas despesas, mas sim, de mudança da fonte de 

financiamento. 

Por seu turno, Knack (2003) com base em dois diferentes índices e ainda duas diferentes 

medidas de análise de intensidade da ajuda externa no período de 1975 – 2000 em vários países 

recipientes, não encontram evidências empíricas que possam associar ajuda externa na promoção 

da democracia. Apesar deste resultado, o autor primeiro aponta que é possível que a ajuda 

promova a democracia e segundo, mostra que não é que não exista um efeito da ajuda sobre 

democracia, mas tal efeito é demasiadamente insignificante considerando o período e os 

investimentos realizados. Para sustentar esta perspectiva, Stephen Knack (2003) aponta três 

indicadores da potencialidade da ajuda externa para promover a democracia, nomeadamente: i) 

assistência técnica com enfoque nos processos eleitorais, na legislatura, no judiciário e no 

executivo e a promoção da organização da sociedade civil; ii) via condicionalidades, e; iii) via 

educação e o crescimento do rendimento per capita.  

Carothers (1999 apud Knack, 2003, p. 2) mostra que muitas agências têm canalizado suas 

doações, assistência técnica e financeira também, para promoção da democracia. Por exemplo, a 

Agência Internacional para o Desenvolvimento dos Estados Unidos (USAID – sigla em inglês) 

“gastou sozinha US$ 700 milhões em programas de promoção da democracia”. O resultado deste 

e outros estudos apontam que os efeitos dos programas de promoção da democracia foram 

democratização de 115 nações em 1995 contra os 58 em 1980. A assistência da USAID aos 

programas de democratização e transição democrática atingiu 36 países num total de 58 que de 

forma sucedida fizeram a transição democrática. 

Um dado interessante nos estudos destes autores é que apesar de fazerem análises de 

correlação e regressões e ainda olhar especificamente os resultados das ajudas da USAID a 

programas de democratização, assim como de transição democrática, muitos países não contêm 

necessariamente os atributos de uma democracia plena – de Estado de Direito. Em muitos países, 

sobretudo africanos, o exercício democrático se esgota em eleições formais e não substantivas. A 

distinção apresentada por (PEDONE, 1986, p.9) aponta que “a democracia formal se esgota 

simplesmente em eleições rotineiras, dotações orçamentais e gastos públicos”. O não representa 
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de alguma forma a democracia substantiva, ou seja, aquela que envolve valores justiça, 

igualdade, liberdade, pluralismo político, instituições inclusivas que permitam o acesso 

igualitário aos bens e serviços, entre outros. A democracia formal não representa plenamente a 

vontade do povo e existe em menor escala a liberdade de opinião, o respeito pelos direitos 

humanos e de forma exagerada e acelerada, acentua as desigualdades sociais e limita as 

liberdades e direitos políticos dos cidadãos. A democracia formal gera eleitores e não cidadãos 

cientes dos seus deveres e direitos. Assim, não se pode considerar como programas de sucessos 

aqueles que apenas permitem o calar das armas, a instauração de multipartidarismo, sem, no 

entanto, garantir o exercício de uma democracia substantiva. Os efeitos da democracia formal em 

muitos países africanos em geral e em Moçambique em particular são lastimáveis. Os focos de 

instabilidade política são mais acentuados no período após um processo rotineiro e formal de 

eleições legislativas, presidenciais e municipais. Os partidos da oposição nunca aceitaram os 

resultados eleitorais, pois os consideram fraudulentos e sem transparência e os cargos públicos 

são ocupados por via de confiança política e não via mérito. 

A democracia formal está associada à criação de instituições políticas e econômicas 

extrativas que de forma seletiva oferecem vantagens aos membros do partido no governo. É 

assim, que o patrimonialismo, o clientelismo, a impunidade dos corruptos e crime organizado 

instalam descontentamento generalizado o que leva, de forma recorrente, à instabilidade político-

militar. Para o caso específico de Moçambique, Ngoenha (2015) mostra que o que determina a 

vitória de um partido sobre o outro, não é a melhor proposta de políticas públicas, mas sim, o 

aparato, ou seja, a força militar, a manipulação das mídias, os conluios com meios econômicos de 

moral duvidosa, até mesmo o aumento da dependência externa em nome da vitória eleitoral. 

Assim, a democracia formal se preocupa com a vitória eleitoral e para isso, como mostra 

Ngoenha (2015, p.99), “[...] indivíduos ou grupos de malandros, mafiosos, traficantes, aparecem 

como financiadores dos aparatos políticos e isso diminui ou mesmo retira a credibilidade moral, à 

política mesmo e à democracia”.  

Deste modo, entende-se que o fato de a USAID ter permitido a transição democrática, de 

muitos países, isso não significa existência nesses Estados de democracia substantiva, mas sim, 

formal, caracterizada por instabilidade política pós-eleitoral. Embora reconhecendo o caráter 

conservador de Mao e das teses de Hirschman, pode-se afirmar, em Mao Tse-Tung, que se trata 

de mudar o velho pelo novo, mas permanecendo na mesma. A mudança para permanecer na 
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mesma, em Tse-Tung (2004), é interpretada na tese de perversidade de Hirschman (1992), como 

sendo o desejo de exacerbar a situação que se deseja alterar. A permanência na mudança é 

consequência direta do tipo de partidos que se formaram e a forma de fazer política, na qual, 

aqueles partidos com meios, financeiros, militares, que controlam as televisões públicas e 

privadas, entre outras formas, são os que ganham as eleições. Esses meios, na verdade são do 

Estado que foi capturado pelo partido no poder e os usa à margem da lei. Os partidos não ganham 

por que apresentaram o melhor manifesto eleitoral, ou seja, aquele que vai de encontro aos 

anseios sociais, mas sim, porque têm melhores aparatos, o que Severino Ngoenha (2015) chama 

de aparotocracia, capaz de repelir qualquer tentativa de inviabilizar sua vitória. Sem, no entanto, 

fazer advocacia ao modelo de partido único que caracterizava Moçambique desde 1975 até 1994, 

a captura do Estado moçambicano pelo partido no poder, evidencia o descrito na tese de 

futilidade de Albert Hirschman que advoga que as tentativas de transformação social serão 

infrutíferas de tal forma que não conseguirão deixar uma marca. Ou por outras, a captura do 

Estado pelo partido no poder é uma dessas marcas indeléveis do modelo anterior do partido 

único. Não existe nestes argumentos nenhuma ideia e/ou capacidade para negar o papel da 

democratização no desenvolvimento social, mas a verdade é que, o processo de democratização 

de Moçambique, como indica Hirschman (1992), está a tornar a sociedade dividida em função 

das suas opções políticas. O mais grave nisto, são as implicações negativas na erradicação da 

pobreza absoluta. Uma vez que em Moçambique não se faz política orientada às políticas 

públicas, ou seja, ao desenvolvimento social, mas sim, se faz política direcionada à conquista e 

manutenção do poder político. A maioria dos cidadãos, sobretudo nas zonas rurais, não vota no 

partido e/ou no candidato A ou B, em função da validade e possibilidade de implementação do 

seu manifesto eleitoral nos programas do desenvolvimento, mas em função do significado 

subjetivo do passado histórico desse partido para o eleitor. Deste modo, os eleitores votam no 

passado histórico dos partidos, nos bonés e outros benefícios momentâneos que recebem durante 

a campanha eleitoral e não no programa de desenvolvimento. Constrói-se, neste sentido, uma 

sociedade de meros eleitores e não de cidadãos capazes de participar ativamente nos processos 

econômicos e políticos do país. Assim, a democracia formal é o maior divisor social que permite 

as pessoas participar subjetivamente na defesa dos interesses ideológicos do passado histórico de 

cada um dos partidos e não necessariamente nos assuntos prioritários da agenda das políticas 

públicas nacional. 
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Para, além disso, a classificação dominante ocidental dos países em democráticos ou não 

democráticos, depende como indica Noam (2005), da captura do Estado pelos elementos 

empresariais ocidentais. Para Noam (2005, p.68) para que um Estado seja classificado como 

aquele que apresenta uma plena democracia, depende principalmente, do predomínio, nesse país, 

“[...] dos latifundiários empresários ricos e profissionais em ascensão – e essas pessoas são 

ligadas aos EUA”. Assim, para o autor, por mais que esses empresários capturem o Estado e 

esmaguem a impressa independente e massacrem a aposição política e a população, isso é 

totalmente irrelevante, porque pessoas certas estão dirigindo o país. Se pessoas certas 

(empresários norte-americanos) não capturar o Estado e não dirigir o Estado, então isso não é 

democracia. 

Do exposto acima, percebe-se que o sucesso ou fracasso de uma política depende, 

naturalmente, não dos resultados da mesma, mas dos interesses e dos atributos ocidentais 

dominantes. No atual contexto de luta pelo poder político e da captura dos Estados pelo grande 

capital internacional, faz com que haja maior subjetividade na avaliação de políticas públicas. O 

entendimento do que seja fracasso e/ou sucesso das políticas públicas, e para o caso em apreço, 

da ajuda externa26, leva Tarp (2000 apud Tarp, 2006) a afirmar que ajuda funcionou no passado 

em condições econômicas e políticas e em contexto sociais e culturais favoráveis e bem 

diferentes às dos países do Terceiro Mundo. O autor considera ainda que é preciso uma larga 

aprendizagem sobre as teorias e práticas da ajuda externa. Esta percepção da necessidade de 

maior aprendizagem sobre a engenharia necessária da ajuda nos diferentes contextos sociais, 

políticos, culturais e econômicos para que ela possa ser bem-sucedida, é igualmente apoiada por 

Riddell (2007 apud Oya e Pons-Vignon, 2010).  

Porém, os autores acrescentam outra variável interessante na análise dos fatores de 

fracasso da ajuda externa nos países receptores – a complexidade da gestão das inúmeras 

agências doadoras pelos governos recipientes da ajuda. Os autores continuam citando Riddell 

(2007) indicando que até 2004 havia mais de 3.500 diferentes agências doadoras. A distribuição 

das agências doadoras pelos mais de 152 países beneficiárias da ajuda externa, feita pelo relatório 

                                                 
26Para o efeito desta tese, considera-se fracasso da ajuda externa e ou de qualquer política pública como mostra 

Figueiredo e Figueiredo (1986) quando não atinge os objetivos pelos quais foi formulada. Neste caso, a perspectiva 

essencial da ajuda externa é erradicar a pobreza absoluta através da injeção de recursos financeiros e técnicos. Após 

quase meio século de implementação dessas políticas, o mundo pobre continua exageradamente pobre e é disto que 

decorre a conclusão do fracasso dessas políticas. 
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da International Development Association (IDA) em 2007 aponta para 33 por cada país no 

período entre 2001 a 2005, contra 12 nos anos 60. O somatório médio dos dados da IDA parece 

dar consistência ao reconhecimento de Kharas (2007) sobre a dificuldade de obter dados 

estatísticos reais sobre quantas agências doadoras existem em cada país. A estimativa média deste 

autor é 6 vezes superior aos dados da IDA, ao apontar que até 2007 haviam mais de 30.000 

ONGs operando em vários países pobres. Para este autor, a grande mudança no artefato de 

doações foi a emergência de mecanismos bilaterais de doações que não são membros do Comité 

de Assistência ao Desenvolvimento. 

Em termos de contribuição no fluxo global da ajuda, o relatório da (IDA15, 2007, p. 4), 

indica que “70 por cento do fluxo da ajuda foi feita através de organizações bilaterais e os 

restantes 30 por cento pelas organizações multilaterais”. O surgimento de várias agências 

doadoras, das ONG´s, da fortificação das relações bilaterais e multilaterais, entre outras formas 

de cooperação e transferência de ajuda externa, não só veio complicar a coordenação dos 

mecanismos de ajuda, como também, trouxe entre vários fatores, dois tipos de benefícios para os 

países receptores. Primeiro, tende a quebrar o paradigma das dogmáticas regras de ajuda das 

tradicionais agências doadoras, no contexto da cooperação vertical. Segundo, abriu espaço para 

aquilo que o estudo da Greenhill, Prizzon e Rogerson (2013) chamou de “era das escolhas na 

nova paisagem de ajuda”. De fato, os países receptores de ajuda parecem respirar de alívio o peso 

dos dogmáticos condicionalismos. Têm hoje, a possibilidade de discutir as modalidades e as 

condições de ajuda em função das ofertas disponíveis no mercado de cooperação financeira.  

Todavia, o relatório da IDA (2007) ao discutir o crescimento exponencial do novo artefato 

das agências da ajuda, desqualifica o entendimento dos benefícios acima apontados para os países 

receptores, ao afirmar que o novo modelo reduz a eficácia da ajuda externa. Há que recordar, por 

um lado, que a questão da eficácia da ajuda externa é tema de controversos e longínquos estudos 

e os resultados sempre mostraram a ineficácia da ajuda, mesmo no período anterior à emergência 

de novos atores de cooperação e multiplicidade das formas de doação. Ou por outras associar a 

ineficácia da ajuda externa à complexidade do artefato dos doadores é o mesmo que desvanecer o 

processo histórico desta prática. Não apenas pela antecedência da ineficácia sobre a 

complexidade, mas, sobretudo, porque tal complexidade surge como consequência do fracasso da 

ajuda nos períodos anteriores. Assim, o problema da eficácia, não é novo tanto sob ponto de vista 

teórico quanto prático, mas a verdade é que existem hoje, no mercado da ajuda, as possibilidades 
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de escolha. A lista dos novos atores de cooperação é predominantemente composta pelas 

economias emergentes com maior destaque para Brasil, China e Índia.   

Para demonstrar o artefato da complexidade de ajuda externa, Riddell (2007 apud Oya e 

Pons-Vignon, 2010) aponta que os ministros dos países recipientes da ajuda, realizam um 

exercício astronômico para gerir a multiplicidade e complexidade da gestão da ajuda. Para estes 

autores, enquanto na “Tanzânia havia mais de 2.000 projetos de doadores em 1990, o Ministério 

da Saúde de Moçambique gere, recentemente, sozinho mais de 400 projetos” Riddell (2007 pud 

OYA e PONS-VIGNON, 2010, p. 5). Kharas (2007, p. 5) mostra que os novos atores de 

cooperação internacional, como é o caso da China, operam em grande escala em todo o mundo, o 

que é entendido, nesta tese como bom para aliviar o mercado internacional de ajuda, do 

dogmático modelo ocidental.  

De fato, o relatório balanço disponível no site27 da Embaixada da China em Moçambique 

aponta que entre 2010 e 2012 China disponibilizou 89.3 bilhões de yuan (14.4 bilhões de dólares) 

para programas de assistência ao desenvolvimento nos países do Terceiro Mundo. Em termos 

numéricos dos países assistidos, o relatório aponta para 121 países. A distribuição por continentes 

indica para 51 países da África, 30 da Ásia, 19 na América Latina e Caraíbas, 12 na Europa e 9 

na Oceania. Adicionalmente, a fonte indica que ao lado da China estão países como Tailândia, 

Turquia, Brasil, Índia, África do Sul que procuram consolidar suas relações bilaterais e regionais 

através de investimentos diretos e também, de ajuda externa. Para Riddell, embora alguns destes 

países operem não necessariamente via seus governos, mas também, através do setor privado, os 

seus investimentos diretos estrangeiros, avolumaram a complexidade da ajuda o que desfalca o 

desempenho da assistência técnica e financeira dos veteranos doadores.  

De um modo geral, as principais áreas de investimentos, de acordo com o relatório do 

Comité de Assuntos Econômicos de 2012 da Casa da Rainha do Reino da Grã-Bretanha, com 

base nos US$ 128.5 bilhões transferidos em 2010 são: programas de assistência técnica (12%), 

educação (8%), saúde, poluição atmosférica e saneamento (15%), programas sociais (3%), 

governação e sociedade civil (12%), infraestruturas econômicas (17%), produção econômica 

(8%), serviços multi-sectoriais (13%), perdão da dívida (3%) e serviços humanitários (9%). Ao 

fazer o mapeamento do desempenho de algumas destas áreas, o estudo do Banco Mundial de 

2011 aponta que nos últimos 40 anos a esperança de vida cresceu em mais de 20 anos nesses 

                                                 
27http://mz2.mofcom.gov.cn/article/chimanews/201602/20160201251363.shtml, acesso em 7 de março de 2016. 
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países. Enquanto que o analfabetismo decaiu dos 47% para 25% em adultos. O número de 

pessoas vivendo abaixo de 1 dólar por dia, decaiu, principalmente nos países mais populosos 

como a China e Índia em mais de 200 milhões de pessoas. O estudo continua apontando que 

desde 1965 o PIB per capita cresceu em média, 2.2 por cento, isto porque em termos médios o 

crescimento dos países em desenvolvimento foi mais rápido do que o dos países da Organização 

Econômica para Cooperação e Desenvolvimento (OECD), ou seja, 1.9% contra 1.6%, 

respectivamente. Isto é resultado, de acordo com o mesmo estudo de melhoramento de políticas 

econômicas – orientação dos mercados criando bom ambiente para investimentos do setor 

privado, melhoria da governação e do ambiente e capacidade institucional. O estudo cita casos 

como Bolsa Família no Brasil, Progresa no México, a erradicação da varíola, sobretudo no Norte 

da África e Bangladesh que reduziu em 30 anos a mortalidade infantil dos 140 para 71 crianças 

em 1000 nascimentos vivos. Adicionalmente estes países reduziram a taxa de nascimentos de 7 

filhos por mulher em 1970 para 3.5 em 1999.  

As políticas de orientação do mercado permitiram o fluxo de investimento direto 

estrangeiro (IDE) e doméstico em países como China e Vietnã, tirando milhões de pessoas da 

pobreza. O estudo deplora o desempenho da ajuda na África Subsaariana e afirma não ter 

melhorado em termos de PIB per capita no período de 1965 a 1999. Todavia, o estudo reconhece 

notáveis progressos na área da educação, saúde, esperança de vida. 

Outro problema levantado por vários autores, como, por exemplo, Oya e Pons-Vignon 

(2010), para além da questão logística de gestão dos vários projetos de doações, de créditos e 

outras formas de transferência de capitais estrangeiros é o das imposições e condicionalidades de 

boa governação pelos veteranos doadores. As condicionalidades emergiram principalmente após 

o fracasso dos princípios do Consenso de Washington e foram reforçadas pela administração 

Bush com o projeto Millenium Challenge Accounts, através da exigência de livre mercado e 

democratização. As condicionalidades têm sido tomadas pelas lideranças dos países recipientes 

da ajuda externa como um verdadeiro pesadelo. Os autores indicam que o mecanismo de 

imposição de reformas econômicas, políticas, administrativas e técnicas e a necessidade de ajuda 

pelos países recipientes, faz com que a lista das imposições nunca terminasse. Cada dia que passa 

há sempre novas regras que influenciam em larga medida o sistema político, judiciário, 

econômico e administrativo dos países recipientes. É neste contexto de gestão e administração 

tanto dos projetos quanto dos créditos concedidos que o historiador hondurenho Ramón Oquelí 
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citado por Boron (2002, p. 98), afirmar que “as funções dos presidentes em muitos países 

subdesenvolvidos se limitam à administração da miséria, obtenção e administração de 

empréstimos”. De fato, esta é a penosa realidade africana de administração de projetos e 

prestação de contas aos doadores e não aos cidadãos nacionais, mas a entidades e instituições 

internacionais.  

Para além dos problemas de administração da ajuda, o Banco Mundial, nos anos 90 é 

citado por Bräutigam (2004) como tendo associado o fracasso da ajuda a crise de governação, a 

pobre qualidade das instituições, os altos níveis de corrupção, falta de prestação de contas. As 

observações do autor sobre estes fatores fazem perceber que de fato há várias razões para que 

estes problemas continuem a infligir o Terceiro Mundo em geral e África em particular. Primeiro 

porque na África Subsaariana, por exemplo, o sistema colonial fez pouco para gerar as condições 

exigidas para o desenvolvimento. E não é possível, por exemplo, para Moçambique ter 

instituições fortes em 24 anos sem conflito armado, mas cíclicos sinais de instabilidade política. 

A estabilidade política é um dos indicadores centrais do desenvolvimento. É ela que permite a 

circulação de pessoas e bens e num contexto de plena democracia substantiva, as oportunidades 

são equitativamente distribuídas pelos cidadãos. 

  Khan (2006 apud Oya e Pons-Vignon, 2010) mostra que as políticas do desenvolvimento 

do poder institucional para garantir uma relação saudável entre ajuda e o desenvolvimento são 

recentes e datam dos anos 90. Nesta perspectiva, a ineficiência da ajuda é associada à fragilidade 

institucional. Apoiando-se nas defesas do teórico do institucionalismo North (1990) o 

pensamento prevalecente nos anos 80 e 90 aponta a impossibilidade do desenvolvimento num 

contexto de crise institucional. Os autores deploram o fato de nunca ter se questionado as terapias 

do Consenso de Washington (WC – sigla em inglês), mas somente ter se exigido a criação de 

novas instituições econômicas. Mais ainda e na perspectiva de Bigo (2013 apud Fingermann 

(2014, p.67) é de que “as instituições importam e apenas existem por meio das relações 

instituídas pelas práticas dos atores”. Ou seja, se os atores não agem as instituições morrem da 

mesma forma – objetos não são ativos por conta própria. Assim, o problema não é apenas das 

instituições econômica, mas dos atores que os instituem que devem agir para que o fim 

institucional se efetive. 

O balanço fulgente destas metamorfoses aponta além da pobreza extrema, a reestruturação 

econômica e política. Isto é, foram criadas novas instituições econômicas com enfoque neoliberal 
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e quase todos os países do Terceiro Mundo democratizados. Adicionalmente e no contexto 

africano foram desenhados e estão sendo implementados, em diferentes fases os Planos de Ação 

para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) e o Banco Mundial, o maior doador africano, está 

colocando em prática o Country Policy and Institucional Assessments (CPIAs). Esta política tem 

em vista garantir a alocação dos seus recursos financeiros de acordo com sua agenda. Não 

obstante estas e outras políticas, a pobreza no Terceiro Mundo continua extrema e não existem 

garantias de que esta será efetivamente eliminada. Porém, o relatório da ActionAid (2011), 

reconhece este paradoxo, ou seja, avultadas e duradoras ajudas associadas, por vários autores, ao 

fracasso da capacidade dos Estados recipientes, mas afirma que tal fracasso se traduz na 

incapacidade dos países recipientes de coleta de impostos, de realizar poupanças e investimentos, 

de produção para consumo interno e exportação.  

De tudo o que foi exposto nesta primeira parte deste primeiro capítulo, ressalta a ideia de 

que apesar da bem-sucedida experiência de ajuda externa no velho continente, a réplica do 

modelo não tem colhido consensos entre os especialistas quando avaliado em termos de 

resultados. Tal ausência de consenso pode ser associada às metodologias de seleção e análise dos 

indicadores, que para uns a ajuda externa tem impacto positivo e negativo para outros.  

Os que defendem a continuação da ajuda externa em função dos resultados positivos, 

muitas vezes socorrem-se à avaliação de eficácia e de efetividade de programas e projetos 

específicos e não do bem-estar de cada uma das nações. Os teóricos da linha keynesiana e, 

sobretudo os da teoria da dependência, avaliam a ajuda externa na sua globalidade e suas 

expectativas eram de ver todo o mundo desenvolvido, conforme apontavam as defesas dos 

teóricos da economia do desenvolvimento. O entendimento prevalecente nesta tese aponta que 

apesar de ajuda externa não ter ainda permitido o desenvolvimento social medido com base em 

vários indicadores que incluem o Índice do Desenvolvimento Humano (IDH), ela garantiu os 

direitos de sobrevivências dos povos do Terceiro Mundo. Em síntese, pode se afirmar que a 

injeção de capitais financeiros no Terceiro Mundo, não foi capaz de criar ambiente e instituições 

políticas e econômicas aptas para colocar fim à dependência externa e a pobreza. 

Dito isto, resta agora analisar os consensos internacionais que orientam o fluxo da ajuda 

externa. São igualmente esses consensos que permite enquadrar a nível oficial, a 

complementaridade entre a cooperação Norte-Sul (vertical) e a cooperação Sul-Sul (horizontal). 
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1.2 Breve Análise dos Consensos Internacionais sobre Ajuda Externa 

 

 

A emergência da cooperação Sul-Sul (horizontal) aparece como contraponto ao longínquo 

e fracassado modelo de cooperação Norte-Sul (vertical). Para Moreira (2011) a cooperação 

horizontal está associada à reclamação pelos direitos de independência, à regionalização do 

conceito de segurança e autodeterminação econômica. Sua gênese reporta de acordo com o autor 

à Conferência afro-asiática de Bandung, entre 18 e 24 de abril de 1955 e à Conferência de 

Havana em 1966, nas quais os países do Terceiro Mundo assumiram a ideologia de neutralidade 

perante as oposições das grandes potências. Trata-se de uma iniciativa dos países em 

desenvolvimento que não são membros da CAD-OCDE de auto se apoiarem no processo e 

programas de desenvolvimento. Como mostra Fingermann (2014, p.33), este novo modelo, é 

“diferencia a cooperação Norte-Sul da cooperação Sul-Sul são princípios norteadores”. Para os 

países em via de desenvolvimento, a cooperação é uma atitude de solidariedade, reciprocidade, 

igualdade e incondicionalidade nos quais se baseiam os seus programas de desenvolvimento. Os 

princípios básicos da cooperação Sul-Sul, ainda que diferenciados em função da política externa 

de cada país, apontam que as transferências financeiras, a assistência técnica não é uma ajuda, 

mas sim, é um ato de parceria para o desenvolvimento. Para o caso específico da China a 

cooperação deve gerar uma situação na qual todos os países ganhem – win-win situation. Não 

obstante este entendimento a defesa de solidariedade, de reciprocidade e da ausência de 

condicionalidades é visto pelos doadores tradicionais, como uma questão de retórica e não de 

prática. Enquanto a Conferência Internacional das Nações Unidas sobre o Financiamento para o 

Desenvolvimento de 2002 reafirma a importância da cooperação Sul-Sul para o alcance dos 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM), os acadêmicos e membros da CAD-OCDE, 

como indicam Fingermann (2014, p.45) questionam “a credibilidade, a legitimidade e a 

efetividade da cooperação Sul-Sul”. 

Este fato permite afirmar que a nova engenharia (cooperação Sul-Sul) no fluxo da ajuda 

externa tem sido objeto de intensos debates acadêmicos que tende a desviar o objeto de 

confrontação entre os otimistas e os cépticos da ajuda externa. Introduzindo neste caso, discursos 

repulsivos perante a nova modalidade de cooperação que aparece como contraponto e desafiando 

as tradicionais modalidades de ajuda responsáveis pela geração da dependência externa. Os 
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defensores ferruginosos do modelo tradicional de cooperação com dependência e/ou dilapidador 

consideram a emergência dos novos doadores, em particular a China, Brasil, Índia e em alguns 

casos a África do Sul, como um risco para o desenvolvimento, sobretudo da África. 

Adicionalmente consideram a cooperação Sul-Sul como aquela destituída de transparência, 

coesão na coordenação dos mecanismos ou modalidades de ajuda. Associam-na a um processo 

intensivo de endividamentos dos países do Terceiro Mundo devido à maior oferta de crédito 

isento de condicionalidades e mecanismos de fiscalização e por isso gera corrupção endêmica.  

Não obstante este entendimento os países do Sul, entendem que à semelhança do passado 

que foi necessária a solidariedade militar para vencer o imperialismo colonial, é preciso juntar, 

igualmente as forças para promover o desenvolvimento sério e sustentável capaz de livrar o 

Terceiro Mundo da dependência. Trata-se de busca de alternativas para fazer face ao 

imperialismo. Aliás, é isto que constituiu objeto de pesquisa dos autores da teoria da 

dependência. As turmas da Comissão Econômica para América Latina (CEPAL) e do Centro de 

Estudos Socioeconômicos da Universidade do Chile, se perceberam que o capitalismo 

dependente é excludente, superexplorador e limitador do desenvolvimento dos países periféricos. 

Assim, a emancipação da periferia, dependia da descoberta de alternativas que permitisse 

engendrar o desenvolvimento, dentro ou à margem do sistema capitalista.  

Castel-Branco (2011), sem tomar partido neste debate, observa que em teoria, 

independentemente de ser ou doador e/ou receptores, todos coincidem nos objetivos, dado que 

ambos estão interessados em alterar uma situação tida como anormal – a pobreza absoluta. Ainda 

que os mecanismos para alcançar a situação melhor gerem posições conflitantes e controversas. 

De fato, foi possível compreender no quadro das posições literárias dominantes, que os 

monetaristas, ao apelar continuação da ajuda, desejam um mundo livre da pobreza absoluta. Ao 

mesmo tempo, os reformistas, da teoria da dependência e os keynesianos ao defendem que esta é 

ociosa e está alargando a dependência externa dos países recipientes. Assim, para os teóricos da 

dependência e os keynesianos, a ajuda externa, limita a autonomia financeira. Este pensamento 

não é produzido simplesmente pelo fato de as duas correntes estarem contra a ajuda como tal, 

mas sim, por terem se apercebido de que a filosofia da implementação da ajuda externa ocorre à 

margem do foco de busca do desenvolvimento, o que faz da ajuda, um instrumento que mantêm 

presente o imperialismo.  



107 

 

Para os keynesianos, por exemplo, uma possível redução e/ou mesmo a cessação da ajuda 

externa, explicaria geração de mecanismos internos de sobrevivência dos estados recipientes. 

Dado que, aumentaria a capacidade produtiva, da autonomia financeira e consequentemente o 

bem-estar das populações. Como se pode notar, o único problema que se levanta entre as duas 

correntes dominantes de pensamento (monetaristas e keynesianos) é metodológico, mas ambos 

perseguem como afirma Castelo-Branco (2011), os mesmos objetivos. 

 É neste quadro de coincidência nos objetivos, mas diferentes nos mecanismos e 

modalidade e/ou metodologia e origem de ajudar (se vertical ou horizontal) que permitiu a 

realização de várias reuniões de alto nível, conferências, afirmação de consensos e declarações 

internacionais. Por exemplo, o Consenso de Monterrey (México), a Declaração de Roma, a 

Declaração de Paris, a Agenda para Ação de Accra e a Declaração de Busan28. Se por um lado, o 

cerne desses encontros gira em torno da concepção das melhores políticas, programas, estratégias 

e projetos que possam tornar a ajuda mais efetiva nos países recipientes. Por outro lado, está a 

contenda sobre a avaliação da eficácia dos princípios adotados. A unidade nos objetivos, mas 

diferença nos mecanismos, metodologias e modalidades permitiu a adoção do Consenso de 

Monterrey (México) em 2002. Trata-se de um instrumento global de comprometimento tanto dos 

países doadores para honrar com os seus compromissos financeiros quanto dos recipientes para 

que os fundos canalizados erradiquem, de fato, a pobreza absoluta até 2015 – conforme 

preconizado nos Objetivos do Desenvolvimento do Milênio (ODM).  

Em 2003, foi realizado em Roma o Primeiro Fórum de Alto Nível sobre a Eficácia de 

Ajuda. É neste fórum, que os líderes mundiais adotaram os princípios para melhorar a gestão e a 

eficácia da ajuda, através da harmonização das intervenções, práticas e procedimentos dos 

parceiros.  

Para além destes dois instrumentos, há que destacar a declaração de Paris em 2005, cujo 

enfoque era colocar em prática cinco princípios até 2010 para eficácia da ajuda, nomeadamente: 

apropriação (efetiva liderança de políticas pelos países recipientes); alinhamento (os doadores se 

alinham às políticas nacionais); harmonização (ações dos doadores harmonizadas, transparentes e 

coletivamente eficazes); gestão centrada nos resultados e responsabilidade mútua.  

                                                 
28Pode se consultar para além destas declarações, a Declaração de Istambul, a Declaração de Bogotá, a Declaração de 

Deli, todos de 2010 e demais instrumentos internacionais que orientam a canalização da ajuda externa aos países 

em via de desenvolvimento. 
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Há que destacar igualmente os outros fóruns, como por exemplo, Fórum de Alto Nível 

sobre a Eficácia de Ajuda realizado em Accra (Gana); a Conferência de Doha (Qatar) sobre 

“Financiar o Desenvolvimento” e o Quarto Fórum de Alto Nível de Busan (Coreia do Sul) sobre 

a Eficácia de Ajuda. Os dois primeiros fóruns foram realizados em 2008 e o último em 2011 e 

podem serem resumidos como instrumentos de adoção e avaliação do percurso. Enquanto a 

Agenda para Ação de Accra (AAA) adotou uma série de princípios para fortalecer e acelerar a 

implementação da Declaração de Paris e as duas conferências de Doha e Busan fazem a avaliação 

da implementação das ações assumidas no Consenso de Monterrey e as metas da Declaração de 

Paris29. Muito antes destes consensos internacionais, é preciso recordar, como aponta Moreira 

(2012) que entre 3 e 15 de janeiro de 1966, ocorre, em Havana (Cuba), a Conferência de 

solidariedade dos povos da Ásia, África e América Latina (os chamados 3A). Nessa conferência, 

foram adotados, três princípios revolucionários: i) o imperialismo, incluindo o colonialismo e 

neocolonialismo desenvolvem uma agressão continuada contra os países pobres, sob a direção 

dos EUA; ii) o imperialismo não renuncia voluntariamente ao seu programa, e; iii) os 

movimentos interessados devem recorrer a todas as formas de luta necessária, incluindo a luta 

armada para assegurarem a independência política. 

Esta conferência de 1966 em Cuba mostra claramente o determinismo dos povos dos 3A 

em cooperarem, de forma solidária e de modo a reduzir ou eliminar todas as formas de 

dominação. Mas não só, traduz uma fúria dos países do Sul contra as cruéis formas de 

relacionamento entre os blocos e os povos. É esta forma de isolamento e expropriação dos 

recursos naturais do Sul, que explica até hoje as tendências de excluir a participação dos países 

dos BRICS na ajuda para o desenvolvimento. 

Paralelamente a estes instrumentos e consensos internacionais está o debate sobre o papel 

dos novos atores de cooperação internacional que alguns deles estão em processo transitório de 

países recipientes para doadores – os BRICS. O centro da contenda é a associação dos novos 

doadores a possível reedição do modelo imperialista colonial e neoliberal. Os BRICS são 

                                                 
29Cf. http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf para Consenso de Monterrey; 

http://www1.worldbank.org/harmonization/romehlf/Documents/languages/PTRome_Declaration.pdf, Declaração 

de Roma; http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/38604403.pdf, declaração de Paris; 

http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf, declaração de Doha; 

http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-

Portuguese.pdf, Agenda para Ação de Accra. Para acesso aos relatórios de avaliação e os demais debates sobre a 

eficácia de ajuda em Moçambique, consulte o site (www.mpd.gov.mz) do extinto Ministérios de Planificação e 

Desenvolvimento, atual Ministério de Economia e Finanças. 

http://www.un.org/esa/ffd/monterrey/MonterreyConsensus.pdf
http://www1.worldbank.org/harmonization/romehlf/Documents/languages/PTRome_Declaration.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/56/41/38604403.pdf
http://www.un.org/esa/ffd/doha/documents/Doha_Declaration_FFD.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-Portuguese.pdf
http://siteresources.worldbank.org/ACCRAEXT/Resources/4700790-1217425866038/FINAL-AAA-in-Portuguese.pdf
http://www.mpd.gov.mz/


109 

 

igualmente, em particular a China, o Brasil e a Rússia e em alguns casos a África do Sul, visto 

como um risco para o desenvolvimento saudável e sustentável de Moçambique em particular e de 

África em geral. Para Chichava (2010), Southall and Merlber (2009) e Brautingam (2009) estes 

países representam uma reedição das relações que a África estabelece com o Ocidente e limita a 

perspectiva do desenvolvimento. Na mesma perspectiva, Fingermann (2014) citando Naím 

(2007) que qualifica como tóxica a ajuda proveniente dos países como China, Irã, Venezuela e 

Arábia Saudita. Atualmente tal toxicidade inclui ajuda proveniente dos países, principalmente dos 

BRICS, pois é veículo de fomento da corrupção, má governação e da ineficiência econômica. 

Como se estes problemas fossem atuais no Terceiro Mundo, mas que eles são históricos quanto é 

histórica a cooperação Norte-Sul, guiada pelos países ocidentais. 

Apesar da objeção por parte de alguns estudos, de certos políticos e parte da sociedade 

civil, os consensos internacionais e alguns acadêmicos não alienados, destacam a emergência 

destes países como aquela que irá dinamizar cooperação Sul-Sul, em particular e Norte-Sul em 

geral. Para além das várias perspectivas dos diferentes autores citados por Fingermann (2014, 

p.46) é interessante o posicionamento de Rawlands (2009) que mostra que a cooperação Sul-Sul é 

o centro de equilíbrio entre o imperialismo dos países ocidentais, com os países de baixa renda. 

De fato, no passado existiam apenas dois extremos, o mundo rico e capitalista que funcionava 

como doador exclusivo e o mundo pobre que era apenas recipiente da ajuda independentemente 

das condicionalidades e taxas de juros. As inovações nas relações entre credores e receptores que 

iniciam com os BRICS, em particular com a China alteram radicalmente o paradigma tradicional. 

É esta noção de entendimento do papel fundamental da nova engenharia de cooperação 

que faz com que os instrumentos internacionais norteadores da ajuda externa, reconheça a 

relevância da emergência da China, do Brasil e da Índia como novos doadores. E isso é um 

importante passo no enquadramento da sua contribuição aos longínquos esforços dos tradicionais 

doadores, mesmo reconhecendo o viés político no contexto do confronto entre o capitalismo e 

comunismo que se esconde nos programas de ajuda. Esta não é apenas uma questão teórica, mas 

o enfoque dos investimentos destes novos atores em infraestruturas, sobretudo econômicas é uma 

evidência de que de fato estão comprometidos em ajudar os países ainda pobres a se desenvolver.  

A Agenda para Ação de Accra (AAA) de 2008, por exemplo, reconheceu pela primeira 

vez e de forma explicita o papel da cooperação Sul-Sul, definindo-a e salientando a sua 
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complementaridade com a cooperação Norte-Sul (DCI-MEF, 2013, p.11)30. Igualmente, a 

Conferência de Nairóbi, em dezembro de 2009, realizada como aponta Fingermann (2014) pelo 

Alto Comissariado das Nações Unidas em Cooperação Sul-Sul reconheceu a participação dos 

países do Sul nos programas de cooperação para o desenvolvimento. Por seu turno, e seguindo o 

reconhecimento do papel da cooperação Sul-Sul, iniciado pela AAA, o princípio número 2 do 

Quarto Fórum de Alto Nível de Busan sobre a eficácia de ajuda de 2011, aponta que 

 

The nature, modalities and responsibilities that apply to South-South co-operation differ 

from those that apply to North-South co-operation. At the same time, we recognize that 

we are all part of a development agenda in which we participate on the basis of common 

goals and shared principles. In this context, we encourage increased efforts to support 

effective co-operation based on our specific country situations. The principles, 

commitments and actions agreed in the outcome document in Busan shall be the 

reference for South-South partners on a voluntary basis (Busan Declaration, 2011, p.1). 

 

A mesma declaração reconhece no princípio número 5 a complexa forma de cooperação 

para o desenvolvimento, tanto via atores estatais quanto via relações bilaterais, multilaterais e 

triangulares entre os Estados, setor privado e ONG´s. E assevera que a emergência de novos 

atores de cooperação internacional é um veículo para o desenvolvimento. O texto confessa que a 

cooperação Sul-Sul e triangular gera parcerias horizontais e encoraja os demais países que vão se 

tornando autossuficientes para ajudar os que ainda precisam de ajuda para livrar as pessoas da 

miséria e da indigência. 

Em termos reais e de acordo com os dados apresentados por Fingermann (2014, p.47) a 

partir dos dados da OCDE (2013) e IPEA (2013), o fluxo de capitais financeiros dos BRICS de 

2007 a 2011, foi de “alcançou US$ 15 bilhões”. Sendo a China responsável por 61.1% deste 

fluxo, seguido pela Índia com 18% e os restantes 20.9% se distribuem pelos restantes três países 

do agrupamento BRICS. 

Como mostram estas e demais evidências a ajuda dos países do agrupamento BRICS é 

elevada. Os consensos e documentos internacionais sobre a ajuda externa reafirmam a 

importância da participação das economias emergentes, pois cria alternância e possibilidades de 

escolha e desenho de novos mecanismos da engenharia da ajuda. Sai-se como se vê, do marasmo 

ocidental dominador para a era de alternativas e de escolhas, ainda que os interesses subjetivos 

dos países doadores prevaleçam. 

                                                 
30Para mais detalhes confere, sobretudo, todas as alíneas do princípio 19 da Agenda para Ação de Accra de 2008. 
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Outro entendimento aponta que não existe no nível dos documentos sobre ajuda externa 

conflito latente que possa associar os novos doadores à reedição no modelo imperialista colonial. 

Assim, os consensos internacionais reconhecem a relevância da participação dos BRICS na luta 

pela erradicação da pobreza absoluta através de ajuda externa.  

A análise geral sobre o fluxo da ajuda externa e dos consensos e documentos norteadores 

permite inferir três ilações. Primeiro, apesar do fluxo relativamente maior da ajuda externa, tais 

transferências ainda não conseguiram retirar os países do Terceiro Mundo da pobreza. Segundo, 

embora haja consenso entre os especialistas e líderes políticos sobre os objetivos que norteiam os 

repasses financeiros, o mesmo não acontece sobre as metodologias, os mecanismos e 

modalidades da canalização da mesma. O exame dos principais resultados gerados pelos 

diferentes autores com base na análise de vários indicadores aponta para resultados mistos. Ou 

seja, se por um lado certos autores e organizações multilaterais consideram que a ajuda está 

surtindo os efeitos desejados, por outro lado, uns consideram-na ociosa e responsável pelo atraso 

dos países do Terceiro Mundo. Deste debate, sobressai a ideia de que apesar do fraco 

desempenho da ajuda externa, ela garantiu os direitos de sobrevivência de muitos países do 

terceiro mundo. Não obstante este entendimento, não foi capaz de gerar instituições sociais, 

econômicas e políticas com ambiente e capacidade institucional susceptível de gerar autonomia 

financeira e política. A terceira ilação aponta que os documentos e consensos norteadores da 

ajuda externa não apresentam nenhum conflito entre os veteranos doadores – ocidente e os novos 

doadores. Pelo contrário, os consensos reconhecem a relevância da cooperação Sul-Sul, pois, 

complementa os esforços da erradicação da pobreza levados a cabos pelo Norte.  

Do exposto acima, a pergunta que se coloca é qual é o grau de eficácia e eficiência do 

fluxo de capitais financeiros em Moçambique? Sobre que modelo de cooperação e de 

investimentos diretos tais capitais financeiros contribuem para o desenvolvimento de 

Moçambique? De que forma os fatores internos e externos influencia o fluxo de capitais 

financeiros externos em Moçambique? Sobre que condições se pode associar a dependência de 

trajetória de Moçambique aos fatores internos e externos? Estas e outras questões constitui o foco 

do segundo capítulo. 
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2 MUDANÇAS ECONÔMICAS E POLÍTICAS EM MOÇAMBIQUE, FLUXO DE 

CAPITAIS ESTRANGEIROS E A DEPENDÊNCIA DE TRAJETÓRIA 

 

 

O objetivo deste capítulo é analisar o fluxo da ajuda externa e a dependência de trajetória 

de Moçambique, no contexto das mudanças econômicas e políticas. Apesar de tais mudanças não 

serem necessariamente objeto deste estudo, a sua relação com o fluxo da ajuda externa e 

consequente dependência de trajetória, explica o seu enquadramento no capítulo. O capítulo 

pretende apresentar, de forma breve, evidência histórica sobre as doações, perdão de dívida, 

assistência técnica e financeira e associar tais ajudas à dependência externa do país. Assim, o 

objetivo é analisar o fluxo da ajuda externa, de investimento direto estrangeiro e a dependência 

de trajetória de Moçambique. 

Neste sentido, a questão que orienta esta análise é como se processou o fluxo ajuda 

externa e de que forma essa forma explica a dependência de trajetória de Moçambique? A 

pergunta subjacente e central para esta tese é discutida na segunda parte deste capítulo e é o que a 

ajuda externa criou em termos de ambiente, capacidade e arranjo institucional? É sobre essa 

estrutura institucional que jazem (recaem) as ajudas externas e IDE dos BRICS. O argumento 

central que orienta este capítulo aponta que apesar das doações bilionárias, a assistência técnica e 

financeira e investimentos diretos terem garantido os direitos de sobrevivência aos 

moçambicanos, não foram capazes de gerar autotomia financeira e muito menos criaram 

ambiente e capacidade institucional sólida. É sobre esta base institucional frágil, política e 

economicamente que reemerge a ajuda externa e o investimento direto estrangeiro dos novos 

doadores – BRICS. Nestas condições, por melhores que sejam os interesses dos BRICS em 

Moçambique se as instituições políticas são frágeis não serão capazes de apropriar de tais 

intenções. Apesar de reconhecer que a fragilidade institucional é um problema estrutural e que 

não se esgota apenas nos fatores externos, mas também e, sobretudo nos internos, a tese não 

pretende estudar todos os fatores.  
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2.1 Breve Contexto do Fluxo de Ajuda Externa em Moçambique  

 

 

Para Mosca, Abbas e Bruna (2016) Moçambique é um país de baixa renda e o 

crescimento econômico e desenvolvimento social se assenta sobre a ajuda externa, assistência 

técnica e financeira e investimento direto estrangeiro. Na mesma perspectiva, o relatório da 

Direção para Cooperação Internacional (atual Direção de Cooperação) do Ministério da 

Economia e Finanças (MEF) de 2013, indica que o Apoio Direto ao Orçamento do Estado – a 

ajuda externa constitui uma das formas de financiamento do déficit público em Moçambique.  

Esta realidade que atravessa o passado e o presente histórico do país é consequente das 

contingências adversas de natureza política, econômica, históricas e sociais nacionais e 

internacionais. Tais adversidades obrigaram mudanças profundas no modelo econômico e 

político de Moçambique. É no quadro dessas mudanças que Moçambique diversificou as fontes 

de ajuda externa, ou seja, do bloco leste e dos países Nórdicos (1975 – 1982), no período pós-

independência para os países ocidentais. Destes países, Moçambique recebia de acordo com o 

Relatório da Direção para Cooperação Internacional (DCI) do Ministério da Economia e Finanças 

(MEF) de 2013, assistência técnica, profissionais e apoio às importações a para projetos de 

desenvolvimento. Já sob amparo ocidental, Moçambique atravessa na sua história, quatro 

períodos de recepção de ajuda externa o que o torna um dos casos atípicos a nível mundial e/ou 

um dos maiores recipientes de ajuda31. O caráter extraordinário de Moçambique pode ser visto 

em duas prospectivas: primeiro pelos avultados volumes de ajuda externa canalizados, e segundo, 

pela longevidade, isto é, há mais de quatro décadas que o país recebe apoio externo. Ressalve-se 

como aponta Bräutigam (2004) que a ajuda externa foi desenhada pelas Nações Unidas para 

programas de emergências num período de apenas dez anos. Em conformidade com o relatório da 

DCI-MEF (2013), os quatro períodos de recebimento de apoio externo ocidental pelo país são: 

primeiro 1983 – 1992 que é considerado como o período do conflito armado e mudanças para 

uma economia do mercado. As principais características deste período são: i) ajuda alimentar 

direcionada para ações de emergência; ii) introdução do Programa de Ajustamento Estrutural e a 

                                                 
31Moçambique posicionou-se em quarto lugar entre 2009 a 2011, na lista dos Top 10 maiores países receptores da 

ajuda externa em África. “A República Democrática do Congo (RDC) está em primeiro na posição 8, a segunda e 

terceira posição é ocupada pela Etiópia (7) e Tanzânia (6), respectivamente. Engrossam igualmente esta lista os 

seguintes países: Quênia (4), Sudão (4), Nigéria (4), Gana (3), Uganda (3) e Costa do Marfim (3) ” DCI-MEF 

(2013, p.2).  
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duplicação de ajuda 1985 – 1987; ii) apoio a balança de pagamentos e as importações que passou 

a corresponder a 26% do total de fluxo de ajuda. É igualmente, neste período que se assiste a 

crescente participação dos doadores, tendo passado de 7 em 1980 para 180 em 1990. Caracteriza-

se também, por constituir os primórdios da instauração do apoio orçamental, vinculado à Suíça. O 

segundo período vai de 1992 – 1996 e é simbolizado pelo Acordo de Paz e primeiras eleições 

multipartidárias, cuja característica principal é a baixa da ajuda alimentar de emergência e a 

instauração de programas de reconstrução nacional. É no contexto destes programas de 

infraestruturas e da manutenção do apoio a balança de pagamento e importações que se assinala o 

aumento do fluxo de capitais estrangeiros. O relatório da DCI-MEF destaca ainda, o papel das 

organizações multilaterais, principalmente das Nações Unidas na coordenação dos apoios e 

assistência técnica na implementação dos projetos. O terceiro período (1996 – 2002) – 

reconstrução das infraestruturas, caracteriza-se pela diminuição do papel das agências 

multilaterais e das Organizações Não-Governamentais (ONG´s). Porém, o mesmo relatório 

aponta que a contribuição bilateral para Ajuda Oficial ao Desenvolvimento (AOD) manteve-se e 

a participação dos doadores nas despesas correntes, sejam elas, do nível provincial e setorial foi 

aumentada. O quarto período estende-se desde 2002 a 2012 e caracteriza-se por projetos virados 

para fortalecimento dos processos de Governo. É neste período, como mostra o relatório que é 

retomado e fortalecido o modelo de apoio ao orçamento geral do Estado, iniciado pela Suíça na 

primeira era de apoio ocidental a Moçambique. Assim, em 2000 o Governo e seis doadores 

acordaram apoio ao orçamento geral do Estado. Este Programa Conjunto para Apoio 

Macrofinanceiro atraiu mais doadores, fazendo com que até 2002 atingissem 10 e 15 em 2004, no 

contexto da assinatura do primeiro Memorando de Entendimento (MdE). Em 2009, a lista de 

Grupo de países doadores, passou para 19, constituindo-se assim, o chamado G1932. Com a 

publicação em 2010 da Política de Cooperação Internacional, o número de ONG´s internacionais 

cresceu para 330. 

                                                 
32De acordo com o relatório da DCI-MEF (2013, p.16) os países que participam no Apoio Geral ao Orçamento 

(AGO), os vulgarmente conhecidos em Moçambique por G19 e os respectivos pesos em percentagem entre 2005 a 

2012 são: “Áustria (0.3), Bélgica (1), Dinamarca (4), Comissão Europeia (11), Finlândia (3), França (3), Alemanha 

(4), Irlanda (3), Itália (3), Países Baixos, Noruega (4), Portugal (3), Suécia (6), Suíça (1), Inglaterra, Espanha (3 por 

cada), Canadá (4), o Banco Mundial (16) e o Banco Africano de Desenvolvimento (6)”. As Nações Unidas (3) e os 

Estados Unidos de América (12) são membros associados, embora não providenciem apoio ao orçamento, eles 

participam nos processos de planificação, monitoria e avaliação.   
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A periodização geral acima descrita permitiu o fluxo de ajuda externa nas seguintes 

modalidades: primeiro Apoio Oficial ao Desenvolvimento (AOD) ou Ajuda Pública ao 

Desenvolvimento (APD). O AOD é, de acordo com o relatório da Direção para Cooperação 

Internacional do Ministério da Economia e Finanças (DCI-MEF), direcionado para instituições 

públicas e para projetos de promoção do desenvolvimento econômico e bem-estar. Trata-se de 

fundos concessionais que caso sejam empréstimos, contém doação a Moçambique de 35% do 

valor. Segundo, projetos que podem ser implementados durante certo período pelas agências 

internacionais doadoras, bem como pelas instituições públicas e privadas nacionais. A 

característica principal dos projetos é ter um plano orçamental próprio e prazo de implementação. 

Terceiro Apoio Programático (AP), seu enfoque é ajuda coordenada e para o desenvolvimento 

local e/ou nacional. As características principais do AP são: i) a liderança de Moçambique em 

todas as fases do apoio; ii) programa e orçamento abrangente e único; iii) processo formalizado 

para a coordenação e harmonização dos procedimentos dos doadores; iv) esforço para a 

incrementar a utilização dos sistemas locais para concepção, implementação, monitoria e 

avaliação dos programas. A quarta modalidade de fluxo de ajuda é o Apoio Direto ao Orçamento 

(ADO) e constitui, de acordo com a DCI-MEF (2013, p.5) um método através do qual, o 

orçamento de um país parceiro é financiado através de transferência de recursos de um doador 

para o Tesouro do Governo receptor. Essa transferência incide diretamente sobre a Conta Única 

do Tesouro (CUT) e é gerida em conformidade com as regras orçamentais nacionais. O ADO 

contém algumas subcategorias, nomeadamente: Apoio Geral ao Orçamento (AGO) cujo diálogo 

entre o Governo e G19 incide sobre política global e as prioridades orçamentais e Apoio ao 

Orçamento do Setor (AOS). A característica desta subcategoria é que o diálogo Governo parceiro 

está associado aos planos e estratégias dos setores, e é basicamente composto pelo Fundo 

Comum.  

É importante lembrar que antes da sua adesão às instituições da Bretton Woods, 

Moçambique desenhou e implementou políticas públicas com ganhos substanciais. De entre essas 

políticas, é preciso destacar como principal ganho a existência de Moçambique como país 

soberano, aquele com poderes políticos que não se consideram reciprocamente subordinados a 

qualquer outro Estado, como resultado da luta de libertação nacional. Moçambique é um Estado 

soberano dado que detém o poder absoluto e perpétuo e é independente dos demais Estados e, 

portanto, atém igualdade jurídica do direito internacional. Perante a comunidade internacional, 
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Moçambique detém cinco características essenciais ou conceitos operacionais: o reconhecimento, 

Estatuto, competência interna e externa, igualdade e independência. 

É neste contexto de ser Estado soberano que Moçambique, na sua opção pelo modelo 

socialista, implementou políticas públicas, como, por exemplo, o Plano Prospectivo Indicativo 

(PPI) que tinha em vista eliminar a pobreza e garantir o desenvolvimento dentro de dez anos. 

Parte dos seus projetos consistiu na criação de machambas estatais e aldeias comunais. A Guerra 

Fria, as calamidades naturais, a guerra dos 16 anos, entre outros fatores nacionais e internacionais 

fizeram com que o PPI fracassasse. No contexto da Conferência de Bandung de 1955, 

Moçambique foi neutralista o que eliminou todos os sinais de alinhamento ao bloco dos países do 

Leste, o que explicou a redução da ajuda destes países.  O chamado bloco do Leste, por exemplo, 

estava igualmente, enfrentando uma dualidade de crises, a econômica e política. Este fato, não só 

explica a redução da ajuda deste bloco a Moçambique, como também, elucida a desintegração do 

império russo e a escassez de recursos da URSS para continuar com apoio a Moçambique. Este 

acontecimento histórico criou no seio dos países socialistas, dúvidas sobre o real poder do 

modelo econômico que estava a seguir para o desenvolvimento, o que deu largas vantagens ao 

modelo capitalista. 

Não por que o sistema capitalista não enfrentasse crises cíclicas, mas por que ele, na 

verdade vive de crises, a única diferença é a sua capacidade de regeneração, o que Mabucanhane 

(2014), chama de crise – regeneração ou crise – transição. Autores como Wallerstein (2002) e 

Dos Santos (2004) e (1993), mostram que as crises do capitalismo como sistema econômico são 

parte indissociável ao próprio sistema, numa alternância das fases de Kondratieff A e B. Dos 

Santo (2004) citando o estudo do economista russo Kondratiev constatou a existência de três 

ciclos econômicos de 50 a 60 anos entre 1780 e 1920. Em o “Enigma do Capital” Harvey (2010) 

indica que em um curto período de 1973 a 2009, o capitalismo sobreviveu a 13 principais crises 

nas várias regiões do mundo e cuja duração das duas mais longas foi de 8 anos. Estes dados 

apenas têm a finalidade de demonstrar que o capitalismo se regenera por meio de crises.  

O parágrafo anterior explicita duas coisas, primeiro, mostra os fatores que levaram 

Moçambique a aderir às Instituições da Bretton Woods (IBW) e segundo, ilustra o poder 

regenerativo do sistema capitalista. Do exposto acima, tanto em termos de periodização quanto 

em termos de modalidades de ajuda externa, o importante neste momento é que balanço é 

possível fazer sobre a ajuda externa em Moçambique? A ajuda externa em Moçambique gerou 
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autonomia financeira ou alargou a dependência externa do país? Ou por outras, gerou o que 

North (1990) chama de dependência de trajetória? Até que ponto a assistência técnica, financeira 

e de profissionais qualificados ajudou Moçambique a criar e fortalecer ambiente e capacidade 

institucional? Que contexto em termos de consensos internacionais justificou a estabilidade da 

ajuda externa em Moçambique e de que forma esse ambiente é aglutinador aos atuais novos 

doadores? 

Embora estas e outras questões não sejam respondidas de forma didática nesta tese, é 

importante salientar que a ajuda externa tornou Moçambique um dos principais países 

recipientes. E em termos de balanço e apesar das controversas da literatura especializada e/ou 

interessada por este assunto é consensual associar a garantia dos direitos de sobrevivências dos 

moçambicanos à ajuda externa. Ou seja, Moçambique não teria atravessado ainda que de forma 

relativa, os problemas humanitários durante a guerra dos 16 anos, sem apoio externo. E muito 

menos teria em três décadas reconstruído as infraestruturas sociais e econômicas destruídas pela 

guerra. Para este estudo, a ajuda externa permitiu a criação de condições mínimas de 

funcionamento, por exemplo, os serviços de saúde, da educação, água e saneamento do meio, 

transição política do monopartidarismo ao multipartidarismo, da economia centralmente 

planificada à economia do mercado, entre outros. Foi como aponta o relatório da DCI-MEF a 

ajuda externa que apoio as importações, gerou a relativa estabilidade da balança de pagamentos 

que desde 1980 até então é deficitária.  Como mostra o conceito de dependência à ajuda externa 

de Brautingam (2000), Moçambique não está em condições de garantir o funcionamento do 

governo sem apoio externo. De acordo com o relatório da DCI-MEF em 2004, o rácio fiscal do 

país era de apenas 12.4% e os recursos financeiros internos apenas podiam cobrir 30% da despesa 

pública. Esta realidade não só persistiu até os dias atuais, como também, a dependência a 

recursos financeiros externos é de 46%. Este fato permite inferir a ilação de que a ajuda externa 

em Moçambique apesar de ser o sustento das despesas públicas gerou a dependência de trajetória.  

O gráfico 133, abaixo mostra a flutuação do fluxo da ajuda externa na modalidade de 

Apoio Programático (AP). Os mapas da DCI-MEF no período de 2005 a 2014 apresentam uma 

                                                 
33Os dados originais da Direção para Cooperação Internacional do Ministério da Economia e Finanças estavam em 

Meticais (moeda moçambicana). Foi preciso convertê-los em dólares norte-americanos, usando a taxa de câmbio 

de cada ano. As taxas de câmbio foram obtidas nos Anuários Estatísticos do Instituto Nacional de Estatística de 

2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014 e 2015. Enquanto que a taxa de câmbio relativa a 2005 e 2008, foi obtida no 

Boletim Estatístico de 2005, do Banco de Moçambique. As taxas de câmbio de 2006; 2007 e 2008 foram obtidas 

nos respectivos relatórios anuais do Banco de Moçambique. 
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tendência crescente dos valores financiados a Moçambique. Nota-se no mesmo gráfico que o 

Apoio Geral ao Orçamento (AGO) foi crescente de 2005 a 2012.  

 

Gráfico 1 – Evolução do Apoio Programático 2005 – 2014 (em milhões de 

US$)34 

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados da Direção para Cooperação Internacional 

do MEF 

 

A partir do gráfico 1, acima, é possível constatar que o Apoio Programático (AP) nas suas 

diversificadas modalidades foi estável no período de 2005 a 2008. No ano seguinte, 2009, 

portanto, atingiu US$ 58.3 milhões, o que representa 73.1% em relação a 2005. Em 2010 iniciou 

um decréscimo até alcançar US$ 43.4 milhões em 2011 e a partir de então retomou o crescimento 

até chegar aos US$ 58.1 milhões em 2013 e em 2014, retomou, mais uma vez a queda até US$ 

53.9 milhões. Enquanto o Apoio Geral ao Orçamento (AGO) e Apoio aos Fundos Comuns (AOS) 

apresentam ao longo do período mostra uma relativa estabilidade. Por sua vez, os projetos 

apresentam tendência de flutuações crescentes. Comparando o gráfico, relativa aos projetos com 

o referente à Assistência Oficial ao Desenvolvimento (ODA) em geral, constata-se que as 

flutuações são bem similares, o que permite inferir que, tais variações são explicadas pelo apoio 

aos projetos. 

                                                 
34Refira-se que o apoio aos governos provinciais está em mil dólares norte-americanos e não milhões com acontece 

com as outras formas de canalização de recursos financeiros. 
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Apesar da estabilidade dos repasses financeiros ao longo do tempo, os doadores, a 

sociedade civil e os demais interessados pelas contas públicas nacionais, deploram a falta de 

transparência do Governo moçambicano. Este fato pode ser a causa que explica a estabilidade 

com tendência crescente no financiamento direto aos projetos. Isto por que os projetos são 

implementados pelas ONG´s nacionais e internacionais e que pode limitar desvios de fundos e 

alargar a transparência. Recorde-se que Moçambique está na lista dos Top 10 – países mais 

corruptos do mundo como mostra o relatório da Transparência Internacional de 2015. Aliás, o 

Newsletter do Centro de Integridade Pública (CIP) edição nº31/2015, defende que a saída dos 

cinco países do G19 está associada à corrupção do Governo35, o que se reflete pela falta de 

transparência. Na mesma perspectiva, o relatório do DCI-MEF reconhece esta situação ao afirmar 

que a questão da transparência fiscal e incumprimento de metas pelo Governo moçambicano, têm 

sido um dos fatores de debates na mesa das negociações entre o Governo e os Parceiros de 

Cooperação. Porém, a posição do mesmo relatório é de que os cinco países não retiraram os seus 

financiamentos a Moçambique, mas sim, mudaram a modalidade de financiamento. O relatório 

do DCI-MEF (2015, p.3) considera “a deslocação da modalidade de financiamento destes países 

como aquela que tem efeito marginal no comportamento do fluxo da ajuda ao Governo”. Para, 

além disso, existe como mostram autores como, por exemplo, Brautigam (2000, 2004, 2005 e 

2009), Tarp (2006 e 2009) e Novunga (2008), uma tendência geral de diminuição da ajuda 

externa desde os anos 2000. O relatório do DCI-MEF associa a tendência de redução da ajuda 

externa a Moçambique à qualidade das opções de investimentos públicos e sustentabilidade da 

dívida pública. Corroboram com este posicionamento Mosca, Abbas e Bruna (2016) ao indicarem 

que a dívida pública moçambicana saltou dos 117 milhões de Meticais (moeda de Moçambique) 

em 2001, para 271 milhões de Meticais em 2014. Ou seja, um aumento de 130% e de 2004 a 

2014 aumentou cerca de 200%. Até 2014 as receitas do Estado cobriam, de acordo com os 

autores cerca de 50% das despesas públicas. Esta análise é igualmente evidenciada pelo gráfico 2 

abaixo, que ilustra a evolução das receitas do Estado em relação a outras fontes de financiamento 

na cobertura orçamental. Verifica-se no gráfico 2, o aumento de 24.1% da cobertura orçamental a 

partir das receitas do Estado, entre 2006 a 2014. Igualmente pode-se observar a tendência 

                                                 
35Trata-se de acordo com CIP (2015) da saída da Dinamarca, Noruega, Holanda, Alemanha e Bélgica. Este fato 

reduz os cerca de 400 milhões de dólares que Moçambique recebia anualmente para cerca de 250 a 273 milhões de 

dólares. 
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decrescente da participação das outras fontes de financiamento, isto é, quase que reduziram à 

metade, uma decaída de 1.73 vezes. 

 

Gráfico 2 – Evolução da Cobertura Orçamental por Receitas do Estado 2006 – 2014 

(em %). 

 
Fonte: Elaboração própria com base no Relatório Estatístico da Autoridade Tributária de Moçambique 

de 2015. 

 

O gráfico 2, acima mostra a relação inversa entre a capacidade do Estado de arrecadar 

receitas públicas e a participação externa no Orçamento do Estado. Partindo de uma dependência 

orçamental de 42.8% em 2006, em 2014 essa vinculação caíu cerca de 60%. Neste sentido, o 

decréscimo da participação das outras fontes de financiamento revela per si, relativa melhoria do 

ambiente, da capacidade e do arranjo institucional para arrecadação de receitas. O conceito de 

ambiente, capacidades e arranjos institucionais dado por Gomide e Pires (2014 apud 

Mabucanhane, 2015, p.29)  

 

permite entender como ambiente institucional, as diretrizes políticas, econômicas e 

jurídicas que orientam de forma geral, a institucionalização e funcionamento das 

instituições. Ao passo que arranjos institucionais estão associados ao conjunto de regras, 

mecanismos e processos que definem a forma particular de coordenação de atores e 

interesses na implementação de cada política. 

 

Para este estudo, foram criadas formas particulares, regras, mecanismos e processos que 

fizeram com que a Autoridade Tributária (AT), por exemplo, pudesse tornar mais eficazes as 

políticas e as formas de arrecadação de receitas do Estado. Um desses mecanismos, por exemplo, 
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foi “a criação do número de identificação tributária (NUIT) em 1999 e a atribuição de 3.2 

milhões de cidadãos moçambicanos até 2014” (AUTORIDADE TRIBUTÁRIA, 2014, p.9). A 

criação de políticas de atração de IDE, como por exemplo, as Zonas Econômicas Especiais (ZEE) 

e as Zonas Francas Industriais (ZFI), também permitiram alargar a base tributária de 

Moçambique.  

Não obstante o debate literário sobre a contribuição fiscal negativa dos megaprojetos, o 

relatório da estatística tributária básica da AT (2014) mostra uma evolução da contribuição dos 

megaprojetos no período de 2008 a 2014. O relatório da AT indica que a contribuição fiscal dos 

megaprojetos sem mais valias decresceu dos 5.5% em 2008 para 3.5% em 2011 e desde então foi 

crescente até atingir 6.7% em 2014. A contribuição fiscal com mais valias saltou dos 3.5% em 

2011 para 18.3% em 2014. Todavia, o pensamento dominante de alguns estudos mostra que 

apesar da melhoria da capacidade fiscal do Estado o déficit público sem recursos externos em 

percentagem do Produto Interno Bruto (PIB) é exageradamente elevado. Mosca, Abbas e Bruna 

(2016, p.85), por exemplo, deploram “o agravamento do déficit público verificado a partir de 

2014, tendo se situado em 15%”. Os autores consideram 3%, relação ótima entre déficit público e 

PIB. Nos últimos anos, e de acordo com a fonte, a relação déficit público/PIB passou de 21% em 

2004 para 46% em 2014.  

A tabela 1, abaixo, mostra as mudanças que vão se operando em alguns indicadores 

sociais e econômicos em função das receitas públicas, dos financiamentos e ajudas externas. 

Trata-se de mudanças nas taxas de analfabetismo, esperança de vida ao nascer; econômicos, 

relação exportações e importações. 

 

Tabela 1 – Evolução de alguns indicadores socioeconômicos 2009 – 2014 
Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

População (milhões de habitantes) 23. 321. 341 

(2.84%) 

23. 984. 636 

(2.84%) 

24. 669.189 

(2.85%) 

25. 374. 925 

(2.86%) 

26. 100. 054 

(2.86%) 

26. 841. 728 

(2.84%) 

 

Esperança de vida ao nascer a/ 51.7 52.1 52.4 52.8 53.1 53.5 

Taxa de Analfabetismo 51.9 51.5 51.0 50.4 49.9 49.9 

Taxa de natalidade (per 1000) a/ 41.3 40.7 40.0 41.1 40.5 39.9 

Taxa de mortalidade (per 1000) a/ 15.3 15.02 14.72 13.1 12.9 12.7 

Taxa de mortalidade infantil (per 1000) a/  107.6 102.8 97.5 90.9 85.6 81.2 

Taxa média de câmbio (MT/USD) 27.51 32.83 27.14 29.51 29.91 30.35 

Inflação Anual 3.3 12.43 11.17 5.5 3.5 3.0 

Exportações (fob) 10³ US$ 2.147.089 233.250 3.604.203 3.855.538 4.138.001 4.420.530 

Importações (cif) 10³ US$ 3.763.631 3.863.668 6.312.159 8.687.970 12.064.465 9.280.534 

Taxa de crescimento em volume 7.2 7.5 7.3 7.5 7.9 7.5 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do INE e do BdM de 2009 a 2014 

 



122 

 

A tabela 1, acima, representa a historicidade de alguns indicadores socioeconômicos 

selecionados por acessibilidade e que como se pode notar, permite verificar a tendência positiva 

dos mesmos ao longo de tempo. Todavia, os dados relativos à relação entre exportações e 

importações apresentam uma inclinação crítica que é na verdade uma questão histórica desde os 

anos 70. A intenção de melhoria ocorre de forma tímida. Por exemplo, em quase meio século 

após a independência de Moçambique, até hoje metade dos moçambicanos é analfabeta e a 

balança de pagamentos continua negativa. O número de pessoas vivendo abaixo da linha da 

pobreza continua bem alto quando comparado com os demais países da região. De acordo com a 

Quarta Avaliação da Pobreza e Bem-Estar em Moçambique do Ministério da Economia e 

Finanças de 2016, 46.1% da população moçambicana vive abaixo da linha da pobreza. O estudo 

mostra uma descida acanhada, ou seja, a primeira avaliação realizada em 96/97 apontou para 

69.7% das pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Já a segunda (02/03) e terceira (08/09) 

avaliação mostram dados com tendência decrescente, isto é, 52.8% e 51.7%, respectivamente. 

Como se pode notar, a partir da tabela 1, o indicador demográfico que mede as condições de 

saúde da população – esperança de vida ao nascer, mostra um tímido crescimento de quase 2% 

em cinco anos. Os poucos anos que oferece como probabilidade de vida dos moçambicanos ao 

nascer reflete a relação com as reais condições de vida.  

Para, além disso, os indicadores políticos, como por exemplo, Estado de Direito, no qual o 

pluralismo democrático, a liberdade de expressão, de associação e de imprensa e a estabilidade 

social, política e militar se efetivem plenamente. O estudo de Mosca, Abbas e Bruna (2016, p.11) 

que faz uma avaliação da governação em Moçambique no período de 2004 a 2014, apontam a 

existência em Moçambique, de “várias formas de pressão institucional e individual que 

restringiram ou impuseram elevados níveis de condicionalidade e de censura contra todos os 

críticos da ação governativa”. Manifestações e greves, como por exemplo, a dos médicos, as da 

sociedade civil contra o custo de vida e hostilidades militares, das populações de Moatize em 

Tete (na região centro de país) contra as condições de reassentamentos, contra os raptos a 

empresários e recrudescimento do crime foram repelidos pela polícia. O paradoxo destas 

repressões policiais é que a capacidade e o aparato bélico são espetaculares quando se trata de 

convocação de greve e manifestação pela sociedade civil e o mesmo, não é capaz de fazer face ao 

crime que atinge contornos alarmantes no país. Não existem efetivos policiais e meios para 
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estancar o crime, mas sim, para reprimir manifestantes e grevistas quando reclamam direitos 

constitucionais. 

Este desempenho relativamente tímido dos indicadores sociais, políticos e econômicos 

está a associado ao fato de Moçambique ser um país de baixa renda, conjugada por uma 

tendência de deslocação de recursos financeiros para o efetivo militar e menores investimentos 

nas áreas sociais. O processo democrático, por exemplo, ainda é incapaz de tornar o país num 

Estado de Direito, onde o pluralismo democrático orienta as políticas públicas. A confusão entre 

partido e Estado torna este último num “instrumento de distribuição de negócios e renda, 

obedecendo às relações de força e ao domínio do poder” (MOSCA, ABBAS e BRUNA, 2016, 

p.34). Este fato tem várias consequências no nível das instituições, como por exemplo, a criação 

de uma rede clientelista, patrimonialista, corrupta, nepotismo e que controla o acesso a emprego, 

cargos de direção e chefia e demais serviços públicos, controlam de negócios econômicos pela 

elite partidária e a criação das células do partido no poder nas instituições públicas. Ou por 

outras, a celeridade no atendimento na rede pública depende da conexão do cidadão com esta 

rede partidária. O paradoxo disto é que se apenas 31% da população vive na cidade percebe-se de 

imediato, a privacidade da maioria da população no acesso a bens públicos, serviços básicos de 

infraestruturas urbanas. Como se pode notar existe uma concordância entre a taxa de 

analfabetismo e, por exemplo, o percentual da população vivendo na cidade. Ou seja, a taxa de 

49.9% de analfabetos, revela em parte, a insuficiência ou mesmo ausência de infraestruturas 

escolares, em particular nas zonas rurais onde vive a maioria da população. 

A perspectiva mais aceite para entender o dilema das avultadas somas de doações e a 

persistência da pobreza é a de Mitchell e Simmons (2003) na sua emblemática obra intitulada 

“Para Além da Política: Mercados, Bem-Estar Social e o Fracasso da Burocracia”, que introduz 

uma nova visão ao afirmar que “a política é um terreno tão propício para o egoísmo quanto o 

mundo dos negócios” (MITCHELLL e SIMMNS, 2003, p.12). Em outras palavras, os autores 

permitem perceber que a economia, as iniciativas privadas e a política são terrenos férteis ao 

egoísmo. Assim, não se trata necessariamente de Moçambique ser pobre apenas porque é país de 

baixa renda, mas sim, o modelo político e econômico assumido é propício para um 

desenvolvimento lento e incerto e adicionalmente que concentra mais da metade da renda na 

minoria da elite política moçambicana.  
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Deste modo, o balanço geral que se pode fazer até aqui é que sim, Moçambique é um dos 

maiores receptores da ajuda externa. Essa ajuda externa permitiu garantir direitos de 

sobrevivência dos Moçambicanos através da criação e relativo funcionamento das instituições. 

Porém, essas instituições não apresentam ambiente, arranjo e capacidade institucional capaz de 

tornar o país um Estado de direito. Para, além disso, o fluxo de capitais estrangeiros tornou 

Moçambique num dos países mais endividados do mundo e dependente da ajuda externa. 

 

 

2.2 Breve Contexto do Fluxo de Investimento Direto Estrangeiro em Moçambique 

 

 

Moçambique é um dos países africanos localizados na África Austral, costa sul e oriental 

de África. A norte faz fronteira com a República Unida da Tanzânia, a sul e a sudoeste pelo 

Reino da Suazilândia e pela República da África do Sul, e a oeste pelas Repúblicas da África do 

Sul, do Malawi, da Zâmbia e do Zimbabwe, é banhado pelo Oceano Indico a sul. 

Administrativamente, está dividido em três regiões que compõem as 11 províncias36. A 

região sul é composta por três províncias, nomeadamente, Maputo, Gaza e Inhambane e as 

províncias de Sofala, Manica, Tete e Zambézia formam a zona centro. Finalmente, a região Norte 

é constituída por três províncias que são Nampula, Cabo Delgado e Niassa. As principais cidades 

do país são Maputo (capital), Beira e Nampula. 

De acordo com INE (2009) a localização cósmica de Moçambique é entre os paralelos 10° 

e 27΄ e 26° e 52΄ de latitude sul entre os meridianos 30° e 12΄ e 41° e 51΄ de longitude este. A 

superfície continental em termos de área é de 799.380 km2, 12000 é ocupada pelas águas 

marítimas e 103.000 pelas águas interiores, totalizando 919.380 km e é o 34º país em termos de 

extensão no mundial. 

Até 2015 Moçambique possui uma população total de 25.7 milhões, dos quais as 

mulheres representam 51.8% e a faixa etária dos 0 a 4 anos de idade é mais larga, seguida da 

                                                 
36Nota que em alguns casos, a tese se refere a 10 províncias de Moçambique. Tal fato acontece intencionalmente, 

dado que a cidade de Maputo que se localiza na província de Maputo é considerada administrativamente como 

província. Então, a consideração de Maputo província diferente de Maputo cidade é sempre feita em função do 

objeto analisado nesse momento. Mas esta metodologia casuística, não retira a verdade de que Moçambique é 

administrativamente constituído por 11 províncias. 
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população jovem dos 12 aos 17 anos, a uma taxa de crescimento populacional de 2.7. A língua 

oficial é o Português e o Metical é a moeda do país.  

Como se pode notar Moçambique é banhado na sua extensão sul, de Maputo a Palma 

(Cabo Delgado) pelo Oceano Índico, o que lhe confere vantagens geoestratégicas e 

geoeconômicas de acesso ao mar. Os três entrepostos comerciais de Maputo, Beira e Nampula 

fazem de Moçambique a porta via oceano de entrada e saída de mercadorias dos países regionais, 

da SADC, sobretudo e internacionais.  

Apesar de ser um país rico em diversos recursos minerais, a contribuição desses recursos 

na economia é baixa, sendo a principal base econômica, a agrícola a que emprega, de acordo com 

o relatório do KPMG (2013), emprega 83% da população Moçambicana. 

Não obstante esta situação, a legislação moçambicana é considerada pela revista 

Mozambique in Focus (2015) como sendo favorável ao Investimento Direto Estrangeiro (IDE)37. 

“A legislação Moçambicana, garante estabilidade do investimento por ser previsível consistente e 

transparente e via de acesso a mercados preferenciais, como SADC, EUA, EU, China e Índia” 

(MOZAMBIQUE IN FOCUS, 2015, p.35).  

A fonte continua apontando que a política de investimento direto estrangeiro é amigável38 

tanto para empresas domésticas quanto para as estrangeiras, ou seja, não existe descriminação de 

tratamento fiscal e de política econômica entre o doméstico e o estrangeiro39. De acordo com a 

                                                 
37Apesar deste potencial tanto em recursos minerais, assim como em legislação amigável ao IDE, os indicadores 

sobre o ambiente de negócios apontados pelo relatório da KPMG (2013), não são animadores. Por exemplo, o 

relatório coloca Moçambique em posições negativas, usando os seguintes indicadores: início de negócio (96); 

processo de permissão para início de construção (135); obtenção de eletricidade (174); registro de propriedade 

(155); obtenção de crédito (129); proteção de investidores (49); pagamento de taxas (105); comércio internacional 

(134) execução de contratos (132) e resolução de insolvências (147). 

38Em função da região, zona ou província onde o investidor realiza seus investimentos, ele receberá incentivos fiscais 

diversificados. Por exemplo, terá isenção de imposto de importação de equipamentos da classe “K”, redução a 50% 

da taxa de importação de equipamentos industriais, agroindustriais, da hotelaria, nos três primeiros anos de 

investimentos autorizados. Pode aceder a crédito de investimentos nos primeiros cinco anos de exercício fiscal. A 

taxa de crédito é de 5% nas províncias de Nampula, Manica, Cidade de Maputo e Maputo província. Esta taxa sobe 

para 10%, nas províncias de Gaza, Sofala, Tete, Zambézia, Niassa, Cabo Delegado e Inhambane. “O regime 

específico é aplicado para agricultura e existem também as Zonas Francas Industriais e as Zonas de 

Desenvolvimento Acelerado” (MOZAMBIQUE IN FOCUS, 2015, p.44).  

39Mozambique in Focus (2015, p.36) aponta que Moçambique “tem acordos de proteção de investimentos recíprocos 

com países como África do Sul, Alemanha, Argélia, Bélgica, China, Cuba, Dinamarca, Egito, EUA, Finlândia, 

França, Indonésia, Itália, Maurícias, Holanda, Portugal, Suécia, Reino Unido, Vietnam, Índia, Suíça, Zimbábue, 

Espanha, Japão e Brasil. Moçambique tem adicionalmente acordos de prevenção de duplicação de taxas e invasão 

fiscal com os seguintes países: Botsuana, Índia, Itália, Macau, Maurícias, Portugal, África do Sul, Reino do Arábia 

Saudita, Emirados Árabes Unidos e Vietnam. 
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Lei de investimentos nº 3/93, de 24 de junho, no exercício das suas atividades, os investidores, 

empreendedores e trabalhadores nacionais e estrangeiros gozam dos mesmos direitos e estão 

sujeitos aos mesmos deveres e obrigações. Para o governo de Moçambique, os investimentos 

diretos nacionais e estrangeiros devem permitir a expansão e melhoria da capacidade produtiva 

nacional ou de prestação de serviços de apoio à atividade produtiva. Esta é uma posição aceite a 

nível acadêmico, pois, autores como Hu e Jefferson (2008) acreditam que o investimento direto 

estrangeiro quando acompanhado pela capacidade tecnológica e/ou Pesquisa & Desenvolvimento 

(P&D) alarga a produtividade. Adicionalmente, o IDE obriga as empresas domésticas a aderir à 

inovação para poder competir e internacionalizar. 

Posto isto, e, sobretudo que as questões legais atravessam todo o trabalho, é importante 

delinear os parâmetros sobre os quais esta tese concebe a definição de investimento direto 

estrangeiro. 

De acordo com alínea p) do artigo 1, da Lei nº 3/93, de junho, investimento direto 

estrangeiro é 

 

qualquer das formas de contribuição de capital estrangeiro susceptível de avaliação 

pecuniária, que constitua capital de recursos próprios, ou sob conta e risco do investidor 

estrangeiro, provenientes do exterior e destinados à sua incorporação no investimento 

para a realização de um projeto de atividades econômica, através de uma empresa 

registrada em Moçambique e a operar no território moçambicano (p.24). 

 

 Como se pode notar, a definição de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) adotado pela 

legislação moçambicana e que é aplicado para efeito desta tese não contempla os termos lasting 

interest e controle ou capacidade percentual de influencia as decisões de gestão da empresa que 

de forma recorrente atravessam a maioria da literatura especializada nacional e internacional. O 

Fundo Monetário Internacional (FMI), por exemplo, citado Pant e Srivastava (2014, p. 11) afirma 

que FDI 

Is the category of international investment that reflects the objectives of obtaining a 

lasting interest by a resident entity in one economy in an enterprise resident in other 

economy. The lasting interest implies the existence of a long-terms relationship between 

the direct investor and the enterprise, and a significant degree of influence by the 

investor on management of the enterprise (FMI) (n.d apud PANT e SRIVASTAVA, 

2014, p. 11). 

 

Por sua vez o relatório sobre investimento mundial de 2012 afirma que  
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… an investment involving a long-term relationship and reflecting a lasting interest and 

control by a resident entity in one economy (foreign direct investor or parent enterprise) 

in an enterprise resident, affiliate enterprise or foreign affiliate. FDI implies that the 

investor exerts a significant degree of the influence on the management of the enterprise 

resident in other economy. Such investment involve both the initial transition between 

the two entities and all subsequent transitions between them and among foreign 

affiliates, both incorporated and unincorporated. Individual as well business entities may 

undertake FDI (UNCTAD) (2012b apud PANT e SRIVASTAVA, 2014, p. 12).   

 

Na mesma perspectiva, a OECD (2008) concebe FDI como aquele que 

 

rreflects the objectives of obtaining a lasting interest by a resident entity in one economy 

(direct investor) in an entity resident in an economy other than that of the investor (direct 

investment enterprise). The lasting interest implies an existence of a long-terms 

relationship between the direct investor enterprise and a significant degree on the 

management of the enterprise OECD (2008, p. 234 apud PANT e SRIVASTAVA, 2014, 

p. 12). 

 

Por seu turno, Rao e Dhar (2011, p. 19) citando o Manual de Balança de Pagamentos da 

Índia (5ª edição) apontam que: 

 

a direct investment enterprise is defined as an incorporated or incorporated enterprise in 

which a direct investor, who is resident in another economy, owns 10% or more of the 

ordinary share or voting power (for an incorporated enterprise) or the equivalent (for an 

unincorporated enterprise). As such, a company in which single non-resident investor 

holds 10 per cent or more equity capital is defined as Foreign Direct Investment 

Company. 

 

Das quartas primeiras definições acima apresentadas, nota-se a centralidade das 

abordagens em dois termos, nomeadamente, “interesses de longa duração e controle de gestão da 

empresa”. Já na quinta definição, Rao e Dhar (2011), com base na legislação indiana, introduzem 

a questão percentual do investimento. Considera-se no contexto indiano, o IDE aquele que não só 

vem do exterior, mas que detenha 10% ou mais de poderes de veto nas decisões que afetam a 

empresa. Observa-se, nesta definição, uma tendência em desaguar na questão de controle da 

gestão levantada pelo relatório sobre investimento mundial de 2012. Não obstante o 

reconhecimento da abrangência necessária das cinco definições, no que respeita a interesses 

empresariais de longa duração, controle de gestão que deve estar baseado no exterior em relação 

à economia hospedeira e a questão percentual desse controle, esta tese, assume a definição 

apresentada pela legislação moçambicana.  
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Três razões fundamentam esta opção metodológica. Primeiro não foi possível fazer a 

triagem sobre o tempo de duração dos investimentos, sobretudo por que a tese trabalhou com 

observações relativas a intenções de investimentos. Igualmente não foi possível perseguir o local 

de onde está baseado o controle de gestão e o seu poder de influenciar as decisões políticas e 

financeiras das empresas domiciliadas em Moçambique. Segundo, o caráter periférico da 

economia moçambicana lhe torna o bastião de investimentos de baixa qualidade nos vários 

domínios e em comparação com os demais países. É por isso que o grau de realização das 

intenções de investimentos após aprovação pelo CPI, GAZEDA e outras entidades 

governamentais é de 50%, conforme estudo de Muianga & Massinga (2012). Terceiro, no 

contexto de acordos fiscais entre os vários países, muitos investidores entram em Moçambique 

via empresas das Maurícias, por exemplo. Este fato dificulta o processo de busca da sede de 

controle da gestão.  

Atualmente, a questão de Mergers & Acquisitions (M&A) é tomada por várias empresas 

como estratégia de investimento, de tal ordem que o percentual que as empresas têm para 

influenciar o poder decisório é bem flexível. Assim, para evitar a complexidade quase que 

irrealizável de busca de controle de gestão e do percentual no poder decisório, foi assumida a 

informação oficial constante nos mapas do CPI e GAZEDA sobre o investimento direto 

estrangeiro. Nota que esta opção conceptual e metodológica está na estreita relação, não com o 

conceito de IDE em si, mas com a realidade moçambicana. Acredita-se que mesmo Rao e Dhar 

(2011) assumiriam esta opção, dado que após um debate aceso sobre as problemáticas do IDE na 

Índia, os autores afirmaram que independentemente do capital social investido ou da modalidade 

do investimento na Índia, todos são considerados de acordo com a lei IDE. O problema de 

interesses duráveis e capacidade para influenciar as decisões que afetam a gestão da companhia, 

são colocados em causa como elemento fundamental da definição, pois tais interesses variam 

caso por caso. Para sair deste paradoxo conceitual, os autores sugerem a análise caso por caso e, 

sobretudo o exame das motivações do investidor que teoricamente incluem, procura ou busca de 

mercado; procura de eficiência, e; busca de recursos e vantagens estratégicas.  

De acordo com a legislação fiscal de Moçambique, da autoria do KPMG (2004) o país 

tem acordos para evitar a dupla tributação em matéria de impostos sobre o rendimento e capital 

com 8 países, até 2015, nomeadamente: Portugal, Itália, Maurícias, Emirados Árabes Unidos, 

Região Administrativa Especial de Macau, Índia, Botswana e Vietnã. É provável que alguns dos 
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países que investem em Moçambique entrem por via de um destes países que possuem 

convenções para evitar a dupla tributação com Moçambique. Este fato foi assumido nesta tese, 

como o maior desafio para definir o que seja realmente investimento direto estrangeiro. Dado que 

este conceito, na perspectiva de Rao e Dhar (2011), Pant e Srivastava (2014) e da OECD (2008) 

integra dois conceitos fundamentais, nomeadamente, interesses duráveis, controlo de gestão que 

se consubstancia no poder de influenciar ou determinar as decisões da empresa. Desafio no 

sentido de que seria necessário perseguir por cada intenção de investimento a sede do controlo de 

gestão, fato quase impossível, uma vez que nem todo o capital financeiro investido em 

Moçambique tem exatamente origem apenas no país declarado pelos investidores. Não é por 

acaso que a maioria dos países acima indicados faça parte da lista dos 10 países do topo, maiores 

investidores seja em Moçambique, assim como noutros países. As Maurícias, por exemplo, 

ocuparam o primeiro lugar e Portugal e Macau se posicionaram em terceiro e sexto lugar, 

respectivamente, de acordo com a Revista Mozambique in Focus (2015). De acordo com a 

mesma revista, em 2013, Portugal ocupou o segundo lugar, na lista dos 10 dos maiores 

investidores em Moçambique, e a Índia, posicionou-se em oitavo lugar. Em 2015, Índia ocupou o 

quarto lugar, ao lado de países como Portugal (terceiro lugar) e Maurícias, sexto lugar. Assim, 

enquanto Espanha liderou a lista dos 10 países do topo em 2015, as Ilhas das Maurícias, se 

colocaram em primeiro lugar na lista de 2014 e o Brasil fixou-se em primeiro lugar na lista de 

201340. Sem pretender menosprezar o poder econômico destes países que preenche os lugares de 

destaques na lista dos 10 países maiores investidores em Moçambique, mas também, não é 

possível evitar dar o benefício da dúvida de que nem todo o capital financeiro que entra em 

Moçambique via estes países, é controlado no território dos mesmos. Esta dúvida acaba por 

dedução lógica, dando justiça à ideia de que não é possível conhecer exatamente a origem dos 

capitais investidos num dado país. Sobretudo por que hoje em dia, os maiores investidores são 

multinacionais, transnacionais que procuram a todo o custo os maiores centros de paraísos fiscais. 

Trata-se das atuais formas de atuação de muitos países, como forma de se aproveitarem das 

vantagens tributárias e/ou negociais que um país estabelece com o outro. Os países, as 

                                                 
40Outros países com os quais Moçambique tem acordos de proteção de investimentos recíprocos são apontados pela 

Revista Mozambique in Focus (2015, p.36) e são: África do Sul, Alemanha, Argélia, Bélgica, China, Cuba, 

Dinamarca, Egito, EUA, Finlândia, França, Indonésia, Itália, Maurícias, Holanda, Suécia, Reino Unido, Vietnam, 

Suíça, Zimbábue e Japão. Moçambique tem adicionalmente acordos de prevenção de duplicação de taxas e invasão 

fiscal com os seguintes países: Botsuana, Índia, Itália, Macau, Maurícias, Portugal, África do Sul, Reino do Arábia 

Saudita, Emirados Árabes Unidos e Vietnam. 
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multinacionais e/ou as transnacionais fazem negócios através, ou de esquemas de sigilo 

comercial, bancário, societário, ou por via da transferência das receitas do Estado domiciliário em 

seu benefício via isenções fiscais, segurança oferecida pelo poder público e a esses negócios, 

infraestruturas econômicas e os demais investimentos feitos pelos governos e que as empresas se 

apropriam deles em nome da oferta de emprego. 

Adicionalmente e como indica Moreira (2011), as multinacionais e transnacionais não só 

desempenha atividades econômicas, mas também, políticas e diplomáticas e até militares. Seu 

poder econômico, financeiro, tecnológico e monetário é exageradamente superior ao Produto 

Interno Bruto (PIB) de muitos países do Terceiro Mundo e até, em alguns casos aos países do 

Primeiro Mundo. Este fato faz com que algumas multinacionais sob capa de negócios não 

declarem efetivamente a sua origem, caso tenham outros interesses no país domiciliário. Apesar 

de controverso no mundo acadêmico o conceito de multinacional e transnacional, a verdade é que 

elas podem ter sede de controlo das decisões e políticas da empresa em um ou mais países e 

operam em vários Estados. Normalmente têm relações duráveis nos locais de operação e seus 

acionistas podem ser vários. Moreira (2011) alerta que as multinacionais e transnacionais, na sua 

maioria, têm sede nos EUA e o maior problema é o grau de justiça da sua política econômica e 

comercial. É por isso que mesmo nos Estados onde estão baseados os investimentos tem gerados 

problemas. Mas os problemas com os governos acontecem também nos países hospedeiros. Esses 

problemas são em parte explicados pelas complexas relações estabelecidas com os Estados e, 

sobretudo por que as multinacionais são players de destaque na política internacional. São 

normalmente aliados e vetores da política internacional do seu país de origem, mas isso não 

significa que obedecem sempre aos Estados de origem. Este fato será retomado ao discutir as 

relações entre a Vale Moçambique e o Governo brasileiro que de certa forma são tensas, isto é, as 

decisões da Vale não depende do Governo Brasileiro. 

Não obstante as contendas em torno das multinacionais, para Moreira (2011, p.391), elas 

apresentam as seguintes vantagens: “i) os investimentos podem melhorar a balança de 

pagamentos internacionais; ii) aumentam as exportações e a distribuição dos rendimentos; iii) 

criam empregos e transferência de tecnologias novas. Porém, estas vantagens ocorrem em 

paralelo com a defraudação das matérias-primas, colocando em causa a soberania do Estado. A 

tecnologia transferida pode ser obsoleta e os empregos gerados podem ser precários e geradores 
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de tensões sociais. Mas em alguns casos, não porque pagam mal, mas porque pagam 

excessivamente acima da média dos salários nacionais, o que gera ilhas de opulência.  

A breve conceptualização acima apresentada seja sobre o IDE, assim como sobre as 

multinacionais e transnacionais, tem em vista criar balizas que permitisse o exame do IDE 

considerando as vantagens geográficas da localização de Moçambique, a legislação sobre 

investimento direto estrangeiro e os novos modelos de operação das grandes empresas. A Revista 

Mozambique in Focus (2015), mostra que a legislação amigável ao investimento faz com que 

entre 2010 a 2014 o comportamento do IDE em Moçambique ainda que flutuante fosse crescente. 

Isto é, a partir dum pico de US$ 3.2 bilhões em 2010 declinou para US$ 3.0 bilhões em 2011. 

Embora em 2013 tenha arriado para US$ 4.5 bilhões, contra os US$ 4.8 bilhões de 2012, neste 

período cresceu 61.6% ao atingir US$ 7.4 bilhões. Castel-Branco (2015, p.171) corrobora com a 

ideia de que as intenções de investimento privado com base nos dados do CPI, das últimas duas 

décadas, apresentam tendência crescente. O autor mostra que foram aprovados mais de 3.400 

projetos de investimento num valor superior a US$ 35 bilhões, o que significa uma média 

superior a US$ 1.6 bilhões ao ano, em duas décadas. Este fato, fez com que Moçambique 

passasse a ser um dos destinos do IDE na África Subsaariana, ao lado da Nigéria e África do Sul. 

Sobre a composição do valor acima referido, a fonte indica que 37% constituem o IDE e 6% é 

Investimento Direto Nacional (IDN) e 57% por empréstimos do sistema bancário. Porém, a 

distância entre a intenção de investir e a implementação efetiva do projeto é estimada por 

Massingue e Muianga (2013) em 50%. Sobre as prováveis causas da não implementação dos 

projetos aprovados, Castel-Branco (2015, p.173) aponta que “é preciso uma investigação 

sistematizada”. No entanto, avança algumas ideias, de entre as quais interessa destacar os 

constrangimentos associados às infraestruturas (energia elétrica, capacidade das linhas férias, dos 

portos), os serviços, a logística e o acesso a força de trabalho qualificada, o mercado financeiro 

nacional, podem explicar uma parte do cancelamento dos projetos já aprovados. Adicionalmente, 

o autor aponta a desarticulação das estruturas e atividades produtivas que fragmentam mercados, 

infraestruturas e linhas de abastecimento, o que dificulta a implementação de projetos, ou torna-

os inviáveis ou de alto risco. A corrupção, a incompetência e invariabilidade das decisões 

políticas das lideranças públicas, também, pode afetar a implementação dos projetos de 

investimentos. Outro problema apontado por Castel-Branco (2015, p.173) está associado “à 

relação entre a dependência externa e o investimento direto estrangeiro”, dado que a maioria das 
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corporações e multinacionais tem sua origem nos governos que financiam o Estado 

moçambicano, o que acaba influenciando a tomada de decisão pelos decisores públicos nacionais. 

Este assunto foi discutido no terceiro capítulo e com maior profundidade no tópico sobre o Brasil, 

onde foi possível verificar que o crescimento do IDE estava ocorrendo em paralelo com o 

crescimento das ajudas do gigante latino-americano em Moçambique.  

Sobre os principais investidores, a revista Mozambique in Focus (2015, p.35) aponta a 

“Emirados Árabes Unidos, as Maurícias e África do Sul”. Portugal e a China fazem igualmente 

parte dos principais países que mais investiram em Moçambique em 2014. Como se pode notar 

apenas dois países dos BRICS fazem parte da lista dos Top 10, maiores investidores em 

Moçambique em 2014, nomeadamente, a África do Sul e China concentrando 16.2% e 3.1% do 

investimento total, respectivamente. Os Emirados Árabes Unidos (UAE) constituem o maior 

investidor de Moçambique com 38.0%, do total do investimento, no mesmo ano. O Ministro da 

Indústria & Comércio – Ernesto Max Elias Tonela citado pelo governo indiano (WAPCOS, 2015, 

p.78) aponta que “em 2014, o investimento direto estrangeiro (IDE) em Moçambique alcançou 

UU$ 8.9 bilhões”. Na mesma perspectiva da tendência crescente do IDE, o relatório do Grupo do 

Banco Africano de Desenvolvimento (GBAfD) e da Organização para Cooperação Econômica e 

Desenvolvimento (OCDE) de 2015 apontam que Moçambique absorveu US$ 4.1 bilhões do total 

do IDE investido em África em 2014. Tendo se situado em quarto lugar, numa lista liderada pela 

Nigéria (US$ 6.5 mil milhões), Marrocos (US$ 4.8 mil milhões) e África do Sul (US$ 4.8 mil 

milhões).  

De acordo com o relatório, o IDE em África situou-se nos US$ 60.4 bilhões, o que 

representa um aumento de US$ 3.2 bilhões em comparação com os US$ 57.2 bilhões de 2013. Os 

fatores que explicam o aumento do fluxo de IDE em África apontados pelo relatório estão 

associados em parte, à descoberta de recursos minerais, com destaque para petróleo, gás natural e 

carvão mineral, dinamizadas pela subida do preço de matérias-primas no mercado mundial. Este 

fato justificou o boom de investimentos na indústria extrativa, para além do aumento de fusões e 

aquisições (F&A) na banca e na indústria de telecomunicações. Conjugados estes fatores com os 

esforços dos governos africanos em liberalizar o seu mercado e privatizações das empresas 

públicas. Os principais setores de investimentos foram principalmente os setores primários, como 

por exemplo, indústria extrativa, transformadora e pesada e indústria têxtil, seguido pelos setores 

dos transportes, armazenamento e comunicações. O relatório do BAfD e OCED de 2008 destaca 
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que mais de 40 países africanos introduziram novas medidas para promover e atrair o IDE. Como 

por exemplo, admitir a participação de empresas estrangeiras no ramo das telecomunicações, 

energético, ferro-portuário e reformas no setor bancário, alfandegário, tributário, ausências de 

restrições de investimentos e de acesso a crédito, a liberalização do sistema bancário e cambial.  

Embora possa haver subestimação dos dados acima apresentados, sobre quanto realmente 

foi investido em Moçambique, o certo é que a descoberta de recursos minerais em Moçambique e 

as reformas sobre os indicadores do ambiente de negócios têm atraído mais investidores. Mosca, 

Abbas e Bruna (2016, p. 99) corroboram desta ideia ao indicarem que “a tendência crescente do 

IDE em Moçambique se observa desde o início do século XXI”. Os autores citando Mosca et. al 

(2013) apontam que em 2001 o investimento direto estrangeiro atingiu US$ 4 bilhões. Os 

principais projetos que largamente contribuíram para este investimento foram de acordo com a 

fonte a aprovação de três grandes projetos, nomeadamente, a Ayr Petro-Nacala em 2007 e 

Portucel Moçambique e Lúrio Green Resources em 2009. Não obstante a intenção crescente do 

IDE, os autores mostram que 50% dos investimentos aprovados em Moçambique estão 

associados a empréstimos externos, sendo a participação do Estado estimada em 5% no período 

de 2001 a 2014. A partir do gráfico 28 de Mosca, Abbas e Bruna (2016, p.102) é possível notar 

que cerca de 90% do investimento está concentrado em cinco setores, nomeadamente, transporte 

e comunicações, agricultura e agroindústria (22%), indústria (14%), recursos minerais e energia 

(31%) e turismo. 

Por seu turno, o Centro de Promoção de Investimentos (CPI) (apud Massingue e Muianga, 

2013, p.124) atestam esta realidade da tendência crescente do IDE e indicam que de 1990 a 2011, 

foram aprovados em Moçambique, 3.408 projetos de investimentos num valor global de US$ 

35.8 milhões, com um potencial para gerar 398.125 novos empregos. A fonte mostra que o IDE 

representou 37% do investimento privado total aprovado, os empréstimos 57% e o investimento 

direto nacional (IDN) 6%. Em termos comparativos regionais, Moçambique recebeu nos últimos 

10 anos 50% do IDE da região da África Austral.  Estes investimentos e de acordo com a fonte, 

se distribuíram entre 29% para recursos minerais e energia, 25% para agricultura, 18% para 

indústria, 9% para turismo, 8% para transportes e comunicações e 11% para os restantes setores. 

O estudo de Massingue (2012 apud Massingue e Muianga, 2013, p.131) sobre o volume de “13 

projetos aprovados entre 1990 a 2001, correspondentes a US$ 20.1 milhões, aponta que 70% de 
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investimentos correspondem aos grandes projetos”. Este investimento corresponde aos 56% do 

total aprovado no mesmo período41.  

A característica principal desses investimentos de acordo com a fonte é sua 

predominância em pequeno leque de grandes projetos42 de exploração de recursos naturais, com 

recurso ao financiamento da banca internacional, cujo enfoque é produção para exportação. A 

orientação para exportação responde ao imperativo legal da Lei de investimentos nº3/93, de 24 de 

junho, que preconiza a exclusividade de exportação dos produtos produzidos nas Zonas Francas 

Industriais (ZFI) e Zonas Econômicas Especiais (ZEE)43.  

Analisando a tabela 2 da autoria de Massingue (2012 apud Massingue e Muianga, 2013, 

p.131) é fácil notar que “as exportações sem megaprojetos são menos dinâmicas com uma média 

de 30% no período de 2005 a 2011 contra uma média de 70% das exportações dos 

megaprojetos”. Assim, é consensual aceitar que IDE em Moçambique é o fator produtor e 

dinamizador das exportações. Destaque especial vai para as empresas Mozal, a Kenemare, a 

Sasol e a Vale de Moçambique. São estas entre outras empresas as que permitiram que 

Moçambique passasse a ser exportador de lingotes de alumínio, das areias pesadas, do gás natural 

e carvão mineral. De acordo com os dados do Banco de Moçambique (BdM) (2013, p. 109) “em 

2012 as exportações de bens incluindo grandes projetos cresceram 11.3% ao alcançarem US$ 3.4 

milhões, correspondente a 28% do PIB, como resultado da contribuição positiva das exportações 

de carvão mineral, areais pesadas, açúcar, algodão e tabaco”. Paradoxalmente e como indica o 

BdM (2013), o aumento do IDE e consequente diversificação das exportações e tendência 

crescente na arrecadação de receitas públicas é acompanhado pelo agravamento do 

endividamento externo (público e privado) que em 2013 atingiu US$ 1.5 milhões e que 

comparado com o endividamento de 2012 representa um agravamento de 69%. O BdM (2013, p. 

122) afirma que “o setor privado, com destaque para os grandes projetos, responde por 25% do 

                                                 
41O estudo de Massingue e Muianga tomou como base de análise alguns projetos como Mozal I de 1997; Mozal II – 

2001; Ferro e Aço – 2001; Pemba Bay – Wildlife and Mariana Resort – 2001; Ponta Dobela – 2001; Limpopo 

Corredor Sands – 2002; Vodacom MC – 2003; Carvão de Moatize – 2007; Procana – 2007; Ayr Petro Nacala – 

2007; Portucel Moçambique – 2009; Lúrio Green Resources – 2009; Hidroelétrica de Mpanda NKwua – 2010. 

42Para questões de análise, alguma literatura moçambicana, como por exemplo, Massingue e Muianga (2013) 

consideram grandes projetos aqueles com investimento total igual ou superior a US$ 500 milhões. 

43De um modo geral e de acordo com a Lei de investimentos nº 3/93, de 24 de junho, compete a estas duas entidades, 

cada uma na sua respectiva área de atuação a promoção das potencialidades econômicas existentes no país, de 

acordo com as políticas e estratégias do Governo, assegurando formas apropriadas de recepção, assistência e 

implementação de projetos, nos termos da lei de investimentos e demais legislações complementares. 
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crescimento da dívida externa do país quando comparada com a dívida externa de 2012”. O 

emprego do termo paradoxalmente está associado à ideia de que o aumento do IDE devia 

significar possibilidades de aumento das receitas públicas e por essa via redução do 

endividamento público.  Todavia, é possível que a entrada avultada de capitais estrangeiros esteja 

a gerar capacidade e credibilidade internacional do país de acesso ao crédito no mercado 

internacional. Deste modo, o aumento da dívida pública pode não ser um problema se tais 

capitais forem utilizados em setores economicamente mais rentáveis e capazes de gerar riqueza 

sustentável para o país. O setor privado deve investir em setores economicamente dinâmicos e o 

setor público investir em setores socialmente necessários e também nas infraestruturas 

econômicas.  

Relativamente à contribuição fiscal do IDE no Orçamento do Estado, a peleja literária é 

acesa e controversa. Sem separar a contribuição fiscal dos megaprojetos e outros investimentos 

em Moçambique, assim como as fontes de arrecadação de receitas pelo Estado, é possível notar 

nos relatórios da Conta Geral do Estado Moçambicano de 2009 a 2015, assim como, da 

Autoridade Tributária de 2014, uma tendência crescente anual das receitas do Estado no 

Orçamento do Estado. Se em 2009 as receitas do Estado totalizavam US$ 1.5 milhões passaram 

para US$2.1 milhões em 2010. Não obstante as receitas públicas terem duplicado em 2011 o 

valor do ano anterior, estas iniciaram flutuações que não permitiram atingir os US$ 4.4 milhões 

de 2011, o que aconteceu em 2013. Nos dois anos subsequentes, isto é, 2014 e 2015 retomaram o 

crescimento, tendo alcançado US$ 5.2 milhões 5.3 milhões, respectivamente. Nota-se nestes 

dados um tímido aumento crescente da contribuição das receitas no Orçamento do Estado, que de 

forma acanhada aumentaram em mais de 3 vezes, ou seja, saírem dos cerca de US$ 2 milhões de 

dólares44 em 2009 para cerca de US$ 5 bilhões de dólares em 2015.  

Esta timidez no aumento das receitas do Estado é associada por Castel-Branco (2013) às 

isenções fiscais e para-fiscais45 de que gozam as multinacionais em Moçambique. O autor afirma 

                                                 
44A taxa de câmbio considerada é de 30 Metical para 1 dólar norte-americano em 2014. 

45Só para elucidar, os investimentos realizados na cidade de Maputo beneficiam durante cinco exercícios fiscais de 

dedução de 5% do tal de investimento efetivamente realizado na coleta de IRPC e nas restantes províncias este 

benefício fiscal passa para 10%. Para os investimentos exclusivamente destinados a criar infraestruturas básicas de 

utilidade pública se beneficiam da redução em 80% da taxa de IRPC nos primeiros cinco exercícios fiscais; 60% da 

taxa no sexto e décimo exercício fiscal e redução da taxa a 25% no décimo primeiro e décimo quinto exercícios 

fiscais. Do número 1 a 4 do artigo 26 da Lei de investimentos nº 3/93, de 24 de junho estão patentes as isenções de 

direitos aduaneiros aos investidores na indústria transformadora. E o artigo 48 da mesma lei fala das isenções nas 

ZEE. 
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que mesmo com a queda do preço do alumínio e do gás no mercado internacional, “com outro 

sistema de gestão do excedente e dos recursos, o Estado poderia ter arrecadado uma receita 

adicional de cerca de US$ 2.4 bilhões, cerca de US$ 270 milhões por ano, em média” (CASTEL-

BRANCO, 2013, p.96). Para este autor, se o Estado Moçambicano tributasse devidamente a 

Mozal e a Sasol seria possível reduzir a dívida pública e o Orçamento do Estado teria sido 8% a 

10% maior, o que podia travar ou reduzir a dependência externa. Para evidenciar as perdas fiscais 

do Estado resultantes das isenções fiscais, o autor demonstra que multiplicando os valores 

perdidos ao longo do período,  

 

são equivalentes à construção de 250 empresas agroindustriais modernas, de dimensão 

média, empregando entre 60 000 a 80 000 trabalhadores; ou à construção de 270 escolas 

secundárias; ou ao recrutamento de 20 000 novos professores, com formação superior, 

para o ensino secundário, com salários melhorados; ao financiamento sustentado de todo 

o sistema de saúde em Moçambique; ou à aquisição e manutenção de 1600 autocarros 

novos para o transporte público; ou ao dobro do custo do subsídio do combustível no 

país; ou a 60% da dívida interna; ou a metade geral da ajuda ao orçamento do Estado; ou 

ao dobro da despesa do Estado com a agricultura no mesmo período; ou a quase 

duzentas vezes o valor do pacote público de apoio às pequenas e médias empresas; ou, 

finalmente, ao quíntuplo do financiamento do fundo de iniciativa local 7 milhões 

(CASTEL-BRANCO, 2013, p. 97). 

 

Para melhor perceber a grande generosidade do Estado moçambicano com as 

multinacionais, o autor questiona se os investimentos teriam ou não acontecido mesmo sem 

incentivos aduaneiros e fiscais? No debate desta questão o autor aponta duas linhas de análise, 

uma teórica e outra empírica. Sob ponto de vista teórico o autor afirma que os incentivos fiscais 

não podem ser determinantes para investimentos dos megaprojetos. Dado que se consideram 

outros fatores como: recursos locais, localização, preço do terreno e direto de acesso, 

infraestruturas (estradas, pontes, caminhos de ferro, portos, energia, água), as possibilidades de 

acesso ao financiamento interno. Para além de que as firmas multinacionais que dominam 

mercados regionais e mundiais, operam sob estratégias corporativas de grande dimensão.  

Na lista de outros fatores de atração de investimentos, Mithá (2009) indica, por exemplo, 

o custo de energia, de combustíveis, sistema de comunicação telefônica e de internet, a 

disponibilidade e qualidade da mão-de-obra, as condições de vida social e o efeito da 

globalização. Por sua vez, Mosca (2009) apresenta como credenciais de Moçambique para 

atração de investimento, as seguintes vantagens comparativas e fatores de competitividade, como, 

por exemplo,  o baixo custo de mão-de-obra; localização (perto da África do Sul, a maior 
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economia africana) país atrativo para o turismo; estabilidade da inflação, parecer positivo das 

instituições financeiras internacionais e, a boa governação reportada nos vários relatórios de 

organismos internacionais (isto comparado com outros países africanos). “Por isso, as suas 

decisões de investimentos, respondem a interesses de localização, dentro de estratégias globais 

(como, por exemplo, o controle de recursos, da logística, dos mercados ou fontes de energia) ” 

Castel-Branco (2010 apud CASTEL-BRANCO, 2013, p. 97).  

Ao nível de evidências, o autor cita Bolnick (2004, 2009a, 2009b) demonstrando os altos 

níveis de redundância dos incentivos fiscais, especialmente para projetos de grande dimensão, em 

Moçambique e na África Austral. Neste sentido, um estudo realizado em Moçambique em 60 

empresas mostrou que 73% dessas empresas não consideram os incentivos aduaneiros relevantes 

e 83% consideram os incentivos sobre os rendimentos pouco relevantes. Quanto às decisões de 

investimentos, 78% declararam que as suas decisões de investimentos não são influenciadas por 

incentivos fiscais sobre os rendimentos, enquanto 67% afirmam que teriam realizado 

investimentos mesmo sem isenções aduaneiras. Castro et al. (2009) e Kuegler (2009 apud 

CASTEL-BRANCO, 2013, p. 98) mostram que, 

 

num contexto de acordo de proteção contra a dupla tributação, em que a empresa 

multinacional recebe um crédito fiscal, no país de origem, correspondente aos impostos 

pagos em Moçambique, os incentivos fiscais são contraproducentes do ponto de vista do 

montante total de incentivos que a empresa recebe globalmente. 

 

O caso moçambicano de paraísos fiscais é um dos tantos casos africanos, apesar das 

titânicas lutas na Europa quanto na América de combate a esses paraísos de modo a melhorar a 

base fiscal das economias subdesenvolvidas com recurso à tributação dos megaprojetos. The 

Guardian, 2013; Sky News, 2013 and The Independent, (2013 apud Castel-Branco, 2013, p. 100) 

citando a cimeira do G-8 no Reino Unido aponta que “se as multinacionais pagassem impostos 

nas economias subdesenvolvidas em que operam a dependência de ajuda externa tornar-se-ia um 

fenômeno do passado”. Desta visão, é aceitável afirmar que nos últimos 25 anos em que 

Moçambique registra o fluxo de IDE e acentuada entrada de multinacionais, a dependência 

externa e a dívida pública e privada não são produto da ausência de fontes de arrecadação de 

receitas, mas sim um problema de políticas aduaneiras e fiscais do Estado. E por que o Estado 

moçambicano, capturado pela elite econômica moçambicana, protege as multinacionais e 

transnacionais em detrimento do seu próprio interesse nacional, ou seja, do seu próprio povo? A 
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razão é simples, primeiro por que o Estado é frágil perante os interesses do capital financeiro 

internacional guiado pela lógica de acumulação do capital. Marx já havia demonstrado, por 

exemplo, que a dívida pública é uma das poderosas alavancas da acumulação primitiva. Ela faz 

parte do processo criadora ou transformadora do capital-dinheiro. Marx sublinha que é através da 

dívida pública que a aliança entre o poder político e o mundo das altas finanças aparece de modo 

contundente [...] grandes bancos se apresentam com aqueles que cooperam com Estado e a 

finalidade é erradicar a pobreza através de financiamento do déficit público e de projetos de 

desenvolvimento. Como se o alargamento da dependência econômica fosse instrumento de auto 

superação. É assim que Marx sentencia “desde a sua origem, os grandes bancos ornados com 

títulos nacionais não passam de sociedades de especuladores particulares que cooperam com os 

governos graças aos privilégios recebidos, tendo como obrigação, adiantar lhes dinheiro”, como 

indica Marx (1984, apud MATRI, 2010, p.9). 

É esta artimanha sistêmica do funcionamento do capital financeiro internacional que faz 

com que apesar de bilhões de dólares circulando no país, eles estão simplesmente num processo 

de valorização, ou de transformação do capital-mercadoria em capital dinheiro com mais valias. 

Assim, a circulação do dinheiro, como bem, sentenciara Marx é a reprodução ampliada do 

capital. Ao que parece, é aqui onde o questionamento de Castel-Branco (2013, p. 85 - 87) sobre 

“porque é que uma economia na qual se investem bilhões de dólares com retornos financeiros 

atrativos é incapaz de organizar o abastecimento de comida a baixo custo para todos”? Como 

bem demonstrou Marx na sua análise sobre o ciclo do capital monetário, os bilhões de dólares 

investidos na economia nacional e com lucros avultados, não estão ao serviço da economia 

nacional, mas sim, no processo da sua valorização ou auto expansão. É isto que de igual modo 

responde à segunda indagação de Castel-Branco (2013), sobre porque é que a dependência 

externa total (incluindo a do investimento privado relativo a fluxos externos de capital privado) 

aumenta na medida em que a economia se expande? A circulação de avultados capitais 

financeiros numa economia amorfa, torna a volumosas, isto é, esta dilata como um balão de ar, 

no qual o objeto que conserva esse ar não tem capacidade de controle sobre o ar que a dilata. 

Num dado tempo, o ar sai do balão e este volta ao estado real ou inicial, mostrando que ele não 

era monstruoso como parecia, mas o verdadeiro colosso era o ar nele contido. Esta é a lógica do 

sistema de crédito internacional que engendram a economia nacional dando uma falsa dinâmica 

financeira. A única certeza que o Estado tem, é que existe um financiamento externo que 
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dinamiza a economia, ao mesmo tempo em que gera dupla ampliação da dívida pública cuja 

responsabilidade é do Estado e do capital investido que gera as mais valias para o capital. E como 

bem observa Marx (1984) e Hobson (1985, apud Metri, 2010, p.21) “a dívida pública gerada no 

processo de financiamento da economia, via linhas de créditos ou de investimento direto é um 

poderoso e talvez o mais importante instrumento de acumulação de capital de todos os tempos 

das altas finanças”. É assim que o volume dos lucros gerados neste processo para o capitalista 

especulador não o permite admitir a possibilidade de o Estado rescindir ou renegociar os 

contratos de refinanciamento do déficit público nacional. E deste modo, a preocupação de 

Castelo-Branco (2013) sobre porque é que o tema da renegociação dos contratos com 

megaprojetos move tantas paixões, provoca tantas promessas, gera cisões nas autoridades oficiais 

de política econômica, mas, aparentemente, não passa de um debate apaixonado sem uma 

decisão? É de fato um tema controverso e aceso, dado que o Estado nacional no seu pleno 

conhecimento da sua fragilidade pensa que as aparentes condições da dinâmica econômica são 

capazes de gerar efeitos em cascata na economia nacional. Adicionalmente, os políticos nacionais 

como bem disseram Metri (2010) que Rudolf Hilferding na sua célebre obra “O Capital 

Financeiro” destaca a relevância do poder político nacional na sua aliança com o capital 

financeiro internacional no processo de acumulação do capital e de poder em escala global. O que 

deve ficar bem claro é que o poder político nacional, no contexto de acumulação do capital, não 

está mais ao serviço dos interesses sociais nacionais, mas sim, faz parte da complexa estrutura do 

exercício do poder global e de acumulação de capital. As multinacionais e transnacionais que 

operam em escala global não só têm a cara econômica que apresentam aos estados nacionais, mas 

sim, são igualmente estruturas do exercício do poder político e militar ao serviço de uma 

multiplicidade de estados nacionais hegemônicos que controla o mundo. Assim, mexer os 

contratos não significa alterar as regras contratuais, mas sim, significa um exercício de coragem 

diplomática e político – militar. 

Em resumo os debates e os questionamentos literários que com razão Castelo-Branco 

levanta, giram em torno da dicotomia entre o contexto econômico, político e institucional sobre o 

qual jazem os megaprojetos e os fins sociais desejados. Com efeito, deve-se sublinhar como bem 

mostra Arrighi (1994 apud Metri, 2010, p.23) que “o capitalismo e a economia do mercado são 

mais ou menos a mesma coisa e o poder do Estado são oposto a ambos”. Não obstante esta 

oposição, porque o Estado se confunde com o partido, acaba perdendo essa oposição, e por força 
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dos interesses acionistas da nomenclatura do partido, se alia aos interesses do capital financeiro. 

É este, à priori, o centro do conflito, ou seja, a dupla e em cascata apropriação dos interesses do 

Estado, primeiro pelo partido no poder nacional e segundo deste pelas grandes indústrias em 

estreita fusão com os barões das altas finanças. Sucede que para o capitalismo selvagem as 

questões sociais só têm importância enquanto poderem valorizar o capital. Assim, as análises de 

cunho acadêmico da economia política e as opções políticas de políticas públicas nacionais estão 

em perspectivas opostas. O fim de um é o contrário do fim do outro, isto é, se a finalidade do 

capital é o lucro, para os acadêmicos e a maioria da sociedade, o fim é o bem-estar em virtude de 

os recursos explorados serem nacionais. O que o capitalismo selvagem na sua estreita 

colaboração com o poder político nacional tem mostrado nos últimos anos é que os recursos só 

geram benefícios enquanto o povo tiver meios de produção e capital financeiro para investir e 

mais ainda poder político – militar para defender tais recursos. Fora disso, não existe capital 

financeiro de bondade, de cooperação para o desenvolvimento, mas sim, capital financeiro 

explorador que distribui dívidas públicas e alarga a dependência externa.  

Disto resulta que as benesses aduaneiras e fiscais atribuídos a esses megaprojetos, são a 

única forma razoável de o poder político insinuar uma aparente mediação entre as multinacionais 

(aos quais está ao serviço) e o povo que reclama direitos sobre os recursos. De modo diferente 

como aponta Hilferding (1985, apud Metri, 2010, p.15) “o Estado nacional tinha que ser forte e 

com capacidade de dominar o seu território econômico e fazer valer seus interesses noutros 

recantos”. Adianta ainda que para isso, é preciso que o Estado nacional não permita que outros 

estados cresçam desproporcionalmente em relação ao seu poderio. Caso contrário e como bem 

sentencia Hilferding, capital financeiro opera sob umbrela de um Estado bem poderoso 

politicamente e que na sua política comercial não tem necessidade de respeitar os interesses 

opostos dos Estados nacionais. A, demais, o capital financeiro opera sob mando do poder político 

com finalidade de extorquir dos estados menores vantagens comerciais. 

 Do exposto acima, ficou claro que as mudanças econômicas (economia de mercado – 

liberalização econômica, privatizações) e políticas (democratização), expressas pela Constituição 

de 1990, permitiram acesso de Moçambique às Instituições da Breton Woods (IBW) e 

consequente fluxo de capitais estrangeiro. Foi com base à ajuda externa que Moçambique junto 

aos credores desenhou implementou o Programa de Reajustamento Estrutural; Programa de 

Reabilitação Econômica (PRE), mais tarde adotado em Programa de Reabilitação Econômica e 
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Social (PRES). Esta mudança é consequência de dois fatores, primeiro, pressão das IBW para 

implementar tais programas e segundo, pelo fato de o PRE ter contemplado apenas as questões 

econômicas em detrimento das sociais. Assim, quando Moçambique ao adotou estas e mais 

políticas, estava a cumprir na íntegra os condicionalismos de adesão às instituições da Bretton 

Woods. Foi a partir do PRES que foi adotado o Programa de Desenvolvimento de Distritos 

Prioritários e igualmente, como consequência da destruição das infraestruturas sociais e 

econômicas pela guerra dos 16 anos, foi desenhado e implementado o Programa de Reconstrução 

Nacional. A partir dos anos 2000, uma nova modalidade de programas emergiu, trata-se dos 

Programas de Ação para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA) I e II, 2001 – 2005 e 2006 – 

2010, respectivamente. Estes programas são a extensão dos esforços iniciais de Moçambique de 

erradicação da pobreza absoluta, que como se viu, iniciaram no bloco socialista.  Como resultado 

da obediência de Moçambique às IBW, o país passou a recebeu apoio para realizar suas 

importações; criação e fortalecimento das instituições políticas e econômicas; apoio programático 

ao orçamento do Estado. Não obstante a relevante contribuição da ajuda externa e do 

investimento direto estrangeiro em Moçambique é aceitável afirmar que não foi capaz de gerar 

desenvolvimento social. Este fato está associado, a dois fatores, nomeadamente: distanciamento 

entre os objetivos sociais sobre os quais jaz a ajuda externa e a forma como é aplicada e política 

fiscal que privilegiam modelos de atração de IDE via isenções.  

As principais características do IDE em Moçambique de acordo com Castel-Branco 

(2011) e Massingue e Muianga (2013), são: i) maior concentração em pequenos projetos 

bilionários na área de recurso minerais; ii) produção para exportação; iii) recurso à banca para 

financiamentos dos investimentos. A ajuda externa é aplicada em ambiente corruptivo tanto das 

agências financiadoras quando dos agentes de implementação nacionais e/ou estrangeiros. Não 

obstante esta situação caótica é preciso reconhecer que os capitais financeiros internacionais 

através das doações, assistência técnica e financeira ajudou Moçambique a criar instituições 

econômicas, políticas e sociais que garantem os direitos de sobrevivência. Foi a ajuda externa que 

ao lado da diminuta capacidade financeira nacional apóia os programas de reconstrução nacional 

após guerra civil, construiu e apetrechou escolas, hospitais, prisões, estradas, pontes, formou 

academicamente os moçambicanos, etc. É o investimento direto estrangeiro que ao lado das 

pequenas, médias e grandes empresas moçambicanas dinamiza a economia nacional, alargando a 

base das exportações, com particular destaque as empresas Mozal, Sasol, Kenmare Resources, 
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Vale Moçambique. Porém, o percurso de Moçambique desde o apoio da Rússia, da China e dos 

países Nórdicos, passando pelas doações ocidentais e atualmente de volta aos emergentes países 

do Sul, os BRICS, portanto, continua a exibir miséria e endividamento. 

Estes resultados suscitam nesta tese a necessidade de analisar de forma particular e 

profunda a ajuda externa e investimento direto de cada um dos países dos BRICS. Ou seja, o que 

os novos doadores e investidores trazem de novo para Moçambique? Qual é o novo modelo de 

cooperação e investimento direto que os BRICS apresentam como forma de evitar o alargamento 

da dependência externa e aumento da pobreza absolutam em Moçambique? Até que ponto os 

BRICS não constituem uma extensão do modelo neoliberal? Qual é o efeito do IDE de cada um 

dos países dos BRICS sobre o emprego? Estas e outras questões são tratadas no capítulo terceiro 

que se segue e que constitui o centro do exame do objeto desta tese, ou seja, cooperação e 

investimento direto dos BRICS em Moçambique. 
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3 COOPERAÇÃO E INVESTIMENTO DIRETO DOS BRICS EM MOÇAMBIQUE 

 

 

A emergência dos BRICS como novos doadores e/ou investidores acontece numa altura 

em que o mercado de Moçambique tanto em termos de doações, assistência técnica e financeira 

quanto de investimento direto estrangeiro é largamente dominado pelos países centrais, como foi 

discutido no segundo capítulo desta tese. A dependência orçamental de Moçambique conforme 

indica o gráfico 2, no segundo capítulo desta tese, registrou uma queda de 42.8% em 2006 para 

24.6% em 2014, o que é explicado pelo aumento das receitas do Estado, que saíram de 57.2% em 

2006 para 75.4% em 2014. Por sua vez, a tabela 2 no mesmo capítulo segundo mostra a tendência 

de melhoria dos indicadores sociais. O crescimento econômico das últimas duas décadas situou-

se a uma média anual de 7.5% e como indica Castel-Branco (2015) e De Morais (2014) o 

investimento direto estrangeiro, pela primeira vez em 2012 superou os índices da ajuda externa. 

Esta e outras evidências alimentavam as expectativas de que o crescimento econômico havia de 

se traduzir em desenvolvimento social. Para o espanto de todos, estudos mais aprofundados, 

mostraram tratar se de uma bolha, dado que a pobreza absoluta estava a aumentar. O IOF (2015), 

Castel-Branco (2010 e 2015), De Morais (2014), entre outros autores mostraram que a pobreza 

absoluta havia aumentado para 54.7% contra os anteriores 54.1%. Para, além disso, as 

publicações anuais do IESE têm vindo a mostrar que a contribuição fiscal do investimento direto 

estrangeiro em especial em megaprojetos é desprezível.  

Estes e mais cenários, acontecem numa altura em que Moçambique assiste a descoberta 

de recursos naturais valiosos, por um lado. Mas por outro lado, os BRICS reemergem como 

doadores e investidores diretos. Como foi discutido anteriormente, a experiência de Moçambique 

com os países centrais é de que a dolarização bilionária da economia não significa 

necessariamente a melhoria das condições de vida das pessoas, pelo contrário, alarga a 

dependência externa e pobreza absoluta. Mas também, a literatura nacional e internacional 

interessada e/ou especializada pelo estudo dos BRICS conclui que eles são maus doadores, 

investidores e que constituem um risco que limita o desenvolvimento sustentável e saudável de 

Moçambique. É assim que Scerri (2014), por exemplo, questiona se o capital financeiro dos 

BRICS se assume distante ou é extensão do modelo neoliberal. Esta colocação como bem indica 

Baran citado por Fiori (2014) se ancora no pensamento de que o capitalismo é heterogêneo, 
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desigual e hierárquico e que sob diferentes formas e origem tem sido contraditório e responsável 

pelo subdesenvolvimento da periferia. Aliás, este é uma das defesas dos autores da teoria da 

dependência ao afirmarem, por um lado que o subdesenvolvimento está conectado de maneira 

estreita com a expansão dos países industrializados e por outro lado, o subdesenvolvimento e o 

desenvolvimento são aspectos diferentes do mesmo processo universal. Deste modo, para 

compreender as metamorfoses do capital financeiro dos BRICS em Moçambique, a tese 

considerou como indicador de análise neste capítulo, as doações, assistência técnica e financeira, 

as bolsas de estudo e as cinco variáveis relativas ao IDE (imposto, emprego, encadeamento 

doméstico produtivo, a participação de capitais domésticos nos empreendimentos e a 

diversificação das exportações).  

O objetivo é analisar o modelo sobre o qual se processam as relações de cooperação entre 

Moçambique e cada um dos países dos BRICS.  

 Em termos de organização, o capítulo é composto por duas partes. A primeira parte estuda 

a gênese e as controversas em tornos dos BRICS. São esses debates dos diferentes autores que 

ajudam a interpretar e compreender a forma como se comportam as ajudas e os investimentos 

destes países em Moçambique. A segunda parte estuda de forma separada cada um dos países dos 

BRICS em duas dimensões, os indicadores de cooperação e investimento direto dos BRICS em 

Moçambique. 

Ao estudar investimento direto de cada um dos países dos BRICS, o capítulo começa por 

apresentar um breve background de cada país e as incursões do seu capital financeiro pelo 

mundo, com especial destaque para África. Este background tem em vista compreender o poder 

econômico de cada país, de modo a permitir o exame mais apurado sobre o IDE desse país em 

Moçambique. Em seguida, foram apresentados os dados sobre o IDE de cada país em 

Moçambique. Não obstante a teoria desta tese se reportar a cinco variáveis dependentes é 

estimado o efeito do IDE sobre o emprego. Esse exercício estatístico obedecendo aos cinco 

passos reportados na parte metodológica da introdução desta tese. A sequência do estudo destes 

países obedece a sigla – BRICS, ou seja, começa pelo Brasil, depois a Rússia, a Índia e a China e 

África do Sul aparecem em penúltimo e último lugares.  
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3.1 Gênese e as Controversas em Torno dos BRICS 

 

 

Desde que o Grupo Econômico Goldman Sachs cunhou o acrônimo BRICs46, em 2001, 

para fazer referência aos principais mercados emergentes (naquele tempo, Brasil, Rússia, Índia e 

China e, a partir de 2011, também a África do Sul), a literatura especializada e/ou interessada em 

economia política internacional tem publicado inúmeros estudos. Por exemplo, dos trabalhos de 

Lima e Hirst (2009), Chellaney (2014), Zhebit et al (2010), Gaidar (2009), Harvey (2013), 

Hurrell (2009), Velloso et al (2009), Qian (2014), Dos Santos (2002), Fiori (2014), Collins 

(2013), Wache at al (2013), Gracia (2016), Gracia, Kato e Fontes (2012), Inoue e Vaz (2013), 

Zakaria (2009), Sachs (2001 e 2007), Southall e Melber (2009). Embora um dos fatores que 

incentiva estes estudos seja o paradoxo poder econômico dos BRICS versus crise econômica e 

financeira das economias centrais, as análises desta tese, transcende a dimensão econômica 

focalizando também, a perspectiva política. Autores otimistas consideram a emergência dos 

BRICS como uma contra hegemonia às potências centrais, ao pleitearem as reformas das 

instituições financeiras multilaterais através da criação novas instituições financeiras, Bello 

(2014) e Desai (2013 apud Gracia, Kato e Fontes (2012, p.12), Dos Santos (2002) e 

Mabucanhane (2014). Os cépticos pelo contrário, não acreditam no tal poder dos BRICS para 

desafiar o poder econômico, político e diplomático das economias centrais, principalmente dos 

EUA Kregel (2009), Medeiros e Serrano (2008) e Altvater (2012). Na sua obstinação, estes 

autores não só não acreditam na capacidade dos BRICS para alterar o status quo mundial, cujo 

um dos elementos seria a “construção de uma nova ordem global a partir dos países do Sul”, 

Bond & Gracia (2015 apud Gracia, 2016, p.13), como também, associam a expansão econômica 

dos BRICS, sobretudo em África, à reedição da história de partilha colonial de África. Na mesma 

perspectiva, o estudo comparativo de Gracia (2016) sobre os BRICS em África, chegou às 

mesmas conclusões de que as velhas rotas de pilhagem de recursos naturais em África, se renova 

com os BRICS que vão reproduzindo enclaves sem projetos que efetivamente sirvam às 

                                                 
46O termo foi inicialmente criado como um acrônimo – BRIC – diretamente relacionado ao nome dos países 

emergentes Brasil, Rússia, Índia e China, cujo agrupamento efetivo, na forma de uma associação informal, foi 

oficializado em 2006. Desde a criação do termo, tais países, como conjunto, passaram a ser referidos como “os 

BRICs”, a letra “s” minúscula apenas designando a passagem do termo para o plural. Com a agregação da África 

do Sul, em 2011, a letra “S”, em maiúsculo, relacionada à grafia em língua inglesa do nome deste país (South 

Africa), foi incorporada ao termo, cuja grafia passa a ser BRICS. 
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economias locais. De fato, Gracia (2016) acerta ao invoca a produção de enclaves que não 

servem exatamente as economias africanas e a população local, mas, suaviza a linguagem quando 

falar da renovação das velhas rotas de pilhagem de recursos africanos, porque essas rotas, apenas 

se metamorfosearam com as independências africanas e nunca deixar de existir.  

Outros autores como, por exemplo, Chichava (2010), Southall e Merlber (2009), 

Brautingam (2009), Gracia, Kato e Fontes (2012), Inoue e Vaz (2013) ainda que não sejam todos 

apologistas do pensamento predominante ocidental, apontam que os BRICS são maus doadores, 

investidores e constituem um perigo que limita o desenvolvimento sustentável e saudável de 

África. Para perceber o alcance deste pensamento é recorrente a análise de duas variáveis, 

nomeadamente: o novo modelo de doações, assistência técnica e financeira dos BRICS e o 

padrão de comportamento do investimento direto estrangeiro provenientes dos novos atores de 

cooperação internacional. 

No primeiro caso, os críticos à ajuda externa de cada um dos países dos BRICS afirmam 

que ela se caracteriza por total inobservância do tradicional modelo ocidental de doações, 

assistência técnica e financeira. Os BRICS não aplicam condicionamentos aos países para acesso 

ao crédito, a ajuda externa, à assistência técnica e financeira e os exames feitos no terceiro e 

quarto capítulos desta tese, confirmaram estas constatações. No segundo caso, isto é, 

investimento direto estrangeiro proveniente dos países dos BRICS, os críticos deploram a 

concessão, sobretudo a partir dos anos 2000 de milhões hectares de terras com recursos naturais 

para exploração. A demanda de matérias-primas, sobretudo pela China, acontece numa altura em 

que muitos países africanos registram a descoberta de grandes reservas de recursos naturais, 

especialmente, carvão, gás, petróleo, pedras preciosas, diamantes, ouros, etc. Esta coincidência 

natural ocorre numa altura em que os países ocidentais estão sendo fustigados pela crise 

econômica e o mercado do Sul está se tornando cada vez mais dinâmico. Testa esta realidade, o 

relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) (2013, p.1-2), ao 

afirmar que “[...] se em 1950 as tradicionais economias mundiais respondiam por mais de metade 

do percentual da economia mundial e China, Índia e Brasil por apenas 10%, até 2050, estima-se 

que estes três países venham representar 40% da economia mundial”. O PNUD (2013) continua 

afirmando que de 1980 a 2010 a participação do Sul no comércio mundial de mercadorias passou 

de 25% a 47% e no produto mundial passou de 33% a 45% e o comércio Sul-Sul aumentou de 

8.1% a 26.7%. Adicionalmente, o relatório do PNUD (2015) indica que a participação das 
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economias desenvolvidas no PIB mundial (com base em dólares em paridade do poder de 

compra) caiu de 54% em 2004 para 43% em 2014. Para, além disso, dados dos BRICS (2014, 

2013 e 2011), Patriota et al. (2011) e do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE) 

(2010) mostram não só indicadores de pleno emprego nos países dos BRICS, como também, os 

registros sobre a esperança de vida.  

Dos cinco países, a África do Sul, é o país com esperança de vida ao nascer mais baixa, 

isto é, 58.1 em 2011. O Brasil e a China, com 74.8 cada, são os melhores posicionados em termos 

de esperança de vida. Sendo que a Rússia e a Índia, com 70.7 e 66.1, respectivamente, em 2012, 

ocupam os lugares intermédios. No que respeita ao emprego, com exceção da República da 

África do Sul com 25.1% da taxa de desemprego, os restantes países dos BRICS exibem 

indicadores de pleno emprego. Sendo de 6.1% para o Brasil em 2012; 5.5% para a Rússia em 

2013 e a China e Índia, com 2.2% cada, em 2012. 

 Esta tendência de afirmação econômica do Sul, explica o surgimento de um fenômeno 

jamais visto na história econômica mundial. Embora o fluxo de Investimento Direto Estrangeiro 

(IDE) de e para o Sul continua concentrado nas economias ocidentais. Países como China, Índia e 

Brasil, passaram a integrar a lista de países doadores e investidores relevantes. É esta novidade na 

esfera econômica mundial, que leva Mabucanhane (2014) a acreditar na possibilidade de uma 

viragem da esfera do poder econômico mundial. Este fato é igualmente reforçado por Chomsky 

(2004, p.165) ao se referir ao fracasso dos chamados esforços diplomáticos, ou seja, a 

indisciplina dos tradicionais aliados norte-americanos, como, por exemplo, a França, a Alemanha 

que não aderiram em 2003 na invasão do Iraque. Deste modo, a “ascensão do resto” como se 

refere Zakaria (2008) para denominar a emergência dos BRICS como maiores centros 

econômicos e a indisciplina dos tradicionais aliados norte-americanos, abrem espaços de 

alternativas de acesso a capitais financeiros pelos países do Terceiro Mundo, sem ter que passar 

pelas altas taxas de juros e condicionalismos ocidentais. Tais condicionalismos, vão desde 

exigência de democratização, transparência, prestação de contas, combate a corrupção, 

liberalização até as alianças militares. A ausência destes valores de negação da cooperação no 

seio dos BRICS faz com que as relações de cooperação entre África e os países dos BRICS, não 

se efetive mediante uma política consensual de segregação dos países africanos em uns ditatoriais 

e outros amigáveis, como tem sido a prática ocidental. Deste modo, independentemente do 

regime político e/ou do modelo econômico, os novos atores de cooperação concedam assistência 
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técnica, financeira e donativos a todos os países. Este comportamento não segregacionista dos 

BRICS é visto pelo Ocidente como apoio aos regimes ditatoriais e uma verdadeira afronta às 

políticas do Primeiro Mundo através da geração de alternativas de financiamento aos países do 

Terceiro Mundo. 

Não obstante este quadro desolador sobre os BRICS, a alínea b) do princípio número 14 

da Agenda para Ação de Accra (AAA) de 2008, reconheceu, pela primeira vez e de forma 

explicita o papel da cooperação Sul-Sul, “[...] definindo-a e salientando a sua complementaridade 

com a cooperação Norte-Sul” (MPD, 2013, p.11). Por sua vez, a alínea a) do princípio 19 da 

AAA (2008, p.5), aponta que “encorajaremos todos os intervenientes no desenvolvimento, 

incluindo os participantes da cooperação Sul-Sul, a adotar os princípios da Declaração de Paris 

(França) como ponto de referência na prestação de cooperação para o desenvolvimento”. Este 

reconhecimento é ressaltado nas restantes três alíneas do mesmo princípio e no mesmo espírito, 

de consideração da relevância da cooperação Sul-Sul. Por sua vez, o princípio número 2 do 

Quarto Fórum de Alto Nível de Busan (Coréia do Sul) sobre a eficácia de ajuda de 2011, aponta 

que apesar das diferenças nas modalidades de ajuda, ambos grupos de países, sejam eles do Norte 

quanto do Sul, são parte de uma única agenda do desenvolvimento, assistência ao 

desenvolvimento, principalmente dos países em via do desenvolvimento. Como resultado do 

reconhecimento da relevância da cooperação Sul-Sul para o desenvolvimento e, sobretudo, dos 

princípios da Declaração de Paris, a Declaração de Istanbul (Tailândia) em 2010, apontou que a 

realização de encontros de alto nível permitiu o alcance de vários consensos, como por exemplo, 

a Declaração de Bogotá (Colômbia) em 2010 sobre a cooperação Sul-Sul, a Declaração de Deli 

em 2010 sobre Estados falidos ou fracos e a Declaração de Istanbul em 2010 sobre a eficácia dos 

princípios das Organizações da Sociedade Civil. 

Estes instrumentos internacionais sobre a necessidade da cooperação Sul-Sul, são parte 

integrante da agenda única para desenvolvimento e não têm poder para desacreditar o 

pensamento dominante sobre a possível réplica da ideologia imperialistas e/ou neoliberal pelos 

novos doadores, particularmente em África. Mas sim, servem para definir orientações que devem 

guiar os países na sua cooperação para o desenvolvimento. Os países dos BRICS guiados pela 

antiga lógica da cooperação solidária, no contexto dos princípios de Bandung em 1955, não só 

têm internacionalizado o seu capital na modalidade de investimento direto estrangeiro, como 

também, na forma de Ajuda Oficial ao Desenvolvimento. Concedem linhas de crédito, perdoando 
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as dívidas e outras formas de doações, em particular no continente africano. E este modelo de 

cooperação tem sido de diferentes formas instrumento que dinamiza as economias africanas rumo 

ao desenvolvimento social. 

De um modo geral e de acordo com Gracia (2016, p.12) “o que motiva a presença dos 

BRICS em África são os recursos naturais nas áreas de mineração, petróleo, gás, megaprojetos de 

barragens de água e eletricidade, construção de infraestruturas ferroviárias e portuárias para 

escoamento da matéria-prima para o mercado internacional”. Sem, no entanto, desacreditar este 

pensamento, é preciso recordar que o apoio à África por alguns países dos BRICS, como por 

exemplo, Rússia e China, é histórico e, não teve, sobretudo nos anos 60 e 70 uma orientação 

exploradora de recursos naturais. Talvez porque a orientação solidária para emancipação política 

nos anos 60 e 70 do século passado se enquadrava no contexto da aflição política mútua e, em 

particular, no contexto da Guerra Fria.  

Embora exista uma ideia comum reformista entre os países dos BRICS e os demais países 

do Sul das instituições multilaterais nos vários domínios (político, econômico e diplomático), não 

existe um acordo sobre o modelo de atuação dos BRICS em termos de investimentos, assistência 

técnica e financeira aos países africanos. Cada país orienta-se pela sua política externa de 

acumulação capitalista e pelas relações bilaterais. Este fato gera de certa forma, uma lógica de 

disputa de recursos africanos, tanto entre os países dos BRICS entre si, quanto entre cada um dos 

países dos BRICS com os tradicionais países ocidentais que a história lhes outorgou o poder 

hegemônico sobre África.  

Deste modo, e sob ponto de vista histórico e do tradicional poder econômico e político – 

militar do Ocidente, existe uma tendência de resistência ou de negação para que África 

transforme as anteriores aflições política em amizades econômicas com os BRICS. Não obstante 

esta resistência, Lechini (2012 apud Gracia, 2016) faz perceber com base em análise do número 

de tratados bilaterais e do volume de comércio de cada um dos países dos BRICS com alguns 

países africanos, uma tendência de colocar em segundo plano os investimentos e as doações 

ocidentais em África, no contexto da abertura de novas alternativas financeiras no mercado dos 

BRICS.     

Para contrapor o posicionamento da renovação da pilhagem de África pelos BRICS, 

Alves (2014) citando o economista chefe da Organização Mundial do Comércio (OMC) em 2013 

aponta que aquele chefe chegou a afirmar que “algo especial deve estar a acontecer na África”. 
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Esta colocação é resultado de uma análise que tende a colocar o continente africano em uma 

situação privilegiada, uma vez que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) registrou um 

aumento de 9%, refletido, como mostra Alves (2014), no aumento de suas exportações (6.1%) e 

importações (11.3%). Há vários fatores que podem explicar o que o economista chefe da OMC 

chamou de algo especial em África, mas convém destacar o vertiginoso aumento do fluxo de 

capitais, sobretudo os investimentos diretos estrangeiros, as doações e linhas de créditos para a 

construção de infraestruturas econômicas concedidas por cada um dos países dos BRICS. De um 

modo geral, e de acordo com Alves (2014), apesar de os Estados Unidos de América (EUA) 

terem liderado com 22% dos US$ 23.6 trilhões do fluxo do IDE em 2012, a participação das 

economias em via de desenvolvimento e em transição como mostra Acioly, Lima e Ribeiro 

(2011) cresceu de 11.2% para 29.3% em 2000 para 2010, respectivamente. Os autores apontam 

que na lista dos 50 países maiores investidores do mundo, liderada pelos EUA, França, Reino 

Unido e Alemanha, aparecem no período de 2000 a 2010, também, países como Espanha, Hong 

Kong, Rússia e China.   

Os dois últimos países membros dos BRICS, constantes na lista dos 50 países maiores 

investidores, acima indicada, aparecem entre os primeiros 15 países na mesma lista e nos países 

que ocupam a trigésima posição, é possível, visualizar também, Coréia do Sul, Índia, Brasil e 

Malásia. Olhando particularmente a participação dos países dos BRICS no fluxo do IDE, Alves 

(2014) indica que estes países, passaram dos ínfimos 0.6% em 2000 para 10.5% em 2012, ou 

seja, de US$ 7.5 bilhões para 145.2 bilhões, respectivamente. A fonte aponta ainda que entre 

2008 a 2012, a China lançou para o mercado de investimentos externos diretos US$ 68 bilhões, a 

Rússia US$ 53.9 bilhões e a US$ Índia 14.8 bilhões. Alves (2014, p.11) defende como principais 

características do IDE dos BRICS “o caráter não seletivo dos destinos dos investimentos”, o que 

significa que investem mesmo em países ditos de ambiente de negócio precário. E por conta 

disso, e considerando os dois fatores que motivam os investimentos destes países (procura de 

recursos e procura de mercados), que se pode afirmar que os BRICS só enfrentam a concorrência 

com os países desenvolvidos no primeiro fator – procura de recursos.  

Na segunda conjectura (procura de mercado), o autor aponta que a concorrência com os 

países industrializados tende a ser diminuta, dado que o quesito de atratividade do mercado, 

associado ao mau ambiente de negócio é baixo. Outra característica apontada por Alves (2014) 

sobre o IDE dos BRICS, é que na sua maioria, trata-se de internacionalização das empresas 
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estatais e/ou se são privadas, têm apoio direto do Estado. O autor destaca o papel do Estado 

chinês, indiano e russo, por exemplo, na internacionalização das suas empresas, enquanto para o 

caso brasileiro e sul-africano tal presença estatal mostra-se diminuta. No contexto de procura de 

recursos naturais e como é do domínio geral, a África, continente rico em recursos minerais ainda 

por explorar tornou-se o destino preferencial do investimento direto estrangeiro, sobretudo dos 

BRICS a partir dos anos 2000.  

De modo a explicitar um dos fatores de atratividade do continente africano ao IDE, 

Southall (2009, p.15) mostra que “África detém cerca de 30% dos minerais mais conhecidos do 

planeta, que incluem ouro (40%), cobalto (60%), platina (90%) e consideráveis reservas de 

diamante, magnésio, crômio, cobre, níquel, baixete [...]”, entre outros. Deste modo, o quesito 

mau ambiente apontado Alves (2014), numa altura em que a demanda pelas matérias-primas é 

renhida, parece não contar muito. Sobretudo por que a capacidade e experiência das 

multinacionais na indústria extrativa e maior poder de barganha quer seja, pelas empresas 

estrangeiras, quer seja, através do auxílio diplomático e político pelos seus governos, essas 

companhias, acabam fragilizando a defesa pelos governos locais dos seus interesses domésticos 

nos países de destino.  

Atualmente, a cooperação diplomática é um instrumento para viabilizar as relações 

comerciais e de investimento direto estrangeiro47. É assim que, apesar da tênue relevância da 

participação da África Subsaariana sob ponto de vista do IDE recebido (1.9%), ele cresceu quase 

quatro vezes, ao aceder aos cerca de 30% entre 2000 a 2012, isto é, “[...] passou dos US$ 111.0 

bilhões para quase US$ 430.0 bilhões” no mesmo período (ALVES, 2014, p.424). Na mesma 

perspectiva, os relatórios do Grupo do Banco Africano de Desenvolvimento (GBAfD) e da 

Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento (OCED) de 2008 e 2015 indicam 

que, “o IDE aumentou em 33 países africanos e diminuiu em 21, sendo os destinos de topo em 

2006, o Egito (US$ 10 mil milhões), a Nigéria (US$ 5.4 mil milhões) e o Sudão (US$ 3.5 mil 

milhões), seguidos pela Tunísia, Marrocos e Argélia”. Já no seu relatório de 2015, o GBAfD e a 

OCED mostram um aumento do IDE de cerca de 60% de 2002 a 2014, ao situar-se em 60.4 

                                                 
47Este assunto será discutido no quarto capítulo que trata dos padrões de comportamentos dos países dos BRICS em 

Moçambique. Nesse debate, percebe-se que a cooperação, o comércio e o IDE constituem o tripé indissociável. O 

Brasil e a China, por exemplo, com mais destaque para o Brasil, usam a cooperação, sob ponto de vista das 

doações, assistência técnica e financeira para garantir o acesso dos seus investidores. Esta constatação deriva da 

análise da evolução dos indicadores da ajuda com o fluxo dos investimentos diretos destes países, em 

Moçambique. 
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bilhões de dólares, contra os 36 bilhões de 2002. Neste período de 2014 a Nigéria não só se 

manteve na lista dos principais destinos do IDE, como também, registrou um aumento de 1.1 

bilhão no seu investimento, ao alcançar a cifra de US$ 6.5 bilhões. Marrocos com um 

investimento de US$ 4.8 mil milhões colocou-se na segunda posição, seguido pela África do Sul 

com US$ 4.8 bilhões e Moçambique com US$ 4.1 bilhões.   

O quadro acima apresentado não só permite perceber que a cooperação Sul-Sul, 

principalmente dinamizada pelos países dos BRICS, registra uma dinâmica que tende a gerar 

autossuficiência dos países africanos, como também, mostra uma tendência de viragem do fluxo 

de capitais estrangeiros – o que explicita o regresso às origens dos BRICS. No período de luta 

contra o colonialismo, alguns países africanos, incluindo Moçambique, recebiam apoio a partir 

dos países do Sul, socialistas. Não obstante esta realidade, as questões relativas à reedição do 

imperialismo através dos novos atores de cooperação internacional, preenchem sempre as páginas 

de trabalhos literários de especialistas e/ou interessados pelos estudos sobre a economia política 

internacional.  

O pensamento dominante nesses trabalhos defende que os BRICS são maus doadores e/ou 

investidores. É neste contexto que a segunda parte deste capítulo, procura compreender como 

estão se processando as relações comerciais, de investimento direto estrangeiro, de doações e a 

colaboração técnica e financeira entre Moçambique e cada um dos países dos BRICS. Para 

compreender o padrão de comportamento de cada um dos países dos BRICS, foram tomados 

como indicadores de análise as doações e colaboração técnica e financeira e o investimento direto 

estrangeiro de cada um dos países dos BRICS.  

Várias questões orientam esta análise, com maior destaque para: quais as evidências da 

presença dos BRICS em Moçambique e de que forma essas evidências podem ser associadas a 

um renovado modelo imperialista? Quais são os benefícios e potenciais ganhos para Moçambique 

na sua cooperação com cada um dos países dos BRICS? Como é que se interligam as relações de 

cooperação através de ajuda externa, assistência técnica e financeira dos BRICS com o 

crescimento do IDE desse país em Moçambique? Quais os padrões de comportamentos de cada 

um dos países dos BRICS em Moçambique que refletem a antiga ordem neoliberal e a reedição 

do modelo de exploração colonial? Esses padrões de comportamento dos BRICS refletem a 

reedição do modelo neoliberal ou ajuízam a fragilidade das instituições moçambicanas 

caracterizada por corrupção e clientelismo nos interesses dos novos gigantes econômicos? Ou 
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ainda, as reflexões que associam os BRICS ao modelo imperialista refletem ou não uma inflexão 

dos países centrais para não reconhecer novos atores de disputa na busca de recursos em 

Moçambique. Que ressignificação e enquadramento tomam o conceito de cooperação solidária 

perante os atuais interesses econômicos dos BRICS em Moçambique? Que arranjos no ambiente 

e capacidade institucional de Moçambique existem de modo a maximizar os benefícios e 

potenciais ganhos para o país na sua relação comercial e diplomática com cada um dos países dos 

BRICS? Ou por outras, como é que as instituições públicas moçambicanas se organizam em face 

de “nova onda imperialista”? Cada uma destas questões é de forma direta ou indireta respondida 

no estudo sobre a contribuição de cada um dos países dos BRICS em Moçambique. 

 

 

3.2 Cooperação e Investimento Direto Estrangeiro do Brasil em Moçambique 

 

 

O objeto de análise nesta parte são os indicadores de cooperação e de investimentos diretos 

entre o Brasil e Moçambique. Foram considerados como indicadores de cooperação as doações, 

perdão da dívida, assistência técnica e financeira, bolsas e estudos e investimento direto do Brasil 

em Moçambique. O objetivo deste exame é compreender como estão se processando as relações 

entre os dois países no domínio da cooperação e investimento direto. Estes indicadores são 

estudados na perspectiva de verificar se o Brasil pode ou não ser considerado novo doador e 

investidor. Segundo, examinar se tal presença brasileira em Moçambique pode ser associada à 

reedição do modelo imperialista colonial e neoliberal. Terceiro, refletir sobre a relação de 

interdependência entre as doações, perdão da dívida, assistência técnica e financeira com os 

investimentos diretos do gigante latino-americano.  E, finalmente, estimar o efeito do IDE sobre o 

emprego e ao mesmo tempo refletir sobre as principais características deste investimento no 

concernente a geração do encadeamento doméstico produtivo, a participação do capital 

doméstico (joint venture) nos empreendimentos e diversificação das exportações.  
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3.2.1 Cooperação Moçambique – Brasil 

 

 

Na sua edição de 3 de julho de 1975, o Jornal Notícias de Moçambique com o título 

“Associação Brasileira de Imprensa destaca independência de Moçambique”, apresenta as 

felicitações desta associação do Rio de Janeiro ao país africano pela independência alcançada. A 

associação afirma que  

 

A sangrenta colonização de África impediu o desenvolvimento dos valores nobres da 

identidade africana em geral e de Moçambique em particular, que incluem, cultura, 

economia e política. Aponta ainda que os negros africanos transportados para o Brasil no 

contexto da escravatura, não devem continuar de costas com as raízes africanas e com as 

transformações político-econômicas e é por isso que nos congratulamos com o 

surgimento da República Popular de Moçambique. 

 

Esta é uma das primeiras notas que expressa a solidariedade brasileira para com 

Moçambique independente, ainda que tal fato, não tenha sido expressa por diplomatas ou pelo 

governo brasileiro. Este sinal de solidariedade ganhou asas nos anos 80, como mostra Lundin 

(2014, p.113) citando a Agência Brasileira de Cooperação (ABC – criada em 1987) ao afirmar 

que “a cooperação entre Brasil e Moçambique se ancora no acordo assinado entre os dois países a 

15 de setembro de 1981 e promulgado em 9 de junho de 1984, após a abertura da Embaixada do 

Brasil em Moçambique em 1976”. Não obstante a afirmação da cooperação entre os dois países 

nos anos 80, tais acordos, registraram um abrandamento até o início do século XXI, com o 

governo de Lula. Há vários fatores para explicar este serenar das relações, com maior destaque 

para fatores políticos e econômicos. Sob ponto de vista político, importa ressaltar como mostra 

Forest (1982) que desde Jânio Quadros (1961) até João Goulart (1961 – 1964) a política externa 

brasileira de apoio ao colonialismo português em África gerou um ceticismo que se prolongou até 

os anos 70. Esta situação, adicionada ao fator econômico – dos anos 80 conhecidos no Brasil 

como década perdida, tornaram cada vez mais frágil a economia brasileira, o que fez com que as 

tentativas do gigante latino-americano de cooperação com África não fossem capazes de gerar 

dependência africana. Mais ainda, Brasil não só foi apologista do regime racial da África do Sul 

(apartheid), como também, tomou a escravatura como base do desenvolvimento do setor agrícola, 

para além, da opressão aos negros brasileiros pelo regime militar.  
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Do lado moçambicano, o fato de este país ser uma das colónias portuguesa que Brasil 

apoiava e que mesmo após a independência o apoio pelo gigante latino-americano ao apartheid, 

um dos primeiros inimigos de Moçambique independência, indicava sinais claros de 

distanciamento entre os dois países. Adicionalmente, a economia e a política externa brasileira, 

não oferecia vantagens atrativas à Moçambique para resolver os problemas de emergência 

humanitária dos anos 80. 

Apesar deste contexto histórico, o colapso colonial de Portugal, o fim da escravatura em 

Brasil em 1860 e o apoio à FRELIMO pelos militares brasileiros contra o regime fascista, 

fizeram com que os erros históricos fossem relativamente ultrapassados. Sobretudo porque os 

dois países partilham afinidades culturais comuns. É assim que o presidente Ernesto Geisel (1974 

– 1979) reformou a política externa brasileira. Uma das consequências dessa reforma foi como 

aponta Forrest (1982), a visita, nos anos 80 pelo Ministro Brasileiro dos Negócios Estrangeiros a 

Angola, a Moçambique, a Zâmbia, ao Zimbábue e a Tanzânia. Tal visita, de acordo com a fonte 

tinha em vista procurar mercado de manufatura de modo a retirar África do isolamento 

econômico. Muito antes destas visitas, o autor afirma que o capital financeiro brasileiro era 

levado a Angola e Moçambique através de pequenas famílias capitalistas portuguesas. Este fato 

marcou o início da circulação do capital brasileiro em Moçambique. Embora até os anos 2000 os 

governos da direita no Brasil não fossem pró-África, o governo Lula a partir de 2003, operou 

uma revolução nas relações Brasil – África, em geral e Moçambique, em particular. De acordo 

com Lundin (2014), para Lula Moçambique tem uma posição estratégica e é rica em recursos 

naturais, sobretudo, a terra de alta qualidade. É no contexto desta avaliação positiva da alta 

qualidade da terra moçambicana que a agricultura constitui um dos setores chaves de cooperação 

entre os dois países, com maior destaque para o projeto ProSavana, desde 200948. Como será 

discutido mais adiante, o ProSavana é o maior projeto brasileiro na área da agricultura em África. 

Através deste projeto, juntamente com o da construção da Sociedade Moçambicana de 

Medicamentos, Brasil entrou, à semelhança dos EUA, na geopolítica de alimentos e da Saúde. 

Além destes projetos, Lundin (2014), aponta que até 2011 os programas de cooperação técnica 

entre os dois países eram compostos por vinte e um projetos em execução e nove em negociação. 

Os setores de destaque desses projetos apontados pela autora, “[...] são educação, desporto, meio 

                                                 
48Mais detalhes sobre o Projeto ProSavana serão dados mais tarde, ainda neste tópico sobre cooperação Moçambique 

– Brasil.  
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ambiente, administração pública e recentemente, segurança alimentar, alimentação escolar, 

combate ao vírus do HIV-SIDA e fortalecimento do poder judiciário moçambicano” (LUNDIN, 

2014, p.114).  

As incursões brasileiras em Moçambique, em particular e em África, em geral, não só 

mostram a importância do continente para os interesses brasileiros, como também, evidenciam 

que as diferenças do passado estão sendo ultrapassadas. Adicionalmente, fazem ressaltar a ideia 

de que os discursos de unidade cultural, não são o único fator de cooperação, mas sim, tal 

cooperação deve alterar a situação de penúria que enferma os dois povos. É assim que a 

cooperação entre os dois países nos domínios político, no fortalecimento do ambiente e 

capacidade institucional, na economia, nas áreas sociais e da defesa (Marinha, Força Aérea e o 

Exército), obrigou Lula a realizar quatro visitas a Moçambique, das 29 que realizou em países 

africanos. Outra evidência que demonstra que apesar de Brasil ter-se guiado no passado pelos 

princípios da política ocidental, ele é solidário com a causa africana é o fato de, como aponta 

Lundin (2014, p.77), “conduzir uma política independente, robusta e voltada aos princípios 

constitucionais de não-intervenção, de autodeterminação dos povos, de cooperação internacional 

e de solução pacífica de conflitos”. A autora considera que as relações do Brasil com a África em 

geral, e Moçambique em particular, são sólidas no campo da diplomacia e cooperação.  

Na mesma perspectiva, Milani et al. (2014) aponta que os estudos do IPEA e ABC de 

2010 e 2013 sobre a cooperação Brasil e América Latina e Brasil – África não consideram o 

gigante latino-americano como doador, mas sim, parceiro para o desenvolvimento. O conceito de 

doador traduz neste sentido a lógica de dominação ocidental, da qual o Brasil não comparticipa 

considerando o seu passado histórico e político, para além de ser um país do Sul e da periferia. 

Os indicadores dessa consistência são a melhoria e alargamento dos campos de cooperação, 

fortemente dinamizadas, não só, pelo aumento das relações comerciais, mais, sobretudo, pelo 

investimento direto, principalmente a partir de 2004. Gracia, Kato e Fontes (2012) e Lundin 

(2014) citando o Itamaraty ou Ministério das Relações Exteriores (MRE) do Brasil indicam que o 

gigante latino-americano persegue uma política externa solidária e humanitária que almeja 

reduzir as assimetrias, promover o desenvolvimento e combate à pobreza. Ao mesmo tempo em 

que Brasil persegue este objetivo, pretende, de acordo com MRE citado pelos autores, aceder aos 

mercados africanos e granjear vantagens competitivas de oportunidades econômicas e maior 

influência em foros multilaterais. É assim que os investimentos diretos brasileiros em 
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Moçambique têm sido direcionados para os setores mais dinâmicos, como é o caso, da 

mineração, petróleo, gás, agricultura e construção civil. Porém, Schlesinger (2013, p.12) citando 

ABC indica que em 2011, Brasil e Moçambique assinaram seis novos acordos de cooperação nas 

áreas de 

 

Modernização da Previdência Social de Moçambique; Capacitação Jurídica de 

Formadores e Magistrados; Implantação de Banco de Leite Humano e de Centro de 

Lactação em Moçambique; Apoio à Implantação do Centro de Telessaúde, da Biblioteca, 

e do Programa de Ensino a Distância em Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

de Moçambique; Capacitação e Transferência Metodológica para o Programa Mais 

Alimentos África em Moçambique; e Implantação de Bancos Comunitários de Sementes 

e Capacitação para o resgate, multiplicação, armazenamento e uso de sementes 

tradicionais, também chamadas crioulas, em áreas de agricultura familiar. 

 

A partir das colocações dos autores, acima apresentados e considerando a cooperação 

como arena na qual os Estados maximizam o seu status quo, é aceitável afirmar que o que guia a 

colaboração brasileira com Moçambique é a busca de recursos, de mercado e elevar ao mais alto 

nível possível a sua influência internacional. Aliás, o adjetivo usado por Lula para mostrar o 

interesse pelo Moçambique está associado a recursos foi alta qualidade da terra. Mas não é 

apenas recursos de Moçambique que Brasil pretende, mas também, como afirma Iraê Lundin  

 

Contribuir para a busca de um maior equilíbrio e atenuação do unilateralismo; fortalecer 

as relações bilaterais e multilaterais, a fim de aumentar o peso do País nas negociações 

políticas e econômicas em um nível internacional; aprofundar as relações de modo a 

beneficiar-se de um maior intercâmbio econômico, financeiro, tecnológico e cultural; 

evitar acordos que possam comprometer o desenvolvimento a longo prazo (Vigegani & 

Cepaluni, 2007) (apud Lundin, 2014, p.83).  

 

Corroboram desta posição Sennes e Mendes (2009 apud Gracia, Kato e Fontes, 2012, 

p.13) ao explicitarem que “a abertura de 16 embaixadas em África, num total de 35 em todo o 

mundo durante o governo Lula [...]”, é uma estratégia para granjear vantagens econômicas, pois, 

são as embaixadas que facilitam o acesso a concessões de exploração de recursos. 

Dados mais recentes de Milani et al. (2014) mostram que Brasil tem 38 embaixadas em 

África até 2003. Para além, desta estratégia outra arquitetura da diplomacia de recursos e de 

fortalecimento do peso do Brasil a nível internacional usada por Lula, foi pedir perdão aos 

africanos pelos crimes da escravatura e perdoou as dívidas de alguns destes países. É assim que 

Lula é apelidado de “mais africano dos presidentes brasileiros”.  
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Na sua emblemática retórica diplomática, Lula afirma que “para cada problema africano, 

existe uma solução brasileira” (GRACIA, KATO e FONTES, 2012, p.8). Para cumprir com este 

fim, Brasil tem diversificado de forma dinâmica as modalidades de cooperação técnica e ajuda ao 

desenvolvimento através do chamado softe hard power. Com a elaboração e assinatura do Plano 

de Buenos Aires de Ação, Promoção e Implementação Técnica de Cooperação (1978 – 1987) 

para além da criação da Agência Brasileira de Cooperação (ABC) em 1987. Brasil iniciou um 

intenso processo de cooperação com os países em desenvolvimento. Inoue e Vaz (2013) indicam 

que Brasil prima por cooperação, mais do que assistência e auxílio. E assim, a principal 

modalidade brasileira, para o cumprimento dos seus objetivos na busca de soluções aos 

problemas, por exemplo, africanos em geral, e moçambicanos, em particular, é a 

internacionalização das suas principais empresas, como por exemplo, Petrobras, Queiroz Galvão, 

Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Correa e Vale Moçambique49. Estas e mais empresas e 

agências, são veículos da solidariedade brasileira, como é o caso das instituições, por exemplo, a 

ABC, Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(EMBRAPA), Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), entre outras. Estas 

instituições e empresas brasileiras levam para Moçambique programas de assistência técnica e 

financeira e investimentos diretos.  

Um dos fatores da dinâmica das instituições brasileiras no nível de cooperação, é o fato de 

o gigante latino-americano, ter passado nos finais da primeira década do século XXI, de país 

receptor de ajuda externa, para também, país doador. Embora à semelhança da China, Índia e 

Rússia, o gigante latino-americano é considerado como mau doador e/ou investidor. Inoue e Vaz 

(2012), por exemplo, afirma que Brasil colocou em 2003, US$ 1.5 bilhão e em 2010, US$ 33 

milhões em alguns países de África, da América Latina, Central e Caraíba e Ásia, sendo 

Moçambique, com 15.78% do total da ajuda o maior receptor50. Para Gracia, Kato e Fontes 

(2012) Brasil gastou entre 2010 e 2013, mais de US$ 70 milhões em projetos de cooperação 

bilaterais com Moçambique.  

                                                 
49De acordo com Bielschowsky (2000) até 1997 Vale era a terceira mineradora do mundo com 3.3% da produção de 

minerais no mundo, ficando apenas abaixo da Anglo American e da Rio Tinto Zinc com 8.6% e 5.4%, 

respetivamente da produção mundial. 

50Gracia, Kato e Fontes (2012, p.13) apontam como outros países que receberam para dos valores de 2003 e 2010 em 

forma de assistência técnica e ajuda financeira brasileira “Timor Leste (15.16%); Guiné-Bissau (14.43%); Haiti 

(13.11%); Cabo Verde (9.79%); Paraguai (7.45%); São Tomé e Príncipe (6.99%); Guatemala (6.37%); Angola 

(4.76%); Uruguai (3.26%) e Cuba (2.90%)”. 
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Porém, para Lundin (2014, p.114) apenas “em 2011 e 2012, a cooperação entre os dois 

países é estimada em US$ 146 milhões, em 2012”. Para a autora, o valor de 2012, representou um 

aumento de 54.79% em comparação aos US$ 80 milhões de 2011. A fonte destaca as compras 

das Linhas Aéreas de Moçambique (LAM) à fabricante de aviões EMBRAER (Empresa 

Brasileira de Aeronáutica) como um dos fatores da dinâmica comercial entre os dois países. 

Apesar desta discrepância de dados, a essência que se pretende transmitir, é que a cooperação 

entre os dois países registra uma efervescência jamais vista. 

Embora o ano de 2017, não seja o período de estudo desta tese, mas por razões da 

decorrência do fenômeno de estudo durante a produção da presente tese, é importante afirmar que 

em maio de 2017, o Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Oldemiro Baloi assinou 

de acordo com o site51 deste ministério, acordos de cooperação entre Moçambique e Brasil, na 

área de segurança social e estabelecimento de consulares políticas. Adicionalmente, Baloi assinou 

juntamente com o Ministro das Relações Exteriores do Brasil, Aloysio Nunes Ferreira, com o 

Embaixador do Brasil em Moçambique, o senhor Rodrigo Baena Soares e Mark Lundell, Diretor 

do Banco Mundial em Moçambique, um acordo trilateral de cooperação no domínio Meio 

Ambiente, Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Rural. Tanto no discurso do ministro 

Baloi quanto no respectivo site, não foram revelados os montantes envolvidos nestes acordos, 

assim com a forma de operacionalização técnica dos três projetos. 

Apesar deste crescimento vertiginoso da cooperação entre os dois países, é preciso 

ressalvar que alguns projetos brasileiros de investimentos, de assistência técnica e financeira são 

realizados em parceria com outras instituições ocidentais. Por exemplo, com a Agência Japonesa 

de Cooperação Internacional (JICA), com o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique 

(IIAM), com a Agência Americana para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e com e 

Organização para Agricultura e Alimentação (FAO), junto com Agência de Cooperação 

Brasileira (ACB), Ministério de Relações Exterior do Brasil, EMBRAPA, Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Em termos de linhas de créditos do Brasil, Moçambique recebeu, de acordo com os dados 

da Direção Nacional do Tesouro (DNT), do Ministério da Economia e Finanças (MEF) – DNT-

MEF US$ 165.9 milhões entre 2011 a 2014. Este valor representa 37.3% do total do montante 

solicitado por Moçambique no mesmo período e 8.3% do valor total dos desembolsos dos BRICS 

                                                 
51www.miren.gov.mz, acesso em 21 de julho de 2017. 

http://www.miren.gov.mz/
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no domínio de créditos. O saldo da dívida até dezembro de 2015, de acordo com a mesma fonte 

era de 100% do valor desembolsado, ou seja, Moçambique ainda não havia iniciado o reembolso. 

Como indica a mesma direção que no âmbito da Iniciativa do Clube de Paris de Cancelamento da 

Dívida dos Países Altamente Endividados, à semelhança da Rússia, Brasil, perdoou 95% da 

dívida com Moçambique em 2003. Assim, é de esperar que provavelmente não que Moçambique 

não tenha iniciado a amortização da dívida com o Brasil, mas é possível que este tenha garantias 

brasileiras de perdão, a considerar a capacidade de barganha diplomática de Moçambique. 

De um modo geral, as principais áreas sobre as quais o Brasil aloca recursos financeiros 

são paz, organismos multilaterais, operações humanitárias, cooperação técnica, científica e 

tecnológica, educação, perdão de dívida, assistência alimentar, crédito e apoio às exportações. 

Olhando especificamente para a relação valor solicitado por Moçambique e os 37.3% como valor 

total desembolsado pelo Brasil, é possível inferir duas hipóteses: i) o nível de confiança do Brasil 

na capacidade moçambicana de reembolso é muito baixo, e; ii) é possível que Brasil no contexto 

da crise desde 2008 não dispunha de fundos para satisfazer a solicitação de empréstimo 

moçambicano. 

Recentemente (2017), e de acordo com o site do Ministério dos Negócios Estrangeiro e 

Cooperação de Moçambique52, o ministro do piloro, Oldemiro Baloi, assinou três instrumentos 

jurídicos com o Brasil, de cooperação no campo de segurança social e o estabelecimento de 

consultas políticas entre os dois países. Estes entendimentos visam promover a cooperação 

técnica sul-sul trilateral (Brasil, Moçambique e Banco Mundial), nos domínios de ambiente, 

gestão de recursos naturais e desenvolvimento rural.  

O quadro acima apresentado constitui apenas uma amostra das várias realizações do 

Brasil em Moçambique. A busca de entendimento sobre o padrão do comportamento do Brasil 

relativamente a estas doações, linhas de créditos, assistência técnica e financeira e bolsas de 

estudos, será feito conjuntamente com a análise do investimento direto brasileiro em 

Moçambique. E igualmente será analisada a relação entre as doações e o investimento direto do 

Brasil em Moçambique. 

 

 

 

                                                 
52www.minec.gov.mz, acesso em 21 de julho de 2017. 

http://www.minec.gov.mz/
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3.2.2 Investimento Direto do Brasil em Moçambique 

 

 

Brasil surge como uma economia emergente na primeira década do século XXI. É o maior 

país em termos de superfície e população da América Latina e o quinto mais extenso a nível 

mundial. Os 202.8 milhões de pessoas em 2014, o colocam como o quinto país mais populoso do 

mundo e um PIB de US$ 2.3 trilhões em 2011 e PIB per capita de US$ 11.9. A Embraer e a 

Embrapa, são considerados pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) (2012) como 

os principais centros tecnológicos e de inovação do Brasil, ainda que se reconheça o desempenho 

da Petrobras no pré-sal. A base econômica é de commodities e serviços (67% do PIB em 2011) 

com alto nível de exportação destes produtos, contribuindo para o crescimento de uma forte 

classe média e consumo de massa. Mas também, esta base torna o Brasil propenso a choques 

externos de queda de matérias-primas, o que justifica em parte a atual crise.  

Em 2010, Brasil pagou na totalidade a sua dívida com o Fundo Monetário Internacional e 

em 2014, reduziu para apenas 4% o número da população que vive abaixo da linha de pobreza. 

“Em 2011 o fluxo de IDE para Brasil foi de US$ 426 bilhões, o décimo terceiro maior país do 

mundo e que exportou apenas US$ 113 bilhões ao exterior, o que corresponde a 25º do mundo e 

o mais baixo no seio dos BRIC” (COLLINS, 2013, p.25). O autor, ao comparar a grandeza da 

economia brasileira com a internacionalização das suas empresas constata-se que ainda não fez 

muito. Para o autor isto pode ser explicado em duas perspectivas: primeiro, pode indicar que as 

empresas brasileiras encontraram no mercado doméstico os melhores consumidores dos bens e 

serviços – no contexto do consumo de massa, como defende Bielschowsky (2014). De fato, 

Bielschowsky et al. (2000) no seu estudo sobre a “Formação de Capital no Ambiente das 

Reformas” [...] defende que o que move os investimentos diretos é essencialmente o crescimento 

do mercado interno e a intenção de aumentar as exportações é consequente do crescimento do 

mercado doméstico. Segundo, é possível que as empresas brasileiras encontrem barreiras para sua 

internacionalização. A primeira hipótese parece válida considerando o consumo de massas 

motivado, não só pelo crescimento da classe média, mas, sobretudo, pelas políticas sociais 

implementadas desde o governo Lula em 2003.  

De acordo com Collins (2013, p. 25-26), “o fluxo anual do IDE no Brasil situa-se em US$ 

11.5 bilhões em 2010 e é considerado o mais baixo quando comparado com US$ 28 bilhões de 
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2006”. Porém, a capacidade financeira interna de participação e refinanciamento é considerada 

por Gomes e Da Cruz (2015) como boa. Dado que desde 2010 apresenta uma tendência crescente 

ao atingir US$ 40.1 bilhões e em 2011, alcançou o pico de US$ 54.8 bilhões. Após este pico, o 

autor mostra que iniciou uma derrapagem de US$ 41.6 em 2013. Todavia, a baixa de IDE é 

associada à crise financeira que apesar de o Brasil ter sido uma das primeiras economias a se 

alavancar da crise com um crescimento de 2.7 em 2011, foi duramente abalado. Seu investimento 

externo baixou consideravelmente em 2011 para apenas US$ 1 bilhão, um dos piores no seio dos 

BRICS. 

A partir de 2003, as empresas brasileiras iniciaram um intenso trabalho de 

internacionalização, não só na região da América Latina onde exercem o seu sub-imperialismo, 

como também, em África e Ásia. Ao mesmo tempo em que os investimentos brasileiros 

assinalavam acentuada internacionalização, os gastos do Brasil em projetos de cooperação, no 

contexto de assistência técnica e financeira e doações, também aumentava. No nível de 

cooperação Milani et al. (2014) aponta, com base nos dados do IPEA e do ABC de 2005, por 

exemplo, que Brasil lançou programas orçados em 158 milhões de dólares norte-americanos e em 

2010 e multiplicou o valor anterior por 6 ao alcançar US$ 923 milhões.  

Em consonância com a constatação da concentração dos projetos de cooperação do Brasil 

na América Latina, Central e Caribe, os autores indicam que esta região absorveu 68% do valor 

de 2010 e apenas 23% para África, sendo a restante percentagem para as demais regiões do 

mundo. No nível de investimentos diretos do Brasil além-fronteiras Gracia (2016, p.38) indica 

que alcançaram US$ 295.4 bilhões em 2013. Embora os números de volume de investimentos 

brasileiros além-fronteiras variem de ano apara ano, Schlesinger (2013, p.6) aponta que em 2010, 

60% dos investimentos do gigante latino-americano foram para África, contra os 50% de 2009. 

Na mesma página, o autor apresenta no gráfico 1 os investimentos brasileiros na sua própria 

região econômica e nota-se que estão abaixo de 40% nos dois anos citados anteriormente.  

A questão do fundo que fica ao ar é como explicar esta ansiedade brasileira em investir 

em África do que na região onde exerce o seu sub-imperialismo? Porém, olhando para o gráfico 

da autoria de Milani et al. (2014) relativo a cooperação nos vários domínios e não apenas 

comercial, nota-se que 68.1% dessas relações, Brasil mantém com os países da América do Sul, 

Central e Caribe, sendo apenas 22.6% com os países da África em 2013. Os restantes 9.3% se 
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referem a relações de cooperação que Brasil mantém com os demais países da Europa, Ásia e 

Médio Oriente e América do Norte.  

Na análise da questão comercial, é importante olhar também, as perspectivas de Inoue e 

Vaz (2013) e Lundin (2014) que afirmam que a política externa brasileira não se guia por fatores 

econômicos apenas, mas, sobretudo, pelo desejo brasileiro de ver reduzidas as assimetrias 

econômicas internacionais. Para Lula, citado por Inoue e Vaz (2013) a cooperação Sul-Sul deve 

gerar autonomia dos países e fortalecer a independência brasileira a nível internacional.  

Assim, no auge da cooperação para desenvolvimento, ou seja, da solidariedade terceira 

mundista, África, constitui um dos continentes marginalizados e que Brasil pretende ver 

reduzidas as assimetrias. Não obstante, as defesas lulista de cooperação para o desenvolvimento, 

os economistas de forma recorrente, apontam e com razão, a busca de matérias-primas em África. 

A questão de busca de mercado é também, o centro das análises dos economistas. Por sua vez, os 

especialistas da economia política e das relações internacionais, como por exemplo, Lundin 

(2014), tendem a analisar a questão da insaciabilidade pelo exercício poder político de modo a 

gerar, não só, a dependência econômica de África, mas, sobretudo, ver apoiados os interesses 

brasileiros nos organismos multilaterais. 

Outra variável que ajuda a explicar esta ansiedade brasileira pela África é a sua 

fragilidade financeira e militar, perante o domínio dos EUA e isso não dá uma margem de maior 

segurança. Sendo Brasil uma potência regional periférica sua expansão para África, não só lhe 

permitem adicionar vantagens econômicas, como também, políticos – diplomáticos. 

É neste contexto de interesses conhecidos e ocultos, que Brasil realizou 14 dos 22 

Acordos Internacionais de Investimento (AIIs) com países africanos. Citando dados da 

UNCTAD, Gracia (2016, p.41) indica que “os investimentos brasileiros na África somaram 

aproximadamente U$ 1.1 bilhão em 2012”. A autora prossegue indicando que “entre 2002 e 

2012, o comércio entre Brasil e o continente africano aumentou seis vezes, passando de US$ 4.9 

para US$ 26.5 bilhões”. Para esta autora a internacionalização das empresas brasileiras em 

África, se fez acompanhado da cooperação para o desenvolvimento. O percentual das áreas de 

interesse de investimento em África apontado por Schlesinger (2013) é de 21.9%, na agricultura, 

a principal área. Para além da agricultura, Brasil coopera e investe nas áreas da educação 

(12.1%), meio ambiente (7.4%), saúde e segurança pública com 6.3% cada, desenvolvimento 

social (5.3%), energia (3.4%) e as restantes áreas absorvem investimentos abaixo de 3%.  
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Na lista dos 10 países que mais projetos de cooperação e investimento receberam do 

Brasil em 2011 e Moçambique lidera com 25 projetos, seguido pela Guiné-Bissau e Cabo Verde, 

com cerca de 20 e 15 projetos, respectivamente. Esta situação de liderança de Moçambique 

aconteceu igualmente em 2010, quando o país “recebeu 81% dos recursos voltados à África 

Subsaariana” (FINGERMANN, 2014, p.83). E é por isso que a Agência Brasileira para 

Cooperação (ABC) citada por Fingermann considera Moçambique o “laboratório” de cooperação 

técnica da ABC. Todavia, para Gracia (2016), Moçambique recebe do Brasil mais projetos de 

cooperação e Angola recebe projetos de investimento direto e cooperação comercial. 

Não obstante esta situação de as relações comerciais e de investimentos entre 

Moçambique e Brasil não serem mais dinâmicas, dados fornecidos pela Autoridade Tributária 

(AT) mostram que entre 2011 a 2014 as importações de Moçambique a partir do Brasil situaram-

se na ordem de US$ 179.7 milhões e as exportações 55.1 milhões de dólares norte-americanos. 

Como se pode notar a balança comercial entre os dois países é desequilibrada para Moçambique 

que importa 3 vezes maior do que exporta. E em termos de investimentos diretos do Brasil em 

Moçambique, os dados fornecidos apenas pelo Centro de Promoção de Investimentos (CPI) e do 

Gabinete das Zonas Econômicas do Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA) relativos ao período 

em estudo (2000 – 2014), mostram que Brasil é o terceiro maior investidor em Moçambique no 

seio dos BRICS.  

O investimento global nos empreendimentos brasileiros em Moçambique foi de 1.1 bilhão 

de dólares norte-americanos, em 20 projetos e gerou 3.723novos empregos, dos quais 3.286 são 

empregos nacionais e os restantes 437 são estrangeiros. A composição deste investimento é US$ 

929.6 milhões de dólares norte-americanos de investimento direto brasileiro e US$173.0 milhões 

de participação de capitais nacionais – joint venture. Assim, a participação do Investimento 

Direto Nacional (IDN), no capital brasileiro é de 18.6%. Estes investimentos representam 10.4% 

do IDE total dos BRICS em Moçambique. À semelhança dos demais países dos BRICS, existe 

uma tendência de realizar menos joint venture nas Zonas Francas Industriais (ZFI) e/ou nas 

Zonas Econômica Especiais (ZEE) e o Brasil apenas realizou 4 nestas zonas, num total de 9 

participações do capital doméstico. Existem duas razões que podem explicar esta opção 

brasileira. A primeira está associada à obrigação legal de orientar 70% dos produtos produzidos 

nas ZFI para exportação e considerando, por exemplo, o carvão da Vale é um produto de 
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exportação. Este fato, associado ao baixo poder de compra dos moçambicanos, as empresas 

brasileiras podem não ter maior interesse pelo mercado de consumo do país.  

A segunda razão pode ser o desejo de acumulação e expatriação do lucro, dado que nas 

ZEE, assim como, nas ZFI os benefícios fiscais são enormes. O investimento brasileiro em 

Moçambique distribui-se em sete principais áreas, nomeadamente: serviços que absorvem 30.0% 

do investimento, segue a indústria com 25.0%, construção 15.0% e a agroindústria, transportes e 

comunicações e hotelaria e turismo absorvem os restantes 30.0% com 10% cada, como ilustra o 

gráfico 3, abaixo. 

 

Gráfico 3 – Principais Setores de Investimento do Brasil 

em Moçambique 

 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do CPI e GAZEDA. 

 

Em termos de distribuição do IDE pelo território nacional, nota-se que a Cidade e 

províncias de Maputo absorvem 45.0% do total de investimento. A província de Nampula, onde 

está baseada o Corredor Logístico de Nacala e a província de Tete, onde está uma das maiores 

indústrias carbonífera do Brasil, a Vale, estão em terceiro e quarto lugares como as que maiores 

investimentos recebem do Brasil. Em Moçambique, as quatro principais empresas brasileiras que 

realizam os trabalhos de pesquisa e implantação dos projetos extrativos e serviços são Odebrecht, 

Camargo Corrêa, Andrade Gutierrez e a Vale53.  

                                                 
53Até 2012, os investimentos da Vale na Zâmbia, Gabão, República Democrática do Congo (RDC), Angola, 

República da África do Sul (RSA) e Moçambique atingiam os $ 4.5 bilhões. 
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Gracia, Kato e Fontes (2012, p.9) e Schlesinger (2013, p.12) apontam que “a Vale 

Moçambique é a principal empresa brasileira em Moçambique, que chegou em 2004 e teve 

licença de exploração de duas reservas de carvão de alta qualidade comercial a nível mundial”, na 

bacia do rio Zambeze, em Moatize, na província de Tete. Esta ideia é igualmente partilhada pela 

ActionAid (2015) ao afirmar que a Vale está presente em 27 países dos cinco continentes do 

globo e, em Moçambique detém 23.780 hectares para exploração de uma das maiores bacias 

carbonífera do mundo. Para viabilizar seus projetos de investimentos, a Vale Moçambique fez em 

2014 joint venture com a japonesa Mitsui, em cuja participação da empresa japonesa é de US$ 

763 milhões. A Vale emprega, de acordo com a fonte, 18 mil trabalhadores, sendo 87% 

moçambicanos e prevê produzir 22 milhões toneladas de carvão por ano, a partir de 2016. “Com 

investimento de US$ 1.7 bilhões de dólares a mina foi inaugurada em 2007 [...] e é a segunda 

maior mina de carvão ao céu aberto do mundo e o maior empreendimento da mineradora fora do 

Brasil” (ACTIONAID, 2015, p.3). A fonte prossegue apontando que a exportação do carvão de 

Moatize que iniciaram em 2011, tem contribuído para a consolidação do corredor logístico de 

Moçambique, sobretudo para a saída de mercadorias para o exterior através do Oceano Índico.  

Com o início da exportação de carvão, Moçambique passou a diversificar a pauta das suas 

exportações. De acordo com os dados do Instituto para Promoção de Exportações (IPEX) em 

2014, a exportação do carvão representou 13% do total das exportações moçambicanas. Os 

mesmos dados mostram que desde 2012, a Vale Moçambique tem-se posicionado em segundo 

lugar como maior empresa exportadora em Moçambique, depois da Mozal que exporta lingotes 

de alumínio. A exportação do carvão de Moatize é feita através do porto da Beira, um percurso na 

ferrovia de Sena de 575 km e com capacidade anual de dois milhões de toneladas e, 

recentemente, também, através do porto de Nacala.  

Gracia, Kato e Fontes (2012) e Schlesinger (2013) continuam apontando que as linhas 

férias são detidas pela Sociedade do Corredor Logístico Integrado de Nacala. Porém, a Vale está 

igualmente a realizar investimentos fenomenais, como, por exemplo, no complexo mina-porto 

com US$ 1.9 milhões para a expansão da mina de Moatize que inclui investimentos na logística 

no Corredor de Nacala. Estes investimentos visam duplicar a ferrovia para 912 km, ligando a 

mina ao porto de Nacala que passará a ter uma capacidade para exportar 18 milhões de toneladas 

por ano e ao final dos trabalhos o investimento total será de US$ 6.4 bilhões. O projeto do 

Corredor de Desenvolvimento de Nacala consiste em construção de linha ferroviária que ligará a 
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Mina de Carvão de Moatize à Baía de Nacala, onde foi construído porto marítimo de águas 

profundas, num valor de US$ 4.4 bilhões.  

Neste projeto de Nacala, evidenciou-se cada vez mais a política brasileira de aliciação, 

que consiste em empréstimos ou perdão de dívidas em troca de acesso ao mercado moçambicano. 

É assim que as obras de construção do Aeroporto Internacional de Nacala foram realizadas pela 

brasileira Odebrecht e que US$ 80 milhões num total de US$144 milhões foram financiados pelo 

Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a principal agência 

financeira brasileira.  

A Agência de Promoção de Exportações (APEX) confirma a relação de casualidade ou de 

interdependência entre a política externa brasileira de cooperação e os investimentos, ao 

afirmarem que “Nacala é o indutor da internacionalização do agronegócio brasileiro” (GRACIA, 

KATO e FONTES, 2012, p.27). Por dedução lógica, subentende-se que uma vez que 

Moçambique recebe ajuda, assistência técnica e financeira e os investimentos da Vale, da 

Odebrecht, da Andrade Gutierrez e Camargo Correa, o mercado moçambicano está aberto para 

materialização dos demais projetos no campo de agronegócio. Evidências deste argumento são 

explicitados pelos autores ao apontarem a produção de agro combustível em Moçambique para 

autoconsumo das ferrovias, a exploração de fosfato para a produção de fertilizantes, numa 

concessão de 28 anos, no distrito de Monapo, província de Nampula, num projeto de cerca de 

US$ 3 bilhões. Para, além disso, o que suporta a coerência lógica do posicionamento anterior, não 

são apenas evidências, mas a dificuldade de aceitar que um país pobre, tecnicamente frágil e sem 

tecnologia, mas detentor de recursos naturais e que recebe milhões de dólares em formas de 

doações, de linhas de créditos, perdão de dívida e assistência técnica poderá resistir às 

solicitações comerciais e de investimentos apresentadas pelo doador. É por isso que a cooperação 

como processo de coordenação de políticas que devem refletir interesses de dois ou mais Estados 

é movida por um tripé indissociável e que se confundem mutuamente, isto é, cooperação como 

processo de interajuda; investimentos diretos estrangeiros, com colocação de capitais de um país 

noutro para perseguir fins meramente econômicos e comércio, isto é, setor público, privado e 

capital financeiro internacional.  

Jackson e Sorensen (2007, p. 245) ajuda a perceber a lógica do argumento anterior ao 

apontam que “a economia internacional é uma arena de conflitos entre interesses nacionais 

opostos ao invés de uma arena de cooperação e ganho mútuo”. Não se pretende negar a 
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possibilidade de cooperação com ganhos mútuos equilibrados, mas sim, defender que tal fato só 

pode acontecer quando o peso econômico, político e, sobretudo técnico e tecnológico dos países 

que cooperaram permitir negociação equilibrada. Inoue e Vaz (2013) ajudam a refletir sobre este 

fato no seu artigo intitulado Brazil as `Southern donor´: beyond hierarchy and national interests 

in development cooperation, ao concluírem que contrariamente ao discurso oficial a assistência 

ao desenvolvimento do Brasil não está acima do modelo tradicional Ocidental e nem se difere do 

mesmo. A cooperação para o desenvolvimento do Brasil pretende alcançar vários fins, dos quais 

os autores destacam os interesses econômicos e políticos; ambição de ascensão ao assento na 

Organização das Nações Unidas (ONU) que é dependente do suporte dos países em via de 

desenvolvimento.  

Apesar desta realidade, não se pode negar a existência de relativo distanciamento do 

modelo neoliberal brasileiro com o dos veteranos doadores ocidentais. Os fatores de distinção são 

vários, desde políticos, sociais, culturais e econômicos. Por exemplo, no atual modelo brasileiro, 

aliás, que é também, dos demais países dos BRICS, os países receptores de ajuda recebem 

doações, linhas de crédito, investimentos, mesmo não cumprindo com os modelos políticos e 

econômicos (democráticos, liberais, não ditatoriais) do país doador. Ou ainda, não é o chamado 

bom ambiente de negócio em função dos parâmetros do Doing Business, do Banco Mundial que 

motiva o investimento da maioria dos países dos BRICS.  

Não é prática do Brasil em particular, e dos BRICS em geral, apontar e obrigar o 

direcionamento das doações e ajudas financeiras nos setores do seu interesse, ou seja, os países 

receptores têm a liberdade de escolher esses setores de acordo com os seus planos sociais e 

econômicos. Inoue e Vaz (2013) corroborando na explicitação do modelo brasileiro de 

cooperação, afirmam que oficialmente Brasil não se assume como novo doador ou doador 

emergente, por que sua relação com os países beneficiários é horizontal e não é vertical. Não 

obstante os resultados dos relatórios do Banco Mundial e da Corporação Financeira Internacional 

(IFC – sigla em inglês) – Doing Business, apontarem mau ambiente de negócio em África no 

geral, o Brasil e os demais países dos BRICS em geral, encontram o mercado africano como um 

dos centros dos seus negócios. Por exemplo, no relatório do BM e IFC de 2014, Moçambique foi 

negativamente cotado em vários indicadores, com destaque para obtenção de energia, que está 

acima apenas de Madagáscar e Malaui. Os dois únicos indicadores que Moçambique é 
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competitivo são proteção de investimentos e abertura de empresa com 49 e 96 pontos, 

respetivamente.  

Outro fator apontado por Gracia, Kato e Fontes (2012, p.14) citando o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e Banco Mundial (BM) (2011), sobre o diferencial dos 

novos doadores com os tradicionais doadores, sobretudo os países da OCDE, é disponibilizar 

ajudas ou não reembolsáveis ou sem juros. De fato, olhando para os dados da Direção Nacional 

do Tesouro (DNT), sobre as linhas de créditos concedidos a Moçambique entre 2000 a 2015, 

pelos países dos BRICS (com exceção da África do Sul) é fácil confirmar a visão do IPEA e do 

BM. Brasil, por exemplo, concedeu a Moçambique linha de crédito no valor de US$ 80 milhões e 

Moçambique reembolsou igual valor. O mesmo é visível nas linhas de crédito de 2013.  

Mas como explicar a concessão das linhas de créditos sem juros? O que Brasil ganha 

nesse modelo? O posicionamento desta tese é de que as linhas de crédito sem juros, perdão da 

dívida entre outras benesses, são veículos para o Brasil obter vantagens econômicas e políticos. 

Porém, para Gracia, Kato e Fontes (2012) não existe uma vinculação condicional ou de 

interdependência entre investimentos e doações. Para estes autores, por mais que haja tal 

vinculação casual, ela é marginal. Realmente, mas mapeando o fluxo de capitais brasileiros em 

Moçambique na modalidade de ajuda externa, vê-se que onde fluem mais doações, estão 

largamente presentes também, as empresas do gigante latino-americano. Lundin (2014), por 

exemplo, mostra que a efervescência das doações brasileiras coincide com a entrada dos 

megaprojetos deste país. Gigantescas linhas de crédito, diversificados e volumosos programas de 

formação de estudantes e funcionários da administração pública moçambicana, recorrentes visitas 

de altos diplomatas brasileiros, entre outras formas de cooperação, ocorrem em paralelo com 

megainvestimentos brasileiros em Moçambique. No campo da formação acadêmica e 

profissionalização dos funcionários e agentes da administração pública moçambicana verifica-se 

nos últimos anos maior dinamismo. Gracia, Kato e Fontes (2014, p.28), por exemplo, indicam “a 

concessão de 100 a 120 bolsas de estudos” através do Programa Estudante Convênio Graduação 

(PEC-G) e Programa Estudante Convênio Pós-Graduação (PEC-PG), implementados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) e do CNPq. Os autores 

prosseguem mostrando que a FIOCRUZ, o SENAI, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 

EMBRAPA, Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e as demais instituições e 

universidades brasileiras, estão intimamente ligadas à formação e profissionalização de 
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moçambicanos. Embora não dá para tomar isto como evidência de relação de casualidade entre a 

ajuda e investimentos, considerando o passado histórico que barrava a dinâmica das relações 

entre os dois países, mas é uma das hipóteses a não esmorecer. Para, além disso, o financiamento, 

por exemplo, da fábrica de medicamentos (Sociedade Moçambicana de Medicamentos) em 80% 

pela Vale Moçambique, pode ser uma das estratégias para ver viabilizados os projetos 

econômicos brasileiros em Moçambique. Adicionalmente, é prática do Brasil, através das suas 

agências de cooperação internacional, como BNDES e ABC, EMBRAPA canalizar fundos de 

cooperação via suas multinacionais. Mais ainda, algumas dessas empresas fazem parte das 

agências de cooperação brasileira.  

Fazem parte das agências de cooperação internacional brasileira, também, a Agência de 

Promoção das Exportações (APEX) e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

(MDIC). Estas instituições são apontadas por Gracia, Kato e Fontes (2012) como as que 

dinamizam e intensificar as incursões comerciais e de investimentos do Brasil em Moçambique. 

A realização de feiras comerciais, de negócios e encontro de missões empresariais dos dois países 

faz parte das atividades levadas a cabos pela APEX e MDIC. Em 2009, por exemplo, e de acordo 

com a fonte, ouve um encontro de 93 empresas do Brasil, Angola e Moçambique, o que resultou 

em investimentos de US$ 115.2 milhões em negócios. Já em 2011, também com a participação 

da África do Sul, “[...] 53 empresas estiveram presentes, tendo gerado um volume de negócio de 

US$ 19 milhões para Moçambique, US$ 51 milhões para Angola e US$ 52 milhões para África 

do Sul” (GRACIA, KATO e FONTES, 2012, p.13). 

Outro fator que tende a aproximar Brasil aos tradicionais doadores e investidores 

ocidentais, é o seu enfoque cooperativo ou joint venture com empresas ou governos dos países 

ocidentais em Moçambique. Brasil à semelhança da África do Sul e contrariamente à China, a 

Índia e a Rússia tende a implementar os seus projetos de cooperação de forma bilateral e 

multilateral. Gracia, Kato e Fontes (2012, p.14) destacam, por exemplo, a cooperação do Brasil 

com os Estados Unidos da América (EUA) nas áreas de saúde, combate de HIV e malária. 

Apontam ainda a colaboração entre os dois países, na iniciativa de fortalecimento institucional 

em pesquisa agronômica através da EMBRAPA e da Agência dos Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional (USAID). É igualmente conhecido o projeto ProSavana, entre 

Brasil e a Agência Japonesa para Cooperação Internacional (JICA) e a exploração do carvão de 

Moatize, entre a brasileira Vale e a japonesa Mitsui. Não existe nada de alarmante nesta 
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colaboração dual e/ou tripartida entre o Brasil e os demais países ocidentais e organismos 

internacionais. Porém, o que é importante analisar e que tem sido negligenciado por vários 

autores é a convivência dos diferentes modelos e objetivos nessa nova arquitetura de cooperação. 

A defesa brasileira de cooperação horizontal e de solidariedade terceiro mundista e/ou parceiros 

de desenvolvimento que se distancia do paradigma neoliberal ocidental, carece de profunda 

investigação com vista a perceber o grau de resistência e persistência do modelo e objetivo 

brasileiros de cooperação. Assim, a pergunta que se coloca é como é que se efetiva a “bondade 

brasileira” nos projetos duais e trilaterais considerando os modelos e os objetivos de cooperação 

diferenciada? Este estudo, à semelhança de Fingermann (2014) notou que os estudos 

especializados sobre a cooperação internacional ainda não exploram com maior profundidade 

esta questão. Não se trata de defender a ausência da possibilidade de convivência entre os 

diferentes modelos (velho – ocidental e novo – emergentes) e objetivos de cooperação, mas sim, 

procurar compreender o grau de sobrevivência de cada um deles e para o caso específico deste 

estudo, da “bondade brasileira” em relação a Moçambique. Natalia Noschese Fingermann na sua 

tese de doutoramento intitulada “A Cooperação Trilateral Brasil em Moçambique. Um Estudo de 

Caso Comparado: O ProALIMENTOS e ProSAVANA” se preocupou em estudar esta situação. E 

cita como estudos pioneiros os trabalhos de Abdenur (2007; 2013), McEwan e Mawdsley (2012) 

e Ayllón (2013). Na sua tese, a autora (Fingermann) mostra que os atuais arranjos da cooperação 

internacional procuram unir modelos opostos como a cooperação Norte-Sul (tradicional) cujos 

mentores são os países membros do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (CAD) e da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e os organicismos 

internacionais e a cooperação Sul-Sul e os emergentes, representada, principalmente pelos países 

dos BRICS. Na mesma tese se percebe que a autora está preocupada com ganhos mútuos 

tomando o Brasil como centro de análise, o que é bem diferente deste estudo que se preocupa 

com os ganhos do país recipiente ou domiciliário dos projetos, que neste caso é Moçambique. Os 

resultados do estudo Fingermann (2014) apontam para o caso do Projeto de Apoio Técnico aos 

Programas de Nutrição e Segurança Alimentar (ProALIMENTOS) a existência de ganhos em 

complementaridade e troca de conhecimentos para as três contrapartes. No entanto, deplora a 

sobreposição das práticas Norte-Sul de cooperação para o desenvolvimento internacional sobre as 

práticas Sul-Sul. Este fato faz deduzir a ideia de que o país domiciliário dos projetos acaba 

ficando afetado negativamente por essa sobreposição, ou seja, a dominância do velho modelo de 



172 

 

cooperação internacional sobre o novo modelo das economias emergentes do Sul. A autora 

identifica os conflitos geracionais dos modelos a partir do projeto ProSAVANA e lamenta a 

ausência de ganhos mútuos devido aos problemas de coordenação interna e externa. 

Como se pode notar as preocupações de Fingermann (2014) assim como dos demais 

autores, por ela citados (De Lima, 2005; Cepaluni, 2007; Saraiva, 2010; Ribeiro, 2010) incidem 

sobre o porquê do protagonismo da cooperação Sul-Sul? A autora cita outros autores (Chichava 

et al., 2013; Rowlands, 2008 e Manning, 2006) que estão preocupados em identificar as 

diferenças entre a cooperação brasileira e a dos demais doadores emergentes perante os veteranos 

doadores. Estas não são as preocupações do momento nesta tese, uma vez que o interesse desta 

tese é perceber o grau de sobrevivência dos objetivos brasileiros de cooperação horizontal, de 

transformação de laços de amizades em progresso econômico e social. Ou ainda de que forma a 

política externa brasileira que defende cooperação com benefícios mútuos no contexto das 

alianças terceiro mundista, de solidariedade, de parceiros de desenvolvimento baseada no 

humanismo construtivista da “dívida histórica com a África” sobrevive nos projetos que 

implementa juntamente com as agências e/ou os governos dos países ocidentais cujo enfoque é de 

dominação neoliberal gerando dependência? 

A partir das análises acima apresentados é aceitável afirmar que Brasil exibe um padrão 

de comportamento misto. Por um lado, materializa sua defesa de cooperação para 

desenvolvimento, no contexto da solidariedade terceiro mundista, mas por outro lado, exibe o 

paradigma neoliberal de expropriação e geração da nova dependência de trajetória de 

Moçambique.  

Os atores políticos brasileiros constituem o veículo da propaganda brasileira lulista de 

“para cada problema africano, há uma solução brasileira”. É assim que a entrada dos 

megaprojetos brasileiros em Moçambique, fez acreditar, uma parte da população que todos os 

seus problemas seriam resolvidos. Não são apenas as populações de locais de exploração de 

recursos que ficaram assombradas pela propaganda brasileira, mas também, a sociedade 

moçambicana ficou expectada, pois, “acreditava no desenvolvimento de um setor estratégico que 

iria dinamizar a economia e as receitas do Estado” (GRACIA, KATO e FONTES, 2012, p.27). 

Os autores continuam indicando que o processo de geração e gestão de expectativas criadas 

durante o período de concepção e negociação dos investimentos têm sido uma tremenda desilusão 

das populações e do governo. Este fato induz uma ideia de um padrão de comportamento 
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diferenciado do mesmo Brasil. Um Brasil parceiro para o desenvolvimento, no contexto da 

cooperação solidária, sob ponto de vista de assistência técnica e financeira. Mas também, um 

verdadeiro ator da réplica do modelo neoliberal de dominação e geração de dependência através 

das suas multinacionais e alguns projetos de investimentos, como é o caso de ProSAVANA.  

Este fato explicita que o Brasil de cooperação em termos de ajuda, assistência técnica e 

financeira é diferente do Brasil investidor. Corroboram com esta posição Clements e Fernandes 

(2013 apud Fingermann, 2014) ao citarem o projeto ProSAVANA como exemplo da postura 

brasileira de colonização ou ao menos de dominação para gerar dependência. O objetivo desta 

dominação é usurpar as terras dos camponeses moçambicanos, uma vez que o mundo atual 

assinala a escassez tremenda de terras cultiváveis.  

É no auge da ilação anterior do Brasil dualista, que o projeto brasileiro (Embrapa e ABC) 

em joint venture com a Agência Japonesa para a Cooperação Internacional (JICA) e o governo 

Moçambicano (Instituto de Investigação Agrária de Moçambique – IIAM) – ProSavana, é objeto 

de debates inconclusivos, tanto a nível acadêmico, político, econômico. É igualmente um projeto 

que tem alarmado as associações de camponeses, como, União Nacional dos Camponeses 

(UNAC), Associação Rural de Ajuda Mútua (ARAM) e a sociedade civil em geral. O projeto tem 

aterrorizado os camponeses, pois, se por um lado, receiam a usurpação das suas terras e por 

outros não acreditam nas promessas que são apresentadas como futuros benefícios.  

Os camponeses estão informados sobre a tendência e os problemas advenientes dos 

investimentos nos dias atuais e por isso, sentem-se acovardados pela entrada do projeto 

ProSAVANA. Pese embora se trate de um projeto ambicioso, não apenas a medir pelas elevadas 

somas de dólares envolvidas, mas, sobretudo, pela sua propaganda que gera expectativas que 

acabam incutindo a ideia de que a fome Moçambique acabou. Como indica Milani (2014, p.116) 

citando a FAO, Brasil conseguiu diminuir de 11% em 1990 pessoas subnutridas para 6% em 

2008. É este excelente desempenho do Brasil através da implementação de políticas bem-

sucedidas que o levou a ser declarado em 2014, pela Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO) país livre de fome.  

O gigante latino-americano conseguiu tirar 82.1% de pessoas que eram subalimentadas. 

Outro fator indutor de expectativas é o enfoque do projeto em fortalecimento do ambiente e 

capacidade institucional de Moçambique e em particular dos camponeses, o que faz entender que 

mesmo após os 20 anos do projeto, o know-how terá já sido adquirido e os camponeses terem 
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autonomia produtiva. Como aponta De Morais (2014, p.65) “as razões que explicam a relevância 

deste projeto, quer seja em nível dos investidores, assim como, do Governo moçambicano são o 

entendimento de que Moçambique é constrangido por dois problemas para gerar a segurança 

alimentar”, nomeadamente: tecnologia e investimento. 

Os preparativos do projeto na área de agricultura iniciaram em 2009 e abrange as 

províncias moçambicanas de Niassa, Nampula e Zambézia, no largo comumente conhecido por 

Corredor de Nacala. De acordo com JICA (2011 apud Schlesinger, 2013, p.17) e Gracia, Kato e 

Fontes (2012, p.31) o foco do programa é “o desenvolvimento agrícola, rural e regional de forma 

competitiva e com responsabilidade sócio ambiental promovendo a segurança alimentar em 

Moçambique e o estabelecimento de um sistema produtivo orientado para o mercado”. Segundo 

as mesmas fontes o projeto é composto por três componentes, nomeadamente: Projeto de 

Investigação (ProSavana-PI), Plano Diretor (ProSavana-PD) e Projeto de Extensão (ProSavana-

PE), que tem por objetivo a implementação de projetos produtivos pilotos no âmbito da 

agricultura familiar e comercial. A fonte aponta que o ProSavana-PI iniciou em 2011, e tem 

duração de cinco anos e a sua finalidade é a melhoria da capacidade de pesquisa e transferência 

de tecnologia para o desenvolvimento agrícola no Corredor de Nacala. A entidade que vai 

absorvedor as técnicas e tecnologias em Moçambique, para além dos camponeses, é o Instituto de 

Investigação Agrária de Moçambique.  

Por sua vez, Emprapa (2011 apud Schlesinger, 2013, p.18) aponta que “serão aplicados 

para o projeto de investigação US$ 14.68 milhões, dos quais US$ 6.19 milhões (42.1%) foram 

financiados pela ABC e os restantes US$ 6.43 milhões (43.8%) e US$ 2.07 milhões (14.1%)” e 

estes valores, serão financiados pela Embrapa e governo de Moçambique, respetivamente, em 

horas técnicas e outros custeios. De acordo com Fingermann (2014, p.127) o valor global a ser 

investido no projeto ProSAVANA é de cerca de US$ 36.2 milhões. 

Já o ProSavana-PD, cuja finalidade é elaboração de um plano diretor abrangente de 

desenvolvimento agrícola para o Corredor de Nacala54, constitui a segunda fase do projeto. Em 

termos de atividades a serem realizadas, a fonte aponta o zoneamento ambiental e 

socioeconômico, análises da vulnerabilidade sócio ambiental mapeamento do uso do solo e 

                                                 
54Os distritos por cada uma das três províncias a serem abrangidas são: província de Nampula, distritos de: Monapo, 

Meconta, Muecate, Mogovolas, Nampula, Murrupula, Mecuburi, Ribáué, Lalau e Malema. Distritos da província 

de Niassa: Lichinga, N´Gauma, Mandimba, Cuamba, Sanga, Majune e Mecanhelas. E finalmente na província da 

Zambézia, os distritos são: Gurué e Alto Molocue. 
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cobertura e descriminação da escala de produção em empresarial, média escala e familiar e 

pequena escala. O autor destaca como culturas a serem produzidas, o milho, a mandioca, o 

amendoim, os legumes, o gergelim, o feijão, o arroz, a cebola, o alho, a soja, o sorgo, a batata, o 

chá, o tabaco e revitalização da indústria de caju, de algodão e avícola55. Uma nota importante do 

PD para além dos detalhes sobre a distribuição das culturas em zonas de produção e finalidade é a 

indicação da estratégia de encadeamento doméstico produtivo. Isto é, a possibilidade de geração 

de uma cadeia de valores, através do fornecimento por empresas nacionais ou estrangeiras de 

insumos, máquinas, infraestruturas e geração de canais de comercialização e consumidores.  

Apesar de Sérgio Schlesinger (2013) apontar esta possibilidade de geração do 

encadeamento doméstico produtivo, o que o PD chama de geração de conglomerados, há que 

intensificar estes debates, considerando que a política brasileira, por exemplo, de investimento é 

mais favorável às suas empresas. Por exemplo, através da Vale Moçambique, mais três gigantes 

brasileiras entraram no mercado moçambicano, nomeadamente: a Odebrecht, Camargo Corrêa e 

Andrade Gutierrez. É sabido que é prática da maioria dos países dos BRICS em obras de grande 

engenharia e/ou em investimentos de avultados recorrer ao seu mercado interno para obter 

equipamentos, maquinarias, mão-de-obra entre outros insumos necessários. Olhando para os 

critérios de seleção das empresas concorrentes em 2012 e que já foram selecionadas, é fácil 

perceber que apesar de algumas serem moçambicanas, a capacidade e experiência produtiva vai 

lhes obrigar a fazer joint venture com empresas, brasileiras, japonesas e outras. Este 

posicionamento se ancora nas limitações domésticas sob ponto de vista de soft e hard power para 

viabilizar projetos de grande envergadura. Aliás, é pratica da maioria das frágeis empresas 

moçambicanas, se preocuparem em ganhar concursos, mas no momento da implementação dos 

projetos sempre recorrem a joint venture com empresas estrangeiras ou estas executam os 

projetos na totalidade ficando os empresários descapitalizados moçambicanos acionistas por 

assinatura. Isto não é um mal, mas o problema é que a prática é perene, elas nunca aprendem e 

nem adquirem tecnologia e técnicos especializados para serem autossuficientes.  

A observação acima apresentada é igualmente partilhada por Schlesinger (2013) ao 

apontar que mais de 100 brasileiros de Mato Grosso visitaram Moçambique e o Ministro de 

Agricultura de Moçambique (José Pacheco), reconhece a alta experiência destes. De acordo com 

                                                 
55Cf. Schlesinger (2013, p.20 a 21) sobre a distribuição dos locais de produção e a finalidade da produção, assim 

como, sobre as técnicas de produção e a cadeia de valor a ser gerada. 
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o autor, Pacheco, indica que “os agricultores brasileiros têm experiência acumulada que é muito 

bem-vinda” (SCHLESINGER, 2013, p.34). Paradoxalmente, apesar de o ministro moçambicano 

reconhecer a experiência dos agricultores brasileiros, defende que 90% de mão-de-obra deve ser 

moçambicana. Paradoxalmente no sentido de que não se compreende em que áreas produtivas 

estarão essas 90% de mão-de-obra moçambicana. Não obstante o fato de o ministro da agricultura 

considerar que 90% da mão-de-obra será moçambicana. Fingermann (2014, p.109) aponta a que 

“60% dos cooperantes fixos da ABC estão em Moçambique no setor agrícola”. A distribuição de 

tarefas por estes cooperantes apontadas pela autora mostra que um é analista de projetos dos 

escritórios da ABC em Moçambique e responsável por coordenar os três projetos agrícolas 

tripartidas; dois consultores técnicos do Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), responsável por executar o PRONAE e um consultor responsável por executar o projeto 

ProSAVANA-PI em Lichinga. Para além dos dois funcionários da EMBRAPA que estão nos 

escritórios de Maputo com funções de coordenação e implementação. 

Esta e mais arquiteturas criadas pelo Brasil para coordenar e implementar seus projetos, 

acompanhada pela expropriação das terras dos camponeses e colocar estes como mão-de-obra 

barata tem sido um dos divisores de debates. De fato, muitos estudos já foram desenvolvidos e 

acusam o governo brasileiro de junto aos seus amigos japoneses pretender usurpar terras aos 

camponeses. Fingermann (2014), por exemplo, faz referência de estudos com as de Funada-

Classen (2013), Nogueira e Ollinaho (2013), Clements e Fernandes (2012) que usando deferentes 

formas de análise são unânimes em acreditar que se trata de um projeto para açambarcar terras e 

produzir comida para o seu próprio benefício e não do povo moçambicano. 

Este é igualmente o entendimento manifestado pela sociedade civil e as associações de 

camponeses que se ressentem da expropriação das terras, é a questão das áreas produtivas nas 

quais se distribuem os moçambicanos. No parágrafo seguinte será retomada a questão de baixa 

qualificação, mas por enquanto preciso entrar ao debate com Fingermann (2014) que não acredita 

na existência de uma estratégia deliberada do governo brasileiro para usurpar terras dos 

camponeses nas zonas de implementação do ProSAVANA.  O argumento da autora é de que a 

maioria dos estudos que aponta o sentido de açambarcamento não apresenta evidências. A partir 

do Plano Diretor do projeto ProSAVANA, a autora acredita no possível desenvolvimento da 

região e no empoderamento das comunidades locais. Refuta a posição de Funada-Classen (2013a) 

e De Morais (2014) da existência de conflitos de terra nos locais de implementação do projeto. E 
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ainda fala da mitologia em redor do ProSAVANA: i) de que é uma réplica do PRODECER; ii) 

almeja usurpar terras, e; iii) cria conflitos entre agronegócios e pequenos produtores. 

Embora respeitáveis os argumentos da autora, a verdade é que as multinacionais e demais 

investidores estrangeiros e nacionais nos diversos setores demandam a terra e em Moçambique 

usurpam. Se existe fundo para compensação e/ou indemnização das populações esses valores 

acabam caindo na nomenclatura moçambicana corrupta. A autora ao mostrar que foi preciso 

organizar esferas participativas após críticas da sociedade civil e está acreditando nos conflitos 

em torno do projeto. Por que esferas participativas se o projeto não tem objetivos obscuros para 

além do que preconiza? A autora não acredita que num contexto como o moçambicano e outros 

nos países do Terceiro Mundo nos quais a pauperização das comunidades através de 

investimentos externos é uma realidade, a falta de participação das populações alvos podia gerar 

tais especulações? Que imagem ela espera dos projetos brasileiros em Moçambique após as 

atrocidades da Vale em Cateme? Considerando a existência de mais de 100 produtores de Moto 

Grosso e que são considerados mais qualificados, o que se espera em termos de posição e 

remuneração dos trabalhadores moçambicanos sem formação e experiência em agricultura 

mecanizada? 

Mas para o caso específico do ProSAVANA, o que explica os alaridos pela usurpação da 

terra? De Morais (2014, p.69) indica que “todo o processo de concepção e inspeção foi 

caracterizado por falta total de transparências, sobretudo na explicação das comunidades 

abrangidas no que se refere ao seu futuro em vista à implementação do mesmo”. Por exemplo, o 

autor aponta que numa das reuniões organizada em Maputo na qual participaram pesquisadores e 

associações de camponeses, o representante da Fundação Getúlio Vargas (FGV) projetos e do 

Governo moçambicano não responderam com clareza a pergunta sobre se haverá remoções e 

reassentamento ao longo do corredor do projeto.  De acordo com o autor, o representante da FGV 

projetos de forma categórica afirmou que “[...] nenhum reassentamento estava nos planos do 

ProSAVANA”. E o representante do Governo de Moçambique afirmou não saber e apontou “[...] 

nós queremos o mínimo de conflitos [...] mas não quer dizer que não possa haver conflitos”. É 

assim que, De Morais (2014, p.69) reconhecendo os problemas que distanciam os 

implementadores com as comunidades locais, a sociedade civil e os pesquisadores em geral, 

defende a “falta de metodologia participativa na elaboração do programa, fraco envolvimento do 

governo moçambicano na formulação do plano diretor e centralidade dos interesses de atores 
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privados estrangeiros na formulação operacionalização e autofiscalização do programa”, como 

fatores que minaram todo o processo. Assim, sociedade civil e alguns críticos e pesquisadores e 

os próprios camponeses ficaram afligidos pelo futuro dos camponeses. Mais ainda, o autor aponta 

que o programa foi basicamente elaborado em função dos interesses capitalistas dos privados 

estrangeiros implementadores. Deste modo, para o autor, o problema não é a presença do capital 

financeiro privado nos locais de implementação, mas a centralidade dos programas e do processo 

decisório, o que faz com que se tenha uma ideia de que a ajuda externa está “contribuindo para 

financiar esquemas liberais de investimentos” (DE MORAIS, 2014, p.70). 

Retomando a questão da baixa qualificação dos moçambicanos é preciso aclarar que este 

tem sido o principal trunfo das várias empresas estrangeiras, para recorrer ao seu mercado ou 

ainda para gerar tratamento salarial diferenciado. As consequências advenientes do tratamento 

diferenciado e, sobretudo do fato de os moçambicanos serem aqueles que realizam trabalhos de 

menor qualificação são várias. Todavia, convém não necessariamente apontar o problema da 

crise de subconsumo como apontaria Rosa Luxemburgo, dado que a dificuldade de consumo 

interno é uma vantagem para os objetivos exportadores do projeto. Mas sim, ressaltar a 

incapacidade de os produtores ou as comunidades locais continuarem desnutridas devido à 

incapacidade financeira de consumir o que eles mesmo produzem – como apontaria Marx. Esta 

colocação, se assegura no fato de este ser um projeto meramente comercial e que irá procurar 

viabilizar os investimentos realizados. E por via disso mesmo, e, sobretudo no contexto 

neoliberal, que afirma que não haverá produto gratuito e muito menos a autossuficiência 

alimentar das comunidades locais. Para as famílias dinamizarem ou mecanizarem a sua precária 

agricultura de subsistência será preciso investimentos que sua condição salário não será capaz de 

cobrir. Aliás, Schlesinger (2013, p.36) citando organizações da sociedade civil e as associações 

de camponeses deploram a vinda de agricultores brasileiros dado que estes “estão transformando 

os camponeses moçambicanos em seus empregados trabalhadores rurais”. Aplicando o 

pensamento de Marx, citado por Mészáros (1981), dir-se-ia que os camponeses moçambicanos 

(trabalhadores) produzem maravilhas para os ricos, mas estes produzem a desnudes para os 

trabalhadores. Não dá para negar as consequências nefastas do projeto, não que ele não vá gerar 

benefícios para o crescimento da economia moçambicana, mas como se sabe, tais benefícios não 

afetam o desenvolvimento social das populações. Este não é apenas um problema dos 

investidores, mas também, da estrutura econômica de Moçambique. Os investidores ao optar pelo 
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tratamento salarial diferenciado e colocando em muitos casos, os moçambicanos em locais que 

não permite o crescimento profissional, estão contribuindo para a pauperização dos mesmos. 

Como tem sido defendida nesta tese, a presença Japan International Cooperation Agency (JICA) 

no projeto, uma agência do país ocidental no contexto da experiência de exploração imperialista 

imprimida pelos países do Norte tende a precipitar inferências colonialistas e de pauperização. 

Mas não são apenas inferências desinteressadas, mas baseadas na experiência do passado e 

atualmente no contexto neoliberal. A pergunta que fica ao ar é será que a autora não acredita no 

imperialismo brasileiro? Ou por outras, ela considera o Brasil distante do projeto neoliberal? 

Relativamente as mitologias do ProSAVANA, a autora ao usar este termo faz subentender 

que não se trata de fatos reais. Porém, ela mesmo afirma que Lula e o Taro Aso ao pensarem na 

formalização da parceria do desenvolvimento da Savana africana, estavam confiantes na 

experiência adquirida na implementação do Programa de Cooperação Nipo-Brasileiro para o 

Desenvolvimento dos Cerrados (PRODECER). Não se pretende dizer que isso terá implicações 

negativas, mas sim, está se dizendo que a implementação do PRODECER teve experiências boas 

e negativas, não estando descriminado o que será usado como trunfo em Moçambique, 

considerando a atual propensão às práticas neoliberais que incluem usurpação da terra, como está 

fazendo a Vale em Tete. Mesmo no projeto ProSAVANA quando a autora afirma a falta de 

estratégia clara por parte do Ministério das Relações Exteriores brasileiro e da Agência Brasileira 

de Cooperação (ABC) no âmbito da Cooperação Trilateral, está em outras palavras, a admitir que 

essa nebulosidade pode gerar mal-entendidos e que à partida geram os conflitos de terra. A terra é 

o único bem econômico que toda gente tem em Moçambique independentemente da sua condição 

econômica. Pois através dos direitos consuetudinários as pessoas detêm o direito tradicional de 

uso e aproveitamento, mesmo que tal fato não seja ainda oficial, ou seja, sem documento estatal. 

É por isso que uma das coisas que as pessoas protegem é a terra, pois é dela que brotam todas as 

possibilidades de sobrevivência.  

Em paralelo com o projeto ProSAVANA está igualmente o Projeto de Apoio Técnico aos 

Programas de Nutrição e Segurança Alimentar (ProALIMENTOS) que está sendo implementado 

em Moçambique de forma trilateral assinado entre ABC e USAID-Brasil e Ministério da 

Agricultura de Moçambique (MINAG), cujo Memorando foi assinado em 2010. De acordo com 

Fingermann (2014, p.112) o projeto ProALIMENTOS “teve um prazo de 3 anos, isto é 2011 e 

2014, com um fundo de US$ 2.4 milhões, cujo objetivo é fortalecer as capacidades estratégicas 
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de produção e distribuição de hortícolas no cinturão verde (distritos de Moamba e Boane) de 

Maputo”. Os beneficiários diretos deste programa são as famílias de pequenos produtores 

agrícolas da região. A fonte aponta como instituições executoras a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), por parte do ABC, a Universidade da Flórida (UF) nos 

EUA e a subcontratada Universidade Estadual de Michigan (MSU) pela UF, por parte da 

USAID-Brasil e o Instituto de Investigação Agrária de Moçambique (IIAM) do MINAG. Embora 

cada uma destas instituições e agências tenha responsabilidade e cota percentual de fundos a eles 

alocados, a autora indica que a USAID-Brasil firmou acordos com as demais instituições de 

modo a satisfazer os interesses do governo norte-americano. Este fato obriga a retomar o debate 

da sobrevivência da política brasileira de cooperação solidária.  

É neste projeto ProALIMENTOS que a autora afirma ter havido confusão do consultor do 

Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), pela EMBRAPA que pensava que 

ela estava representando a FGV Projetos e, por isso, fez uma reserva no hotel para ela em 

Lichinga, capital da província nortenha de Niassa. Se mesmo dentro das pessoas com as quais 

trabalhava diretamente havia esses mal-entendidos, por que não admite a possibilidade de ela ser 

confundida igualmente por Funada-Classen (2013a) que manifestou esta confusão num dos seus 

artigos dos quais Fingermann faz uma crítica serrada? E o que os leitores podem esperar em 

termos de imparcialidade das conclusões de Fingermann considerando seu envolvimento quase 

que intenso? 

No entendimento desta tese, Fingermann (2014) não entende os contornos sociais de uma 

família perder essa terra em Moçambique, seja a favor dos investidores estrangeiros quanto pelos 

nacionais. Sobretudo porque como a autora aponta as organizações da sociedade civil, os 

camponeses e demais populares, receberam informação via noticiário de que 14 milhões de 

hectares seriam usados para a implementação do ProSAVANA. É uma extensão muito maior que 

afeta tantas famílias e as experiências que as comunidades e os pesquisadores e a sociedade civil 

vão passando e/ou vivenciando com os investidores leva, às vezes, ao pensamento de que sempre 

que se fala de investimentos, está se falando de expropriação da terra. E não é para desprezar 

estas deduções lógicas, pois parte de experiências e fatos empíricos. E mesmo no projeto 

ProSAVANA os pequenos produtores familiares vão perder suas terras em troca de locais com 

condições péssimas. A este respeito, Muianga (2015) afirma que os investimentos diretos em 

Moçambique ocorrem com maior perda de terra pelos camponeses. A título de exemplo, o autor 
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afirma que entre 2004 a 2013 foram assinados 69 acordos de aquisição de terra e tendo sido 

alocado uma área de 2.6 milhões de hectares (ha) para produção de biocombustíveis, produção 

florestal, exploração mineira e produção industrial e de alimentos.   

Assim, apesar de plausíveis os argumentos de Fingermann (2014) e ter feito uma 

excelente tese, ela peca por inferir conclusões gerais a partir dos projetos por ela estudados. 

Adicionalmente, ela está se colocando como advogada do projeto ProSAVANA e não 

pesquisadora imparcial. Pesa embora reconhecendo as conclusões inferidas no estudo do projeto 

ProALIMENTOS. 

O relato da entrevista realizada pela Fingermann (2014) a um dos funcionários da 

USAID-Moçambique, mostra a existência de uma clara desigualdade institucional entre a USAID 

e a ABC em termos de investimentos realizados. Mais ainda, enquanto os escritórios da USAID-

Moçambique contam com uma formidável equipa técnica com larga experiência em 

Moçambique, a ABC apenas só tem quatro representantes. Igualmente a autora aponta problemas 

associados à assimetria de informação entre as principais instituições implementadores e limitada 

participação das agências executoras norte-americanas na elaboração dos projetos. Igualmente, a 

autora aponta as diferenças nas modalidades de repasses financeiros às instituições executoras, 

sendo descentralizado o modelo da USAID que delega a responsabilidade de gestão dos fundos a 

UF-MSU, sem, no entanto, interferir no processo de administração e centralizado para o caso da 

ABC que planeja cada uma das missões. Todas as despesas da ABC são efetivadas, sobretudo via 

PNUD e isso requere um alto nível de planejamento o que gera inflexibilidade e lentidão no agir. 

Isto é, a falta de autonomia financeira, gera restrições nos repasses para as atividades dos técnicos 

da ABC. Mas os conflitos não se restringem apenas entre as agências estrangeiras, mas também, 

ocorre entre estas e as nacionais. Por exemplo, Fingermann (2014) aponta a contenda entre o 

pessoal do IIAM e o da USAID sobre a testagem de fertilizantes. Enquanto o pessoal do IIAM 

defendia fertilizantes industriais importado da África do Sul, o pessoal da USAID apontava a 

compostagem totalmente orgânica.  

Da disputa sobre fertilizantes entre os técnicos da IIAM e da USAID, a autora conclui 

tratar-se de um problema de dependência dos moçambicanos ao mercado sul-africano. E ainda 

associa isto ao imaginário social imbricada dos moçambicanos. Trata-se de conclusão 

generalizada a partir de um estudo específico que neste caso é o ProALIMENTO. A dependência 

de Moçambique ao mercado sul-africano é um fato real, mas não se pode dizer que o imaginário 
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social dos moçambicanos está imbricado. Igualmente a autora deplora os baixos salários pagos 

aos técnicos do IIAM e que lhes faz a estarem preocupados pelo prolongamento ou criação de 

novos projetos para manter a sua renda mensal. Este fato faz induzir no contexto da endêmica 

corrupção em Moçambique, que a alegação de uso de fertilizantes industriais importados na 

África do Sul como forma de ganhar dividendos através importação desses produtos. 

Estas e outros problemas e conflitos entre as agências parceiras tem sido um dos fatores 

que concorrem para o fracasso dos projetos em Moçambique, para já não falar das precárias 

condições que oferecem às populações locais. Enquanto esta tese olha isto como um problema da 

incapacidade brasileira para impor a sua vontade nos projetos que implementa com agências de 

países ocidentais, como é o caso dos EUA, Fingermaan (2014, p.117) afirma trata-se de 

problemas do processo inicial de aprendizagem em plena construção sem pré-condições sobre a 

melhor forma de atuação. A autora corrobora como o posicionamento anterior desta tese, ao 

afirmar que “o próprio projeto [...] outra fragilidade que demonstra a falta de horizontalidade da 

cooperação trilateral brasileira em termos de transferência de conhecimentos”. Igualmente a 

autora aponta que “[...] o projeto não promove a independência total dos técnicos do IIAM ao não 

ensinar como se realiza a produção dessas sementes” (FINGERMANN, 2014, p.124). A autora 

considera que “[...] questões institucionais abalam a esfera de negociações entre os agentes, e 

também como a relação simbólica de dependência entre os doadores tradicionais e os 

beneficiários. A partir destas evidências, resta agora afirmar categoricamente que os princípios de 

solidariedade terceiro mundista de parceiros de desenvolvimento e de benefícios mútuos 

brasileiros estão sempre em causa sempre que implementar os seus projetos de cooperação com 

os países do Sul, juntamente com as agências e/ou países ocidentais. 

Porém, Fingermann (2014) não aceita esta visão ao afirmar que a horizontalidade do 

discurso oficial brasileiro, com enfoque no desenvolvimento institucional do IIAM foi observada. 

Pese embora reconheça que tal horizontalidade foi colocada em causa, pois não houve 

ensinamento aos técnicos do IIAM sobre como produzir sementes, o que havia (reconhece a 

autora) de reduzir a dependência do IIAM. 

Para sair deste imbróglio ou desta contenda que distancia a posição desta tese de que a 

horizontalidade brasileira nos projetos que implementa com agências dos países ocidentais é nula 

e/ou os princípios brasileiros de parceiros de cooperação não sobrevivem, é preciso desenvolver 

mais estudos com vista a explorar esta dimensão. O argumento desta tese é de que as diferenças 



183 

 

de concepção ou objetivos da política externa brasileira é bem diferente à dos países ocidentais. 

Regra geral, são exploradores imperialistas guiados pelo lucro capitalista ao passo que o Brasil 

apesar de ter este espírito imperialistas ainda apresenta uma dosagem relativa que permite reduzir 

a dependência do país recipiente. Tais estudos devem objetiva dar resposta à pergunta, por que 

cooperar? Como se sabe e que igualmente foi discutido no primeiro capítulo deste estudo, a 

lógica de cooperação das agências norte-americanas não é de solidariedade e nem é horizontal, 

mas sim, vertical na qual existem doadores e recipientes. E ainda visa formar alianças em defesa 

dos princípios capitalistas de exploração e luta contra a expansão russa e chinesa no atual 

contexto e até dos BRICS como um todo. Deste modo é crível inferir que a melhoria das 

condições alimentares e econômicas dos moçambicanos não depende dos investimentos 

estrangeiros apenas, mas, sobretudo, de uma política nacionalista e estrutural capaz de organizar 

a estrutura econômica e política para o empedramento das comunidades locais. Pós as agências 

internacionais e os seus respectivos governos fazem de Moçambique o seu campo de batalha no 

qual a luta pela expropriação dos recursos naturais é um dos seus objetivos. 

 A geopolítica56 e diplomacia do Etnol do governo de Lula, é outro objeto de incessantes 

debates, em Moçambique. Dentro do projeto ProSavana e através da EMBRAPA, Lula vendeu a 

Moçambique, a ideia de que é possível operar a revolução de biocombustíveis no país. No seu 

segundo mandato, Lula visitou Moçambique em 2010 e junto ao então presidente moçambicano, 

Armando Guebuza, assinaram acordos sobre a produção da Jatroph que posteriormente seria 

processada para a produção de biocombustível. No contexto das suas presidências abertas, 

Guebuza, comovido pela sucedida experiência brasileira de biocombustíveis cumpriu com o 

mandato de Lula de sensibilizar os camponeses para também, passarem a produzir as culturas de 

rendimento – Jatroph e cana-de-açúcar para a usina de açúcar cujo funcionamento iniciou em 

2014. O resultado desta campanha foi que os camponeses passaram a produzir Jatroph, mas não 

tiveram o mercado de comercialização devido à diminuta capacidade operativa da usina. Como 

consequências os camponeses ficaram mais com fome do que antes, pois, não tiveram mercado. 

                                                 
56A definição de geopolítico aplicada nesta tese foi encontrada no texto de Hanshofer (2012) que considera a 

geopolítica como uma técnica, arte de um Estado que através de projetos políticos ou de desenvolvimento, exerce 

influência aos outros Estados com os quais mantém relações de cooperação. É uma forma de exercício de poder 

que não só influenciam os Estados fracos, como também, faz com que estes defendam implicitamente na arena 

internacional os interesses do Estado forte. Para mais detalhares consultar autores clássicos da Geopolítica, como 

por exemplo, Friedrich Ratzel, Halford Mackinder (2011), Alfred Mahan (2013) e Da Costa (2013). 
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Para analisar a dualidade de atuação brasileira em Moçambique, o que (Bond, 2005, p. 

240) chama de “falar pela esquerda e andar pela direita” e que para Maquiavel, o discurso de um 

diplomata não deve coincidir com a ação, Garcia, Kato e Fontes (2012) deploram o assumir da 

responsabilidade na resolução de litígios das suas empresas no exterior pelo governo brasileiro. 

Todavia, os mesmos autores, a partir das atrocidades da Vale com as populações de Cateme, 

distrito de Moatize, na província de Tete, indicam que a Vale Moçambique é que está negocia 

tudo diretamente com as populações e o governo moçambicano. Os autores afirmam que a Vale 

já transpôs a linha de controlo tanto pelo governo brasileiro, assim como, pela embaixada 

brasileira em Moçambique. Entidades governamentais tanto da Embaixada quanto do Brasil 

entrevistadas por Gracia, Kato e Fontes (2012, p.27) apontam que “vamos ao lançamento, mas 

não estamos o par da negociação” [...] a Vale não depende atualmente em nada [...] “a relação já 

está posta, os investimentos maiores não passam pelos órgãos brasileiros”. O estrato que se segue 

mostra essa apreensão ao indicar que “em caso de conflitos de empresas multinacionais 

brasileiras nos países africanos, é o Estado brasileiro – e não a empresa responsável pelo 

problema – que irá negociar uma solução com o Estado receptor”. A fonte continua apontando 

que  

 

Se, por um lado, é positiva a retirada da possibilidade do investidor privado ganhar força 

jurídica frente ao Estado, por outro, é preocupante o risco de desresponsabilizacão da 

empresa, uma vez que é o Estado brasileiro que terá que arcar com o ônus político e 

econômico da disputa. Os interesses das multinacionais brasileiras no exterior acabam 

sendo representados pelo governo brasileiro como o “interesse nacional” e as disputas e 

conflitos existentes entre a multinacional e o Estado receptor acabam sendo estendidos 

também para o Estado brasileiro (GRACIA, 2016, p.41). 

 

Embora esta situação possa preocupar os cidadãos brasileiros devido aos possíveis 

encargos econômicos em cujos pagamentos e indemnizações poderão significar uso dos impostos 

dos brasileiros, tal fato, parece positivo do lado de Moçambique, país receptor dos referidos 

investimentos. Dado que existe uma tendência generalizada das multinacionais, incluindo as 

brasileiras, como bem o autor aponta de pauperização das populações nos locais de exploração de 

recursos naturais.  

Em Moçambique são já conhecidas as violações grosseiras das normas e legislação 

trabalhista, para além, do incumprimento da obrigatoriedade de as empresas oferecer condições 

melhores nos locais de reassentamento do que as anteriores. Em Cateme, distrito de Moatize, na 
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província central de Tete, por exemplo, em 2009 e 2010, 1.300 famílias foram abrangidas pela 

área de exploração de carvão mineral. Estas famílias foram transferidas e reassentadas a 40 km da 

cidade de Moatize em zonas impróprias para agricultura, sem lenha, distantes das zonas de 

comercialização dos produtos da olaria e lhes foram entregues casas de péssima qualidade. Uma 

zona sem água suficiente, sem condições e matéria-prima para o fabrico de tijolos, antiga 

atividade de sobrevivência, casas com fechaduras cujas chaves podem abrir mais do que uma 

porta, entre outras anomalias.  

As promessas iniciais da Vale durante o processo de consulta participativa apontavam 

para indemnizar cada família em 3 a 4 mil dólares norte-americanos, mas como indica 

Schlesinger (2013, p.12) essa promessa não foi cumprida. O valor máximo de indemnização dado 

a cada família foi de 2 mil dólares norte-americanos. Isto mostra que apesar da citada presença do 

Estado brasileiro como fiscalizador das ações das suas empresas no exterior, as atrocidades das 

suas empresas são várias em Moçambique.  

Como foi explicitado na citação anterior, por vezes o governo brasileiro nem sabe o quê 

que as suas empresas estão fazendo e aonde e é por isso que seu controlo se resume apenas na 

retórica política. Talvez porque os dois governos (brasileiro e moçambicano) consideraram as 

atrocidades da Vale como de ídolo menor e por isso, não fosse necessárias negociações 

intergovernamentais. Embora o governo moçambicano através das suas estruturas a vários níveis 

tenha intercedido no caso, não existir relatos da intervenção do governo brasileiro para repor a 

ordem quebrada pela sua multinacional. Não obstante a intervenção do governo moçambicano, ao 

impedir as rotineiras manifestações das populações que chegavam a barrar a circulação do 

comboio da Vale Moçambique, foi interpretado como estando a defender as imprecações da Vale. 

Assim, pode se concluir através do pensamento de Agamben (2004) sobre o Estado de Exceção e 

Harvey (2013, p.75) sobre o Estado neoliberal que “o Estado moçambicano ao impedir as 

manifestações das populações está capturado pelo capital financeiro”. É por isso que fazendo se 

valer do monopólio do uso dos meios da violência física, a polícia moçambicana impediu as 

manifestações populares, como forma de proteger a todo o custo a liberdade de ação da Vale. Em 

outras palavras como mostra Harvey o Estado moçambicano está implicitamente a aceitar que o 

exercício de atividades comerciais pela Vale é bem melhor do que a precariedade das populações. 

Se fosse um Estado keynesiano, dir-se-ia que o Estado aceita os riscos e a pobreza das pessoas, 

desde que os lucros da Vale estejam garantidos. Ou por outras, é melhor para o Estado 
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moçambicano ter população indigente desde que as multinacionais materializem seus objetivos 

comerciais.  

A par do entendimento de Agamben (2004, p.61) pode se afirmar que apesar de no 

contexto do contrato social em Rousseau ser obrigação do Estado proteger seus cidadãos, o 

Estado de Exceção é uma situação em que a lei obriga o Estado proteger as populações, mas tal 

lei não é aplicada e atos sem valor legal ganham força e se aplicam. Esta situação, ou seja, a 

sobreposição dos negócios da Vale contra as originais necessidades e condições de vida dos 

populares, reflete a captura do Estado pelo capital financeiro. 

Apesar de Gracia (2016) ter um entendimento negativo sobre a responsabilidade do 

Estado brasileiro perante as suas empresas no exterior, é de louvar quando a autora acerta sobre a 

falta de obrigatoriedade das empresas brasileiras sobre questões relativas à responsabilidade 

social, meio ambiente, direitos humanos e de trabalho. Porém, é de lamentar, o fato de o governo 

brasileiro e o moçambicano não terem tomado medidas de responsabilização da Vale pelas 

atrocidades que cometeu com as populações reassentadas.  

Relativamente às questões de responsabilidade social das empresas brasileiras no exterior, 

Gracia (2016, p.52) afirma que a orientação do governo brasileiro, “[...] estipula que os 

investidores desenvolverão implementar melhores esforços para observar princípios voluntários e 

padrões de conduta empresarial”. Este estudo não só se junta a Gracia (2016) para deplorar o fato 

de não haver “cláusulas vinculativas que responsabilizem as empresas por violações de direitos 

humanos e descumprimento de padrões trabalhistas e ambientais”, como também, considera 

pranto a ausência de obrigatoriedade de boa conduta das empresas pelo seu governo. O governo 

brasileiro ao apelar práticas de desenvolvimento de melhores esforços para observar princípios 

voluntários e padrões de conduta empresarial, não obriga, mas sim, sugere. Sendo assim, não 

existe sob ponto de vista prático nenhuma orientação legal e de fiscalização do governo brasileiro 

das atividades desenvolvidas pelas suas empresas no exterior. O autor reconhece que “Brasil não 

avança além dos códigos de conduta voluntários existentes, que já se mostraram insuficientes 

para lidar com crimes cometidos por corporações globais” (GRACIA, 2016, p.54). Ao afirmar 

desta forma, Gracia, se associa a este pensamento de que a praxe do Brasil se distancia das 

práticas nefastas das suas empresas no exterior. É neste reconhecimento de dar o dito por não 

dito, que Gracia lamenta o espírito de intenção do governo brasileiro de “limpar a imagem” do 
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Brasil sobre as práticas contraproducentes das corporações brasileiras, sobretudo dos conflitos 

existentes em Moçambique e Angola.  

De um modo geral, a análise do fluxo de capitais brasileiro em Moçambique permitiu 

chegar a conclusões mistas. Mas primeiro é importante reconhecer que no contexto da dimensão 

da economia moçambicana, o Brasil realiza investimento, doações e assistência técnica 

astronômicas, cujos dados foram apresentados analiticamente neste capítulo. Indo para as 

conclusões, convém afirmar que o capital financeiro brasileiro em Moçambique exibe um 

comportamento dualista, ou seja, de benevolência no nível de doações, mas também, neoliberal 

ao nível de investimentos diretos. O fato de o Brasil conceder a Moçambique linhas de créditos, 

doações, perdão de dívida, bolsas de estudos, assistência técnica é um dos indicadores dessa 

preocupação pela cooperação para o desenvolvimento numa linha horizontal. Não obstante esta 

faceta benevolente, Brasil através das suas multinacionais exibe um padrão de comportamento 

neoliberal. São essas empresas que tornam as comunidades locais nas zonas de exploração de 

recursos naturais paupérrimas. À semelhança das demais multinacionais, as brasileiras, também, 

são cotadas como as que apresentam menor contribuição fiscal para o Estado Moçambicano.  

Mas qual é o efeito do IDE brasileiro sobre o emprego? Ou por outras, quantos empregos 

são gerados por cada milhão de dólares brasileiros, por exemplo, em Moçambique? E que tipo de 

emprego é esse em termos de qualidade? Esta e outras questões são tratadas nos parágrafos que 

se segue e as demais, no quarto capítulo sobre os padrões de comportamento. 

 

 

3.2.2.1 Análise do efeito do IDE sobre o Emprego 

 

 

Este tópico analisa através de uma abordagem quantitativa (estatística e econométrica) o 

efeito do IDE sobre o E. Os outputs (tabelas e gráficos) do SPSS (v.20, SPSS Inc, Chicago, IL) 

estão apresentados em anexo, nesta tese. Conforme indicado na parte metodológica, da 

introdução desta tese, a apresentação dos resultados obedece a indicação das análises da 

estatística descritiva, análise estatística, análise da correlação entre o IDE e o E, a estimação dos 

coeficientes, a qualidade do ajustamento do modelo, análise da variância (ANOVA) do modelo, 
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previsão, e por fim, são apresentadas as conclusões finais sobre os indicadores de eleição no que 

se refere à cooperação Moçambique – Brasil.   

 

a) Análise Descritiva 

Como foi apresentado nos parágrafos anteriores, os empreendimentos brasileiros em 

Moçambique no período de 2004 a 2014 e apenas com base nos dados do CPI e do GAZEDA, 

absorveram US$ 1.1 bilhão (v. anexo A sobre estatística do IDE e E). Este valor é composto por 

84.3% de investimento direto brasileiro, isto é, US$ 929.6 milhões e apenas 15.7% corresponde à 

participação do capital doméstico. O valor global foi investido em 20 projetos com uma média de 

US$ 55.1 milhões por cada projeto e tendo gerado 3.723 novos empregos, dos quais 88.2% 

representam novos empregos para os nacionais, ou seja, 3.286 e 11.7% estrangeiros.  Em termos 

de concentração geográfica do IDE brasileiro pelo território moçambicano a Cidade de Maputo 

(capital) absorve 25% e a província de Maputo concentra 20%, sendo os restantes distribuídos 

pelas demais províncias. Os serviços e a indústria constituem os principais setores que absorvem 

30% e 15% de investimento brasileiro, respectivamente. 

 

b) Análise Estatística 

A regressão linear simples e o método ENTER foram utilizados para obter o modelo 

parcimonioso que permitiu predizer a variável dependente – emprego (E) em função da variável 

independente – investimento (IDE).  

Foi avaliada a significância estatística dos parâmetros do modelo, individualmente, através da 

estatística do teste T-Student, e de forma conjunta através da estatística do teste F – snedecor. 

Para rejeitar ou aceitar a hipótese nula (H0) de que os parâmetros do modelo são iguais a zero, foi 

usado o P-valor associado à estatística do teste.   

Todas as análises foram efetuadas através do pacote estatístico SPSS (v.20, SPSS Inc, 

Chicago, IL) e alguns cálculos foram realizados no Excel e em anexo apresentam-se os outputs. 

O nível de significância considerado, nesta tese, foi de 5% (ᾷ = 0.05). 

 

c) Resultados 

A regressão linear simples permitiu identificar a variável IDE (ß1 = 2.632E-6); t (18) = 

16.115; P-value < 0.05 como preditor significativo do emprego (E). O modelo final ajustado é: E 
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= 63.806 + 0.000002632 * IDE. Este modelo é altamente significativo57 e explica uma proporção 

elevada da variabilidade do emprego (E), com F (1;18) = 259.709, P-value58 < 0.05 e R2 = 93.5%.  

O anexo A sobre análise de correlação, apresenta os resultados da análise de correlação entre 

o IDE e o E, sendo que o coeficiente de correlação de Pearson (0.967) obtido sugere que existe 

uma correlação positiva, muito forte e estatisticamente significativo, P-value < 0.05. Este 

resultado permitiu verificar o grau de associação entre as variáveis. O que consente a concluir de 

que as variáveis IDE e E encontram-se “positivamente correlacionadas” conforme descrito em 

Martinez e Ferreira (2010, p.73). 

Por sua vez, o anexo A sobre ajustamento do modelo, ilustra os resultados do ajustamento do 

modelo que geralmente é representado por R2, sendo este, como aponta Marcos (2007, p.571) 

“uma medida de dimensão do efeito da variável independente (investimento) sobre a variável 

dependente (emprego) ”. Dito de outra forma, o R2 é a medida da eficiência do ajuste da equação 

de regressão linear, que “não é em si, o dado acabado, mesmo que seja elevado, é preciso realizar 

testes de significância da relação entre variáveis independente e dependente” (ANDERSON, 

SWEENEY e WILLIAMS, 2003, p.461), e isso é ilustrado pelo anexo A sobre estimação dos 

coeficientes. Além disso, Maroco (2007) indica que em regressões lineares, o R2 = 0.93559, o 

correspondente a 93.5%, avalia a qualidade do ajustamento do modelo. A partir deste resultado, 

conclui-se que 93.5% da variabilidade do emprego é explicada pela variação do investimento 

direto.  

De acordo com os resultados do anexo A sobre análise de variança, o valor da estatística do 

teste F é igual 259.709, com P-valor associado igual a 0.000 e com o grau de liberdade de 1 e 18. 

Uma vez reunidas estas condições, foi testada a significância estatística do modelo de regressão, 

considerando as seguintes hipóteses: 

                                                 
57A significância em referência é em termos da significância estatística que envolve o uso do teste de hipóteses e P-

valor para tirar conclusões. 

58É o menor valor a partir do qual se rejeita que H0 é denominado significância p ou p-value. De acordo com Maroco 

(2007) quanto menor for o p-value, mais forte é a evidência contra a hipótese nula H0 de ausência de efeito 

experimental ou de relação. O nível de significância sobre o qual deve se basear a medida do p-value para dizer se 

é menor ou é maior é 0.05. 

59Para Anderson, Sweeney e Williams (2003) em ciências sociais valores de R2 iguais ou abaixo de 0.25 são 

considerados de inutilidade, podendo ser considerados moderados os que oscilam entre 30 a 69, fortes os que estão 

no intervalo de 70 a 80 e muito fortes de 90 a 100. Para Gujarat e Porter (2011) a análise de correlação tem como 

objetivo medir a força ou o grau de associação linear entre duas variáveis. O coeficiente de correlação mede essa 

força de associação. 
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H0: ß0 = ß1 = 0,      isto é, os coeficientes são iguais a zero simultaneamente.                  

                                

H1: ß0 ≠ ß1 ≠ 0,     isto é, os coeficientes são diferentes de zero simultaneamente.  

                 

O resultado obtido, apresentado no anexo A sobre análise de variância, ilustra que o P-

valor associado a estatística do teste F é igual a 0.000, o que quer dizer que há evidências para se 

rejeitar a hipótese nula (H0) a favor da hipótese alternativa (H1). O modelo é estatisticamente 

significativo, ou seja, existe 95% de confiabilidade de que os coeficientes são diferentes de 

zero60.  

Os resultados no anexo A indicam a estimação dos coeficientes do modelo, coeficientes ß0 

= 63.806 e ß1 = 2.632.10-6. Para avaliar a significância estatística dos parâmetros individualmente 

foram usadas as seguintes hipóteses: 

 

H0: ß0 = 0, isto é, o coeficiente é igual a zero                                   H0: 63.806 = 0 

                                                                            sendo que                               

H1: ß0 ≠ 0, isto é, o coeficiente é diferente de zero                            H1: 63.806 ≠ 0 

 

Com o teste T – Student e através das hipóteses apresentadas anteriormente, pretende-se 

verificar, se o intercepto (ß0) é diferente de zero. Considerando que a estatística do teste T = 

2.231, com P-value = 0.000, pode-se afirmar que o intercepto (ß0) é estatisticamente significativo, 

dado que o P-valor < (Sig) = 0.05. Portanto, rejeita-se a hipótese nula (H0) de que o ß0 é igual a 

zero, ou seja, ß0 = 63.806 é de fato diferente de zero. 

A significância estatística do coeficiente ß1 tem as seguintes hipóteses: H0: ß1 = 0 e H1: ß1 

≠ 0. Os resultados do anexo A sobre estimação dos coeficientes, indicam que ß1 = 2.632.10-6 e 

Sig = 0.000 < 0.05, o que significa que o coeficiente do modelo (ß1) é estatisticamente 

significativo, ou seja, é diferente de zero. 

                                                 
60Em qualquer teste estatístico, rejeita-se H0 quando sig. for menor que 0.05. Em todos os pressupostos na estatística 

é bom quando se rejeita H0. 
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Como indicam Anderson, Sweeney e Williams (2003, p.466) rejeitar a hipótese nula H0 e 

concluir que a relação entre IDE e E é significante não permite, por si só, inferir a existência de 

uma relação causa-efeito. Ela só pode ser garantida a partir de uma base teórica.  

A partir do modelo obtido com os coeficientes B0 e B1 e com base num valor aleatório de 

1 milhão de dólares norte-americanos de investimento, procurou-se prever o número de novos 

empregos gerados em cada um dos países dos BRICS. Esta análise é importante por que permite 

dar uma ideia clara sobre a contribuição do IDE em Moçambique no quesito de geração de 

empregos. Sobretudo, por que as políticas governamentais de isenção de impostos e taxas, de 

flexibilização dos investimentos diretos nacionais e estrangeiros, baseiam-se na presunção de que 

o IDE está gerando ganhos indiretos, incluindo empregos. Os resultados desta tese como se vê no 

modelo E = a + b*IDE permitem perceber a dimensão desses ganhos indiretos: 

 

E = ß0 + ß1 * IDE, onde:                                         E = 63.806 + 0.000002632 * 1.000.000 

ß0 = 63.806                            isto implica que        E = 63.806 + 2.632 

ß1 = 0.000002632                                                    E = 66.438 

IDE = 1.000.000                     

 

O resultado apresentado anteriormente, ilustra que um investimento de 1 milhão de 

dólares norte-americanos gera 66 empregos no país. O modelo obtido apresenta um efeito 

positivo entre o IDE e o E, porém pequeno para um aumento unitário no investimento.  

Este resultado, como será visto mais adiante, é bem menor aos da China, Índia e RSA.  

Apesar de os resultados do anexo A sobre teste de significância ter permitido concluir que 

existe efetivamente, uma relação linear entre IDE e E, isto não quer dizer que tal relação é em 

termos de geração de empregos maior, mas simplesmente afirma a existência da mesma. O R2 de 

93.5% demonstrou que uma proporção significante da variabilidade do E é explicada pelo IDE. 

Este fato permite apenas concluir que o E é diretamente proporcional ao IDE, situação 

igualmente evidenciada pelos gráficos 4 e 5 deste capítulo. Igualmente, o ß1 evidencia esta 

relação, ou seja, ilustra a proporção do aumento do emprego em função do aumento do 

investimento. Esta relação de proporcionalidade direta é problemática quando analisada em 

função do efeito tecnológico e outros fatores que afetam a geração de emprego, como será 

discutido, mais adiante, neste capítulo. 
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Das análises da relação entre o IDE e o E foi possível constatar que com base no modelo 

obtido, o coeficiente de determinação (R2 = 0.935) permite afirmar que a variabilidade do 

emprego é explicada pelo IDE.  

No que se refere a significância estatística do modelo, foi observado que os parâmetros 

são estatisticamente significativos individualmente e de uma forma geral, ou seja, o modelo 

existe.  

O modelo obtido apresenta um efeito positivo entre o IDE e o E, porém pequeno, dado 

que para um aumento unitário (US$ 1) de investimento provoca um aumento de 0.000002632 no 

emprego. Embora o resultado permita observar algum efeito positivo dos investimentos sobre o 

emprego, na prática esse efeito é insignificante. O que explicita que os ganhos indiretos 

esperados pelo governo no quesito emprego não estão sendo gerados.  

O quadro teórico que se dedica à análise da capacidade de geração de empregos em 

Moçambique nos investimentos brasileiro associa este menor desempenho do investimento à 

tendência brasileira de contratar mão-de-obra altamente qualificada. Acioly, Lima e Ribeiro 

(2011, p.29) e Gracia (2016), por exemplo, afirmam que “os investimentos brasileiros e sul-

africanos em Moçambique tendem a contratar mão-de-obra altamente qualificada e é por isso que 

tendem a ter menor quantidade”. Para verificar o alcance deste argumento, esta tese, primeiro 

estimou a relação IDE e E, como foi visto anteriormente. Segundo fez a previsão por cada milhão 

de dólares norte-americanos e terceiro procurou examinar as áreas de investimentos e de 

cooperação de modo a aferir se tais setores são ou não as que demandam alta intensidade 

tecnológica e/ou pessoas altamente qualificadas.  

Como não foi possível aceder a base de dados das várias empresas e programas de 

cooperação e investimentos para verificar o tipo de recursos humanos que as empresas brasileiras 

contratam, a tese incidiu suas análises nas principais áreas de investimentos. Os resultados dessa 

análise permitiram notar que os serviços e a indústria acumulam cada um 30.0% e 25.0%, 

respetivamente do total dos investimentos. Os serviços, por exemplo, estão particularmente 

associados à arquitetura processual da administração pública, tais como a formulação de políticas 

públicas, a criação de Balcões de Atendimento Único (BAÚ´s), Governo eletrônico, entre outras 

atividades que podem demandar pessoas qualificada. Para, além disso, Brasil tem estado a assistir 

o governo moçambicano na criação e fortalecimento das instituições públicas, com destaque para 

a capacitação e profissionalização dos funcionários da administração pública, oferecimento de 
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cursos de graduação e pós-graduação, assistência no campo jurídico, médico, agricultura. Foi o 

Brasil como foi visto, que construiu e apetrechou a Sociedade Moçambicana de Medicamentos 

(SMM). Não obstante o fato de nos dados do CPI e do GAZEDA a mineração não aparecer como 

um dos setores de investimento do Brasil, o gigante latino americano, está envolvido em pesquisa 

e extração avultada de recursos minerais que demandam alta tecnologia e o mesmo acontece na 

área agrícola. Como se apresentou analiticamente fui o Brasil que apoio Moçambique na 

melhoria das condições da linha féria na zona norte de Moçambique, portos, aeroportos entre 

outros serviços de grande engenharia usando tecnologia de ponta, melhoramento dos solos, uso 

de sementes geneticamente modificadas, etc. 

Todavia, ao examinar particularmente os investimentos de Moçambique e do Brasil em 

2012 – ano em que o gigante latino-americano realizou investimentos que correspondem a de 

71.3% do total do IDE ao longo do período em estudo e tendo gerado 56.6% do total dos 

empregos, nota-se que tais investimentos estão concentrados na área de construção. Este setor, a 

construção, portanto, constitui o terceiro que mais investimentos brasileiros concentram, com 

15.0%. Como se sabe, as empresas brasileiras em Moçambique, sobretudo a Odebrecht, estão 

empenhadas na construção de obras de grande engenharia, o que permite deduzir que são de alta 

intensidade tecnológica e por isso podem estar a demandar mão-de-obra altamente qualificada.  

Trata-se de infraestruturas como Terminal Portuário de Carvão com capacidade para 18 

Mtpa (milhões de toneladas por ano), com possibilidade de expansão para uma capacidade de 26 

Mtpa, a construção foi o sector que mais dinamizou os investimentos brasileiros. Ao lado desta 

gigantesca infraestrutura está, como se disse atrás, a modernização do Aeroporto Internacional de 

Nacala, a reabilitação da Linha de Sena, entre outras. É neste período de obras de construção de 

grande engenharia que foram gerados cerca de 2.500 novos empregos. Deste modo, percebe-se 

que não foram os setores de serviço e indústria as que mais dinamizaram os empregos brasileiros. 

Nem foi o setor de extração mineira e da agroindústria considerados em teoria de alta intensidade 

tecnológica que dinamizaram os empregos brasileiros, mas sim, o setor da construção. Em teoria, 

a construção civil é de alta intensidade de mão-de-obra, porém, de baixa qualificação. Como se 

vê, os setores de serviços e indústria concentraram conjuntamente 55.0% do total do capital 

financeiro brasileiro, porém, tal absorção significou gerar empregos abaixo de 40%. Os 

elementos levantados neste raciocínio não autorizam aceitar que o Brasil esteja a contratar mão-
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de-obra altamente qualificado, pelo menos considerado a contribuição do setor de construção nos 

empregos. 

Os gráficos 4 e 5, abaixo mostram a evolução dos investimentos diretos de Moçambique 

em joint venture com o Brasil e os empregos criados, entre 2004 a 2014. 

Gráfico 4 – Evolução do Investimento Direto do Brasil 2004 – 2014 

 
Fonte: Elaboração própria 

  

O gráfico 4, acima, ilustra a evolução dos investimentos diretos de Moçambique em JV 

com o Brasil no país nos anos 2004 a 2014. Como se pode notar, no referido gráfico, de 2004 a 

2011, os investimentos do gigante econômico latino-americano e os de Moçambique estiveram 

estacionados a uma média de investimento de cerca de US$ 2 milhões por ano. Tendo iniciado 

uma alternância de crescimento com quedas em 2012 até 2014. Esse comportamento, foi 

igualmente acompanhado pelo emprego, como indica o gráfico 5, abaixo. 

Gráfico 5 – Evolução do Emprego 2004 – 2014 

 
Fonte: Elaboração própria  
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A partir dos dois gráficos acima, 4 e 5, portanto, nota-se a relação direta entre o IDE e o 

E. Verifica-se que até 2011, tanto os investimentos diretos quanto os empregos apresentavam 

uma tendência flutuante e por vezes quase que estacionária, principalmente do IDE. Apenas em 

2012 o IDE de Moçambique e do Brasil alcançaram o pico de US$ 786.4 milhões, representando 

71.3% do total. O IDE de 2013, foi 99.9% menor que o de 2012 e tendo iniciado um relativo 

crescimento em 2014 quando alcançou US$ 128.5 milhões. O gráfico 4 mostra uma disposição 

estacionária do IDE e em alguns casos decrescente, sobretudo entre 2004 a 2011. Por sua vez, o 

gráfico 5, apresenta uma disposição flutuante e crescente do emprego e com uma relativa queda 

em 2009.  

Como já foi dito, o setor da construção foi o maior dinamizador tanto do IDE quanto dos 

empregos, particularmente em 2012. Porém, em 2014, o segundo ano com relativo crescimento 

dos investimentos e geração de empregos depois de 2012, o setor que deu maior dinâmica foi a 

indústria. Este setor concentrou, em 2014, 99.2% do total de investimento no mesmo ano e gerou 

91.6% dos 346 empregos.  

De um modo geral e a partir das evidências acima dos dois gráficos, nota-se uma relativa 

relação direta entre IDE e E. Não obstante esta ilação, o comportamento do IDE entre 2004 a 

2011 foi flutuante, ao passo que o emprego, foi crescendo embora de forma tímida. Por exemplo, 

de 2004 a 2010, o emprego aumentou 25 vezes e o IDE quase que se manteve. Este fato permite 

aceitar, de forma relativa e paradoxal, o argumento de Gracia (2016) sobre a tendência brasileira 

de contratar mão-de-obra altamente qualificada, o que explicaria o baixo desempenho dos 

investimentos do gigante latino-americano em termos de contratação de mão-de-obra. Mas este 

fato deve ser entendido apenas nos setores de serviços e da indústria e não é aplicável ao setor da 

construção, pois foi este setor o responsável por 62.6% do total de empregos que os 

investimentos moçambicanos e brasileiros geraram entre 2004 a 2014. É paradoxal a aceitação da 

conclusão de Gracia (2016) dado que a contribuição do setor da construção na geração de 

empregos é maior e, em teoria, este setor não demanda mão-de-obra altamente qualificada. 

 A partir do raciocínio e das evidências de construção do argumento, esta tese chegou às 

evidências mistas sobre o tipo de empregos que o IDE moçambicano e brasileiro geram. Se por 

um lado, a concentração dos investimentos nos serviços e indústria, permite deduzir que 

demandam pessoas altamente qualificadas, a olhar pelo tipo de atividades e que por isso geraram 

apenas 14.5% de mão-de-obra, por outro lado, a construção que representa apenas 15.0% do 
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capital investido, gerou 62.6% do total de empregos. O que permite afirmar que o setor de 

construção no período em alusão foi igualmente de alta intensidade de mão-de-obra e de capital 

financeiro. Assim, a significativa contribuição do setor da construção na geração de emprego, não 

autoriza tacitamente aceitar o argumento de Gracia (2016), mas sim, apelar que estudos 

posteriores o tomem com ponto de partida. Igualmente não deverão menosprezar os resultados 

desta tese e nesse sentido focalizariam trabalho de campo no cadastro dos recursos humanos de 

cada empresa. 

Em jeito de resumo para fechar este tópico, pode se retomar a questão que orientou estas 

análises a que se refere ao como estão se processando as relações de cooperação e investimentos 

diretos entre Moçambique e o Brasil. Dos exames feitos a partir de indicadores de cooperação 

(assistência técnica e financeira, bolsa de estudo) e de investimento direto brasileiro em 

Moçambique, constatou-se que desde os anos 2000, existe uma forte dinâmica e tendência de 

fortificação dessas relações. Todavia, elas se processam de forma dual, isto é, no contexto 

neoliberal (investimento direto) e de forma relativa no âmbito da cooperação solidária e 

horizontal. Sublinhe-se, no entanto, que existem algumas diferenças com os países ocidentais, 

sobretudo olhando para as linhas de créditos que exibem comportamento não só persistente ao 

longo do tempo, mas também, crescente em termos de volume. Tais doações e empréstimos 

apresentam algumas características, como por exemplo, longo período de graça que varia 

conforme o caso entre 5, 10 a 15 anos. Adicionalmente, não apresentam taxas de juros e/ou se 

existem são baixas. A diferença entre o crédito solicitado pelo governo moçambicano e o que é 

efetivamente Brasil desembolsado é abismal, chegando a 37.3%. Ou por outras palavras, o 

governo moçambicano recebe bem abaixo do que solicita o que pode revelar menor grau de 

confiança do governo brasileiro. Adicionalmente, isto mostra que os recursos naturais podem não 

estar implicados como garantias desses empréstimos, o que é bom, pois não compromete as 

gerações futuras e não perpetua o endividamento de Moçambique junto ao Brasil. 

No domínio das bolsas de estudos, constatou-se que apesar do favoritismo linguístico e 

cultural do Brasil em relação aos demais países dos BRICS, ele é o país que menos bolsas de 

estudos oferece aos moçambicanos, pelo menos a partir dos dados do Instituto de Bolsas de 

Moçambique IBM. Brasil conta com dois programas (CNPq e CAPES) no âmbito das bolsas de 

estudos que permitem com que cerca de 50 estudantes frequentem universidades brasileiras por 

anos, a cargo do financiamento do gigante econômico latino americano. Como será analisado 
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mais adiante, a China seguida pela Rússia, acumulam 63.2% do total das bolsas de estudos que 

Moçambique recebeu de cada um dos países dos BRICS no período de 2007 a 2015. Todavia, os 

dados do IBM são problemáticos pelo menos quando analisados em função dos estudos 

anteriores, da realidade e a partir dos sites das embaixadas dos países dos BRICS. Como será 

discutido no quarto capítulo, não constitui verdade que o Brasil seja país que menos bolsa oferece 

a Moçambique. 

De um modo geral e com base nos indicadores de cooperação (doações, assistência 

técnica e financeira), Brasil pode ser considerado no contexto moçambicano um novo doador e 

investidor. Uma análise conjunta dos indicadores de cooperação e os de investimentos diretos 

permite chegar a duas conclusões que ilustram o dualismo brasileiro. Ou seja, um Brasil com 

tendência diferenciada ao modelo neoliberal, por um lado, e por outro lado, e, sobretudo no 

campo dos investimentos, ator da expansão do neoliberalismo. Ou por outras, o comportamento 

das empresas investidoras do Brasil em Moçambique não é diferente do padrão neoliberal 

ocidental. Aliás, existe uma tendência de o Brasil realizar investimentos trilaterais em 

Moçambique com as agências e/ou governos dos países ocidentais, sacrificando, deste modo, 

seus princípios de cooperação horizontal, solidária, terceiro mundista, entre outros. 

Algumas empresas brasileiras têm sido responsáveis pela expropriação de terra e 

pauperização das populações nas zonas de exploração de recursos minerais e/ou de 

implementação de projetos de investimentos. As ações dessas empresas, à semelhança das 

chinesas, não geram uma cadeia produtiva com as empresas locais e com pouca participação do 

capital financeiro doméstico. E por que essas empresas, também, fazem parte das principais 

agências doadoras e/ou de cooperação do Brasil, conclui-se que existe uma relação de 

interdependência entre as doações e investimentos. O maior fluxo de ajuda do Brasil a 

Moçambique ocorre numa altura em que as ambições comerciais do Brasil se fortificavam. 

A partir de 2011 a 2014 e, sobretudo 2012, vê-se que à medida que crescem as doações, a 

assistência técnica e financeira do Brasil em Moçambique, igualmente crescem os investimentos. 

Os dados apresentados por Lundin (2014) sobre investimentos brasileiros em 2012 e os gráficos 4 

e 5, acima, sobre a evolução do E em função do IDE, mostra esta relação de interdependência. 

 Os resultados da análise ou da estimação do efeito do IDE sobre o E, mostraram uma 

correlação positiva e muito forte. O que permitiu concluir que 93.5% da variação do emprego é 

explicada pela variação do investimento. E ainda, chegar à ilação de que existe um modelo 
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estatístico significativo. Porém, apesar de este valor ser estatisticamente significativo, Brasil é o 

país que menos empregos geram quando comparado com os demais países dos BRICS. O teste de 

significância de hipótese a partir dos coeficientes do modelo ß0 = 63.806 e ß1 = 2.632.10-6 

procurando verificar o número de empregos gerados por cada milhão de dólares norte-

americanos, permitiu concluir que Brasil e JV com capital nacional gera 66 empregos.  

Em termos de distribuição dos investimentos brasileiros pelo país, notou-se que as 

Cidades e província de Maputo, concentram 45.0% do total de investimentos e os setores de 

serviços e indústria absorvem 45.0% dos investimentos. Porém, o desempenho destes setores em 

termos de volume de empregos gerados é relativamente baixo do que a construção que cria 

62.6% do total de empregos. Ainda que se reconheçam as diferenças em termos de qualidade de 

emprego, durabilidade e segurança. Estes resultados permitem inferir que o investimento 

brasileiro em Moçambique é relativamente de baixa qualidade, quando comparado com os 

indicadores de cooperação (assistência técnica e financeira) e nos demais domínios.   

 

 

3.3 Cooperação e Investimento Direto Estrangeiro da Rússia em Moçambique 

 

 

As relações de cooperação entre Moçambique e União das Repúblicas Socialistas 

Soviéticas (URSS) registraram efervescência assinalável nos anos 60 e 70 do século passado, 

sobretudo no campo político-militar durante a Luta de Libertação Nacional de Moçambique 

contra o colonialismo português. Todavia, o apoio bélico à Moçambique nos anos finais dos anos 

70 ocorria num contexto em que as preocupações militares e geoestratégicas da URSS tinham em 

vista tornar a Rússia numa potência mundial em relação aos Estados Unidos da América (EUA), 

no contexto da competição ideológica e político-militar. Os investimentos militares russos dentro 

e fora do seu país corroeram a sua capacidade de estender por mais tempo seus apoios. 

Moçambique percebendo que a Rússia não tinha mais capacidade para estabilizar os seus 

problemas humanitários61 de emergência, consequentes da guerra civil, de secas alternadas com 

cheias, em particular nos anos de 1980, diversificou as suas fontes de ajuda externa. Isto é, para 

                                                 
61Hanlon (1997, p.13-14) fala de prejuízos estimados em “mais de US$ 20 bilhões; um milhão de mortos; 5.886 

(escolas) e 500 centros de saúdes destruídos, quase 2 milhões de refugiados, fome severa [...]”.  
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além de receber o apoio proveniente da Rússia, da China, dos países Nórdicos (1975 – 1982), 

também, aderiu em 1984, às instituições da Bretton Woods62 e demais países ocidentais. Trata-se 

como indica Hanlon (1997, p.12) de uma virada obrigatória, dado que as estratégias de 

sabotagem a Moçambique pelos Estados Unidos da América (EUA), África do Sul (do apartheid) 

e demais países como forma de combater o comunismo, aumentavam e a guerra civil não dava 

sinais de término. Assim, desde os anos 80 até então, Moçambique tem sido o bastião do fluxo da 

ajuda externa ocidental. Porém, a partir dos anos 2000, Moçambique passou a receber não só a 

ajuda externa, como também, investimento direto estrangeiro dos países ocidentais e também, dos 

demais do Sul, com destaque para os BRICS. Se por um lado, as descobertas de recursos naturais 

de Moçambique estão em setores nos quais a Rússia, detém não só, vantagens tecnológicas 

competitivas, como também, uma larga experiência de exploração dos mesmos, por outro lado, os 

investimentos do gigante euroasiático nestes setores são ínfimos. 

Assim, o problema de investigação neste tópico são os ínfimos investimentos russos em 

Moçambique, considerando a histórica e consolidada experiência de cooperação no domínio 

político-militar. Como explicar o fato de os investimentos diretos russos em Moçambique 

representarem 0.02% do total de investimentos dos BRICS, considerando o passado histórico das 

boas relações políticos militares e o fato de os setores de descoberta de recursos minerais é aquele 

que Rússia detém vantagens tecnológicas?  

Estudos anteriores que procuram perceber as metamorfoses da cooperação Moçambique – 

Rússia, como, Wache (2014), por exemplo, apontam a virada russa para resolver os seus 

problemas internos e igualmente junto aos seus vizinhos. Adicionalmente, o autor aponta 

problemas de adesão de Moçambique às instituições da Bretton Woods, como divisor entre os 

dois países. Outros ainda como, por exemplo, Collins (2013) aponta a pesada dívida que a Rússia 

herdou da URSS, o desmoronamento da economia russa como fatores de isolamento russo ao 

mundo exterior. 

Estas são as questões de fundo que orientam esta investigação, com o objetivo de 

compreender como estão se processando as relações de cooperação e investimento direto russo 

                                                 
62Bretton Woods é uma pequena cidade norte-americana na qual foi realizada a conferência monetária e financeira 

para o gerenciamento da economia internacional em julho de 1944. Foram adotadas nesta conferência de Mount 

Washington Hotel em Bretton Woods regras para as relações comerciais e financeiras entre os países 

industrializados. Tais acordos culminaram com a criação das instituições financeiras como Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) e que se tornaram os principais credores internacionais. 
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em Moçambique. Para este fim, a tese adotou como indicadores de análise a: cooperação 

(doações, assistência técnica e financeira, perdão de dívida e bolsas de estudo) e investimentos 

diretos russos em Moçambique. Considerando que os investimentos e as doações russas são 

insignificantes quando comparado com os demais países dos BRICS, esta parte não se preocupa 

sobre o que acontece nos demais tópicos em verificar se investimentos russos podem ou não 

serem associados à reedição do modelo imperialista colonial e neoliberal. E muito menos procura 

analisar a relações de interdependência entre as doações, perdão da dívida, assistência técnica e 

financeira com os investimentos diretos do gigante euroasiático, como aconteceu no estudo do 

Brasil, da Índia, da China e da África do Sul. Aqui a questão central é por que é que os 

investimentos russos são desprezíveis considerando dois fatores de análise: i) larga e histórica 

experiência consolidada de cooperação Moçambique – Rússia, sobretudo no domínio político-

militar e; ii) os setores de pesquisa e exploração de recursos minerais como petróleo e gás são os 

que Rússia detém vantagens comparativas e tecnológica, mas sua presença em Moçambique é 

comparativamente baixa.  

 

 

3.3.1 Cooperação Moçambique – Rússia 

 

 

De acordo com o Jornal Notícias de Moçambique63 a primeira missão da URSS, composta 

por 14 delegados chefiados por Tomberg, visitou Lourenço Marques, atual Maputo (capital de 

Moçambique), em abril de 1975. O objetivo da visita era de estabelecer as bases de cooperação 

entre os dois países. Na sua nota de boas-vindas, o então Ministro de Educação e Cultura, Gideon 

Ndobe, em representação do até então Primeiro-Ministro Joaquim Chissano, afirmou que tais 

relações visavam acabar com a exploração do homem pelo homem. O mesmo jornal Notícias, na 

sua edição de 4 de junho de 1975, aponta outra visita da delegação da URSS, chefiada por Arkdi 

Glukhov, ministro extraordinário e plenipotenciário da URSS e Boris Sinelchtchikov, vice chefe. 

A visita tinha em vista dar seguimento à visita anterior, mas, desta vez, com enfoque prático, ou 

seja, criar condições indispensáveis para a instalação da embaixada da URSS em Moçambique 

após 25 de junho de 1975 (data de independência de Moçambique).  

                                                 
63Edição de 2 de abril de 1975, disponível na Biblioteca Nacional de Moçambique. 
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É no auge destas relações de cooperação e amizade que a delegação da URSS chegou a 

Moçambique, a 25 de junho de 1975, para assistir à cerimônia de comemoração da independência 

nacional. O chefe da delegação da URSS, Kirill Ilyashenko, vice-presidente do Soviete Supremo 

da URSS e membro do Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética (PCUS), 

afirmou que o povo daquele país felicitava Moçambique por mais uma etapa histórica para a sua 

determinação como povo unitário. Foi neste ambiente de relações de cooperação, que a delegação 

da URSS convidou o então Presidente da República Popular de Moçambique, Samora Moisés 

Machel para visitar as Repúblicas Socialistas Soviéticas. 

Estas felicitações e visitas ocorrem após o apoio político-militar da União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) na Luta de Libertação Nacional e durante o governo de transição 

moçambicano.  Deste modo, convém notar que desde a era de luta pelas independências 

africanas, em geral e moçambicana em particular, a Rússia tem sido um país que cultiva relações 

próximas com a África e que participou, também, em missões de paz e perdão de dívidas dos 

países africanos altamente endividados. Como aponta Hanlon (1997, p.11), “o apoio russo e 

chinês à Moçambique foi um imperativo dado que os EUA assim como a Organização do Tratado 

Atlântico Norte (NATO) se colocaram do lado de Portugal”. 

O Jornal Notícias, em sua edição de 21 de abril de 1975, publica que o então embaixador 

da União Soviética em Moçambique não descartava na época a possibilidade de cooperação 

econômica entre Moçambique e URSS. Na mesma edição, o jornal, aponta que o embaixador da 

União Soviética considera a política externa da URSS como sendo aquela que prima pela 

colaboração fraternal com todos os países progressistas e continuará a prestar auxílio a todas as 

economias em desenvolvimento. E assegura que na cooperação econômica com os países em 

desenvolvimento não exigiria o pagamento de impostos e outras formas de tributação, por que a 

URSS sempre foi e continuará sendo partidária ao comércio exterior com países do Terceiro 

Mundo, numa relação solidária guiada por reciprocidade. 

É neste contexto de relações de amizade, de solidariedade que Moçambique adota o 

Socialismo que o considera, como indica Jafar (2014), caminho fácil para vencer o 

subdesenvolvimento. De acordo com Mabucanhane (2017), nessa altura, havia uma crença de que 

a ajuda soviética aos países em via de desenvolvimento visava criar e consolidar o poder político, 

promovendo ao mesmo tempo, a independência econômica e igualdade entre as pessoas. Estes 

eram, igualmente, os princípios do povo moçambicano quando optou pela luta armada contra o 
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colonialismo português. Estes princípios eram opostos, aos ocidentais aos quais se acreditava que 

a ajuda ocidental havia de promover a dependência econômica. A situação moçambicana em 

particular e da maioria dos países do Terceiro Mundo, em geral, de dependência econômica 

destruidora confirma largamente, os princípios anteriores. Como consequência deste princípio de 

que o ocidente era o caminho da penúria, e principalmente da rejeição dos EUA em apoiar 

Moçambique contra a luta de libertação colonial, o país passou a receber apoio ideológico 

marxista-leninista, treinamento militar e material bélico para a Luta Armada de Libertação 

Nacional. Ao lado da URSS estava a China e os países Nórdicos que apoiavam Moçambique sob 

diferentes formas, desde armamento, treinamento, assistência técnica, médica e financeira, 

alimentação, o que garantiu a preservação dos direitos de sobrevivência do povo moçambicano. 

Para além de armas, maquinarias, a URSS enviava seus técnicos, que não só ensinavam como 

manejar as armas, mas também, para manutenção e as melhores estratégias de luta. 

Vale ressaltar que, como consequência das boas relações de cooperação e amizade desde 

os anos 60, de forma recorrente, são efetuadas até então, visitas por membros de governos dos 

dois países com a finalidade de dar maior dinâmica a essas relações históricas de cooperação. 

Como indica Wache (2014), por exemplo, em 2014 o Ministro dos Negócios Estrangeiros e 

Cooperação e o então Primeiro-Ministro, Oldemiro Balói e Alberto Vaquina, respectivamente, 

escalaram Moscou em visitas separadas. Estas visitas, de acordo com o comunicado da 

Embaixada da Rússia em Maputo, ocorrem como resposta à visita efetuada em fevereiro de 2013, 

por Sergey Lavrov, Ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação da Federação Russa. No 

encontro entre o ex-primeiro-ministro de Moçambique e o Chefe do Governo da Federação russa, 

Dmitry Medvedev, foi assinado o Memorando de Entendimento entre o Ministro da Educação e 

Ciências da Rússia e o Ministro da Educação de Moçambique na área do Ensino Superior. Este 

memorando reforça as relações de cooperação na área de formação de quadros e estudantes 

moçambicanos, através da oferta de bolsas de estudos desde 1996. Foi assim que as bolsas de 

estudos oferecidos a Moçambique pela Rússia passaram de 20 nos anos 90 para 40 bolsas por ano 

em 2014. Dados do Instituto de Bolsas de Estudo do Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano de Moçambique de 2007 a 2015, confirmam esta tendência crescente na oferta de bolsas 

de estudos a Moçambique. Por exemplo, se em 2007 Rússia ofereceu apenas 48 bolsas, em 2015, 

este valor foi multiplicado por 3, colocando a Rússia, como o segundo país, no seio dos BRICS 

que mais bolsas de estudos oferece a Moçambique, depois da China. 
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Não obstante esta pujança russa em termos de bolsas de estudos, as relações comerciais 

entre os dois países são lastimáveis. Por exemplo, de acordo com os dados dos Anuários 

Estatísticos de 2000 a 2014 do Instituto Nacional de Estatística (INE), as relações comerciais 

entre Moçambique e Rússia não são dinâmicas. Ou melhor, nos catorze anos acima referidos, 

apenas em 2013 é que os dois países apresentam dados de trocas comerciais.  Foi neste período 

que as relações comerciais geraram um superávit de US$ 5.2 mil para Moçambique, isto é, o 

volume de exportações alcançou US$ 10.0 mil contra as importações de US$ 4.7 mil. O 

acanhamento das relações econômicas é notório, também, nas linhas de créditos e nas doações 

russas quando comparados com os restantes países dos BRICS. Os dados, por exemplo, da 

Direção Nacional do Tesouro (DNT), do Ministério da Economia e Finanças (MEF) – (DNT-

MEF), mostram que em 2013, Rússia concedeu uma linha de crédito de 143.9 milhões de dólares 

norte-americanos. Com exceção da República da África do Sul (RSA) que não concedeu 

nenhuma linha de crédito a Moçambique, pelo menos a partir dos dados da DNT-MEF, Rússia é 

o único país no qual o valor solicitado por Moçambique coincide com o valor desembolsado. Este 

é um bom indicar de confiança, mesmo reconhecendo o problema de alargamento de dependência 

por parte de Moçambique. A mesma tabela da DNT-MEF mostra que até 31 de dezembro de 

2015, Moçambique apenas havia reembolsado 20.0% do valor total do empréstimo. 

O dado sobre o único crédito a que o estudo teve acesso coloca o gigante econômico 

euroasiático em quarto lugar quando comparado com os demais países dos BRICS, em termos de 

montantes de empréstimos oferecido a Moçambique. China com 1.4 bilhões de dólares norte-

americanos está em primeiro lugar, seguido pela Índia com US$ 197.5 milhões e Brasil com US$ 

165.9 milhões.  

Além disso, uma nota no site64 da Embaixada da Federação Russa em Moçambique 

aponta intenção de perdoar a dívida de 144 milhões de dólares a Moçambique. O valor em causa 

deve ser utilizado, de acordo com o mesmo site, para o reforço de cooperação bilateral, em 

particular, nas áreas da defesa, agricultura, prospecção geológica e formação. Como acontece 

igualmente com os demais países dos BRICS, as principais características destas linhas de 

créditos é ausência de juros, de condicionalidades, ter um período longo antes de iniciar o 

reembolso após o desembolso pelo credor. Outra característica e que é geral para os países da 

organização BRICS em Moçambique é a sua tendência flutuante e crescente. Porém, com 

                                                 
64Disponível em http://mozambik.mid.ru/web/mozambik_pt/russia-mocambique, acesso em: 13/7/2016. 
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exceção da Rússia, nas linhas de crédito dos demais países dos BRICS, a diferença entre os 

valores solicitados por Moçambique e os efetivamente desembolsados é abismal. China é o único 

país no seio dos BRICS que exibe um alto nível de confiança a Moçambique ao concedeu 67.0% 

do valor solicitado. Embora reconhecendo as diferenças de políticas externas e os âmbitos de 

cooperação de cada país dos BRICS com Moçambique, os dados da DNT-MEF, mostram que a 

Índia e o Brasil apenas ofereceram empréstimos de 30.9% e 37.3%, respectivamente, do valor 

solicitado por Moçambique. Estes empréstimos totalizam aproximadamente 2 bilhões de dólares 

norte-americanos no período de 2004 a 2014. Como foi dito na análise sobre o Brasil, a baixa 

capacidade de satisfação das solicitações de linhas de créditos por cada um dos quatro países dos 

BRICS, pode ser um bom sinal e/ou mau indicador nas relações entre cada um dos países com 

Moçambique. Bom sinal na perspectiva de que os recursos minerais pelos quais Moçambique se 

orgulha atualmente não estão sendo usados como garantias desses empréstimos, o que que 

prejudicaria as gerações futuras. Não é bom indicador no sentido de que o baixo poder de 

satisfação dos pedidos de Moçambique pode estar a revelar desconfiança desses países na baixa 

capacidade de reembolso por parte de Moçambique. 

 Para além de perdão de dívidas e concessão de linhas de créditos, um comunicado da 

Embaixada Russa de Outubro de 2007 constantes no site ora citado, apontava a celebração de 

Memorando Trilateral de Entendimento entre a Federação Russa, o Banco Mundial (BM) e 

Organização Mundial da Saúde (OMS), sob a dotação russa de US$ 20 milhões. Esse 

Memorando de Washington se enquadra no âmbito do Programa de Combate à Malária na África 

e, particularmente, Moçambique foi um dos maiores beneficiários com 35.4% do valor. Outro 

acordo de reforço das relações de cooperação e amizade, foi fechado em dezembro de 2009 e 

preconiza a isenção de vistos para titulares de passaportes diplomáticos e de serviços. Ao lado 

destes acordos, a Rússia, em conformidade com os demais países, como por exemplo, a China, a 

Índia, o Brasil e países ocidentais, prestou apoio humanitário à Moçambique em 2013 no 

contexto das cheias que fustigaram uma parte das regiões do sul e centro do país. O apoio russo 

consistiu em 35 toneladas de bens diversos, que incluem tendas, cobertores, alimentos, estação 

elétrica portátil e outros bens. 

O desempenho russo no apoio de Moçambique para além de histórico, é igualmente maior 

em volume de capitais e outros bens, no âmbito do memorando de Washington. Este fato, de 

liderança na ajuda a Moçambique pela Rússia e que atualmente registram um relativo 
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abrandamento, gera, por um lado, espanto. E por outro, faz acreditar que a política de não 

alinhamento e o desejo de organização interna junto aos países vizinhos por parte da Rússia, 

podem ser alguns dos fatores que explicam o afrouxamento das relações entre ambos os países. 

Aliás, este é o argumento defendido por Wache (2014) ao afirmar que uma das maiores 

preocupações do gigante euroasiático é se tornar forte economicamente e ao mesmo tempo 

melhorar as relações regionais com os seus vizinhos próximos. O autor aponta como uma das 

formas de melhoria das relações da Rússia com os países do seu entorno, a gestão dos conflitos 

internos, como é o caso, do separatismo checheno e a criação de alianças com os países vizinhos. 

Estas e mais ações levadas a cabo pela Rússia, fizeram com que abrandassem as relações russas 

com os países africanos em geral e Moçambique em particular, sobretudo nos anos 90 e, para o 

autor, tal afrouxamento não significou abandono.    

Collins (2013) não coloca o problema nos termos acima citados, mas sim, problematiza a 

questão, apontando que a abertura russa ao mercado externo não foi acompanhada pela 

manutenção das anteriores alianças. Havia, de acordo com o autor, o sentimento de 

autossuficiência em termos de recursos naturais, o que limitou a internacionalização das suas 

empresas em todo o mundo.  Todavia, é importante assinalar que foi exatamente a abertura do 

mercado russo e o rápido processo de liberalização e privatização das suas empresas65 nos anos 

90, que permitiu à internacionalização das mesmas. Como aponta Mabucanhane (2017), as 

relações históricas no campo político-militar entre Moçambique e Rússia, se renovam em novas 

modalidades, isto é, no âmbito político-econômico. Assim, as aflições políticas africanas de luta 

pelas independências e a busca de aliados pela Rússia no contexto da Guerra Fria, abriram 

caminho para relações políticas e que a partir dos anos 2000 se transfiguram em econômico. Este 

fato aconteceu principalmente, como aponta Collins (2013), com a política conhecida por Putin 

Foreign Policy Concepts de Vladimir Putin que prevê aumento do intervencionismo econômico 

russo, seja em termos de investimentos, assim, como em termos da sua abertura ao capital 

externo. 

 É neste contexto, que após quase duas décadas de hibernação das relações com 

Moçambique, os dois países deram mais imputs e dinamismo às formas de cooperação. Um dos 

indicadores de reatamento das relações foi perdão a 95% da dívida moçambicana, uma estratégia 

                                                 
65Dados de Gracia (2016) apontam a presença de empresas russas, principalmente nos seguintes países (todos os 

valores estão em milhões de dólares norte-americanos): Angola (93); Egito (61); África do Sul (35); Líbia (30), 

Namíbia (3); Etiópia, Guiné Equatorial, Nigéria e Argélia. 
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alargada, também, para os países como Zâmbia, Tanzânia, entre outros, segundo dados da 

Direção Nacional de Tesouro (2014) e Wache (2014).  Moçambique não só correspondeu 

positivamente às intenções russas de perdão da dívida, como também, aplaudiu a visita do Vice-

Ministro das Finanças da Federação Russa em 2006.  Rússia “perdoo dívidas de vários países 

africanos num total de US$ 904 milhões, além disso, os investimentos russos registraram um 

estoque de aproximadamente US$ 2.1 bilhões em 2012” (GRACIA, 2016, p.35).  

É nesse âmbito de melhoria e alargamento das áreas de cooperação, que Moçambique 

retribuiu à visita da Federação Russa e enviou a ex-ministra dos Negócios Estrangeiros & 

Cooperação Alcinda Abreu, em 2007. De acordo com Wache (2014, p.168) nessa visita, a 

“ministra moçambicana, junto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros russo, tratou dos problemas 

de desenvolvimento no contexto das relações bilaterais e multilaterais”. 

 Os resultados imediatos do reatamento da cooperação se materializaram através de 

isenção de vistos aos passaportes diplomáticos e de serviços em 2009, e ainda, “o avolumar das 

transações comerciais entre os dois países, que em 2010 atingiram US$ 40 milhões, tendo 

duplicado para US$ 83 milhões em 2011” (WACHE, 2014, p.168). Tanto Moçambique quanto a 

Rússia, consideram estas transações ainda incipientes quando comparados com as fervorosas 

relações políticas na era de luta pela independência de Moçambique.  

Em 2012, em Bloemfontein, África do Sul, – no contexto do centésimo aniversário do 

African National Congress (ANC), partido no poder desde 1994 – foi realizado um encontro 

entre Moçambique e Rússia.  Este encontro teve continuidade em Maputo, com o então 

presidente da República de Moçambique Armando Guebuza e o ex-primeiro-ministro Aires Ali, 

com representante russo Margelov, em cujo enfoque era a economia extrativa (Wache, 2014).  

Das várias formas de manifestação de interesse russo, destaca-se o interesse manifestado 

pela Rússia, através do seu Ministro da Indústria e Comércio que visitou Moçambique em 2012, e 

tratou de acordos para a construção de infraestruturas com especial destaque para “ferro-

portuárias e fornecimento de helicópteros para diversos fins” (WACHE, 2014, p.169). 

E, sobre negociações comerciais, Fidan e Aras, citados por Gracia (2016) indicam a 

reativação das relações históricas de comércio das armas como as que maior dinamizam tal 

ligação. A título de exemplo, Gracia (2016) olha com maior preocupação a venda de armas russa 

em África, tendo fechado em 2011, um negócio de US$ 66.8 bilhões. A Argélia, “onde há forte 

presença da Gazprom e gastou quase US$ 54 milhões no período de 2003 a 2012 em compras 
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militares, dos quais 90.8% foram importados da Rússia” (GRACIA, 2016, p.52). Na mesma 

perspectiva, Lechini citada por Gracia (2016), indica que a participação da Rússia no comércio de 

armas com a África tem raízes na Guerra Fria, quando muitos exércitos africanos se tornaram 

dependentes do abastecimento e das tecnologias militares soviéticas.   

A partir do entendimento de Collins (2013) sobre o projeto reformista da política externa 

da Rússia dos anos 2000, pode-se inferir que a emergência econômica do gigante euroasiático 

que coincide com o boom das descobertas de recursos minerais em Moçambique, tem sido um 

dos fatores que poderiam reativar com maior vigor a dinâmica das relações de cooperação 

econômica entre os dois países. O que para esta tese, está acontecendo de forma acanhada, como 

se demonstra do tópico que se segue. A explicação de Woehrel apud Wache (2014, p.133) aponta 

que o acanhar dos investimentos russos em Moçambique está associado ao fato Rússia se r o 

maior país mundial em termos de extensão, com 138 milhões de pessoas em 2011 – nono maior 

em termos populacionais. Nesta extensão territorial, Rússia detém, “30% do total das reservas de 

gás natural mundial e produz cerca de 10% do petróleo comercializado a nível global”, sobretudo 

por que as indústrias tanto de gás quanto do petróleo são majoritariamente controladas pelo 

governo russo.  

 

 

3.3.2 Investimento Direto da Rússia em Moçambique 

 

 

De acordo com Wache (2014), em 2007, Rússia e Moçambique concordaram em 

dinamizar as relações de cooperação econômica nos domínios de exploração geológica, 

mineração, siderurgia, petroquímica, pesca, projetos de energia e infraestruturas, formação e 

capacitação institucional. Não obstante estes acordos, dados sobre os investimentos diretos russos 

em Moçambique são escassos pelo menos a partir do Centro de Promoção de Investimento (CPI) 

e do Gabinete das Zonas Econômicas para Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA). As únicas 

notas disponíveis com base nos dados do CPI apontam para investimento russo global de US$ 3.2 

milhões em três projetos e gerando 162 novos empregos, investimentos realizados apenas em 

2000 e 2009.  Estes dados colocam a Rússia numa classificação mais baixa, ou seja, na situação 

de menor investidor, quando comparado com o volume dos investimentos dos demais países dos 
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BRICS em Moçambique. O investimento russo em Moçambique representa 0.02% do total dos 

investimentos diretos dos demais países dos BRICS.  

Dados do IPEA (2011) baseados na comparação do Produto Interno Bruto (PIB) da 

Rússia, da Índia e África do Sul, mostram que o russo é maior. Para, além disso, em 2009, Rússia 

foi um dos maiores exportadores do investimento direto estrangeiro (IDE) no seio das economias 

emergentes. Esteve apenas atrás de Hong Kong e a frente do Brasil, da Índia e da China (IPEA, 

2011, p.3), ou seja, foi o maior investidor externo no seio dos BRICS. 

 A partir dos dados do CPI e do GAZEDA sobre investimentos diretos russos em 

Moçambique que representam apenas 0.02% da soma total do Investimento Direto Estrangeiro 

(IDE) dos BRICS. Certamente que a posse de recursos minerais por parte de Moçambique não é 

condição suficiente para atrair os investimentos russos, mas é preciso investigar os fatos que 

explicam o menor dinamismo dos mesmos. Esta tese reconhece a bipolarização dos fatores, o 

mesmo que dizer uns do lado Moçambique e outros do lado russo e igualmente o efeito do 

contexto da política internacional. 

Do lado russo, Collins (2013) aponta que desde a adoção do modelo da economia de 

mercado após o colapso da União Soviética em 1991, Rússia se transformou num país moderno 

que tem se firmado como um dos gigantes econômicos com base em dois fatores: abundância de 

recursos naturais e o setor privado bem capitalizado. Collins (2013) avança ainda a abundância na 

Rússia de recursos naturais e políticas governamentais restritivas de expansão do capital 

financeiro.  Todavia, o autor reconhece que as políticas restritivas à expansão do investimento 

fracassaram. Tal fracasso é associado pelo autor, ao fato de as empresas reconhecerem que numa 

situação de ambiente interno de turbulência econômica sua salvação dependia do mercado 

externo, o que lhes levou a criar conexões externas. Collins (2013, p.48) continua indicando que 

“este fato obrigou o governo a iniciar reformas econômicas de forma que o ambiente interno 

fosse favorável ao negócio e que pudesse atrair investimentos, sejam eles nacionais ou externos”. 

Mais do que uma política restritiva de expansão das empresas, o governo começou a alocar, de 

acordo com a fonte, capital financeiro e a apoiar a internacionalização das empresas. É assim que 

em 2001, o banco da Troika de Diálogo sobre investimentos russo estimou que 40% do PIB russo 

eram controlados pelas 70 maiores empresas que dinamizavam a exportação do capital 

financeiro.  
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De acordo com Collins (2013), a consequência das políticas reformistas dos anos 80, foi a 

florescência da economia russa. Considera-se de acordo com o mesmo autor políticas reformistas, 

como por exemplo, a abertura ao mercado externo, em particular a entrada em 2012 na 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e as privatizações tornaram mais forte a economia 

russa. Deste modo, Rússia foi capaz de manter um crescimento de 4.3 por cento em 2010 e 2011, 

mesmo após crise de 2008 – 2009. O PIB russo de US$ 2.4 trilhões e PIB per capita de US$ 

17.000, tornaram o país na sétima maior economia do mundo em 2011. Dados apresentados por 

Collins (2013) mostram o quão relevante é a participação do setor privado e estatal na economia 

russa. Por exemplo, 60% do PIB russo, provem de serviços que contam com 60% da força de 

trabalho. Adicionalmente, Rússia está mais bem posicionada em termos de exportação de capitais 

financeiros e no seu mercado foram investidos nos finais de 2011, “US$ 315 bilhões, um 

investimento cotado como o décimo sexto maior do mundo” (COLLINS, 2013, p. 47).  

Por sua vez, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) mostra que entre 2000 e 

2008, o Investimento Direto Estrangeiro (IDE) russo crescia a uma taxa de 43% ao ano, muito 

acima dos 6% do crescimento do IDE mundial. Nesse período, Rússia lançou para o mercado 

global US$ 170.7 bilhões, tendo as Fusões & Aquisições (F&A) se situado em US$ 55.9 bilhões, 

entre 2005 e 2008. O IPEA (2011) mostra ainda que a internacionalização das empresas russas 

ocorreu no final da desaceleração e estagnação da economia a partir de 2000. Este fato é 

consequência, segundo Collins (2013), das políticas reformistas, as chamadas “Eagle 

multinationals” que se concentravam majoritariamente no setor de energia e que começaram a 

estabelecer a sua presença internacional em pouco tempo da sua existência, quando comparadas 

com as firmas ocidentais. Impulsionadas pelo elevado preço de commodities e não só, mas 

também, devido às novas políticas empresariais do Estado russo, as empresas transnacionais 

iniciaram um processo agressivo de internacionalização. Não obstante esta internacionalização 

agressiva, o aliado ideológico e político Moçambique é apontado por Barka e Mlambo (2011 

apud Gracia, 2016) como aquele que é colocado numa posição marginal entre os países africanos 

que recebem o investimento do gigante euroasiático. Volumosos investimentos da petrolífera 

russa Lukoil estão presentes na Costa do Marfim e Gana e da mineradora de diamantes Alrosa e 

Sintez em Angola, Namíbia e República Democrática do Congo e África do Sul. A fonte aponta 

ainda que a estatal Gazprom explora gás natural na Argélia e detém parte da petrolífera argelina 

Sonatrach, para além, da estatal de energia nuclear Rosatom que está no Egito.  
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Como se pode notar, apesar de as empresas norte-americanas – Anadarko e italiana – Ente 

Nazionale Idrocarburi S.p.A. (ENI) terem anunciado em 2011 a descoberta de 15 a 30 e 22.5 

trilhões de pés cúbicos de gás, o que coloca Moçambique como um dos maiores detentores de 

reservas de gás no mundo, uma das áreas de especialidade das empresas russas, os investimentos 

daquele país em Moçambique são ainda marginais. Não existe nenhuma pretensão e muito menos 

ansiedade de ver Rússia a realizar investimentos avultados em Moçambique em detrimento dos 

demais países do mundo, mas simplesmente, um esforço intelectual de busca de explicações para 

entender a forma como as históricas relações de amizade político-militar se transfiguram em 

amizades econômicas.  

Existe uma consciência firme de que os investimentos russos em Moçambique seguiriam 

o mesmo padrão neoliberal de pauperização e espoliação das comunidades, mas é muito 

importante procurar as causas do menor interesse do gigante euroasiático em investir em 

Moçambique. Mas também, apresentar uma nova proposta para o debate de ideias. Esta nova 

proposta defende a mudança dos interesses geoestratégicos e geopolíticos da Rússia em oposição 

ao pensamento dominante que associa os exíguos investimentos russos em Moçambique a 

escassez de capital financeiro na Rússia. Como foi visto nos parágrafos anteriores, Rússia realiza 

investimentos até ao ponto de se colocar em décimo sexto lugar ao nível mundial em 2011. 

Adicionalmente, os maiores recursos que colocam Moçambique no mapa mundial ou que 

constituem atrativos para investimentos, Rússia os detém em maiores quantidades bem maiores 

no seu território e provavelmente, não está interessado em entrar em disputas com os países 

ocidentais. Como aponta Moreira (2011), apesar de o Pacto de Varsóvia ter colocado Rússia 

como espinha dorsal na política internacional de corresponsabilidade, os atritos políticos com 

consequências econômicas para o gigante euroasiático, tendem a colocá-lo sempre isolado do 

Ocidente. Assim, é igualmente provável que em termos estratégicos, Rússia não encontre 

vantagens políticas e econômicas para os seus interesses no contexto da turbulência da política 

internacional. Deste modo, se os interesses geopolíticos e geoestratégicos não são atualmente 

satisfeitos por Moçambique é expectável que Rússia não se coloque numa situação de disputa 

com os gigantes ocidentais, como ENI, Anadarko e Exxon Mobil que exploram gás e petróleo na 

bacia do Rovuma, província nortenha de Cabo Delgado em Moçambique.  

Para os propósitos desta tese, a geopolítica é entendida como arte, técnica ou estratégia de 

formulação de princípios do Estado que orientam e preservam a sua relação com os demais 
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Estados, aos quais não lhes reconhece poderes políticos de subordinação recíproca. Não numa 

perspectiva de estratégia agressiva ao nível da política internacional, mas preservação da 

soberania do Estado, ao mesmo tempo, que faz com que os interesses internacionais desse Estado 

sejam alcançados. O alcance dos interesses individuais dos Estados é, sob ponto de vista do 

diálogo internacional realizado com recurso a diplomacia, o principal instrumento e método da 

política internacional.  

Não obstante o fato de o parágrafo anterior ter afirmado que Rússia não tem interesse de 

disputar os gigantes ocidentais que investem na Bacia do Rovuma, não se trata do problema do 

poder político-militar para esse fim. Dado que o estudo de Patriota et al. (2012) que analisa os 10 

países que atualmente são mais poderosos permite perceber que de fato, Rússia reúne os 

requisitos de uma superpotência. Ou melhor, extensão territorial ocupado e integrado, força 

militar, poder econômico, poder ideológico, coesão nacional e fronteiras e soberania assegurada. 

Em Moreira (2011) a supremacia militar, econômica, a internacionalização das multinacionais e 

multinacionais são alguns dos instrumentos de manifestação do poder. Para além dos indicadores 

de poder anteriormente indicados, a comparação do poder de Patriota et al. (2012) de dez países66 

focaliza igualmente população; PIB em trilhões de dólares norte-americanos pela paridade de 

poder de compra (PPC); disponibilidade de efetivo militar da primeira linha; reservas em moedas 

estrangeiras e ouro em bilhões de dólares norte-americano e consumo diário de barris de petróleo, 

estando a Rússia nessa classificação em nono, sétimo, oitavo, terceiro e quarto lugares. 

Atualmente, Rússia ao lado dos países dos BRICS vê o seu poder hegemônico reforçado e 

espera-se que seu culto a multipolaridade possa ser reforçado e quiçá uma implementação efetiva. 

Este desejo manifesto está associado ao fato de que a multipolaridade supõe a existência de 

vários centros de poder, o que pode permitir respeitar as diferentes perspectivas, rumo a um 

mundo melhor – a chamada nova ordem mundial.  

A breve análise sobre o poder russo, não responde à questão central, que é encontrar 

através dos conceitos de geopolítica, de geoeconomia e de geoestratégia, os elementos capazes de 

explicar o desinteresse russo em investir em Moçambique, mas sim, cria condições analíticas. 

Outra forma de fazer esta busca ou de criar condições analíticas é, olhar o contexto de 

Moçambique, ou seja, terreno de implementação dos projetos através da experiência dos demais 

países dos BRICS que já estão em Moçambique. O mesmo que que questionar a experiência em 

                                                 
66Nomeadamente, EUA, China, Japão, Rússia, Brasil, Índia, Alemanha, Arábia Saudita, Canadá e Coreia do Sul. 
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termos de relacionamento de cada um dos países dos BRICS com as empresas e projetos 

ocidentais em Moçambique. Ou melhor, qual tem sido a experiência, por exemplo, do Brasil na 

implementação de projetos trilaterais e/ou multilateral com os países ocidentais em Moçambique.  

O tópico anterior que analisou as relações de cooperação e investimento direto do Brasil 

em Moçambique, permitiu perceber que os princípios brasileiros de cooperação solidária, 

horizontal, entre outros não sobrevivem nos projetos que implementa com os países e/ou agências 

ocidentais. Este fato é usado neste tópico de modo a procurar verificar se os míseros 

investimentos russos estão ou não associados à presença dos gigantes ocidentais em 

Moçambique. Para efeito desta análise, essa presença, é considerada, como um dos fatores que 

desvirtua os princípios de cooperação horizontal, no contexto da solidariedade terceiro mundista 

defendida pelos países do Sul.  

Como foi discutido no tópico sobre o Brasil, os projetos ProSAVANA e 

ProALIMENTOS, os investimentos da Vale Moçambique, entre outros que o gigante econômico 

Latino Americano implementa com as agências e Estados ocidentais, têm sido objetos de várias 

críticas. Seja, a nível organizacional entre os parceiros implementadores, quanto em termos de 

impacto social nos locais de implementação. Para o caso do projeto ProSAVANA, Brasil 

implementa com a Agência Japonesa para o Desenvolvimento Internacional (JICA – sigla em 

inglês) e com a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 

executa o projeto ProALIMENTOS. Tem igualmente um JV com a japonesa Mitsui. A questão 

aqui não é enumerar todos os projetos, mas sim, verificar de que forma os princípios da política 

externa brasileira sobrevivem. Os valores de parceiros de desenvolvimento, de cooperação 

horizontal, de solidariedade terceira mundista são típicos da cooperação Sul-Sul e são bem 

diferentes aos da cooperação Norte-Sul. 

Na linguagem dos países ocidentais, existem doadores e receptores ao passo que os países 

emergentes falam de cooperação para o desenvolvimento ou parceiros do desenvolvimento. Nos 

países ocidentais predominam condicionalismos tanto no acesso a crédito quanto na aplicação em 

projetos. Dito de outra forma, o crédito deve ser aplicado em projetos cuja viabilidade é definida 

pelo país ocidental. É nesta perspectiva de condicionalismo e imposições que Dos Santos (2004) 

demonstrou de diferentes maneiras que os países que cooperam ou que consideram o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial (BM) como salvador devem saber que terão 

que renunciar uma parte da sua soberania. De fato, após quase quatro décadas de formidáveis 
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empréstimos a Moçambique por estas instituições, o único resultado que o país obteve foi a 

administração dos mesmos empréstimos e da miséria. 

Apesar de reconhecer que os novos doadores operaram dentro do mesmo sistema 

neoliberal, Fingermann (2014) diferencia o modelo de cooperação Sul-Sul (horizontalidade, 

reciprocidade, solidariedade, igualdade e incondicionalidade) com o modelo Ocidental 

(imposições e condicionalismo). A autor usa como evidências da diferenciação dos dois modelos 

de cooperação, o projeto ProAlimentos. Para Fingermann (2014, p.112) mostra “o projeto 

ProALIMENTOS foi desenhado de modo a satisfazer os interesses norte-americanos. Deste 

modo, os princípios brasileiros de cooperação terceiro mundista não se efetivam nos moldes da 

sua política”. A este respeito, o relato da entrevista realizada pela Fingermann (2014) a um dos 

funcionários da USAID-Moçambique, mostra a existência de uma clara desigualdade 

institucional entre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) 

e a ABC em termos de investimentos realizados. Mais ainda, enquanto os escritórios da USAID-

Moçambique contam com uma formidável equipe técnica com larga experiência em 

Moçambique, a ABC apenas só tem quatro representantes. Igualmente a autora aponta problemas 

associados à assimetria de informação entre as principais instituições implementadores e limitada 

participação das agências executoras norte-americanas na elaboração dos projetos. Mais do que 

isso, a autora aponta diferenças nas modalidades de repasses financeiros às instituições 

executoras, sendo descentralizado o modelo da USAID que delega a responsabilidade de gestão 

dos fundos pelas diferentes subunidades contratadas para apoiar na implementação do projeto. 

Todas as despesas da ABC, sobretudo viagens, são efetivadas via PNUD e isso requer um alto 

nível de planejamento o que gera inflexibilidade e lentidão no agir, uma vez que o poder 

decisório não está descentralizado. Isto é, a falta de autonomia financeira, gera restrições nos 

repasses para as atividades dos técnicos da Agência Brasileira para Cooperação (ABC), o que 

compromete, não só os resultados, mas também, os princípios da política externa brasileira.  

Esta e outras experiências amargas para os interesses da política externa brasileira, não só 

ocorre no projeto ProALIMENTOS, como também, nos demais, com destaque para o 

ProSAVANA. Gracia (2016) e De Morais (2014), por exemplo, indicam que um dos problemas 

na implementação deste projeto está associado com o medo de os camponeses perderem as terras. 

De Morais (2014, p.69), explicita que o “processo de concepção e inspeção do projeto 

ProSAVANA foi caracterizado por falta total de transparências sobretudo na explicação das 



214 

 

comunidades abrangidas no que se refere ao seu futuro em vista à implementação do projeto”. 

Por sua vez, Fingermann (2014) afirma que o projeto está enfermado por total falta de estratégia e 

clareza das agências implementadoras do projeto, o que coloca em causa os princípios brasileiros 

de cooperação solidária.  

Do exposto acima, não se deve entender como se Brasil operasse à margem do sistema 

neoliberal, mas sim, pretende-se enfatizar que nos projetos que implementa com algumas 

agências ocidentais, seus princípios de cooperação horizontal, de reciprocidade e igualdade não 

sobrevivem.  

Esta experiência amarga do Brasil pode ser que explique, em parte, o fato de a China, a 

Índia e a Rússia não optem por implementar projetos trilaterais e/ou multilaterais com as agências 

e/ou Estados ocidentais em Moçambique. Admite-se a existência de alguns casos em que 

implementam conjuntamente, mas esta reflexão, pretende propor mais pesquisas de modo a 

perceber por que Rússia não realiza seus investimentos com a efervescência necessária, 

considerando a experiência de cooperação já consolidada com Moçambique?  

Esta tese argumenta que um dos fatores do afastamento da Rússia em realizar 

investimentos em Moçambique junto com as empresas e agências ocidentais pode estar associado 

com a experiência desagradável, como se viu, para o caso do Brasil. Principalmente por que 

Rússia tem sido um dos países que sofre ciclicamente embargos econômicos devido às várias 

discordâncias no contexto da turbulência ideológica da política internacional. Os atuais casos, 

como Sírio e ucraniano pelo controle da Cremeia, colocam a Rússia numa situação quase que 

sempre de tensão com as principais potências ocidentais. Esses países ocidentais controlam a 

indústria de gás e petróleo em Moçambique, sobretudo através da italianaEnte Nazionale 

Idrocarburi S.p.A. (ENI) e das norte-americanas Anadarko e Exxo Mobil. Deste modo, pode ser 

que os interesses geoestratégicos e geopolíticos da Rússia em Moçambique não possam estar 

salvaguardados.  

Estes podem ser uns dos fatores que fazem com que as trocas comerciais e investimentos 

diretos russos em Moçambique não registrem efervescência equiparável ao passado das relações 

militares no contexto da luta de libertação nacional. Não obstante a afirmação acima colocada, 

Gracia (2016), indica que existem interesses de a Rússia investir em Moçambique nos domínios 

de equipamentos militares em troca de petróleo e outros tipos de recursos com destaque para 
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mineração, combustível, metalurgia, infraestrutura, telecomunicação, pesca, educação, saúde, 

turismo e defesa.   

 Outro dado a respeito do exposto acima, é dado por Wache (2014) que mostra que apesar 

de a embaixada da Rússia ter permanecido em Moçambique com o fim da Guerra Fria, as 

relações diplomáticas entre os dois países registraram um esfriamento. Tal abrandamento é 

associado pelo autor, à adesão de Moçambique às instituições da Bretton Woods em 1984.  Além 

disso, houve a rescisão dos contratos com os médicos russos devido à decisão unilateral do 

governo moçambicano em 2005 de pagá-los via orçamento do Estado e não com base em fundos 

externos. A fonte continua indicando que 

 

o governo de Moçambique converteu o “pooling”, um sistema de pagamento de salários 

dos médicos estrangeiros, (subsidiado com fundos externos) para o modelo “B” pago por 

fundos do governo através do dinheiro do Orçamento Geral do Estado. Em resultado da 

referida conversão, o salário dos médicos abrangido caiu de 3 mil USD/mês para 1.300 

USD/mês. [...] muitos médicos especializados de nacionalidade russa, não aderiram ao 

novo modelo de pagamento e, em consequência disso, receberam do Ministério da 

Saúde, o médico Paulo Ivo Garrido, cartas de despedidas, devendo partir para o seu país 

de origem até 31 de março de 2005, marcando assim o fim da cooperação entre 

Moçambique e aquele país (WACHE, 2014, p.166). 

 

Wache (2014) faz perceber, no trecho acima, que não se tratou do fim da cooperação entre 

os dois países, mas sim, rompimento da cooperação apenas na área médica, tendo a Rússia aberto 

uma nova página de cooperação econômica.  

É neste contexto que a companhia petrolífera russa ‘Nobel Oil’ iniciou através do governo 

russo conversações para exploração de gás, ouro, petróleo e outros minérios em Moçambique. Ao 

lado desta companhia, foram também, manifestos os interesses da empresa russa – RUSAL, o que 

o governo de Moçambique viu como sinais para a retomada das relações de cooperação e 

“amizade” entre os dois países. Deste modo, o presidente da câmara de comércio de 

Moçambique, Jacinto Veloso, citado por Wache (2014, p. 167) afirma que “apesar de a Rússia ter 

boas relações diplomáticas com Moçambique, o mundo atual não é guiado apenas pelas relações 

bipolares, mas também, pela cooperação multilateral”. E acrescenta que apesar de não existirem 

ações concretas de relações econômicas e investimentos empresariais entre os dois países, 

iniciaram conversações com vistas a dinamizar as relações comerciais.  Hoje se constata uma 

retomada de diálogo entre os dois países o que permite Wache (2014) evidenciar a partir das 

afirmações de Veloso – duas coisas, primeiro, que apesar de abrandamento das relações entre os 
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dois países, Rússia não abandonou Moçambique; segundo, as relações criadas no contexto das 

aflições políticas estão ganhando novo significado, desta vez no campo econômico. 

Apesar de Rússia ter no seu cadastro histórico preferência pelo modelo de intervenção 

militar, os seus homólogos dos BRICS, defende a superioridade dos princípios básicos 

internacionais. Defendem igualmente a multipolaridade, o que é visto como forma de distribuição 

de poderes dentro de um sistema internacional.  Para Wache “a unipolaridade é inaceitável e a 

dominação inadmissível” (WACHE, 2014, p.126).  

A partir dos anos 2000, Putin se apercebeu que o valor da África não é só econômico, mas 

também, estratégico e geopolítico para contrabalançar a unipolaridade e hegemonia dos Estados 

Unidos da América (EUA).  É assim que o presidente russo reiniciou o processo de 

reaproximação com o continente africano.  Como indica Collins (2013), em 2000, o governo de 

Putin, redesenhou a sua política externa com a África em geral e, com Moçambique em 

particular, ao se aperceber que o continente é um interlocutor válido para a luta pela construção 

de um sistema internacional multipolar capaz de instaurar uma nova ordem mundial. Neste 

contexto, em 2013, “a Federação russa mantinha relações diplomáticas com todos os países da 

África Subsaariana e tinha embaixadas em 33 países desta região e, 32 embaixadas de países 

africanos funcionam em Moscou” (WACHE, 2014, p.159). O autor continua apontando a 

remoção da unipolaridade e construção do sistema multipolar, como fator que fez com que a 

Rússia apostasse na diplomacia econômica com a África, em três esferas: investimento direto 

estrangeiro, comércio e perdão da dívida.  

Mas a aposta russa, não é só coma África, mas também com os seus vizinhos. A este 

respeito, Wache (2014) argumenta que Rússia está preocupada em melhorar as relações com os 

seus países vizinhos, a nível econômico. Todavia, esta tese não encontrou evidências que 

ilustrassem o engajamento russo ao nível do seu entorno. Os países da Comunidade dos Estados 

Independentes (CEI) à semelhança dos africanos em geral e Moçambique em particular, não 

oferecem mercado e eficiência à dimensão do interesse russo. A classificação de Alves (2014), 

por exemplo, sobre o ambiente de negócio nesses países permite agrupá-los em três: i) no 

primeiro grupo está a Geórgia cujo ambiente de negócios tem aproximado ao padrão prevalecente 

nas economias desenvolvidas ocidentais; ii) no segundo grupo estão no extremo oposto e 

negativo a Bielorrússia, Moldávia, Tadjiquistão, Turcomenistão, Ucrânia e Uzbequistão – e que 

necessitam de uma série de reformas para melhorar seus ambientes de negócio, e; iii) o grupo 
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intermédio cuja característica é possuir grandes deficiências de controle de corrupção e é 

composto por Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão e Quirguistão.  

Em termos de atratividade do mercado interno, como a disponibilidade de mão-de-obra 

qualificada e de baixo custo, a qualidade da infraestrutura e a disponibilidade de recursos 

naturais, Alves (2014, p. 193) com base nos dados do ranking global, os países da CEI se 

posicionam da seguinte ordem: na metade inferior está: “Ucrânia (22ª), Bielorrússia (27ª), e; 

Cazaquistão (33ª). A Geórgia (104ª), Quirguistão (108ª), Moldávia (122ª), Tadjiquistão (131ª) e 

Armênia (136ª) ”. Em função do quadro literário predominante que defende boas condições de 

negócios como fator crucial, os dados acima sugerem baixa atratividade do IDE. De fato, Alves 

(2014) aponta que os países da Comunidade dos Estados Independentes (CEI) respondem por 

parcela ínfima ao IDE recebido pela economia russa, menos de 0.5% dos US$ 493.4 bilhões em 

2010.  

Desta análise ressalta-se a ideia de que não são fatores econômicos que explicam o 

interesse russo pelos países da CEI, mas sim, fatores geopolíticos, geoestratégicos e segurança 

regional. Welhelmsen e Flikke (2011) sustentam este argumento ao apontar que as novas relações 

entre China e Rússia têm em vista reduzir a influência dos Estados Unidos da América (EUA) na 

Ásia Central. Paralelamente às questões de segurança, como afirmam os autores, Rússia através 

da Gazprom recuou ao período Soviético e retomou a instalação dos pipelines de gás para se 

mantiver como maior provedor até 2028. É assim que Rússia incrementou seus investimentos nas 

áreas de hidrocarbonetos energéticos na Ásia Central, principalmente entre 2001 a 2004. Os 

autores apontam que com crescimento da influência russa na região, garante-se o controle pelo 

gigante euroasiático dos recursos marinhos e isto permite o alcance dos objetivos estratégicos de 

reduzir a influência dos EUA na região. 

Esta ansiedade de ver aumentado o IDE russo na região ainda não está completada, dado 

que Rússia, concentrou o seu capital financeiro no mercado ocidental do que no seu entorno e 

pouco menos nos 3A (África, Ásia e América Latina). Estimativas de Vehtra (2009 apud IPEA, 

2011, p.4) apontam, por exemplo, “fusões e aquisições de 78%, entre 2005 e 2008, envolvendo 

empresas russas no Ocidente”. Os dados do IPEA (2011) indicam que até 2008 quando o IDE 

mundial apresentava uma retração de 14.9%, os investimentos russos no mundo, aumentaram 

22.2%, tendo lançado US$ 60 bilhões no mesmo período. Embora o período de glória do 

investimento russo no exterior que iniciou em 2000 tenha entrado em crise em 2009, ao registrar 
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uma contração de 17.9% quando comparado ao de 2008, ele continuou elevado em relação à 

queda de 42.9% do IDE mundial. Em 2010, o IDE russo se recompôs ao registrar um crescimento 

de 12.2%, atingindo deste modo os níveis de 2008. Estes dados são igualmente sustentados por 

Collins (2013, p.50), ao apontar que o IDE russo, saiu dos US$ 1.2 bilhões em 1998 para US$ 

12.7 bilhões em 2005. E em 2006, Rússia alcançou a cifra de US$ 23.1 bilhões e 2007 quase que 

duplicou o valor anterior ao atingir US$ 45.9 bilhões67. 

Os dados acima apresentados permitem perceber como já foi dito, que não é o problema 

de escassez de capital financeiro que explica os ínfimos investimentos russos em Moçambique. 

Mostram ainda que os recursos naturais que Moçambique usa como sua “bandeira” é 

relativamente do mesmo tipo aos que Rússia detém em quantidades bem superiores a 

Moçambique. A partir destas evidências, pode se inferir a ilação de que a retomada das relações 

de cooperação Moçambique – Rússia continua orientada para o âmbito político, ainda que a 

retórica oficial aponte o enfoque econômico. Este não deve ser entendido como não existindo 

interesses geoeconômicos da Rússia em Moçambique. Tanto quanto que a Rússia tem 

incentivado os países da organização BRICS a alargar a sua influência sobre os países do Sul, 

através da internacionalização das suas empresas, com maior destaque as da indústria extrativa e 

energética. Evidências sobre a internacionalização do capital financeiro russo foram apresentadas 

na primeira parte desta tese e por agora resta apontar que os demais países dos BRICS colocaram 

conjuntamente, no período entre 2000 a 2014, US$ 8.2 bilhões em Moçambique, apenas usando 

os dados do CPI e GAZEDA.  

Do exposto acima, ficou claro que os indicadores de análise para dar resposta com base 

em evidências empíricas sobre a questão que orientou este tópico foram consistentes e válidos. Só 

para recordar, a questão de pesquisa é como estão se processando as relações de cooperação entre 

Moçambique e Rússia? Ao lado desta questão, os diminutos investimentos diretos russos quando 

comparados com os demais países dos BRICS obrigaram a procurar explicações. Disto, ficou 

como argumento a ideia que ressalta que Rússia detém potencial político – diplomático e 

econômico para realizar investimentos diretos em Moçambique e por isso, não são estes fatores 

que explicam o seu desinteresse, mas sim, fatores geopolítico, geoeconômico e geoestratégico.  

                                                 
67Apesar das relativas discrepâncias dos dados das duas fontes, IPEA (2011) e Collins (2013), o que deve se entender 

é que o IDE russo crescem no período em referência. O que dá azo ao argumento de que Rússia internacionalizou o 

seu capital financeiro. 
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Para terminar, importa destacar que o objetivo deste tópico era de analisar o modelo de 

cooperação ao nível de doações, assistência técnica e financeira e investimentos diretos entre 

Moçambique e Rússia. Mais do que estudar exatamente a questão central que orienta os demais 

capítulos, ou seja, como estão se processando as relações de cooperação e investimentos diretos 

entre Moçambique e a Rússia, o tópico, e de forma indireta estudou o problema da baixa pujança 

russa em termos de investimentos diretos. Sobretudo por que desde 2000, Moçambique assiste a 

descoberta de valiosos recursos naturais em setores em que o gigante euroasiático detém 

vantagens tecnológicas competitivas. Esta colocação se alicerça na noção de que Rússia foi 

interlocutor importante para a libertação de Moçambique do jugo colonial português. E por isso 

acumula uma experiência bem consolidada e histórica na cooperação com Moçambique. Assim, 

não se pode perder de vista um “grande amigo” sem, no entanto, conhecer as razões. É aqui onde 

se situa o interesse deste tópico, ou seja, capturar as evidências empíricas que explicam os 

menores investimentos russos.  

Assim, os resultados permitiram concluir que de fato os investimentos russos e a 

assistência técnica e financeira a Moçambique são relativamente incipientes quando comparada 

com os demais países da organização BRICS. Os dados mostram ainda que os míseros 

investimentos russos em Moçambique não estão associados a fragilidade econômica e financeiras 

do gigante econômico euroasiático, mas sim, às opções políticas e econômicas do Estado russo e 

do setor privado.  

Ao nível das relações comerciais entre os dois países, os dados mostram que o volume das 

exportações moçambicanas para Rússia foi duas vezes maior que as importações, o que permitiu 

gerar superávit de US$ 5.2 milhões. Este número é baixo quando comparado com a dimensão da 

economia russa. E ainda, o nível de investimentos diretos que representam apenas 0.02% do 

volume total dos investimentos de todos os países dos BRICS é comparativamente menor. 

 A partir dos dados do CPI e do GAZEDA foi possível notar que de 2000 a 2014, as 

relações comerciais estiveram bem abaixo de um bilhão de dólares norte-americanos e os 

investimentos diretos russos que apenas ocorreram nos anos 2000 e 2009 situaram-se em US$ 3.1 

milhões. A conclusão desta tese sobre este investimento irrisório é de que não é o problema de 

poder político-diplomático para Rússia investir em Moçambique e nem é escassez de recursos 

financeiros, mas sim, razões geoeconômicas e geoestratégicas. Ou por outras é provável que para 

Rússia investir em Moçambique ainda que possa ser viável sob ponto de vista econômico, pode 
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não ser estrategicamente bom. Sobretudo por que o contexto político atual é bem diferente aos 

dos anos 60. 

O mesmo acontece ao nível de doações, assistência técnica e financeira. Os dados da 

Direção Nacional de Tesouro (DNT) apresentam apenas uma linha de crédito de US$143.9 

milhões.  

O site da Embaixada da Federação Russa em Moçambique aponta a concessão de bolsas 

de estudos, perdão da dívida como algumas realizações do gigante euroasiático.  

Em resumo pode se considerar que os três indicadores analíticos usados para a construção 

do argumento, não só foram confiáveis, como também, foram válidos. Trata-se de indicadores 

econômico, político-diplomático e no nível de relação com Moçambique, de indicador político-

militar.  

Do exposto acima, prevalece neste tópico, o argumento de que Rússia detém potencial 

político – diplomático e econômico para realizar investimentos diretos em Moçambique. Deste 

modo, não são estes fatores que explicam o seu desinteresse em investir em Moçambique, mas 

sim, fatores geopolítico, geoeconômico e geoestratégico. 

 

 

3.4 Cooperação e Investimento Direto Estrangeiro da Índia em Moçambique 

 

 

O objeto de análise neste tópico são as evidências sobre cooperação e investimento direto 

indiano em Moçambique. O objetivo desta análise é compreender como estão se processando as 

relações de cooperação e investimentos entre os dois países. O exame das relações entre os dois 

países foi feito considerando o fluxo da ajuda indiana a Moçambique, ou seja, doações, 

assistência técnica e financeira, bolsas de estudo, perdão da dívida, linhas de créditos e o 

investimento direto.  

Nos indicadores sobre IDE, foi estimado o efeito do IDE sobre o emprego. Ao mesmo 

tempo em que se analisa a relação entre IDE e o E, foi feita a previsão do E em função do 

aumento do IDE. Adicionalmente, procura-se verificar se o IDE indiano gera encadeamento 

doméstico produtivo, participação de capitais domésticos (joint venture) e diversificação das 

exportações.  
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Existem várias perguntas que orientam o exame das relações de cooperação entre os dois 

países, dos quais se destacam, por exemplo, até que ponto Índia é de fato um parceiro para o 

desenvolvimento? Os investimentos indianos em Moçambique se assumem à margem da ordem 

neoliberal ou se enquadram no processo do neocolonialismo? Quais são os benefícios e 

potenciais ganhos para Moçambique na sua relação de amizade com a Índia? Qual é o efeito do 

IDE indiano em Moçambique sobre a geração de novos empregos. De que forma o capital 

financeiro indiano gera o encadeamento doméstico produtivo, permite a participação de capitais 

nacionais nos seus empreendimentos (joint venture)? O investimento direto da Índia em 

Moçambique deve ser amigável como são as demais relações de cooperação ou Moçambique 

precisa de uma política de investimentos que responda aos interesses?  

 

 

3.4.1 Cooperação Moçambique – Índia 

 

 

O Jornal Notícias na sua edição de 7 de junho de 1975, aponta que os Governos de 

Moçambique e os da Índia e da República Árabe do Egito decidiram estabelecer relações 

diplomáticas a nível de Embaixada a partir do próximo dia 25 de junho. É nesta óptica que o 

Comité Executivo da Frente da Luta de Libertação de Moçambique (FRELIMO) e dos Governos 

da Índia e do Egito assinaram, respectivamente, a 5 e 6 de junho, os referidos acordos. Os 

representantes desse acordo foram Felisberto Lukanga e K. D. Sharma, pelo Governo de 

Moçambique e o da Índia, respectivamente. É assim que a 29 de junho de 1975 foi acreditado o 

embaixador da República da Índia em Moçambique, o senhor Avadhuth Kakodkar (NOTÍCIAS, 

1975, edição de 29 de junho). À semelhança da China que defende cooperação ganha-ganha, e o 

Brasil cooperação horizontal e solidária, a Índia defende que África é parceiro para o 

desenvolvimento e que as relações de cooperação devem gerar amizades. Ao analisar o 

engajamento da Índia em África, Naidu (2009) parte de várias questões cuja relevância para este 

estudo, apenas interessa destacar o debate sobre os fatores que motivam a Índia a aprofundar suas 

relações de cooperação com a África.  

Associado a esta busca há que analisar se essas motivações têm origem política e/ou 

econômicos. E qual é a linha divisória e de complementaridade entre Índia e África em geral e, 
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Moçambique em particular? Quanto África em geral, e Moçambique em particular, ganha nas 

ambições globais da Índia68?  

A partir destas questões, o autor abre o seu debate afirmando que as relações entre África 

e Índia têm a sua gênese colonial, sobretudo porque, para Ribeiro (2014) após a independência o 

país sul-asiático, centrou a sua política externa nos países em desenvolvimento, no contexto da 

solidariedade Terceiro-mundista. É assim que de acordo com Baumann (2014, p.181), a Índia foi 

o primeiro país em desenvolvimento a conceder acesso livre de impostos para todos os países 

menos desenvolvidos. Entrando em vigor em 2008, o esquema de livre acesso, consiste em 

reduções tarifárias por um período de cinco anos, compreendendo 95.5% das exportações destes 

países e acesso preferencial de 94% das linhas tarifárias indianas. O desejo indiano de criar uma 

economia autônoma e livre dos interesses ocidentais fez com que este país se tornasse o mais 

fechado fora dos países socialistas, o que o moveu cada vez mais para a cooperação Sul-Sul. 

Lutando contra “o colonialismo e racismo, Índia jogou um importante papel no contexto da 

Conferência de Bandung que culminou com o surgimento do Movimento dos Não-Alinhados e 

usou a ocasião para promover a solidariedade entre Ásia e África” (NAIDU, 2009, p.112). O 

autor prossegue indicando que as relações de amizade Afro-Asiáticas no contexto da política e 

diplomacia indiana, ao lado da China, estão baseadas em cinco princípios, cuja coexistência 

pacífica entre os povos e estados, é o maior pilar de orientação. Na visão do Primeiro Ministro 

indiano Jawaharlal Nehru´s as relações internacionais devem ser democráticas e guiadas para 

acesso livre às oportunidades econômicas.  

Para além da gênese de solidariedade, o engajamento indiano em África está também, 

associado a outros dois fatores apontados por Sanusha Naidu (2009), nomeadamente: i) busca de 

aliados no contexto das disputas fronteiriças com a China e, ii) a Cooperação Técnica e 

Econômica Indiana (ITEC – sigla em Inglês). Para o Primeiro Ministro indiano Jawaharlal 

Nehru´s a Cooperação Técnica e Econômica (CTE) constitui uma das formas de assistência e 

apoio ao desenvolvimento de África. Assim, para Singh (2007 apud Naidu, 2009, p.116) “a partir 

dos anos 90, a base da política externa indiana para com a África é econômica, tecnológica e 

educacional”.  

                                                 
68Apesar de as questões ora apresentadas fazerem referência a África como um todo, o foco do estudo é 

Moçambique. Podendo sempre que necessário, fazer uma análise relativamente generalizada ao continente 

africano. 
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Dos elementos apresentados por Naidu (2009), é possível chegar a ilação de que os 

fatores que motiva as relações de cooperação entre Índia e África são de solidariedade histórica 

em três perspectivas: geopolíticas (neutralidade), geoeconômica (o Sul deve se emancipar 

economicamente) e geoestratégicas (de segurança). Assim, Índia pretende maximizar seus 

interesses políticos, alargar a sua base produtiva através da internacionalização das suas 

empresas, para a além de ver seus interesses estratégicos protegidos. Sob ponto de vista 

econômica, Naidu (2009) aponta que Índia à semelhança da China, do Brasil e da Rússia, 

descobriu que África é o centro de recursos e onde o mercado poderá mover o crescimento 

econômico global. Deste modo, a presença indiana em África em geral e em Moçambique em 

particular, é também, explicada pela busca de recursos, de oportunidades de negócio, de 

iniciativas diplomáticas e relações estratégicas. 

Para além da partilha comum da triste experiência colonial, Índia foi um dos primeiros 

países a estabelecer acordos diplomáticos de cooperação com Moçambique em 1975, quando 

Moçambique alcançou a independência.  

Com abertura da Embaixada de Moçambique na Índia em 2001, as relações entre os dois 

países não só foram estáveis, como também, foram de fraterna amizade crescente. Como 

resultado, e de acordo com Valter (2014), existem em Moçambique, aproximadamente 2.000 

pessoas de nacionalidade indiana e 20.000 pessoas vivendo em Moçambique de origem indiana. 

É no contexto das relações de amizade e cooperação entre os dois países que Valter (2014, p.207) 

mostra que “a política externa indiana para Moçambique procura manter os laços históricos 

existentes entre os dois povos através da diplomacia econômica”. Como resultado deste ambiente 

de relações fraternas tanto Valter (2014) quanto a Revista Mozambique in Focus (2013-2014, 

p.10) apontam “as visitas de estado entre Moçambique e Índia como as que vêm dinamizando tais 

relações”. Por exemplo, os antigos presidentes de Moçambique visitaram a Índia, nomeadamente, 

Samora Machel em 1982, duas visitas de Joaquim Chissano em 1988 e 2003 e Armando Guebuza 

em 2010. Para além dos Presidentes, o Primeiro Ministro Aires Ali visitou Índia em 2011, sem, 

no entanto, esquecer as mais de 40 visitas realizadas pelos vários ministros de Moçambique a 

Índia e cerca de 20 visitas de oficiais governamentais da Índia que visitaram Moçambique no 
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período de 1975 a 2015. O recém-eleito Presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto 

Nyusi e o atual Primeiro Ministro, Carlos Agostinho de Rosário, visitaram Índia em 201569.  

E os pontos mais candentes dessas visitas foram dar maior dinâmica às relações 

comerciais e de cooperação. Foram assinados acordos de proteção de investimentos e tarifas 

preferenciais pelos dois países no domínio comercial. Moçambique e Índia são igualmente 

membros da Commonwealth e o gigante econômico asiático é uma referência para Moçambique 

em termos de rápido crescimento econômico e desenvolvimento.  A revista Mozambique in 

Focus (2015) cita o Ministro dos Negócios Estrangeiro e Cooperação de Moçambique, Oldemiro 

Balói, afirmando que a política externa de Moçambique é de promover parcerias para o 

desenvolvimento com vários países, incluindo a Índia.  

É nesta perspectiva que Naidu (2009), Valter (2014) e a Revista Mozambique in Focus 

(2013 e 2014) que afirmam que as relações entre os dois países registram avanços exponenciais, 

principalmente desde 2007. Valter (2014, p.209) destaca, por exemplo, a “diplomacia econômica, 

diplomacia militar e diplomacia cultural como algumas das áreas que melhor dinamizam as 

relações entre os dois países”. Sobre a diplomacia militar aponta o papel da Índia na proteção da 

costa do Oceano Índico, no âmbito da Indian Ocean Rim Association (IORA) criada em 2011, 

uma organização composta por 20 países banhados pelo Oceano Índico. De acordo com a fonte, 

seis áreas prioritárias fundamentam a existência desta organização, nomeadamente: segurança 

marítima, facilitação do comércio e investimentos, gestão das pescas; gestão dos riscos de 

desastre, cooperação acadêmica, científica, tecnológica e turismo e intercâmbio cultural. Sobre as 

dinâmicas desta cooperação especificamente entre Moçambique e Índia, o autor explicita as 

visitas regulares da marinha de guerra indiana a Moçambique. De acordo com Valter (2014), por 

exemplo, em 2003 dois navios indianos visitaram Moçambique, nomeadamente: Ranjit e 

Suvarna. Em 2004 e 2008 mais dois navios por cada um dos anos escalaram Maputo, 

nomeadamente: Sujata e Savitri e Mumbai e Karmuk, respetivamente. As visitas continuaram 

ainda em 2010 quando quatro navios e em 2012, três navios indianos escalaram Maputo. O autor 

recorda o papel da marinha de guerra indiana na recuperação em 2011 do barco moçambicano 

Vega 5 sequestrado em dezembro de 2010 pelos piratas do mar. O esforço indiano de proteção do 

                                                 
69A Revista WAPCOS do governo indiano (http://www.wapcos.gov.in) aponta ainda a visita realizada por Marcelino 

dos Santos em 1961 para participar no seminário sobre os problemas das colónias portuguesas. 

http://www.wapcos.gov.in/
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Oceano Índico tem como finalidade garantir as condições de realização do comércio 

internacional. 

Sobre a diplomacia cultural, Valter (2014) indica que para além da promoção e respeito 

das duas culturas tanto pelos cidadãos indianos quanto moçambicanos, tem sido realizado 

festivais de cultura (música, dança, filmes, bolsas de estudos). O autor aponta como exemplo, o 

festival dos filmes populares indianos que teve lugar entre 28 e 29 de março de 2008 e a visita 

das dançarinas indianas em maio de 2009 a Moçambique. Como resultado, especificamente no 

campo das bolsas de estudos, mais de 1.000 moçambicanos frequentaram cursos de graduação e 

pós-graduação nas universidades indianas no período de 2000 a 2014. Os principais programas 

indianos de coordenação da disponibilização de bolsas de estudo aos estudantes moçambicanos 

são: Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC); Special Commonweath Assistence for 

Africa Programme (SCAAP) e Indian Council of Cultural Relations (ICCR). De acordo com os 

dados do Instututo de Bolsas de Estudo (IBE) do Ministério da Educação e Desenvolvimento 

Humano e a Direção do Ensino Superior do Ministério da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior 

e Técnico Profissional desde 2007, Índia oferece em média 80 bolsas de estudo aos estudantes 

moçambicanos. Os dados do IBE mostram uma tendência crescente a cada ano, tendo saído das 

37 bolsas em 2007 para 124 em 2014. 

Procurando comparar a dinâmica das relações de cooperação Moçambique – Índia com 

alguns países africanos, Naidu (2009) faz perceber que apesar de Moçambique não constar na 

lista dos cinco países africanos de topo, ou seja, aqueles que apresentam maior vigor de 

cooperação econômica com a Índia, Moçambique é o maior receptor em África, das linhas de 

crédito indianas. Analisando os aspectos comerciais entre a Índia e os cinco países do topo, o 

autor constata que a Nigéria se colocou em primeiro lugar.  

As exportações deste país para Índia situaram-se em US$ 5.6 milhões em 2006. No 

mesmo período, seguem na mesma lista a África do Sul (US$2.5 milhões), o Egito (US$1.4 

milhões), Argélia (US$532 mil) e Marrocos (US$517 mil). De acordo com a mesma fonte, a 

África do Sul responde por 68% das exportações da região da África Austral para Índia. Por seu 

turno, a Revista Mozambique in Focus (2013-2014 e 2015), aponta que Moçambique “até 2015 

havia recebido US$ 600 milhões, contra as anteriores linhas de crédito de US$ 216.4 milhões até 

2008”.  
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Por sua vez, o Instituto Nacional de Estatística (INE) aponta o ano 2001, como o marco de 

maior dinamismo das relações entre os dois países. Foi em 2001, por exemplo, que Índia investiu 

em Moçambique US$ 510 milhões. Em termos comerciais e no mesmo período, Moçambique 

exportou US$ 3.5 mil e importou produtos indianos correspondentes a US$ 25.2 mil. 

De acordo com os mapas da Direção Nacional de Tesouro (DNT), do Ministério da 

Economia e Finanças (MEF) – (DNT-MEF) de 2004 a 2013, Moçambique recebeu oito linhas de 

créditos concedidos pela Índia. Uma das características importante visíveis nesses créditos é a 

diferença abismal entre o valor solicitado por Moçambique e o desembolsado pela Índia. Em 

termos acumulativos no mesmo período, Moçambique recebeu apenas 197.5 milhões de dólares 

norte-americanos, o que representa 30.9% do valor total solicitado e representam 9.9% do valor 

global que Moçambique recebeu dos países dos BRICS. Este fato pode ser explicado, por um 

lado, pela incapacidade na altura da Índia para satisfazer a solicitação moçambicana, mas por 

outro lado, poder ser que a Índia não confie na capacidade financeira moçambicana para 

reembolsar tais empréstimos. E ainda, revelar que os recursos naturais de Moçambique não estão 

sendo usados como hipoteca para os empréstimos. 

Sobre a primeira hipótese, as evidências sobre a evolução das linhas de crédito mostram 

tendência ascendente ao longo do tempo. Por exemplo, se em 2004 a Índia concedeu a 

Moçambique 20 milhões de dólares, em 2012 este valor cresceu cerca de 10 vezes. Porém, entre 

2012 e 2013 registrou um decréscimo de 13.4%. Esta tendência de crescimento das linhas de 

créditos concedidos a Moçambique, pode ser igualmente explicada pela melhoria cada vez mais 

das relações diplomáticas entre os dois países. Este fato, é igualmente conjugado pelo aumento 

dos interesses indianos em Moçambique como resultado da descoberta de recursos naturais.  

Evidências sobre a segunda hipótese, ou seja, menor grau de confiança de Moçambique 

pela Índia aponta menor capacidade de reembolso do país. Por exemplo, dos 197.5 milhões de 

dólares que Moçambique recebeu, apenas foi capaz de reembolsar apenas 6.8%, como mostra 

saldo de 31 de dezembro de 2015 da DNT. 

Fora das duas hipóteses, é preciso deixar claro que a Índia tem vindo a conceder linhas de 

crédito, mas também, a perdoar dívida e a realizar investimento direto. No contexto da Iniciativa 

para Alívio da Dívida dos Países Muito Pobres (HIPC – sua sigla em inglês), Índia perdoou 

dívidas de Moçambique, Tanzânia, Uganda, Gana e Zâmbia no valor de US$ 24 milhões. 

Ademais, Índia está implicada em assistência humanitária e técnica em vários países africanos, 
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com particular destaque para Moçambique, nas áreas de defesa, saúde, educação, bolsas de 

estudo e programas de treinamento. 

Para a Revista Mozambique in Focus (2014) e a DNT-MEF, só em 2003, Moçambique 

recebeu US$ 20 milhões de empréstimos da Índia. Tais empréstimos foram aplicados para 

implementação de projetos de eletrificação rural e gestão e saneamento de água até 2004 na 

província central da Zambézia.  

Em dezembro de 2006 e abril de 2008 Moçambique recebeu US$ 25 milhões e US$ 30 

milhões, respectivamente. A finalidade destas linhas de crédito era para eletrificação rural da 

província sulista de Gaza, estabelecimento do parque tecnológico e a transferência de tecnologia 

de perfuração de água. Igualmente os créditos tinham em vista a eletrificação rural de Inhambane, 

Zambézia, Nampula e mais uma vez de Gaza. Em termos globais e em conformidade com base 

de dados fornecida pela DNT, de 2004 a 2013, Índia concedeu a Moçambique linhas de créditos 

equivalentes a 639.4 milhões de dólares norte-americanos. Os principais setores de investimento 

de acordo com a DNT são: fornecimento de água e energia, instalação de centros tecnológicos, 

investimento em agricultura, construção de estradas, casas e desenvolvimento urbano. 

Valter (2014) destaca o papel das visitas, principalmente em 2010, do ex-presidente, 

Armando Guebuza como as que dinamizaram o acesso de Moçambique a linhas de crédito. Por 

exemplo, Moçambique conseguiu aceder a US$ 140 milhões e US$ 500 milhões para investir em 

infraestruturas, energia e agricultura. Não só, mas também, para construção do centro de 

formação vocacional da Machava – província de Maputo e o centro de transferência de 

conhecimento de Chokwé – na província de Gaza, entre outras atividades.  

Ademais, Moçambique recebeu US$ 12 milhões para a construção da fábrica de 

processamento da castanha de caju, no distrito de Nangade, na província nortenha de Cabo 

Delgado. Para, além disto, Naidu (2009) afirma que Índia através da Ircon International and 

Rites Railway está envolvida na reabilitação da linha féria de Sena que sai da Beira a Tete, orçada 

em US$ 152 milhões. O balanço geral apresentado pelo site da Embaixada da Índia em 

Moçambique70 visualiza empréstimos a Moçambique na ordem de US$ 115 milhões entre 2003 a 

2008. 

                                                 
70http://www.hicomind-maputo.org/maputo.php?id=Aid%20Assistance%20Cooperation, acesso em 21 de julho de 

2016. 

http://www.hicomind-maputo.org/maputo.php?id=Aid%20Assistance%20Cooperation
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De acordo com o site71 do Ministério dos Negócios Estrangeiro e Cooperação, o 

presidente da República de Moçambique, Felipe Jancito Nyusi, disse no almoço por ocasião da 

visita do Primeiro-Ministro indiano, Narendra Modi que a parceria entre os dois países, vai 

permitir à transferência de tecnologia, a criação de emprego, a melhoria das condições de vida 

das populações e consequentemente o desenvolvimento dos dois países. Destacou igualmente que 

a parceria entre os dois países vai permitir o intercâmbio entre o setor privado indiano e o 

empresariado nacional, fortalecendo iniciativas de investimentos nas áreas de agricultura, 

energia, turismo e infraestruturas. Na mesma visita de Nodi a Moçambique, em julho de 2016 

foram rubricados dois acordos três memorandos de entendimento entre os dois países, nos 

domínios de prevenção do narcotráfico, produção e comercialização do feijão bôer e juventude. É 

nesse encontro entre os dois líderes que o Primeiro-Ministro indiano, considerou Moçambique a 

porta de entrada da Índia em África. 

Estas e outras realizações em especial as linhas de créditos tornam Moçambique num dos 

maiores recipientes da assistência financeira indiana. Todavia, a robustez das doações e 

assistência técnica e financeira, não ocorre nas relações comerciais. Não é só com a Índia, como 

foi visto na primeira parte deste capítulo sobre o Brasil e da Rússia, mas também, com a China 

como será visto na quarta parte deste capítulo. Aliás, os dados sobre o fluxo de capitais externos 

para a África Austral discutidos no primeiro capítulo desta tese, mostraram que Moçambique é o 

maior recipiente da ajuda, assistência técnica e financeira. Esta é uma realidade que está sendo 

igualmente replicado pelos países emergentes e que é já histórica ao nível dos tradicionais 

doadores ocidentais.  

Como mostrou o estudo do Banco Mundial de 2005, Moçambique é um bom aluno, 

melhor dito, administrador de empréstimos, mas os resultados desse ser bom gestor de créditos 

são incertos. Há que reconhecer de forma expressiva a capacidade de barganha política e 

diplomática do governo moçambicano no acesso aos empréstimos. Mas não só para o acesso, mas 

também, para depois pedir perdão de dívida e isso é muitas vezes recorrente. Outro fator é a 

possibilidade de Moçambique estar a usar os recursos naturais como garantias do endividamento, 

tal como acontece em Angola. Mas o ponto que deve ficar claro aqui é que não são os 

empréstimos e/ou a ajuda externa os fatores decisivos para o desenvolvimento socioeconômico 

do país, mas sim, o ambiente, a capacidade e arranjos institucionais que devem ser criadas nas 

                                                 
71www.minec.gov.mz, acesso em 21 de julho de 2017. 

http://www.minec.gov.mz/
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instituições públicas de modo instaurar uma estrutura econômica, política e social que permita o 

desenvolvimento. Isto por que os empréstimos e a ajuda, sobretudo no Banco Mundial e Fundo 

Monetário Internacional como bem mostra Dos Santos (2004) citando a constatação Joseph 

Stiglitz são nocivos. Para ele  

 

A extensão das condições impostas pelo FMI significa que os países que aceitam a ajuda 

do Fundo têm de ceder uma grande parte da sua soberania econômica. Algumas das 

objeções aos programas do FMI são baseadas nisto e no consequente dano que causa à 

democracia, em outros casos se baseiam no fato de que as condições exigidas não 

logram (ou não procuram) restaurar a saúde econômica (DOS SANTOS, 2004, p.15). 

 

É exatamente isto que Moçambique vem vivenciando desde os anos 80, ou seja, as 

políticas econômicas, sociais e políticas implementadas são definidas e implementadas 

restritivamente nas condições impostas pelo doador. Este fato não só torna a elite e os 

moçambicanos atores passivos sobre o seu destino, como também, desvanece os mecanismos 

internos de prestação de contas pelo governo aos seus cidadãos. O que frustra como bem 

observou Dos Santos (2004) o exercício e observância dos princípios democráticos dos deveres 

do governo para com o povo. Deste modo, o que se deve entender como função dos presidentes 

dos países do Terceiro Mundo é como aponta o historiador hondurenho Ramón Oquelí 

administração da miséria e obtenção de empréstimos e para Dos Santos (2004) estes países são 

verdadeiras máquinas de pagamento de juros internacionais em detrimento do consumo interno e 

do desenvolvimento.  

Ficou claro nesta primeira parte de análise da primeira dimensão, a cooperação 

Moçambique – Índia, portanto, que o fluxo de capitais financeiros indianos na modalidade de 

doações, perdão de dívida, assistência técnica e bolsas de estudos é vigorosa e ascendente. E 

ainda deu para perceber que um novo ciclo de dependência financeira externa de Moçambique 

está ocorrendo, apesar de os dados aqui apresentados não revelarem pujança financeira como 

acontece com os países ocidentais.  

Para completar esta análise, a seção que se segue, procura verificar o padrão de 

comportamento do investimento direto indiano em Moçambique. E ao mesmo tempo, analisar a 

possível relação de interdependência entre as doações e o investimento direto indiano em 

Moçambique. 
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3.4.2 Investimento Direto da Índia em Moçambique 

 

 

Com uma população de 1.1 bilhões de pessoas, sétimo país mundial em termos de 

superfície (3.287.570 km²), e a décima economia mundial, com um PIB de US$ 2 trilhões em 

2012 e PIB per capita de 1.325 dólares norte-americanos. O produto nacional do gigante sul 

asiático e as transações externas de exportações globais de serviços corresponde respectivamente 

a 2% e 1% do mundial (BAUMANN, 2014; IPEA, 2009 e BRICS, 2012). Para Baumann (2014) 

Índia é o principal exportador mundial de serviços de computação, com um crescimento que 

supera a média global. Este poder de exportação de serviços indianos é resultado de acordo com 

Collins (2013, p.76) “da abertura ao exterior desde os anos 2000”. A fonte aponta que só em 

2004 é que o governo indiano iniciou a implementação de políticas liberais bem fortes e 

inovação, capazes de encorajar a internacionalização das firmas indianas como forma de sustentar 

o desenvolvimento doméstico. O autor continua indicando que  

 

As reformas de reajustamento econômica impostas pelo FMI no contexto da dívida 

indiana fizeram com que fossem removidas no sistema de licenciamento industrial, 

comumente conhecido como ‘License Raj’ as limitações ao crescimento das indústrias 

privadas no contexto do seu interesse de investir fora.  

 

Para este autor, outro fator limitante era 

 

O impedimento de realizar joint venture (JV), que apenas eram permitidos em menores 

proporções. Este controle e regulamentação governamental estava associado a dívida e 

falta de reservas externa. Todavia, durante o processo de liberalização do 

desenvolvimento das indústrias indianas e da economia em geral, as limitações de JV 

foram removidas e também baixou as tarifas de importações, como forma de estimular a 

competividade. Assim, a presença massiva de produtos importados e não de empresas 

externas na Índia, fez com que as empresas nacionais procurassem mercado externo. 

 

Deste modo, em 2005  

 

O limite do investimento ultramarino foi acrescido, dos 100 por cento para 200 e as 

remessas foram relaxadas. Estas mudanças fizeram com que a internacionalização das 

empresas indiana fosse automática, e o mesmo acontecia também, para fusões e 

aquisições (COLLINS, 2013 p.77). 
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Como resultado das reformas indianas e de acordo com a fonte, as empresas do gigante 

sul asiático passaram a não precisarem de aprovação da sua internacionalização pelo Banco de 

Reserva da Índia (BRI). Neste sentido, o capital exportado pela Índia correspondia a US$ 14.7 

bilhões em 2011, representando uma redução de em 23.8% quando comparado com US$ 19.3 

bilhões de 2008 antes da crise financeira. Entre 2000 a 2006, o fluxo de capitais indianos no 

exterior correspondia a US$ 14.2 bilhões. A fonte aponta que atualmente Índia tem 8 firmas na 

lista das maiores 500 corporações mundiais e apenas a Indian Oil está entre as 100 maiores 

firmas e 20 empresas na BCG´s 2011, na lista da Global Challengers, no segundo lugar após 

China. Em termos de dimensões das firmas indianas no exterior, eles podem ser gigantescas 

corporações, grupos de corporações diversificadas e pequenas companhias.  

Esta é uma parte do potencial que justifica a exportação do capital financeiro indiano pelo 

mundo. Este potencial se fortifica cada vez mais, numa altura que Moçambique apresenta bons 

sinais para ser destino preferencial do IDE. De entre os quais a estabilidade política, a reforma do 

ambiente comercial, as descobertas de recursos minerais, entre outros. Como resultado destes e 

demais sinais, como aponta Baumann (2014, p.247), por exemplo, “Moçambique situou-se em 

quarto lugar dos dez países que acumularam entre 2003 a 2012, 57% dos investimentos totais da 

Índia em novos projetos”. Sendo os outros países a Arábia Saudita, Zimbabwe, Turquia, Irã, 

Omã, China, Nigéria, Emirados Árabes Unidos e Indonésia.  

Baumann (2014) e Gracia (2016) apontam que a principal característica desses 

investimentos em África em geral é concentrar 29% do seu capital financeiro em setores 

estratégicos como carvão, petróleo, gás natural, agricultura, energia, transporte e gerenciamento.  

Sobre as motivações de investimentos indianos Gracia (2016), defende a procura de 

recursos e de mercado e Baumann (2014, p.249) considera também, “relevante os dois fatores e 

acrescente a busca de eficiência e razões estratégicas”. Relativamente à procura de mercado, o 

autor associação a expansão do capital indiano à baixa capacidade interna de consumo, 

sobretudo, das grandes inovações tecnológicas. A emergência das mega-indústrias tecnológicas 

na índia aumentou a procura de recursos naturais no mercado interno, o que explicada a procura 

principalmente do carvão, petróleo e gás natural no além-fronteiras. “A busca de ativos 

estratégicos, está associado ao interesse de internacionalização tecnológica, de modo a 

incrementar a liderança competitiva das empresas indianas no campo tecnológico” (BAUMANN, 

2014, p.249). 
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As principais empresas indianas em África são Essar Group, Tata Groups, Reliance 

Communications, Mahindra, Bharti Airtel, Sun Pharmaceutical Ltd, Oil and Natural Gas 

Corporation (ONGC)72, Jindal Steel and Power, Coal India e Ranbaxy Laboratories (GRACIA, 

2016).  O autor continua apontando que a Tata Steel investiu US$ 88.2 milhões no setor de 

mineração em 2007 em Moçambique. E a ONGC investiu US$ 766 milhões no setor petrolífero 

no Sudão em 2002. A Reliance Industries colocou US$ 1 bilhão em petroquímicos no Egito no 

mesmo ano e em 2008, esta companhia privada que é uma das maiores no ramo energético 

anunciou investimentos no mesmo país de US$ 11 bilhões na refinaria de petróleo e plásticos. 

Enquanto isso, a Essar Group outra maior companhia indiana planeava investir US$ 9 bilhões na 

indústria metalúrgica. A de mais, “o governo indiano, por meio de suas linhas de crédito, investiu 

US$ 640 milhões na indústria açucareira da Etiópia em 2008” Paul (2012 apud Gracia, 2016, 

p.16).  

Gracia (2016) prossegue citando Amisi, Peek e Maguwu (2014) indicando que a Índia 

investiu US$ 1.2 milhão na indústria de diamantes no Zimbábue e detém reservas de urânio no 

Maláui e na Namíbia. “O comércio entre a Índia e a África saltou de US$ 9.5 bilhões em 2005 

para mais de US$ 50 bilhões em 2011” Lechini (2012 apud Gracia, 2016, p.31). Porém, à 

semelhança do Brasil e da Rússia, a Índia mantém um perfil bastante baixo em termos de relações 

comerciais com os seus vizinhos73. De acordo com o autor, em conjunto os oito países vizinhos 

da Índia, absorveram apenas 5% das exportações totais do gigante econômico sul asiático e estes 

apenas exportaram 1% para Índia. Este fato faz com que o gigante sul asiático, tenha a mais baixa 

vinculação econômica com os seus vizinhos no seio dos BRICS. Embora Gracia (2016) considere 

Índia como terceiro maior investidor74 no seio dos BRICS e com histórica tradição de cooperação 

via assistência técnica e participação em missões de paz e humanitárias.  

                                                 
72Naidu (2009, p.120) aponta uma publicação da Platts de 2007 sobre as melhores empresas energéticas e indica que 

muitas empresas indianas estiveram entre os do “top das 250 empresas mundiais. A ONGC e Reliance Industries 

estiveram no ranking as primeiras Top 50 empresas nas posições 23 e 39, respectivamente. No ramo energético, as 

empresas indianas estão presentes, sobretudo na Nigéria, Sudão, Gabão e atualmente estão entrando em 

Moçambique”. Ao analisar o desempenho das empresas indianas tomando como indicadoras receitas, lucro e 

dividendos, o autor afirma que as empresas indianas estão entre as melhores. 

73Os países vizinhos da Índia são: Afeganistão, Mianmar, Nepal, Bangladesh, Butão, Maldivas, Paquistão e Sri 

Lanka. 

74Índia está predominantemente presente nos seguintes países: Ilhas Maurícias (12.355 milhões); Marrocos (115 

milhões); Líbia (113 milhões); Egito (78 milhões); Senegal (25); Gana (10 milhões); Etiópia (6 milhões); 

Moçambique (4 milhões); Zimbábue e Congo, nos anos 2000. 
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Evidências de engajamento econômico da Índia em África, apresentados por Gracia 

(2016), apontam para investimentos na ordem de US$ 13.2 bilhões entre 2000 a 2005. Em 2016, 

a Televisão de Moçambique, no Jornal da Manhã do dia 06 de julho e o Jornal Notícias, edição 

de 08 de julho de 2016 apontou que os investimentos indianos em África alcançavam US$ 74 

bilhões no mesmo ano. Estes investimentos de acordo com as fontes correspondem a 140 projetos 

em 41 países africanos e Moçambique absorvia 25% desses investimentos, o que o torna a porta 

de entrada dos investimentos indianos em África75.   

Para o ex-ministro de Indústria & Comércio de Moçambique, Armando Inroga, 10% do 

comércio indiano em África é feito via Moçambique. Na mesma perspectiva, Naidu (2009, p.120) 

mostra que “as relações comerciais entre África e Índia saíram dos US$ 967 milhões em 1991 

para acima de US$ 9.5 bilhões em 2005”. Por exemplo, as exportações indianas saltaram em 

apenas cinco anos de US$ 2 bilhões para US$ 6 bilhões, no período de 2000 a 2005.  

Na mesma direção e no mesmo período, as importações indianas em África aumentaram 

de US$ 3 bilhões para US$ 4 bilhões. Todavia, Naidu (2009) deplora o poder marginal de África 

em termos de exportações para Índia de produtos primário que apenas representam 7.6% em 

2006, enquanto Ásia e Oceania se posicionam em 47%. Dos cinco países africanos que mais 

exportam para Índia, de acordo o autor (2009) figura em primeiro lugar a Nigéria cujas 

exportações alcançaram US$ 5.6 milhões em 2006. No mesmo período, a África do Sul com 2.5 

mil dólares norte-americanos colocou-se em segundo lugar e o Egito em terceiro lugar com US$ 

1.4 milhões e a Argélia e o Marrocos ocupam o quarto e quinto lugares, com US$ 532 mil e US$ 

517 mil, respectivamente. Apesar de a fonte apontar que a África do Sul responde por 68% das 

exportações da região da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC)76 para 

Índia, os investimentos diretos indianos, de acordo com Kundra (2009) têm como principais 

destinos em África, as Maurícias. E em pequena escala Gana, Nigéria, Quênia, Senegal, Uganda, 

Tanzânia e Zimbabwe, isto por que, o principal mercado para capitais financeiros indianos é o 

ocidente e em alguns casos Malásia e China e não a África do Sul. 

Não obstante a divergência das fontes relativamente aos principais destinos do IDE 

indiano em África, Moçambique é um dos países importantes para os interesses energéticos do 

                                                 
75Estes dados foram revelados no contexto da visita do Primeiro-Ministro indiano Narendra Modi a Moçambique, 

África do Sul, Tanzânia e Quênia. 

76Os15 países membros da SADC são: Angola, África do Sul, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, 

Madagáscar, Malai, Maurícias, Moçambique, Namíbia, Seychelles, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue.   
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gigante econômico sul asiático. Por exemplo, a partir de 2001 as relações entre os dois países, 

ganharam uma nova dinâmica e é assim que em 2009, por exemplo, os investimentos indianos em 

Moçambique atingiram os 230 milhões de dólares norte-americanos e entre 2011 e 2012 

passaram para US$ 430 milhões. Estes investimentos registraram um abrandamento até julho de 

2013, ao assinalar investimentos orçados “em US$ 120 milhões, tendo colocava o gigante 

asiático em oitavo lugar”, numa lista liderada pelo Brasil, Portugal e África do Sul 

(MOZAMBIQUE IN FOCUS, 2013-2014, p.28). Após a assinatura dos acordos de cooperação 

nas áreas de petróleo e gás entre Moçambique e Índia em 2014, o país africano aumentou a sua 

relevância aos interesses econômicos do gigante asiático.  

Ao nível das relações bilaterais de comércio, entre os dois países, a Revista Mozambique 

in Focus (2013-2014 e 2015), indica que estas não são tão marginais como transparece, elas 

duplicaram ao sair dos US$ 631.76 milhões em 2012 para US$ 1.28 bilhões em finais de 2013 e 

tendo passado para US$ 1.5 bilhões em 2015. Este fato, fez com que a Índia se posicionar em 

quarto lugar entre os cinco países maiores investidores em Moçambique em 2015, numa lista 

liderada pela “Espanha, China, Portugal, Singapura, Maurícias, África do Sul, Austrália e 

Turquia” (MOZAMBIQUE IN FOCUS, 2015, p. 36).  

As principais áreas de investimento, de acordo com Valter (2014, p. 209) são “indústria, 

transportes, mineração, agricultura e serviços”.  

E as principais empresas indianas que investem em Moçambique são: Coal Indian 

Limited, Adani Group, Tata Mozambique, Tata Steel, Essar Group, JSW Steel, JSPL, Patel 

Engeneering, BPCL, Dideocon, Angelique International Limited. Olhando especificamente os 

investimentos realizados pelas empresas estatais do gigante asiático em Moçambique na Bacia do 

Rovuma Área 1, a Revista Mozambique in Focus (2014) aponta apenas três, a ONGC Videsh 

Limited, Oil India Ltd e Bharat Petroleum, que perspectivam investir em fases, US$ 6 bilhões até 

2019. A estatal Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) detém em Moçambique 16% 

da Área 1 do bloco de Rovuma cujas estatísticas estima em 75 tcf77 de gás natural. Ao lado dos 

investimentos das estatais indianas em Moçambique, os investimentos realizados pelas empresas 

                                                 
77Tcf de acordo com CIP (2015) normalmente o gás é medido com base em unidades como utilizado nos EUA de um 

trilhão de pés cúbicos (Tcf) que equivale a 28.3 quilômetros cúbicos. A conversão dos EUA usada para gás: 1 

milhão = 1.000.000. 1 bilhão = 1.000 milhões. 1 trilhão = 1.000 bilhões. As unidades normais de energia são as 

unidades térmicas britânicas (Btu) e um cúbico de gás corresponde a 1.000 Btu ou 1.000 kilojoules. 1 Tcf de gás 

produz 21 milhões de toneladas de Gás Natural Liquefeito. 
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privadas indianas são estimados em US$ 9 bilhões em 2014, nos setores de carvão, gás e 

petróleo.  

Para além destas novas áreas de investimentos, Valter (2014) aponta como principais 

setores de investimentos indianos em Moçambique a agricultura e agroindústria que concentra 

48.5% dos investimentos, seguidos pela indústria 35.9%; serviços 10.6%; transportes e 

comunicações 4%; construção 0.2% e turismo 0.05%. No ramo energético, a Revista 

Mozambique in Focus (2013-2014), aponta, por exemplo, a inauguração em 2013 da Fábrica de 

painéis Solares, orçada em US$ 13 milhões com capacidade para gerar 5 MWp por ano em 

parceria com o Fundo Nacional de Energia (FUNAE). Todavia, é uma fábrica que opera muito 

abaixo das suas capacidades. Devido, entre vários fatores a falta de matéria-prima que inclui 

alumínio. É paradoxal a falta de alumínio considerando que a MOZAL, uma empresa localizada 

na mesma zona franca industrial, é o grande produtor e exportador de alumínio da região.  

De um modo geral e como indica Valter (2014, p. 2009), “o investimento indiano desde 

2007 iniciou uma tendência crescente até alcançara 228.7 milhões de dólares em 2009, ano em 

que começou a derrapar até os 47.2 milhões de dólares em 2012”. De fato, olhando 

particularmente os dados do CPI e do GAZEDA sobre o IDE indianos em Moçambique, nota-se 

o decréscimo, dado que em 2009 o IDE indiano foi de 256.9 milhões de dólares norte-

americanos, ou seja, correspondente a 71.5% do total do período em estudo. A partir de então, 

reduziu 68.3% em 2010 e alcançou US$ 1.6 milhões em 2012. Genericamente, as flutuações 

registradas entre 2007, 2010, 2011, 2012 a 2014 são associados por Collins (2013) à crise 

financeira de 2008. Para este autor, os decréscimos do IDE indiano, refletem uma situação geral, 

dado que as exportações do capital financeiro do gigante econômico sul asiático caíram 23.8%.  

De fato, em Moçambique, não foi só o investimento direto indiano que decresceu, mas, 

sobretudo as relações comerciais (exportações e importações). De acordo com a Revista 

Mozambique in Focus (2014, p.12), o período de 2011-2012 é o mais crítico, dado que os dois 

países, “registraram um decréscimo percentual negativo de (- 11.8%) nas suas relações 

comerciais”. As exportações moçambicanas para Índia mostraram uma relativa consistência ao 

longo do tempo do que as exportações indianas para Moçambique. Por exemplo, no período de 

2011-12, de acordo com a mesma fonte, as exportações indianas registraram um decréscimo 

negativo de (- 13.8%) em relação ao período de 2010-11 que haviam se situado em 605.16 

milhões de dólares norte-americanos. Por seu turno, as exportações Moçambicanas para Índia no 
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período 2011-12 caíram (-9.2%) em comparação com o período anterior, ou seja, 2010-11 que 

correspondiam a US$ 103.45 milhões.  

Enquanto as exportações indianas para Moçambique registram uma recuperação de 

(+87.6%) no período de 2012-13, as moçambicanas aumentaram (+102.83%). Apesar do relativo 

decréscimo e tendência de maior recuperação das exportações moçambicanas em relação às 

indianas, elas são, em média 5 vezes menores em termos de volume de capital. Esta situação de 

balança comercial desequilibrada para Moçambique na sua relação comercial com a Índia é 

igualmente confirmada pelos dados da Autoridade Tributária (AT) de 2014. Nesses dados, as 

importações moçambicanas entre 2011 a 2014 situaram-se em 682.6 milhões de dólares norte-

americanos ao passo que as exportações foram de US$ 584.0 milhões. A pesar deste 

desequilíbrio, nota-se com base nos dados da Revista Mozambique in Focus (2014), acima 

citado, um relativo desempenho das exportações moçambicanas. Tal desempenho pode estar 

associado à exploração de recursos naturais de maior interesse para Índia. Ademais, é de lei que 

as atividades empresariais, sobretudo nas ZEE e ZFI devem incrementar e diversificar as 

exportações nacionais de modo a substituir as importações.  

Ao analisar os dados do IPEX de 2014, nota-se que a Índia ocupou terceiro lugar (9.9%), 

como destino das exportações Moçambicanas, depois dos Países Baixos com 28.3% e da África 

do Sul com 24.2% que ocuparam o primeiro e segundo lugares, respectivamente. 

Há vários fatores que explicam esta relativa capacidade de Moçambique em termos de 

exportações, mas por enquanto importa afirmar que os dados do IPEX, mostram o carvão mineral 

como um dos minérios de maior procura no mercado indiano e que dinamizou as exportações 

nacionais. O IPEX, por exemplo, indica que de 2012 até 2014, Moçambique exportou para Índia 

outros produtos não energéticos como: bananas, incluindo os plátanos, frescas ou secas; esmeril, 

corindo natural, granada natural e outros abrasivos naturais; desperdícios e resíduos de ferro 

fundido; feijões (vigna SPP e phaseolus SPP); tabaco total ou parcialmente destilado; mariscos, 

bobinas de reatância e de autoindução, carnes, condutores elétricos. 

Analisando particularmente o comportamento do IDE indiano, com base nos dados 

fornecidos apenas pelo Centro de Promoção de Investimento (CPI) e Gabinete das Zonas 

Econômicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA) verifica-se que entre 2007 a 2014, Índia 

realizou investimentos de US$ 902.4 milhões. Este investimento é composto por US$ 566.7 
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milhões de capitais financeiros indianos e US$ 335.6 milhões de capital nacional em 44 joint 

venture (JV).  

O IDE total foi investido em 78 projetos e gerou 17.343 novos empregos, dos quais 1.2% 

representam empregos estrangeiros. Em termos comparativos, o IDE indiano representa 8.5% do 

total dos BRICS em Moçambique. 

A partir dos dados acima apresentados, conjugados com os dados sobre as doações, 

assistência técnica e financeira da Índia a Moçambique, a questão que se coloca agora é se o IDE 

indiano pode ser associada à reedição do modelo imperialista colonial. Se a Índia é de fato um 

parceiro para desenvolvimento ou é mais um ator que replica o padrão neoliberal? E ainda, 

verificar se existe uma relação de interdependência entre a ajuda indiana a Moçambique com os 

seus investimentos diretos.  

A partir do exame da qualidade do investimento indiano pelo mundo fora, Tomar e Jain 

(2012), por exemplo, o considera excelente devido à sua capacidade de realização de JV, 

principalmente com as empresas domésticas. Para estes autores são as JV que permitem gerar a 

difusão de conhecimento e, sobretudo a criatividade das Pequenas e Médias Empresas (PME) 

local. O que faz com que as PME locais possam competir ou ainda internacionalizar, atreladas às 

empresas estrangeiras. Para isso acontecer, a fonte afirma a necessidade de o governo local 

ofereça uma série de incentivos, tais como, isenção fiscal, benefícios às indústrias pioneiras. A 

realização de JV não só permite o crescimento das PME locais, como também, pode alargar a 

amplitude e capacidade de realizar projetos de grande dimensão, o que pode aumentar a geração 

de novos postos de trabalho e aprimorar novas tecnologias e modelos produtivos.  

Na mesma linha, Ribeiro (2014, p. 272) afirma a obrigatoriedade e controle 

governamental das empresas indianas para realizar joint venture e acrescenta 

 

as empresas indianas eram permitidas investir apenas se suas participações, que 

deveriam ser obrigatoriamente por meio de joint venture fossem minoritárias. Havia 

também obrigatoriedade de transferir tecnologias e treinamento de mão-de-obra dos 

países destinatários dos investimentos, de modo a não reproduzir a forma de ação, 

considerada exploradora, das empresas dos países desenvolvidos (PRADHAN, 2008 

apud RIBEIRO, 2014, p. 272). 

 

Não obstante o reconhecimento dos autores sobre a tendência indiana em realizar JV, em 

Moçambique as empresas indianas apenas realizaram 44, dos quais 9 em ZEE e ZFI. Embora os 
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países dos BRICS tenham diferentes modelos e interesse de investimentos, os JV realizados pela 

Índia, são em termos proporcionais bem abaixo do Brasil, China e África do Sul.  

Neste sentido se afiguram importantes duas notas para entendimento do posicionamento 

do Ribeiro para a realidade moçambicana. Primeiro deve-se perceber que o contexto da 

obrigatoriedade de as empresas indianas realizarem joint venture estava associado à escassez de 

divisas na Índia nos anos 90. A revisão da lei de investimento exterior78 da Índia nos finais dos 

anos 90 e a introdução da via automática, que conferiu liberdade individual das empresas 

indianas para fazer investimento no exterior, sem o controle governamental, fez com que as 

empresas indianas definissem com maior independência a sua política de investimentos no 

exterior.  

A segunda nota aponta que o mercado moçambicano não oferecer muitas alternativas 

financeiras para que os empresários nacionais possam arcar com os investimentos necessários 

para realizar JV. Trata-se como se sabe, de empresários descapitalizados e o agravante é que o 

mercado financeiro moçambicano se encontra na mesma situação de desfalque.  

Por seu turno, Naidu (2009, p. 131-132) analisa o IDE indiano ao nível das relações 

bilaterais e multilaterais. Nessa análise, o autor aponta que “Índia opta pelo modelo democrático 

na tomada de decisões que afetam os países nos quais investe” e por isso, o autor considera o 

gigante sul asiático como um dos melhores parceiros para o desenvolvimento. É este modelo 

negocial e democrático faz da Índia como aponta Eric Hobsbawm em “Era dos Extremos” a 

“grande democracia do mundo”. Este rótulo de Hobsbawm não é só uma questão interna, como 

pareça, mas também, para além-fronteiras, nos diversos campos de cooperação econômica, 

político e diplomático nos quais Índia privilegia negociação democrática. 

Ao nível multilateral e especialmente nos debates da rodada de Doha, por exemplo, no 

contexto da Organização Mundial de Comércio (OMC), Naidu (2009) considera que a Índia 

                                                 
78Ribeiro (2014, p. 274) resume em quatro pontos a política indiana de investimento exterior: i) via automática: as 

empresas indianas podem investir até 400% do seu patrimônio líquido em um ano sem a prévia autorização das 

autoridades governamentais; ii) via automática de ADR/GDR, as companhias indianas podem utilizar livremente 

até 100% dos seus certificados de depósitos americanos e globais (ADR/GDR) sem nenhum limite monetário, 

tendo apenas a obrigação de informar posteriormente ao Banco Central da Índia; iii) via automática para troca de 

ADR/GDR por ações, neste procedimento as empresas indianas podem trocar livremente suas emissões de 

ADR/GDR por aquisições no exterior apenas na mesma atividade/setor principal em que atuam na Índia, tendo, 

entretanto, que repor posteriormente ao Banco Central da Índia, e; iv) via normal, as propostas que não se 

encaixam nas vias automáticas do itens 1, 2 e 3 necessitam da autorização especial das autoridades 

governamentais. Uma das políticas de atração de investimento direto estrangeiro que a Índia, à semelhança de 

China e Moçambique adota é a criação de zonas econômicas especiais, destinada a produção de bens para 

exportação, isentos de impostos de exportação e de importação. 
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exigiu equidade no comércio e acesso aos mercados e mostrou-se sensitivo pela causa africana de 

marginalização econômica.  

Juntamente com Brasil e África do Sul, no âmbito do IBAS (Índia, Brasil e África do 

Sul), Índia se comprometeu a promover a cooperação Sul-Sul, principalmente na área de 

comércio e mercados. As iniciativas indianas para este fim são várias e Naidu (2009) cita a 

realização do seminário Índia-África em 2008, no qual entre várias decisões, Índia abriu seu 

mercado para alguns produtos africanos livres de tarifas alfandegárias. Aliás, este é uma prática 

quase que generalizada, olhando tanto para as políticas da China, da Rússia e da África do Sul, no 

seio dos BRICS.  

Na Conferência Internacional Índia-África que discutiu a cooperação na indústria, 

comércio e investimento, sobre égide da Organização para Desenvolvimento Industrial das 

Nações Unidas em colaboração com o governo indiano, o gigante asiático, mostrou-se 

comprometido pela causa africana em geral e moçambicana em particular. As credenciais que 

fazem da Índia um verdadeiro interlocutor pela causa africana são vários, todavia, muitos autores 

acreditam que a experiência indiana de desenvolvimento alicerçada nas pequenas e médias 

empresas é um dos elementos que o gigante asiático pode partilhar com África. O 

empreendedorismo do setor privado e da indústria familiar, para além do rápido crescimento 

econômico, a estabilidade política são outras credenciais de partilha com a África.  

Não obstante o posicionamento dos autores acima apresentado, Índia é, à semelhança da 

China e do Brasil, visto pelos críticos como o país que alarga de forma vertiginosa a dívida 

pública dos países africanos em geral e de Moçambique, em particular. Dos vários argumentos 

apresentados pelos críticos, sobressaem dois. Primeiro a concessão das volumosas linhas de 

créditos para construção de infraestruturas econômicas e edifícios estatais é acompanhado pelo 

crescimento da dívida pública dos países receptores. Embora os dados da DNT não apresentem a 

globalidade das linhas de créditos que Moçambique recebeu da Índia, é aceitável que isso ocorra, 

a avaliar pela capacidade de reembolso de Moçambique que situou ínfimos 6.8%. É já sabido 

como sempre defendeu e demonstrou Castelo-Branco (2011), que a dívida pública moçambicana 

aumenta na medida em que a economia se expande e igualmente recebe volumosos investimentos 

diretos estrangeiros.  

O segundo argumento associado ao primeiro aponta a hipoteca dos recursos naturais em 

nome de empréstimos, é um perigo para as futuras gerações. Embora plausíveis estes argumentos, 
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duas notas merecem destaque. A primeira é que o endividamento é anterior a emergências dos 

BRICS e outras economias emergentes, sendo assim, não é a presença destes países que aumenta 

as dívidas, mas sim, o ritmo econômico que gera despesas públicas desproporcionais à 

capacidade produtiva e, sobretudo de arrecadação de receitas. As dívidas públicas ocorrem e 

ocorrerão independentemente das linhas de créditos dos novos atores de cooperação, por um lado. 

Por outro lado, é preciso aclarar que os investimentos em infraestruturas econômicas através das 

linhas de créditos têm em vista, alargar a base produtiva. A ausência e/ou fraca capacidade das 

infraestruturas econômica (como por exemplo, portos, linhas férias, estradas, pontes, aeroportos, 

infraestruturas energéticas) para dar respostas aos interesses dos investidores é um dos elementos 

que de forma recorrente é, considerado pelos relatórios do Doing Business do Banco Mundial 

como entrave ao desenvolvimento. 

Outras críticas feitas ao IDE indiano, como observa Naidu (2009) são a proteção do seu 

mercado o que cria barreiras comerciais para as exportações africanas. A entrada das empresas 

privadas indianas em África com elevado poder tecnológico poderá ofuscar as rudimentares 

empresas africanas.  

O posicionamento indiano nos organismos multilaterais tem em vista ganhar apoio 

africano na luta pelo acento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas e não 

necessariamente uma questão de solidariedade com o isolamento africano. E ainda, os críticos 

apontam que a assistência indiana ao desenvolvimento apenas é um pretexto de acesso a recursos 

minerais, de acesso a mercados e procura de eficiência para o setor privado indiano. Perante estas 

críticas, Naidu (2009, p.133) afirma que a “percepção real sobre se a Índia está renovando o 

escândalo imperialista em África, depende de quão os países africanos define a sua política 

externa de relacionamento” com o gigante asiático.  

Adicionalmente, o autor aponta que se os interesses africanos estiverem feridos pela 

presença indiana, é preciso que estes países discutam as reais formas de parcerias para o 

desenvolvimento. Tais discussões devem permitir chegar a decisões consensuais que permitam o 

desenvolvimento vigoroso de África. Isto poderá orientar os programas e projetos de 

investimentos indianos em função dos interesses domésticos. O autor termina apontando que a 

resposta sobre se a Índia constitui um novo atropelo para África apenas a história e o tempo 

poderão definir por enquanto não existem evidências substanciais que associam o gigante asiático 

a tal pretensão. Isto porque tudo depende de como as sinergias de relações entre África e Índia 
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estão baseados e se constituem. Citando Indira Gandhi, o autor aponta que “as relações devem 

estar substanciadas em ideias e serviços mútuos e citando Singh defende iniciativas estimulantes, 

mas obviamente, África priorizando sua agenda e interesses” (NAIDU, 2009, p.133)79.  

Do exporto acima e em jeito de síntese, sobressai a ideia de que Índia não apresenta 

evidências que o associam a réplica de padrão neoliberal, ainda que se reconheça que não opera 

sua política externa à margem do sistema neoliberal. Para além dos dados apresentados nesta 

tese, a literatura nacional que se interessa em estudar os investimentos diretos indianos, não 

apresenta clamor desonroso como acontece com as empresas brasileiras e chinesas. 

Relativamente a correlação de interdependência entre as doações, assistência técnica e 

financeira com o investimento direto estrangeiro, o entendimento prevalecente nesta tese é de que 

não existem evidências para tal associação. Analisando a relação entre o IDE e as linhas de 

créditos, por exemplo, nota-se que os empréstimos indianos em Moçambique entre 2004 a 2013 

exibem um comportamento constante (em termos de oferta) e crescente. No entanto, o IDE foi 

relativamente bem tímido e flutuante ao longo do tempo, o que é bem diferente às doações e 

assistência técnica que apresenta uma relativa estabilidade. Como se sabe, as doações, a 

assistência técnica e financeira indiana é bem anterior aos investimentos diretos que de acordo 

com dados do CPI e do GAZEDA registraram sua evolução a partir de 2007. Para, além disso, o 

Eximbank da Índia, responsável pela conceição das linhas de crédito, pelo menos olhando para os 

dados da DNT não está implicado em investimentos diretos indianos em Moçambique, o que 

podia sugerir uma relação de causação, ainda que não estatística.  

De modo a consubstanciar as ilações acima apresentadas, interessa agora verificar a 

contribuição do investimento direto moçambicano e indiano na geração de empregos nacionais. 

 

3.4.2.1. Análise do efeito do IDE sobre o Emprego 

 

Este tópico analisa através de uma abordagem quantitativa (estatística e econométrica) o 

efeito do IDE sobre o E. Os outputs (tabelas e gráficos) do SPSS (v.20, SPSS Inc, Chicago, IL) 

                                                 
79A diferença entre a presença chinesa e indiana em África é apresentada pelo Ministro indiano de comércio que 

apontou no seminário internacional África-Índia. Para ele a política chinesa defende que “go out and exploit the 

natural resources...” “e a indiana defende “go out there and edd value”. Isto significa que mais do que Índia 

interessar-se em explorar recursos naturais apenas, está igualmente interessado em promover a sua presença em 

África ao mesmo tempo em que promove o desenvolvimento de África (NAIDU, 2009, p.134). 
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estão apresentados em anexo, nesta tese. Conforme indicado na parte metodológica, na itrodução 

desta tese, a apresentação dos resultados obedece a indicação das análises da estatística 

descritiva, análise estatística, análise da correlação entre o IDE e o E, a estimação dos 

coeficientes, a qualidade do ajustamento do modelo, análise da variância (ANOVA) do modelo, 

previsão, e por fim, são apresentadas as conclusões finais sobre os indicadores de eleição no que 

se refere à cooperação Moçambique – Índia.   

 

a) Análise Descritiva 

Conforme ilustrado no anexo B sobre estatística do IDE e E ou empreendimentos indianos 

em Moçambique no período de 2007 a 2014 e apenas com base nos dados do CPI e do GAZEDA, 

foram de US$ 902.4 milhões. Este valor é composto por 62.8% de investimento direto indiano, 

isto é, US$ 566.7 milhões e apenas 15.7% corresponde à participação do capital doméstico.  

O valor global foi investido em 78 projetos com uma média de US$ 11.5 milhões por cada 

projeto e tendo gerado 17.343 novos empregos, dos quais 16.911 foram ocupados por nacionais e 

216 por estrangeiros.   

Em termos de concentração geográfica do IDE indiano pelo território moçambicano as 

províncias de Maputo e Cidade de Maputo (capital) absorve 37.2% e 15.4%, respectivamente. A 

distribuição dos investimentos por setores de atividades aponta que 52.6% e 12.8% está na 

indústria e agroindústria, respectivamente. 

 

b) Análise Estatística 

A regressão linear simples e o método ENTER foram utilizados para obter o modelo 

parcimonioso que permitiu predizer a variável dependente – emprego (E) em função da variável 

independente, investimento direto (IDE).  

Foi avaliada a significância estatística dos parâmetros do modelo, individualmente, 

através da estatística do teste T-Student, e de forma conjunta através da estatística do teste F – 

snedecor. Para rejeitar ou aceitar a hipótese nula (H0) de que os parâmetros do modelo são iguais 

a zero, foi usado o P-valor associado à estatística do teste.   

Todas as análises foram efetuadas através do pacote estatístico SPSS (v.20, SPSS Inc, 

Chicago, IL) e alguns cálculos foram efetuados no Excel e em anexo apresentam-se os outputs. O 

nível de significância considerado, nesta tese, foi de 5% (ᾷ = 0.05). 
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c) Resultados 

A regressão linear simples permitiu identificar a variável IDE (ß1 = 1.207E-005); t (76) = 

7.787; P-value < 0.05) como preditor significativo do Emprego (E). O modelo final ajustado é: E 

= 134.652 + 0.00001207 * IDE. Este modelo é significativo80 e explica uma proporção elevada 

da variabilidade do emprego (E), com F (2 a 76) = 60.635, P-value < 0.05 e R2 = 44.4%.  

O anexo B apresenta os resultados da análise de correlação entre o IDE e o E, sendo que o 

coeficiente de correlação de Pearson (0.666) obtido sugere que existe uma correlação positiva, 

forte e estatisticamente significativa, P-value < 0.05. Este resultado permitiu verificar o grau de 

associação entre as variáveis. O que permite concluir que as variáveis IDE e E encontram-se 

“positivamente correlacionadas” conforme descrito em Martinez e Ferreira (2010, p.73). 

Por sua vez, o anexo B ilustra os resultados do ajustamento do modelo que geralmente é 

representado por R2, sendo este, como aponta Marcos (2007, p.571) “uma medida de dimensão 

do efeito da variável independente (investimento) sobre a variável dependente (emprego) ”. Dito 

de outra forma, o R2 é a medida da eficiência do ajuste da equação de regressão linear, que “não é 

em si, o dado acabado, mesmo que seja elevado, é preciso realizar testes de significância da 

relação entre variáveis independente e dependente” (ANDERSON, SWEENEY e WILLIAMS, 

2003, p.461), e isso é ilustrado pelo anexo B sobre o ajustamento do modelo.  

Além disso, Maroco (2007) indica que em regressões lineares, o R2 = 0.444, o 

correspondente a 44.4%, avalia a qualidade do ajustamento do modelo. A partir deste resultado, 

conclui-se que 44.4% da variabilidade do emprego é explicada pela variação do investimento 

direto. Como se pode notar, o R2 é fraco, o que explicita a existência de outros fatores que explica 

a variação do emprego. 

De acordo com os resultados do anexo B sobre a variância do modelo, o valor da 

estatística do teste F é igual 60.635, com P-valor associado igual a 0.000 e com o grau de 

liberdade de 2 e 76. Uma vez reunidas estas condições, foi testada a significância estatística do 

modelo de regressão, considerando as seguintes hipóteses: 

 

 

 

                                                 
80A significância em referência é em termos da significância estatística que envolve o uso do teste de hipóteses e P-

valor para tirar conclusões. 
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H0: ß0 = ß1 = 0,      isto é, os coeficientes são iguais a zero simultaneamente.                  

                                

H1: ß0 ≠ ß1 ≠ 0,     isto é, os coeficientes são diferentes de zero simultaneamente.                          

 

O resultado obtido, e apresentado no anexo B sobre a variância do modelo, ilustra que o 

P-valor associado a estatística do teste F é igual a 0.000, o que quer dizer que há evidências para 

se rejeitar a hipótese nula (H0) a favor da hipótese alternativa (H1). O modelo é estatisticamente 

significativo, ou seja, existe 95% de confiabilidade de que os coeficientes são diferentes de 

zero81.  

Os resultados no anexo B indicam a estimação dos coeficientes do modelo, coeficientes ß0 

= 134.652 e ß1 = 1.207.10-5. Para avaliar a significância estatística dos parâmetros 

individualmente foram usadas as seguintes hipóteses: 

 

H0: ß0 = 0, isto é, o coeficiente é igual a zero                                   H0: 134.652   = 0 

                                                                             sendo que                               

H1: ß0 ≠ 0, isto é, o coeficiente é diferente de zero                            H1: 134.652 ≠ 0 

 

Com o teste T – Student e através das hipóteses apresentadas anteriormente, pretende-se 

verificar, se o intercepto (ß0) é diferente de zero. Considerando que a estatística do teste T = 

3.110, com P-value = 0.000, pode-se afirmar que o intercepto (ß0) é estatisticamente significativo, 

dado que o P-valor < (Sig) = 0.05. Portanto, rejeita-se a hipótese nula (H0) de que o ß0 é igual a 

zero, ou seja, ß0 = 134.652 é de fato diferente de zero. 

A significância estatística do coeficiente ß1 tem as seguintes hipóteses: H0: ß1 = 0 e H1: ß1 

≠ 0. Os resultados do anexo B sobre a estimação dos coeficientes do modelo indicam que ß1 = 

1.207.10-5 e Sig = 0.000 < 0.05, que significa que o coeficiente do modelo (ß1) é estatisticamente 

significativo, ou seja, é diferente de zero. 

Como indicam Anderson, Sweeney e Williams (2003, p.466) rejeitar a hipótese nula H0 e 

concluir que a relação entre IDE e E é significante não permite, por si só, inferir a existência de 

uma relação causa-efeito. Ela só pode ser garantida a partir de uma base teórica.  

                                                 
81Em qualquer teste estatístico, rejeita-se H0 quando sig for menor que 0.05. Em todos os pressupostos na estatística é 

bom quando se rejeita H0. 
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A partir do modelo obtido com os coeficientes B0 e B1 e com base num valor aleatório de 

1 milhão de dólares norte-americanos de investimento, procurou-se estimar o número de novos 

empregos gerados em cada um dos países dos BRICS. Esta análise é importante por que permite 

dar uma ideia clara sobre a contribuição do IDE em Moçambique no quesito de geração de 

empregos. Sobretudo, por que as políticas governamentais de isenção de impostos e taxas, de 

flexibilização dos investimentos diretos nacionais e estrangeiros, baseiam-se na presunção de que 

o IDE está gerando ganhos indiretos, incluindo empregos. Os resultados desta tese como se vê no 

modelo E = a + b*IDE permitem perceber a dimensão desses ganhos indiretos: 

 

E = ß0 + ß1 * IDE, onde:                                         E = 134.652 + 0.00001207 * 1.000.000 

ß0 = 134.652                          isto implica que        E = 134.652 + 12.07 

ß1 = 0.00001207                                                    E = 146.722 

IDE = 1.000.000                     

 

O resultado apresentado anteriormente, ilustra que um investimento de 1 milhão de 

dólares norte-americanos gera 147 empregos no país. O efeito do IDE sobre emprego é de 12 

novos empregos. O modelo obtido apresenta um efeito positivo entre o IDE e o E, porém 

pequeno para um aumento unitário no investimento. Este resultado, como será visto mais adiante, 

é apenas menor que o da China e é maior ao brasileiro e sul-africano.  

Os resultados do anexo B sobre teste de significância mostraram que a relação entre IDE e 

E, não é linear. O fraco R2 de 44.4% demonstrou que uma proporção insignificante da 

variabilidade do E é explicada pelo IDE. Igualmente o ß1 evidencia essa relação, ou seja, ilustra a 

proporção do aumento do emprego em função do aumento unitário do investimento. Esta relação 

de proporcionalidade direta é problemática quando analisada em função do efeito tecnológico e 

outros fatores que determinam a geração de emprego, como será discutido, mais adiante, neste 

tópico sobre Índia. 

Das análises da relação entre o IDE e o E foi possível constatar que com base no modelo 

obtido, o coeficiente de determinação (R2 = 0.444) permite afirmar que a variabilidade do 

emprego é explicada pelo IDE, porém, fracamente.  
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No que se refere a significância estatística do modelo, foi observado que os parâmetros 

são estatisticamente significativos individualmente e de uma forma geral, ou seja, o modelo 

existe.  

O modelo obtido apresenta um efeito positivo entre o IDE e o E, porém, pequeno, dado 

que para um aumento unitário (US$ 1) de investimento provoca um aumento de 0.00001207 no 

emprego. Embora o resultado permita observar algum efeito positivo dos investimentos sobre o 

emprego, na prática esse efeito é insignificante. O que explicita que os ganhos indiretos 

esperados pelo governo no quesito emprego não estão sendo gerados. 

A partir dos resultados dos parágrafos anteriores sobre o efeito do IDE sobre o E, foi 

possível verificar que um milhão de dólares norte-americanos produz um efeito de 147 empregos.  

Os críticos como Gracia (2016) e Acioly, Lima e Ribeiro (2011, p.29) consideram que 

“Índia e China tendem a contratar mão-de-obra não qualificada”, o que explicaria maior absorção 

da força de trabalho nos seus empreendimentos. O estudo realizado por Ali e Muianga (2016) 

sobre a qualidade do emprego e condições sociais de trabalho no setor da agroindústria, mostra 

que as condições de trabalho são precárias, o trabalho é mal remunerado, sazonal e precário.  

Para o caso específico da Índia, foi possível notar que a indústria concentra 52.6% do total 

de investimento. Ao lado deste fato, sabe-se que a Índia assiste neste século XXI, a revolução 

tecnológica. Esta coincidência natural, ou seja, a concentração do investimento indiano no setor 

industrial com a revolução tecnológica permite chegar a dedução de que os investimentos 

indianos na indústria em Moçambique são de alta intensidade tecnológica. Porém, isso seria 

verídico se tais investimentos fossem acompanhados com a transferência tecnológica, o que pode 

não estar a acontecer. Sabe-se, porém, que a Índia está envolvida em pesquisa e exploração de 

recursos minerais em Moçambique, sobretudo no setor energético, como é o caso do carvão. Este 

setor pela sua natureza exige a aplicação de tecnologia, o que levaria à dedução lógica de que 

Índia está aplicando tecnologias de ponta. O que levaria, igualmente, à inferência de contratação 

de mão-de-obra qualificada.  

Considerando que esta tese teve acesso a dados sobre intenções de investimento direto de 

cada um dos países dos BRICS agregados, para o caso específico do setor industrial, não é 

possível saber se é indústria pesada, de agro processamento, de agroindústria, entre outros. Para 

descobrir se os investimentos no setor da indústria demandavam mão-de-obra qualificada ou não 

foi preciso analisar a relação volume de investimento e os empregos gerados. Ao analisar 
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especificamente os investimentos de 2009, que representam 28.6% do total do IDE indiano em 

Moçambique, no período de 2007 a 2014 e com base nos dados do CPI e do GAZEDA, nota-se 

que foram gerados 20.4% novos empregos. Paradoxalmente, os 85 novos empregos gerados em 

2012, ano de menor investimento são proporcionalmente maiores que os 3.539 de 2009, ano de 

pico em termos de investimento indiano em Moçambique. Este fato mostra que, alta intensidade 

de capital financeiro indiano é inversamente proporcional à geração de empregos. O que acaba 

dando sustentabilidade a ideia de que os investimentos indianos são de alta intensidade 

tecnológica e de baixa demanda da força de trabalho.  

Mas a pergunta que se levanta é por que é que Ali e Muianga (2016) afirma a 

precariedade geral dos empregos em Moçambique no setor da indústria?  Não é só por que os 

autores afirmaram, é bem sabido que emprego no contexto do capitalismo selvagem é precário. O 

estudo de Ali e Muianga (2016), mostrou esta situação no setor da agroindústria e mais, afirma 

que as contratações são feitas muitas vezes sem contrato escrito e o emprego é instável, violando, 

desta forma, a legalidade do emprego. Para os autores, a indústria extrativa, seja ela no setor 

mineiro e/ou ramos da agroindústria caracteriza-se por produção primária para exportação, pela 

usurpação de vastas extensões de terra, o que acaba tornando as comunidades cada vez mais 

pobres.  

Este debate será retomado conjuntamente com a análise dos gráficos 6 e 7, abaixo, 

mostram a relação entre os investimentos diretos e o emprego. 

  

Gráfico 6 – Evolução do Investimento Direto da Índia 2007 – 2014                  

 
Fonte: Elaboração própria 
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O gráfico 6, acima, ilustra a evolução dos investimentos diretos indianos em Moçambique 

e os investimentos nacionais. Apesar de uma tendência estacionária entre 2007 a 2008, tal 

situação, foi imediatamente alterada em 2009, quando o IDE atingiu o seu ponto mais alto entre 

2007 a 2014. Por sua vez, o gráfico 7, abaixo, ilustra as flutuações do emprego em função do 

investimento. 

 

Gráfico 7 – Evolução do Emprego 2007 – 2014  

 
Fonte: Elaboração própria 

 

Nota-se a partir do gráfico 6, que entre os anos de 2007 e 2008, Moçambique recebeu 

menos investimentos indianos, abaixo de US$ 3 milhões, enquanto que em 2009, o país alcançou 

mais de US$ 250 milhões e foi o maior IDE que Moçambique recebeu da Índia, no período em 

estudo. O gráfico em referência mostra ainda que a partir de 2010 o IDE indiano iniciou uma 

tendência flutuante e decrescente, sobretudo em 2012 que atingiu US$ 1.6 milhões de 

investimentos, o mais baixo depois de 2009. A disposição crescente iniciou em 2012 e em 2014 

alcançou US$ 76.7 milhões, representando 8.5% do total do investimento no período em estudo. 

 Por seu turno, o gráfico 6 ilustra as flutuações do emprego entre 2007 a 2014. Vê-se, no 

referido gráfico, que os empregos caíram em 2008 e 2012. Tendo se mantido em alta em 2009, 

2011 e, sobretudo em 2014 quando foram gerados 23.7% do total dos empregos, no período em 

estudo. Não obstante ter havido uma relativa baixa dos empregos em 2009, 2010, 2011 e 2013, 

eles se mantiveram em alta quando comparados com os anos de 2007, 2008 e 2012 que foram 

gerados 347; 22 e 85, respectivamente. Ao fazer análise sinóptica dos dois gráficos, 5 e 6, 

portanto, verifica-se a existência de uma relativa proporcionalidade direta, o que quer dizer que 
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os empregos se comportam em função do investimento. Relativamente na perspectiva de que a 

acentuada queda dos investimentos em 2010 e 2012, apenas provocou uma queda relativa dos 

empregos. Por exemplo, enquanto o IDE cai em 2011 a um nível aproximadamente igual ao de 

2010 que é de US$ 81.4 milhões, o emprego em 2011 situou-se em alta, pois esteve acima do 

gerado em 2010, que foi de 3.1 mil.  

Embora seja uma inferência relativa, pode se afirmar que o crescimento e/ou decréscimo 

do emprego está associado os investimentos. As evidências desta conclusão podem ser 

encontradas, por exemplo, examinando o crescimento do IDE em comparação com o aumento 

dos empregos. De 2012 a 2013, tanto o IDE quanto o emprego cresceram aproximadamente 30 

vezes. A mesma situação é visível entre 2013 a 2014, período em que as duas variáveis cresceram 

1.6 vezes. O comportamento das duas variáveis entre 2012 a 2014 é igual, isto é, o IDE aumentou 

47.3, o E cresceu em 48.3, o mesmo que arredondar o crescimento das duas dimensões a 50. 

Deste modo, o comportamento linear das duas variáveis, sugere a ilação de que o IDE indiano 

demanda mão-de-obra, o que permite deduzir que é de baixa qualidade. Dado que em teoria, o 

investimento no setor industrial que é de maior intensidade tecnológica, deveria demandar menos 

a força de trabalho.    

Em síntese e como foi discutindo acima na parte sobre cooperação Moçambique – Índia, 

as linhas de créditos indianos mostraram uma relativa tendência crescente, fluíram em 

conformidade com as solicitações moçambicanas. Isto permite concluir que existe independência 

entre o IDE indiano e as linhas de crédito, ou seja, as flutuações com tendência decrescente dos 

investimentos não afetaram os empréstimos e doações indianas a Moçambique. 

Para aferir a qualidade de investimento e da mão-de-obra que Índia contrata em 

Moçambique era preciso desagregar os investimentos pelo menos no setor da indústria. Ou ainda 

visitar os locais de implementação dos projetos de modo a avaliar o perfil de cada trabalhador. 

Nenhuma destas técnicas foi realizada, porém, olhando especificamente os mapas do GAZEDA, 

foi possível notar que os diversos ramos da indústria nos quais se distribuem os investimentos 

indianos são: indústria metalúrgica, de transformação, de mineração e processamento 

agroindustrial. A geografia destes investimentos aponta para a concentração na cidade da Matola 

(23.1%), o maior parque industrial de Moçambique e por sua vez, a cidade de Maputo absorve 

21.8%. 
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Para além dos dados acima, foram comparados os empregos gerados no ramo industriais, 

com outros setores, como por exemplo, construção, hotelaria e turismo, serviços, entre outros. 

Dessa comparação, verificou-se que os empregos gerados na indústria eram relativamente 

menores do que nos demais setores. Considerando que atualmente Índia é o maior centro 

tecnológico do mundo, deduziu-se que os seus investimentos neste setor em Moçambique 

poderiam estar a transferir tal tecnologia.  

Do exame dos principais indicadores da cooperação e investimento direto da Índia em 

Moçambique se depreende as seguintes conclusões. Primeiro é preciso reconhecer que as relações 

econômicas entre os dois países foram geradas no contexto de agonia política, sobretudo, por 

parte de Moçambique e que ainda estão num processo de consolidação. Uma vez ultrapassados os 

problemas das três décadas passadas, os dois países se esforçam em transformar tais relações 

políticas para o âmbito econômico no contexto de busca de parcerias para o desenvolvimento. É 

assim que a Índia, para além de canalizar apoios e tornar Moçambique o maior recipiente da sua 

ajuda, começou a realizar investimentos diretos desde os anos 2000. No campo das doações e 

assistência técnica e financeira, é importante destacar que Índia tem vindo a perdoar dívidas a 

Moçambique, a oferecer bolsas de estudos, linhas de créditos com baixas taxas de juro e/ou sem 

juros. Uma das características dessas linhas de crédito é a sua tendência crescente ao longo do 

tempo e ausência de condicionalidades. Porém, a diferença entre o crédito solicitado por 

Moçambique e o que efetivamente Índia desembolsa é maior, chegando cerca de 40%. 

A partir dos dados do CPI e GAZEDA, foi possível verificar tendência crescente dos 

investimentos indianos, ainda que alternada por ligeiras flutuações. Tais investimentos tendem a 

se concentrar nos ramos da indústria energética, de mineração, agricultura e agroindústria, 

serviços, transportes e comunicações, construção e turismo. A relação entre o investimento direto 

indiano e a geração de novos empregos é direta. O investimento direto indiano é no seio dos 

BRICS, o segundo em termos de empregos gera, com aproximadamente 135 novos empregos por 

cada 1 milhão de dólares norte-americanos. Todos os modelos foram validados, o que permite 

afirmar que existe uma relação, ainda que moderada entre o crescimento do IDE e o E. As 

análises mostraram não existir evidências de relação de interdependência entre a ajuda e os 

investimentos diretos indianos. Dado que o crescimento dos investimentos não revela relação 

direta com as doações, assistência técnica e financeira. Não foram igualmente encontradas 

evidências de padrão de comportamento neoliberal por parte das empresas indianas. Deste modo, 
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é aceitável afirmar que as relações de cooperação e investimento entre os dois países se 

processam a bom ritmo, com ganhos mútuos. Apesar de esta tese não ter encontrado evidências 

de réplica do modelo neoliberal por parte das empresas indianas, também, não existem 

proeminências de que isso não ocorra, sobretudo considerando a atual lógica sistêmica do grande 

capital capitalista. 

 

 

3.5 Cooperação e Investimento Direto da China em Moçambique 

 

 

O objeto de análise nesta parte são as evidências do fluxo de capitais financeiros chineses, 

quer seja na modalidade de doações, perdão da dívida, assistência técnica e financeira, quer seja, 

em forma de investimento direto estrangeiro. O objetivo é compreender como estão se 

processando as relações de cooperação e investimento direto entre os dois países. Para o alcance 

deste objetivo, primeiro é verificada a presença chinesa em termos de indicadores de cooperação 

e de investimentos, de modo a aferir se tal presença faz da China um novo doador e investidor. É 

examinada a modalidade dessa presença se pode ser associada à reedição do modelo imperialista 

colonial. Em seguida é analisada a relação de interdependência entre as doações, perdão da 

dívida, assistência técnica e financeira com os investimentos diretos do gigante econômico 

asiático.  E finalmente foi estimar o efeito do investimento (IDE) sobre emprego (E), e ao mesmo 

tempo, verificar se o capital chinês em Moçambique gera encadeamento doméstico produtivo, 

permite a participação de capitais nacionais nos empreendimentos e diversificação das 

exportações. Para este fim, o capítulo começa por estudar a gênese de cooperação entre os dois 

países, sem, no entanto, aprofundar as relações político – militares dos anos 60 e 70, mas sim, 

mapear apenas os domínios atuais de cooperação. 
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3.5.1 Cooperação Moçambique – China 

 

 

Na sua edição de 23 de junho de 1975, o Jornal Notícias de Moçambique, aponta que se 

encontra em Pemba, capital da província nordestina de Cabo Delgado, uma delegação chinesa do 

desporto popular vuchu – ginástica marcial que vai apresentar diversos espetáculos, incluídos nos 

festejos do dia da independência de Moçambique. De acordo com o mesmo jornal, citando o 

representante chinês, Shi Ku, a delegação foi convidada pelo partido FRELIMO para participar 

nos festejos da independência de Moçambique. A 29 de Junho de 1975, foi acreditado o 

Embaixador da República Popular da China em Moçambique, o senhor Lin Chung, num total de 

15 países acreditados com maior predominância para os países africanos (NOTÍCIAS, 1975, 

edição de 29 de junho). Já na edição de 3 de julho de 1975, o mesmo jornal com o título 

“Reafirmada amizade China-Moçambique” aponta a concessão a Moçambique pelo gigante 

asiático de 1.400.000 contos como uma das primeiras linhas de créditos. De acordo com a mesma 

fonte, Moçambique iniciaria o reembolso em 1990 e não tinha juros. No ato da assinatura do 

acordo de empréstimo a Moçambique, o representante chinês afirmou que o valor sem taxas de 

juro será reembolsado sem condicionalismos. Para o Ministro das Comunicações da China, Yeh 

Fei, o acordo representava uma nova página nas relações entre os dois países. Tratava-se de 

acrescentar às históricas relações político – militares, a cooperação econômica e técnica de modo 

a solidificar as relações de amizade e de solidariedade existente entre os dois povos. Para o então 

Ministro do Desenvolvimento e Planificação Econômica, o moçambicano, Marcelino dos Santos, 

o acordo representava, não só, a amizade e solidariedade entre os dois povos, mas também, a 

consciência mútua de realizar o combate contra o imperialismo. Marcelino dos Santos prossegue 

afirmando que o acordo assinado representava um passo de consolidação da luta contra o 

colonialismo, o neocolonialismo e o imperialismo. É no mesmo ato, que foram assinados acordos 

de troca de protocolos (informações e política), entre os dois países. Ainda em 1975, de acordo 

com o Jornal Notícias na sua edição de 17 de abril de 1975, afirma que a Associação Chinesa da 

Beira, doou 100 contos às vítimas das cheias do Limpopo, através do até então governador da 

Beira, Cangela Mendonça. 

Os atos acima explicitados fazem parte das inúmeras atividades e acordos de cooperação 

celebrada antes e em 1975. Isto porque, como afirma Wache (2014, p.244), “a política externa 
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chinesa para Moçambique data da década 60”, no âmbito do apoio à Frente de Libertação de 

Moçambique (FRELIMO). Taylor (2006 apud Wache, 2014) aponta que o objetivo da política 

externa chinesa era ideológico, e visava ganhar vantagens sobre a União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS), no contexto da Guerra Fria. Para esse fim, China assinou vários 

acordos com Moçambique, com destaque para as áreas da saúde, agricultura e defesa. Na mesma 

perspectiva, Chichava (2010, p.338), refere que “em 1976, os acordos na área de saúde, previam 

o envio a Moçambique, a cada dois anos, de 12 profissionais de saúde ao hospital de Maputo e 

em 1977, China estabeleceu grandes machambas82 estatais, em Moamba” – província de Maputo, 

Sul de Moçambique.  

À semelhança do Brasil e da Rússia, como foi discutido anteriormente, as relações entre 

Moçambique – China, sobretudo, no após-independência, registraram um relativo abrandamento. 

Jackson (1995 apud Chichava, 2010) aponta cinco fatores que fundamentaram as clivagens entre 

os dois países: i) disparidade de apoio à guerra civil em Angola, enquanto Moçambique apoiava o 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) a China apoiava União Nacional para 

Independência Total de Angola (UNITA); ii) a declaração em 1977 de Moçambique de ser 

“marxista-leninista” com mais inclinação para bloco soviético do que o chinês, embora 

Moçambique tenha procurado sempre equilíbrio para não ser vinculado nem a Moscovo e nem a 

Pequim; iii) a condenação da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO)83 da invasão 

chinesa ao Vietnam; iv) o apoio chinês ao regime cambodjano Pol Pot em 1979, e; v) o fato de 

Moçambique, junto com Angola e Etiópia não ter condenado a invasão soviética ao Afeganistão, 

votando contra a resolução das Nações Unidas que condenava tal invasão. Como consequência 

deste último incidente,  

 

o embaixador chinês em Moçambique – Yang Shouzeng deixou o país na companhia da 

equipa médica chinesa em 1980, como protesto, tendo regressado a Moçambique em 

1981. Todavia, apesar do regresso do embaixador com a sua equipa médica e das visitas 

de Joaquim Alberto Chissano (1982) e Samora Machel (1984), ex-Ministro dos 

Negócios Estrangeiros e ex-presidente de Moçambique, respectivamente, nenhuma alta 

autoridade chinesa visitou Moçambique, fato que só veria acontecer em 1987, com a 

                                                 
82Termo usado no português moçambicano e demais países para designar agricultura de subsistência, cuja atividade 

agrícola ocorre em pequenas porções de terras lavradas ou utilizadas para prática de agricultura. É assim, um 

terreno agrícola para produção familiar – terreno cultivado. 

83FRELIMO é o partido que liderou a Luta de Libertação Nacional em 1964. Foi fundado em 1962, na Tanzânia pelo 

Eduardo Chivambo Mondlane, posteriormente presidente deste partido até à sua morte em 1969. A Frelimo é o 

partido no poder desde a independência até então. 
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visita do então conselheiro do Estado e Ministro dos Negócios Estrangeiros, Wu 

Xuequian. Depois foi a vez do também então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Qian 

Qichen visitar Moçambique em agosto de 1988, tendo na altura assinado um pacote de 

ajuda avaliado em 12 milhões de dólares norte-americanos (CHICHAVA, 2010, 340)84. 

 

O autor continua apontando que a normalização das relações entre Moçambique e China 

deve ser enquadrada à crise econômica e política do regime de Maputo devido ao colapso do seu 

projeto socialista e os efeitos da guerra civil. Tal situação obrigou Moçambique a normalizar 

relações com outros países, em particular com a África do Sul – país com o qual as relações eram 

sempre de tensão devido às sabotagens econômicas perpetradas pelo regime de segregação racial 

– Apartheid. O Apartheid junto com o regime de Ian Smith da Rodésia do Sul (atual Zimbábue) 

apoiou militarmente a Resistência Nacional de Moçambique (RENAMO), movimento armado 

que conduziu a guerra civil em Moçambique.  

A crise político-militar e econômica, sobretudo, nos anos 80 lançou Moçambique às 

Instituições da Breton Woods (IBW), como foi visto no primeiro capítulo. Ressalve-se que entre 

1975 a 1982 (período pós-independência) a ajuda e assistência técnica e financeira de 

Moçambique fluíam, sobretudo do bloco leste e dos países Nórdicos. Porém, a partir dos finais da 

primeira metade dos anos 80, Moçambique acedeu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e 

Banco Mundial (BM), de forma a receber apoio financeiro que capaz de atender à situação 

humanitária da guerra civil, como também, a assistência em termos de políticas, como é o caso do 

Programa de Ajustamento Estrutural, o apoio a Balança de Pagamento e as importações, cuja 

contribuição representou (Ministério da Planificação e Desenvolvimento, 2013, p.7) “26% do 

total de afluxo de ajuda em 1990”. 

A descoberta de recursos naturais em Moçambique, principalmente a partir dos anos 

2000, com destaque para gás natural, petróleo e carvão mineral de alta qualidade comercial, 

coincide com efervescência das relações entre Moçambique e China, sobretudo, no domínio de 

investimentos diretos da China em Moçambique. Esta coincidência natural é largamente 

favorecida pela política de “Go Global” de 2000, como indica Singh (2007, p.40). A política de 

“Go Global” é uma das fases do “open door policy” de 1978, que tinha em vista, como indica 

Collins (2013, p. 103) em 1999, a abertura comercial e consequente internacionalização das 

empresas chinesas por todos os quadrantes do mundo. A dinâmica das relações Moçambique – 

                                                 
84O texto voltará a este assunto central que é a cooperação Moçambique – China na segunda parte após esta breve 

contextualização sobre a trajetória histórica que levou Moçambique a uma situação de dependência de trajetória. 
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China em particular e África – China em geral, é igualmente, consequência da realização, em 

Beijing, em novembro de 2006, do Fórum de Cooperação China – África (FOCAC) e Fórum de 

Comércio entre China e os Países de Língua Portuguesa (FCCPLP). Os resultados destes fóruns 

são vários, porém, o site da Embaixada da China em Moçambique, destaca o fluxo de capitais 

chineses, na modalidade de doações, perdão da dívida, investimento direto, Ajuda Oficial ao 

Desenvolvimento (AOD), empréstimos, bolsas de estudos, assistência técnica, fortalecimento da 

capacidade institucional, como a principal forma de ajuda. É assim que Países de Língua 

Portuguesa (PALOP), entre 2000 a 2014, receberam da China AOD estimado em cerca de US$ 

11 bilhões. Deste apoio, Moçambique foi o maior beneficiário com US$ 6.5 bilhões, ou seja, 

absorveu mais de 50% do valor.  

Angola segue em segundo lugar como maior beneficiário com 3.9 bilhões de dólares 

norte-americanos e os restantes países receberam valores inferiores a estes. O favoritismo 

moçambicano em termos de maior recipiente da ajuda externa foi igualmente verificado tanto no 

primeiro capítulo quanto no quarto sobre cooperação Moçambique com o Brasil, com a Rússia e 

com a Índia. Do mesmo modo, nota-se que China, canaliza mais assistência técnica e financeira 

para Moçambique do que para comércio e investimento, como acontece com Angola. Antes de 

apresentar algumas evidências sobre as tímidas relações comerciais, convém afirmar que a 

dinâmica das relações comerciais entre Brasil, China e os demais países dos BRICS pode estar 

associada à opulência de angola em recursos minerais, como por exemplo, diamante e petróleo. A 

de mais, as exportações de petróleo angolano, por exemplo, para China são uma garantia das 

linhas de crédito e adicionalmente, ocorre em troca de infraestruturas econômicas e oficiais. O 

caso moçambicano, é bem diferente do angolano, ou seja, não existem evidências de que os 

recursos naturais estão sendo usados como garantias dos empréstimos chineses.  

Ao nível comercial, dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2010 a 2013, por 

exemplo, mostram que as exportações de Moçambique para o gigante econômico asiático, saíram 

dos US$ 90.2 mil para 189.8 mil dólares norte-americanos, em 2012. Após este ano de pico 

(2012), iniciaram uma derrapagem até atingir US$ 104.9 mil em 2013. Esta situação, foi 

igualmente vista na relação comercial Moçambique – Brasil e os dois países membros dos 

BRICS colocam o país africano numa situação de importador, como era de esperar, devido à 

baixa capacidade produtiva de Moçambique. A título de exemplo, as importações de 

Moçambique para China, estão bem acima das exportações, pois em 2010 correspondiam a 
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58.9% e em 2011, registraram um relativo abrandamento para 58.8% e no ano subsequente, 2012, 

portanto, voltaram a cair para 55.2% e em 2013 alcançaram o pico 83.7%. Esta situação é 

igualmente evidenciada pelos dados da Autoridade Tributária (AT) que mostra que as 

importações moçambicanas entre 2011 a 2014 alcançaram US$ 1.5 bilhões ao passo que as 

exportações se situaram em 594.2 milhões de dólares norte-americanos. Como se pode notar, as 

importações são cerca de 3 vezes maiores que as exportações, ilustrando uma relação de 

desequilíbrio comercial para Moçambique. 

Não obstante esta relação comercial negativa para o país, Wache (2014), indica que 

Moçambique através do FOCAC e FCCPLP assinou, há semelhança dos demais países africanos, 

vários acordos com a República Popular da China, com destaque para acordo de comércio e 

acordo sobre promoção recíproca de investimento, em 2001. Adicionalmente, assinou acordos de 

proteção de investimentos; de desenvolvimento de recursos humanos; de agricultura e proteção 

ambiental, em 2002. Mais ainda, “os dois países rubricaram acordos de cooperação técnica para 

agricultura, saúde, educação e mineração, em 2004; acordo para reforçar o comércio bilateral e 

relações econômicas para o período 2008 – 2009”, Jansson e Kiala (2009 apud WACHE, 2014, 

p.245). No domínio da saúde, por exemplo, apesar de os acordos de 1976 terem sido 

abandonados, como indica Chichava (2010, p.338), Wache (2014, p.247) apontam que “em 2009 

duas equipas de médicos chineses prestavam serviços no maior hospital de Moçambique” – o 

Hospital Central de Maputo (HCM) e no Hospital Geral de Mavalane, também, na província de 

Maputo. No domínio militar, da educação e financeiro, Wache (2014) indica a assinatura de 

Protocolo de Assistência e Cooperação Militar, tendo China doado US$ 15 milhões as Forças 

Armadas de Defesa de Moçambique (FADM). 

Relativamente à educação, o Wache (2014) afirma que entre 2007 a 2009, 77 estudantes 

moçambicanos receberam bolsas de estudos para China. Já o Jornal Domingo na sua edição de 26 

de julho de 2015 aponta a existência de mais de 196 estudantes a frequentar formação acadêmica 

na China, nos programas de graduação e pós-graduação nas diversas áreas científicas. Na mesma 

perspectiva, dados fornecidos pelo Instituto de Bolsas de Estudo (IBE) de Moçambique, do 

Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, 

Ensino Superior e Técnico Profissional, apontam o envio em média, de 135 estudantes 

moçambicanos para frequentar vários programas de formação. A característica principal desses 

dados no período de 2007 a 2015 é a sua tendência crescente. Se em 2007, por exemplo, 28 
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estudantes moçambicanos receberam bolsas de estudos financiados pelo governo chinês, em 

2012, o valor anterior aumentou cerca de 8 vezes. Para, além disso, existem programas 

específicos de formação de professores universitários na china, como resultado de memorandos 

de entendimento entre os dois governos. Em 2011, por exemplo, 12 professores se beneficiaram 

de formação acadêmica nos graus de mestrado e doutoramento nas universidades chinesas, 

sobretudo nas áreas de agronomia; engenharia informática, ambiental, biologia, arquitetura.  

No campo financeiro, em particular via perdão da dívida, Wache (2014) fala de perdão 

faseado de US$ 52 milhões a Moçambique. As fases de perdão iniciaram em 2001, quando China 

perdoou US$ 22 milhões e em 2007, US$ 30 milhões. Na mesma perspectiva, o Jornal da Noite 

da Rádio Moçambique (RM) e Telejornal da Soico TV do dia 13 de junho de 2016, apontam que 

China perdoou 3.9 milhões de dólares norte-americanos e tencionava perdoar mais 10 linhas de 

créditos. 

De um modo geral, dados fornecidos pela Direção Nacional do Tesouro (DNT), do 

Ministério da Economia e Finanças (MEF) – (DNT-MEF) referentes às linhas de crédito 

concedidas à Moçambique entre 2007 a 2014, permitem entender que, no seio dos BRICS, China 

é o maior credor de Moçambique. Os dados mostram que o gigante econômico da Ásia Oriental, 

concedeu a Moçambique cerca de US$ 1.4 bilhão85, ou seja, 74.6% do valor total que os BRICS 

concederam a Moçambique no período em estudo e com base nos dados da DNT-MEF. China 

constitui o segundo país depois da Rússia, em que a diferença entre o valor solicitado e o 

desembolsado é relativamente menor. Ou seja, o valor desembolsado, representa 67.0% do valor 

solicitado a China por Moçambique. 

 Analisando o fluxo das 17 linhas de crédito que China concedeu a Moçambique em seis 

anos, é fácil notar, não só a persistência das mesmas ao longo do tempo, mas também, o 

vertiginoso aumento em termos de montantes concedidos. Por exemplo, China outorgou para 

Moçambique em 2014, linhas de crédito 13 vezes maior que as de 2007. Embora desconhecendo 

os termos de empréstimos é relativamente baixo o grau de reembolso por parte de Moçambique. 

Dado que até 31 de dezembros de 2015, o saldo da dívida correspondia ainda a 98.4% do valor 

total desembolsado pela China em seis anos. Este grau de reembolso coloca a China em segundo 

                                                 
85Este valor representa 26.2% do fluxo de capitais financeiros de apoio programático ao orçamento geral do Estado 

do G19 no mesmo período, com base em análise dos dados da Direção de Cooperação do Ministério da Economia 

e Finanças (MEF). 
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lugar, depois do Brasil no seio dos BRICS como o país que recebem menos reembolsos de 

Moçambique.  

Paradoxalmente, se por um lado Moçambique exibe um relativo menor grau de 

reembolso, por outro lado, os empréstimos da China a Moçambique, são persistentes e com uma 

tendência crescente ao longo do tempo. Este fato, a priori, permite deduzir a ilação de que os 

empréstimos chineses a Moçambique, são independentes do grau de reembolsos. Mas esta 

inferência, não fecha o debate, dado que Gracia (2016) havia iniciado outra abordagem, a que 

associa os empréstimos às garantias pelos recursos minerais, tal como acontece em Angola. Antes 

de entrar nesta contenda, é importante ressalvar que pode ser que não se trate de menor 

reembolso por parte de Moçambique, mas provavelmente, os acordos de concessão entre os dois 

países estejam a prever um longo período de início de amortização. Aliás, esta tem sido uma das 

características apresentados por alguns estudos, como é o caso da Gracia (2016). No início deste 

tópico esta tese apresentou os dados sobre uma das primeiras linhas de créditos oferecidos a 

Moçambique pela China que previa início de reembolso 15 anos depois, conforme indica o Jornal 

Notícias na sua edição de 3 de julho de 1975. Examinando o valor desembolsado pela China e 

comparando-o com o saldo da dívida a 31 de dezembro de 2015, é possível deduzir que as 17 

linhas de crédito não apresentam taxas de juros e os dados de estudos anteriores apontam que 

China, à semelhança dos demais países dos BRICS não apresenta condicionalidades para aceder 

aos seus empréstimos. 

De um modo geral, as linhas de créditos da China que concedeu a Moçambique permitem 

concluir que o gigante econômico asiático, é o maior credor entre os países dos BRICS. Mesmo 

em termos de doações, assistência técnica e outras formas de cooperação China mantêm-se na 

liderança e a África do Sul apenas se posicionou em primeiro lugar como maior investidor no 

seio dos BRICS. Do lado chinês parece não existirem pergunta relevantes por enquanto, mas o 

silêncio do vizinho África do Sul em termos de conceder empréstimos, doações e assistência 

técnica a Moçambique é questionável. Nota que os investimentos diretos da maior potência 

africana em Moçambique representam cerca de 60.0% do total do IDE dos BRICS no período de 

2000 a 2014 – com base apenas nos dados do CPI e do GAZEDA. Todavia, analisando a 

globalidade do fluxo de capitais financeiros da China e do Brasil, por exemplo, nas diversas 

modalidades de apoio e de investimento, a Moçambique nota-se que são bem maiores em volume 

quando comparados com os do gigante econômico africano, a África do Sul. Esta questão será 
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retomada na seção seguinte que discute a cooperação e investimentos da África do Sul em 

Moçambique.  

Por enquanto interessa procurar compreender os contornos do significado da confiança 

financeira pelos quatro países dos BRICS, com exceção da África do Sul a Moçambique, um dos 

países mais pobres e mais endividados do Mundo e é por isso que desde a sua existência apenas 

administra dívidas e miséria. Gracia (2016) ao afirmar que Moçambique há semelhança de 

Angola, está a estudar a possibilidade de usar os recursos naturais como garantias das linhas de 

crédito e outros investimentos estão insinuando a ideia de que estes recursos explicam a 

confiança dos quatro credores dos BRICS. Ainda que plausível a associação de empréstimos a 

recursos como mostra a autora, mas ela não explica a globalidade do fenômeno, dado que o apoio 

chinês a Moçambique não é novo, ele é antigo quanto a própria história do país desde a Luta de 

Libertação Nacional. O argumento anterior, não pretende descartar a posição da autora, mas 

tornar expressiva a ideia de que China esteve presente em Moçambique mesmo em períodos mais 

críticos do país e sem o enfoque de desenvolvimento do país via recursos minerais. Aliás, 

Moçambique vem recebendo apoio dos vários quadrantes do mundo desde os anos 60 até então. 

No que respeita especificamente ao apoio da China a Moçambique é aceitável afirmar que ele não 

depende necessariamente das garantias de recursos, mas sim, faz parte das históricas relações de 

cooperação e amizade entre os dois países. A pergunta óbvia que se coloca agora e que será 

retomada mais tarde ainda neste tópico é doações avultadas a Moçambique em troca de que 

benefícios para a China?  

 Como já foi referido no parágrafo anterior, China é o maior doador de Moçambique no 

seio dos BRICS. Wache (2014) e Chichava (2010), por exemplo, apontam que o gigante 

econômico asiático, está envolvido na construção de infraestruturas econômicas e edifícios para 

serviços públicos, como por exemplo: i) a construção em 1999 do edifício da Assembleia da 

República moçambicana; ii) do Centro de Conferências Joaquim Chissano, em 2003, num 

financiamento concedido pelo governo chinês de US$ 5 milhões; iii) a construção do edifício do 

Ministério dos Negócios Estrangeiros, em 2004, estimado em US$ 12 milhões; iv) do Aeroporto 

Internacional de Mavalane, em Maputo, construído igualmente pela empresa chinesa Anshui 

Foreign Economic Constrution Group, cujo custo é estimado em 115 milhões de dólares norte-

americanos. Para além desta empresa chinesa, os autores destacam também, a China Henan 

International Cooperation Group, a China Metallurgical Constrution e a Geo-Engeneering 
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Corporation, como algumas das principais empresas envolvidas em obras de grande engenharia 

em Moçambique. De acordo com os autores, foi a China Henan International Cooperation 

Group que em 2007, reabilitou 154 km de estrada no troço Muchungue – Inchope que liga as 

províncias centrais de Manica e Sofala; em 2008; reabilitou igualmente o troço Chitima – Mágoe 

na província central de Tete e construiu a ponte sobre o rio Incomati na província de Maputo, 

zona sul de Moçambique. Continuando com a enumeração dos trabalhos das empresas chinesas 

em Moçambique, Chichava (2010) e Wache (2014) apontam a ampliação da capacidade de 

fornecimento de água na cidade de Maputo através da China Metallurgical Constrution, um 

empreendimento orçado em US$ 45 milhões e a apontam a construção da ponte da Unidade 

Nacional sobre o Rio Zambeze, que liga Moçambique a vizinha Tanzânia, na zona centro de 

Moçambique que esteve a cargo da Geo-Engeneering Corporation. Atualmente, a China Road 

and Bridge Corporation – Mozambique, uma empresa de construção civil chinesa, está envolvida 

na construçãodos 74 km da estrada circular de Maputo, orçada em US$ 315 milhões. Deste 

montante, US$ 300 milhões corresponde a uma linha de crédito concedido ao governo de 

Moçambique pela Exim-Bank da China e os restantes serão pagos pelo governo moçambicano. 

Como indica o site86 do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, no Fórum 

para Cooperação Econômico e Comercial entre China e a Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), que decorreu no Macau em setembro de 2016, o Primeiro-Ministro chinês, 

Li Keqiang anunciou que China perdoou US$ 74 milhões de dívida aos países de Língua 

Portuguesa e afirmou que o seu país vai oferecer empréstimo concessionais não inferiores a US$ 

300 milhões para financiar projetos prioritários dos governos da CPLP, nos próximos três anos. 

Igualmente prometeu que 18 medidas para melhoria das relações entre a comunidade destes 

países e a China havia de entrar em ação nos setores da indústria, mercados, empréstimos e 

donativos para financiar saúde, educação, cultura, formação, marítima, entre outros. A demais, 

China comunicou que ia conceder a Moçambique, empréstimo preferencial de 2 bilhões de 

dólares norte-americanos e que o país deve apresentar ainda em setembro de 2016, uma lista de 

prioridades de investimentos. 

O discurso da Vice-Ministra dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Nyeleti Mondlane, 

de maio de 2016 agradece ao povo da República Popular da China pela doação a Moçambique 

US$ 16 milhões. Adicionalmente, agradeceu a Su Jian, Embaixador daquele país asiático em 

                                                 
86www.minec.gov.mz, acesso em 21 de julho de 2017.  

http://www.minec.gov.mz/
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Moçambique, pelo anuncio de doação de 80 autocarros incluindo assistência mecânica e de 

acessórios para fortalecer a frota de transportes públicos em Moçambique e 10 mil toneladas de 

arroz para doação. Em abril de 2017, Nyeleti Mondlane, rubricou em Maputo com Embaixador 

da República Popular da China em Moçambique, Su Jian, a concessão de um donativo de arroz, 

avaliado em pouco mais de sete milhões de dólares norte-americanos. De acordo com Mondlane, 

no seu discurso, o donativo iria beneficiar, preferencialmente, as populações das regiões afetadas 

pelas calamidades naturais. E ainda, em junho de 2016, Mondlane, rubricou com o Vice-Ministro 

da República Popular da China, Zhang Xiangchen, notas para a abertura em Moçambique de 202 

furos para provimento de água potável às populações das províncias de Maputo e Gaza. De 

acordo com o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, bem como, o discurso 

de Nyeleti Mondlane, as Vice-Ministras de Economia e Finanças e Agricultura e Segurança 

Alimentar, Maria Isaltina Lucas e Luísa Celma Meque, respectivamente, rubricaram com o 

governante chinês, Protocolos sobre o Perdão da Dívida de cerca de US$ 5 milhões e o 

Memorando de Entendimento sobre cooperação trilateral no domínio da agricultura, entre 

Moçambique, China e Fundação Melinda e Bill Getes. O acordo trilateral incide, de acordo com 

o discurso da Mondlane, basicamente, na investigação científica, demonstração e promoção de 

tecnologias agrárias, avícolas, pecuária, capacitação institucional, envolvimento dos pequenos 

produtores, agro processamento e desenvolvimento da cadeia de valor. 

O mesmo site, do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação aponta que no mês 

seguinte, maio de 2016, portanto, o Presidente da República de Moçambique, Felipe Jacinto 

Nyusi, visitou China e foi prometido pelo Presidente daquele país, Xi Jinping o apoio à 

industrialização de Moçambique, no contexto da Parceria Estratégica para Cooperação Global. 

Para os dois estadistas, o apoio à industrialização consiste em construção de infraestruturas 

econômicas, tais como, ferrovias, estradas, aeroportos e centrais elétricos. Adicionalmente, os 

dois países concordaram em criar subsidiárias financeiras nos dois países e uso das duas moedas 

nas trocas comerciais. O que significa que as importações dos dois países serão efetivadas através 

das respectivas moedas, sem, no entanto, recorrer as suas reservas estrangeiras. Nessa visita, 

vários consensos foram alcançados, com destaque para o alargamento da ajuda a Moçambique no 

campo da agricultura, defesa e segurança, polícia, serviços de inteligência, de migração, partilha 

de informação, formação de quadros, tecnologia militar, entre outros. Por sua vez, Moçambique 

se comprometeu a apoiar China nos grandes problemas da política externa do gigante asiático, 
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como, por exemplo, o caso Taiwan, as disputas territoriais com os seus vizinhos, em particular 

Vietnã, Malásia e Filipinas, sobre Ilhas localizadas no Mar do Sul da China. 

Do exposto acima, é possível verificar que as relações de cooperação política iniciada no 

período de agonia de Moçambique, estão se transformado em amizades econômicas que tendem a 

minimizar os problemas de Moçambique. O impacto dessas relações nos vários domínios sociais, 

culturais, políticos e econômicos é maior. Foi possível igualmente notar a persistência ao longo 

do tempo das relações diplomáticas ainda que nos anos 80 tenham assinalado um relativo 

esfriamento. A análise dos vários indicadores de cooperação como, por exemplo, a área 

financeira, defesa, construção, formação, pesca, comércio, entre outras, permite concluir que 

China é o maior credor de Moçambique no seio dos BRICS. Dito isto, interessa, agora, examinar 

o segundo indicador deste tópico, o de investimentos diretos chineses em Moçambique. 

 

 

4.5.2 Investimento Direto da China em Moçambique 

 

 

China saiu do anonimato à potência mundial, é o segundo maior mercado econômico do 

mundo e o primeiro em população (1.3 bilhões de pessoas em 2011). É o maior centro 

manufatureiro do mundo e o quarto país mundial em termos de extensão territorial. O bem-

sucedido processo de reformas iniciado em 1978, por Deng Xiaoping – através das quatro 

modernizações na agricultura; manufatura e agro processamento; educação e ciência e defesa, 

não só permitiu retirar a China do isolado acompanhado com estagnação econômica, como 

também, fez do gigante asiático o mais engajado e agressivo economicamente ao nível mundial. 

Como mostra Lampton (2001) estas quatro modernizações expressam uma agenda política da 

China que se resume no tripé segurança, desenvolvimento e reunificação. Para a materialização 

desta agenda, China adotou reformas e estratégias incrementais que o permitiram emergir no 

capitalismo do estilo chinês (economia centralizada + economia do mercado) à abertura gradual 

para o comércio exterior, sobretudo, das províncias sulistas (Shangai e Guangdong). Estas 

províncias atraíram 24% do IDE mundial em 2008 e em 2013, conforme indica Lampton (2001) e 

Bramall (2009) a participação do investimento externo no PIB chinês foi de 40%. De acordo com 

Lampton (2001, p.95), por exemplo, Guangdong “até ao final dos anos 90 havia atraído mais de 
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12 milhões de dólares norte-americanos em investimento direto estrangeiro”. As províncias de 

Jiangsu, Shanghai e Fujian com uma média de US$ 5 milhões de dólares no mesmo período são 

consideradas pelo autor como as que marcaram a abertura chinesa ao capital externo. Para 

Bramall (2009), um dos fatores do crescimento econômico chinês é gradualismo, que parte do 

maoísmo ao mercado socialista, sem, no entanto, aderir abruptamente às políticas do Fundo 

Monetário Internacional, como fez URSS e quase todos os países da África Subsaariana.  

Para Chen (2007) a entrada em dezembro de 2001 da China na Organização Mundial de 

Comércio (OMC), após quinze anos de negociação, permitiu um crescimento médio anual de 

10% do PIB entre 2002 a 2006. O comércio internacional da China se expandiu rapidamente 

como resultado do crescimento acelerado da economia, pois, saiu dos “US$ 509.65 bilhões em 

2001 para US$ 1.7 trilhão em 2006, com um crescimento médio anual de 28.2%” (CHEN, 2007, 

p.199). Por sua vez, e de acordo com o autor, os investimentos diretos estrangeiros na China, 

saíram dos US$ 46.9 bilhões em 2001 para US$ 63 bilhões em 2006. Para Chen (2007) o 

investimento direto estrangeiro foi o maior dinamizador das reformas econômicas, em particular 

com a política de Open door. Para este autor, o IDE foi atraído na China, por três principais 

fatores, nomeadamente, pelo formidável mercado econômico, baixo custo da força de trabalho, 

relativa existência de pessoas altamente qualificadas.  

O sucesso das contínuas reformas econômicas permitiu China gozar por mais de três 

décadas um crescimento econômico acelerado de 10% por ano, que justifica o PIB de US$ 11.4 

trilhões em 2011 e PIB per capita de US$ 8.500 dólares Harvey (2013) e Collins (2013). China 

está globalmente integrado, tanto sobre o ponto de vista econômico quanto da sua moeda. De 

acordo com Bramall (2009) China conseguiu reduzir as cerca de 250 milhões de pessoas que 

viviam abaixo da linha da pobreza em 1978 para 60 milhões nos anos 90, um recorde sem igual 

na história econômica e social do mundo. O segredo para este sucesso, entre vários fatores, foi o 

foco na cadeia da produção e produtividade na agricultura. O que veria alimentar, igualmente a 

indústria manufatureira, tornando a China nos anos 2000 o centro da manufatura mundial e 

alimentado mais de 22% da população mundial. 

Ao nível do IDE, China foi o maior receptor, com uma média anual de 70 bilhões, entre 

2004 a 2006, o que permitiu o crescimento das exportações do seu capital financeiro na 

modalidade de IDE para US$ 16.1 bilhões em 2006. Um salto significativo foi dado a partir de 

2011 quando o investimento direto doméstico alcançou US$ 776 bilhões, o nono maior do mundo 
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e o maior entre os BRICS. O seu IDE no exterior foi o décimo quinto do mundo com US$ 322 

bilhões, com um fluxo anual de US$ 65 bilhões em 2011. Só em serviços, por exemplo, “o fluxo 

do IDE chinês para o exterior foi de US$ 89 bilhões em 2007” (COLLINS, 2013, p.103)87. Estes 

dados mostram a persistência dos investimentos chineses mesmo com a crise financeira global de 

2008 a 2009. O seu rácio comercial, (mede o valor combinado entre as exportações e 

importações), de acordo com Brandt e Rawski (2008) saiu de abaixo de 10% para 22.9% em 

relação ao PIB em 1985 para 38.7% em 1995 e em alcançou 63.9%, o mais alto do que qualquer 

outro país populoso do mundo. Chen (2007) afirma que os principais investidores na China são as 

economias industrializadas e em desenvolvimento. Das primeiras, o autor destaca os EUA como 

aquele que incrementou bastante os seus investimentos, pois, saíram dos US$ 4.3 bilhões em 

2001 para US$ 5.2 bilhões em 2002, tendo iniciado um declínio até atingir US$ 2.7 bilhões em 

2005. A Grã-Bertanha, também, se comportou na mesma perspectiva declinante entre 2001 a 

2005, ao passo que a França, o Japão, a Alemanha e a Holanda apresentaram tendência crescente 

no mesmo período. Os investimentos dos países em via de desenvolvimento saíram de US$ 3.8 

bilhões em 2001, para US$ 6.1 bilhões em 2005, sendo os maiores investidores as Ilhas Virgínia, 

Samoa e Taiwan. 

Os investimentos chineses pelo mundo quadriplicaram em três anos, dado que saíram de 

US$ 2.8 bilhões em 2003 para US$ 5.4 bilhões em 2004 e em 2005 alcançaram a cifra de US$ 

12.2 bilhões. Em 2006 os investimentos do gigante da Ásia oriental situaram-se acima do dobro 

do ano anterior ao atingirem US$ 26.1 bilhões, valor este que aumentou duas vezes em 2008, ao 

atingir US$ 52.1 bilhões. Estes investimentos representam “um intensivo fluxo de capitais 

financeiros de investimento de larga escala”, jamais visto no mundo econômico (COLLINS, 

2013, p.105). China lançou em 2015, US$ 53 bilhões na América Latina para a construção de 

linha de alta velocidade que liga Brasil a Panamá. À semelhança do Brasil, China é um dos 

poucos países do mundo que retirou mais de 20 milhões de pessoas que viviam abaixo da linha da 

                                                 
87Harvey (2013) aponta como resultados do sucesso chinês que mais de 1000 dos maiores bancos do mundo estão na 

China; Shangai tem mais de 1000 arranha-céus e mais de 100 hotéis cinco estrelas; 41 milhões de metros 

quadrados para escritórios; os bancos estatais passaram de 60.785 em 1993 com 973.355 trabalhadores em 1993 

para 143.796 em 2000 com 1.893.957 trabalhadores. O volume dos depósitos passou de $ 51.6 bilhões para 2.3 

trilhões no mesmo período. As maiores empresas mundiais como a General Motors, Microsoft, Motorola, [ ...] 

estão todos na China e 40% do PIB vem do IDE. Em 2003, China absorveu 30% da produção mundial do carvão, 

36% do aço, 55% do cimento e 48% do consumo de energia mundial e detém 70% de engenheiros mundiais. E 

tirou 20 milhões de chineses passaram para classe média nas últimas duas décadas e alimenta 22% da população 

mundial. 
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pobreza. Melhorou de acordo com De Morais (2011) de forma revolucionária os salários 

mínimos e é o único país no mundo que gera ciclos migratórios nos dois sentidos, campo – 

cidade e vice-versa, através de políticas públicas nesse sentido. 

Outros dados sobre a prepotência chinesa são apresentados por Melber (2009), desta vez 

com enfoque nas suas grandes corporações, os veículos dos investimentos internos e no exterior. 

Só em África, por exemplo, o autor indica que China tinha até 2007, mais de 800 empresas, e 

destas, mais de 100 são detidas e suportadas pelo Estado – capitalismo do Estado. Na mesma 

altura, os investimentos dessas empresas eram avaliados em US$ 11.7 bilhões. Henning Melber 

citando Wang (2007) aponta que o comércio entre África e China cresceu em 40% no período de 

2001 a 2006, chegando a alcançar US$ 55.5 bilhões e com estimativas de alcançar US$ 110 

bilhões em 2011 e 85% deste crescimento ocorreu na África Subsaariana.  

Das principais corporações que exploram o mercado africano, Melber (2009, p.71) e 

Gracia (2016, p.20) destacam a Li Group; China Civil Engineering Co.; China Non-ferrous Metal 

Mining Group; Sinopec; China National Offshore Oil Corporation (CNOOC); China National 

Petroleum Corporations (CNPC); PetroChina; Minmetals; Sinosteel; Hisense; Huawei 

Technologies; ZTE Corporation; Industrial and Comercial Bank of China; China Road and 

Bridge Corporation (CRBC), entre outras. Os autores continuam indicando que a gigante Huawei 

Technologies para além de ser uma das maiores empresas do mundo no ramo tecnológico, ela 

está presente em quase 40 países africanos88.  

Na lista Furtune das 500 maiores empresas do mundo, em 2011, China tinha acima de 61 

empresas. Entre as 100 maiores empresas do topo, no mesmo ano, China tinha 6 e 3 na lista das 

10 maiores. As maiores companhias chinesas na lista mundial incluem, State Grid (sétima), 

China National Petroleum (sexta) e a Sinopec (quinta) e todas são SOEsno setor extrativo. 

Assim, “China está apenas atrás dos Estados Unidos da América (EUA) e do Japão na lista das 

500 maiores corporações mundiais” (COLLINS, 2013, p.105). O autor cita o relatório de Boston 

Consulting Group de 2011, que indica que 33 companhias chinesas são Global Challengerso que 

                                                 
88Os principais países que ilustram a presença chinesa em África em termos de volume de investimentos em dólares 

norte-americanos são: África do Sul (4.775 bilhões); Zâmbia (1.998 bilhões); Nigéria (1.950 bilhões); Argélia 

(1,305 bilhões); Sudão (1.237 bilhões); República Democrática de Congo (970 milhões); Zimbábue (875 milhões); 

Ilhas Maurícias (701 milhões); Etiópia (607); Quénia (541); Camarões e Gana (505) e os restantes países com 

investimentos relativamente baixos são Tunísia, Líbia, Chade, Marrocos, Cabo Verde, Mali, Guine Bissau, Serra 

Leoa, Costa de Marfim, Guiné Equatorial, Benim, Uganda, Egito, Djibuti Seicheles, Madagáscar, Moçambique, 

Namíbia e Botsuana. 
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torna a China em acima dos demais países. Este fato faz com que apesar de as maiores empresas 

chinesas serem estatais e seriamente controladas pelo Partido Comunista Chinês, elas têm maior 

poder de barganha para realizar seus investimentos de acordo com os seus interesses e do seu 

governo. O resultado deste maior poder de barganha é muitas vezes desautorizar o poder dos 

governos locais soberanos na defesa dos seus interesses nacionais. Porém, tal poder ocorre nos 

meandros diplomáticos e políticos. A área petrolífera é representada pelas estatais, como a China 

National Petroleum Corporation (CNPC) e a China National (CNOOC), que juntamente com a 

Sinopec, estão presentes em mais de 15 países de África.  

  Os investimentos chineses no exterior, para além de serem o resultado das reformas 

como um todo, foram dinamizadas pela política “Go Global” de 2000, que permitiu a 

internacionalização das empresas chinesas e a realização de Investimento Direto Estrangeiro 

(IDE) em vários países do mundo, com destaque para os países africanos. Nos países dos 

PALOP´s, por exemplo, como destaca Wache (2014), China investiu US$ 11.6 mil milhões em 

2013, sendo Angola o maior recipiente destes investimentos com US$ 9.8 mil milhões e 

Moçambique com US$ 1.6 bilhão, colocou-se em segundo lugar. O comércio bilateral Angola – 

China no mesmo ano foi de US$ 35.94 bilhões ao passo que com Moçambique foram de apenas 

US$ 2.33 mil milhões.  

Não obstante a liderança da Angola na sua relação comercial com a China, para Jansson e 

Kiala (2009apud Wache, 2014, p. 245) “as relações comerciais com Moçambique cresceram 

bastante”. Os dados acima apresentados ilustram essa tendência, principalmente quando 

apresentam aumentos significativos, sobretudo nos anos 2008 e 2013 que as cifras foram 442.7 

milhões de dólares norte-americanos e quase US$ 2 bilhões, respectivamente. Wache (2014) 

indica que o crescimento das relações comerciais entre os dois países, tornaram o gigante 

econômico asiático no segundo maior investidor em Moçambique com US$ 76.8 milhões em 

2013 e apenas superado pela África do Sul com US$ 136 milhões. Shinn (2012 apud Wache, 

2014) afirma que até 2010 o IDE chinês em Moçambique já alcançava a cifra de US$ 607 

milhões devido à compra pela Wuban Iron and Steel Corporation de 8% das ações de Riversdale, 

uma empresa australiana com concessão para exploração de carvão mineral na província de Tete.  

De fato, analisando os dados fornecidos pelo Centro de Promoção de Investimentos (CPI) 

e o Gabinete das Zonas Econômicas de Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA), é fácil perceber 

que os empreendimentos chineses em Moçambique alcançaram 2.2 bilhões de dólares norte-
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americanos, no período de 2000 a 2014. Assim, no seio dos BRICS e com base nos dados do CPI 

e GAZEDA China com 21.6% do total do investimento destes países, se posicionou em segundo, 

depois da África do Sul. A composição destes empreendimentos em Moçambique é US$ 1.9 

bilhão proveniente da China e os restantes US$ 354.2 milhões, representam a participação do 

capital doméstico. O capital foi investido em investido em 135 projetos, dos quais 46 em joint 

venture (JV) e gerou 70.219 novos empregos dos quais 98.8% são nacionais. Apesar de os 

restantes 1.2% dos empregos estrangeiros serem relativamente menor quando comparado com os 

nacionais, China é no seio dos investimentos dos BRICS em Moçambique, o país que mais 

estrangeiros emprega. Os empregos chineses aos estrangeiros representam 42.9% do total dos 

gerados pelos países dos BRICS em Moçambique. 

Embora os dados da evolução econômica mundial, dispensam aprofundamentos sobre a 

posição chinesa em termos de investimentos, é importante ressalvar que o estudo de Jansson e 

Kiala (2009 apud Wache, 2014, p. 245) igualmente mostra que China é de fato “o segundo 

investidor em Moçambique no seio dos BRICS”. Wache (2014) usando dados globais sobre os 

investimentos chineses em Moçambique aponta que a segunda posição foi assumida pelo gigante 

econômico asiático a partir de 2008 com um investimento de US$ 76.8 milhões e África do Sul 

nessa altura detinha US$ 136 milhões em Moçambique.  

Para a Agência de Investigação Ambiental (EIA – sigla em Inglês) (2013, p.2) “a partir de 

2008, os investimentos chineses em Moçambique assinalam crescimento astronómico e 

alcançaram US$ 1.1 bilhão em 2012”. Este fato, é igualmente confirmado a partir dos dados CPI 

e GAZEDA, como ilustra o gráfico 11, mais adiante. Foi em 2011 que China investiu US$ 690.0 

milhões e em 2012 tendo decrescido a 6.7% ao investir 644.0% e a partir de então iniciou uma 

queda livre, o que fez com que em 2014 investisse apenas US$ 85.4% milhões. De um modo 

geral, a relação entre IDE e E é flutuante e com tendência desproporcional.  

Sobre as razões que motivam os investimentos chineses em particular em África, Amisi, 

Peek & Maguwu (2014 apud Gracia, 2016, p.20) aponta “o acesso as matérias-primas, acesso a 

novos mercados, influência política e isolamento de Taiwan aos países africanos”. Outros autores 

como Gracia, Kato e Fontes (2012, p.55) “associam as incursões econômicas chinesas à 

pretensão de reeditar o modelo imperialista”. Esta situação é igualmente levantada no estudo de 

Southall e Merlber (2009) ao afirmar que reedição do modelo do imperialismo colonial em África 

se renova através dos BRICS. Não obstante esta colocação, os autores não defendem esta posição 
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ao assumirem que se tal fato está ocorrendo, ela se efetiva de forma informal e não formal e/ou 

nos antigos moldes belicistas imperialistas. Igualmente, Chichava (2010) afirma que China 

representa uma reedição das relações que a África estabelece com o Ocidente e limita a 

perspectiva do desenvolvimento africano. Mais adiante nesta seção, a tese demonstra que não 

encontrou evidência em Moçambique que possam associar China à reedição do modelo 

imperialista colonial. Aliás, Mabucanhane (2015) analisou o quanto a economia moçambicana 

em particular e africana em geral desaceleram devido à presença chinesa. Os resultados desse 

estudo mostraram que 

 

a economia africana cresceu em 2014, 3.9% contra os 3.5% de 2013, estando abaixo 

apenas das economias emergentes que cresceram 4.4%. Na África Austral a economia 

moçambicana com 7.6% em 2014, tem sido alavanca do crescimento da região, ao lado 

de Angola, Botsuana, República Democrática do Congo e Tanzânia. Ao contrário do que 

tem sido literalmente apresentado e midiatizado pela imprensa de que a presença da 

China em África em geral, e Moçambique em particular, é um risco e limita o 

desenvolvimento saudável e sustentável, foi e é exatamente a presença chinesa que 

dinamizou a saúde da economia mundial e africana em particular, através da demanda de 

matérias-primas e de injeção de bilhões de dólares norte-americanos no mercado 

financeiro internacional (Mabucanhane, 2015, p.5). 

 

Os contornos desta associação da China às ineficiências econômicas de moçambicanas 

são bem maiores. Um estudo comparativo entre Brasil e China, por exemplo, da autoria de 

Gracia, Kato e Fontes (2012), sobre os fatores que distanciam os dois gigantes econômicos 

mostra que enquanto o Brasil prima pelos canais de interlocução bilaterais e multilaterais com o 

ocidente, o gigante econômico da Ásia Ocidental, se manteve isolado. Realiza, 

preferencialmente, seus investimentos de forma bilateral com o país receptor, como foi visto 

igualmente com a Rússia e de forma relativa com a Índia. Por exemplo, enquanto o Brasil 

implementa projetos bilaterais com USAID, JICA e organizações multilaterais como as Nações 

Unidas em Moçambique, China não manteve canais de diálogo com outros atores de cooperação 

em Moçambique. De acordo com Gracia, Kato e Fontes (2012) citando o representante da União 

Europeia em Moçambique, o fato de a China não manter os canais de diálogo incomoda os 

tradicionais doadores, principalmente aquele grupo de países doadores, chamados G19. O 

representante demonstrou maior preocupação, ao afirmar que não existe informação sobre as 

políticas e projetos dos novos doadores em Moçambique. Porém, ao analisar as relações de 

convivência dos chineses com as populações moçambicanas, o estudo de Gracia, Kato e Fontes 

afirmam que os maoístas vivem nos bairros onde se encontra as populações. E os brasileiros não 
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querem se misturar com os nativos e tendem a se isolar.  Apesar de reconhecer que as empresas 

chinesas em Moçambique representam uma extensão do sistema neoliberal é aceitável aceitar que 

a associação da China à reedição do modelo colonial se enquadra na antiga ideologia ocidental e 

tem em vista manter o domínio sobre os recursos nacionais. 

Ao nível doméstico, as reclamações e debates sobre as empresas chinesas são várias, mas 

o destaque nesta tese vai para a desmedida exploração e corte ilegal da madeira. A exploração 

ilícita do pescado nacional, as injustiças trabalhistas, comumente conhecidos por “trabalho 

escravo” (baixos salários, maus tratos e outras formas de violação da lei trabalhista 

moçambicana).  

Relativamente à madeira, o estudo da Agência de Investigação Ambiental (EIA – sigla em 

inglês) aponta que a insaciável demanda chinesa pela madeira gera corte ilegal, contrabando e 

corrupção. Apesar de o estudo reconhecer as discrepâncias de dados, apresenta dois elementos 

fundamentais que percorrem todo o estudo: i) em 2012; 189.615 a 215.654 metros cúbicos de 

madeira foram importadas por empresas chinesas, e; ii) as importações da China no mesmo 

período, não só excederam massivamente as exportações licenciadas, como também, 

extrapolaram o licenciamento florestal em 154.030 metros cúbicos de madeira, gerando 

percentagem alarmante de 48.0% de corte ilegal no país (EIA, 2013). Para o mesmo estudo, a 

discrepância de dados entre o governo moçambicano e o chinês sobre o número total da madeira 

exportada e/ou importada é um dos indicadores de que as importações chinesas ultrapassam as 

estimativas de madeira a ser exportada por Moçambique. É assim que enquanto o governo 

moçambicano revela a exportação de 260.385 metros cúbicos de madeira serrada, o governo 

chinês aponta a importação de 450.000 metros cúbicos. Para a EIA (2013) a diferença de 189.615 

metros cúbicos de madeira em toro serrado, é relativa a madeira contrabandeada e que muitas 

vezes é o resultado de corte ilegal. O que sustenta a evidência de que houve corte ilegal da 

madeira. Sobretudo por que o licenciamento florestal em 2012, por exemplo, foi de 321.370 

metros cúbicos da madeira. Em contrapartida, as importações chinesas da madeira a partir de 

Moçambique registraram 475.400 metros cúbicos.  

Outro dado levantado pelo estudo da EIA (2013), é que os dados das importações da 

madeira moçambicana pelas empresas chinesas excluem as exportações do país para outros 

mercados e o consumo interno. Este fato faz perceber que os números de corte ilegal e 

contrabando da madeira moçambicano é um problema não só de alto lucro, mas também, que 
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envolve uma considerável rede com poder de influência. Porque não seria possível não só corte 

ilegal, mas também, a exportação sem envolver atores dessa cadeia produtiva, desde os fiscais 

florestais até aos agentes dos portos e das alfândegas.  

Olhando para o gráfico 2 da autoria da EIA (2013, p.5) nota-se que apenas em 2009 o 

volume total do licenciamento florestal para corte de madeira foi igual ao volume total da 

madeira em toro necessária para a exportação para China. Este dado não significa que não houve 

contrabando da madeira e corte ilegal, mas sim, mostra apenas que o consumo chinês da madeira 

moçambicana é elevadíssimo, absorveu e excedeu na totalidade o licenciamento florestal 

nacional. As consequências deste negócio são várias, desde ambientais, pelo desmatamento o que 

irá criar problemas climáticos até às perdas econômicas pelo Estado moçambicano.  

Sobre a última consequência aqui apontada, o estudo da EIA (2013, p.6) mostra que “o 

Estado moçambicano perdeu, em 2012 cerca de US$ 130.8 milhões, quando agregados tanto os 

impostos, as taxas e os demais custos logísticos”. A fonte aponta que uma das principais 

empresas com o objetivo de cortar, processar e importar e/ou exportar produtos florestais legais, 

assim como realizar outras atividades agroindustriais é a Fist International Development (MOFID 

– sua sigla em inglês), detida majoritariamente por capitais chineses. Criada em 2000 na cidade 

de Pemba. A empresa detém uma concessão florestal de cerca de milhão de hectares, nas 

províncias de Cabo Delgado e Niassa e exporta cerca de 200 contentores de madeira da primeira 

classe em toro por mês. De acordo com a fonte, a empresa foi várias vezes envolvida em 

contrabando de madeira em toro incluindo a madeira de chanfuta, espécie proibida por lei 

moçambicana.  

Para além da MOFID, a EIA aponta a empresa chinesa Shanghai Senlin Timber Industrial 

Development Co. Ltd, como outra empresa envolvida no contrabando de madeira. Esta empresa 

detém cerca de 60.000 hectares para exploração florestal nas províncias de Cabo Delgado e 

Niassa e exporta anualmente 800 contentores de madeira. A EIA (2013, p.8) indica que “o 

volume de vendas anuais da empresa atinge US$ 15 milhões, tendo registrado baixas em 2012 

quando 34 contentores foram apreendidos, contendo madeira da primeira classe e de exportação 

proibida em toro, como Mondzo, Chanate e Pau-ferro”.  

A Pingos Marinha, também, detida por capitais chinesas e localizada na província de 

Cabo Delgado, é outra empresa envolvida no contrabando de Madeira. Com uma licença para 
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exploração de produtos florestais de 20.000 hectares, a empresa exporta anualmente 1.000 

contentores para China.  

A Green Timer é outra empresa chinesa, criada em 2001 e detém concessões nas 

províncias de Manica e Nampula. O principal destino da madeira em toro da primeira classe 

resultante de contrabando em moçambicana na China é a província de Guandong. Um dos 

problemas apontados pelo estudo da EIA (2013) sobre a facilidade de contrabando da madeira em 

toro e das espécies proibidas é a falta de aplicação da lei. Tal falta de aplicação da lei está 

associada ao envolvimento de pessoas de alta nomenclatura, tanto nos locais de exploração, assim 

como, nos portos da Beira e Nacala. 

Estas e outras atrocidades ou comportamento desviante de algumas empresas chinesas, 

mancham em larga medida a visão que se tem sobre os investimentos da China em Moçambique. 

Esta situação não é só de Moçambique, mas em muitos países africanos. Gracia (2016), por 

exemplo, indica que na República Democrática do Congo, o líder do Congresso Nacional para a 

Defesa do Povo (CNDP) é citado a empreender uma luta titânica pela revisão dos contratos com 

as empresas chinesas que os considera desastrosos para o país. 

Adicionalmente, as empresas chinesas estão associadas à morte de alguns mineiros na Zâmbia 

e exploração da mão-de-obra barata – no que é comumente conhecido como trabalho escravo. 

Para Gracia (2016) os gerentes da mina chinesa de Collum são denunciados pelas piores 

condições de trabalho e tratamento degradante. “Em 2010, dois gerentes dispararam contra 

trabalhadores em greve e onze foram mortos” (Justo, 2012; Carmody, 2015 apud GRACIA, 2016, 

p.21). Para a autora, a justiça zambiana absolveu os gerentes, o que gerou revoltas populares. 

Para, além disto, os salários são baixos, as condições de saúde e segurança são precárias, 

comunidades locais miseráveis, contrabando e exploração ilegal dos recursos naturais.  

Estas evidências retratam a real situação das empresas chinesas e brasileiras como foi 

discutido anteriormente. E é por isso que diversos autores e líderes políticos e associações da 

sociedade civil se insurgem contra a presença chinesa em África em geral, e Moçambique em 

particular. Todavia, existe também, uma propaganda ocidental que se vê ameaçada pela expansão 

financeira da China. Dado que passa a ter um adversário em África na exploração de recursos 

naturais. Mas também, alguns líderes africanos, como é o caso do ex-presidente moçambicano, 

Armando Guebuza, cansado da ineficácia dos capitais financeiros ocidentais para gerar o 

desenvolvimento e, sobretudo, baseando-se na experiência do passado, defende que “o que leva o 
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povo chinês a África é uma vontade genuína de ajudar os povos do continente africano, a acelerar 

seu desenvolvimento, tal como naqueles anos em que se envolveram no apoio de libertação do 

colonialismo” Chichava (2010 apud Mabucanhane, 2015, p.41). O autor continua citando 

Guebuza que afirma que “já nessa altura da luta contra o colonialismo alguns países ocidentais 

acusavam a China de estar explorando o seu sistema comunista, mas nós já sabíamos que não 

passava de uma acusação infundada”.  

 Deste debate, esta tese defende duas coisas. Primeiro não dá para negar as atrocidades 

cometidas pelas empresas chinesas em Moçambique. Mas, tais atropelos não são exclusivos as 

empresas chinesas, mas também, da maioria dos investidos em Moçambique, inclusive as 

empresas ocidentais e nacionais. A pauperização, a expropriação da terra, as matanças das 

comunidades locais que realizam o garimpo, são algumas desumanidades cometidas pela maioria 

das empresas que investem em Moçambique. O mais crítico nisso, é que as autoridades 

governamentais estão capturadas pelo grande capital e defende as empresas. A segunda posição 

aponta que a entrada de novos atores de cooperação internacional constitui uma verdadeira 

afronta ao Ocidente e por isso, existe uma ação deliberada ocidental de denegrir a imagem das 

economias emergentes.  

Apresentados analiticamente as evidências sobre o IDE da China em Moçambique, resta 

agora analisar o efeito IDE sobre a geração de novos empregos.  

 

 

3.5.2.1 Análise do efeito do IDE sobre o Emprego 

 

 

 Este tópico analisa através de uma abordagem quantitativa (estatística e econométrica) o 

efeito do IDE sobre o E. Os outputs (tabelas e gráficos) do SPSS (v.20, SPSS Inc, Chicago, IL) 

estão apresentados em anexo, nesta tese. Conforme indicado na parte metodológica, na parte 

introdutória desta tese, a apresentação dos resultados obedece a indicação das análises da 

estatística descritiva, análise estatística, análise da correlação entre o IDE e o E, a estimação dos 

coeficientes, a qualidade do ajustamento do modelo, análise da variância (ANOVA) do modelo, 

previsão, e por fim, são apresentadas as conclusões finais sobre os indicadores de eleição no que 

se refere à cooperação Moçambique – China.   
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d) Análise Descritiva 

 Como foi apresentado nos parágrafos anteriores, os empreendimentos chineses em 

Moçambique no período de 2003 a 2014 e apenas com base nos dados do CPI e do GAZEDA, 

absorveram US$ 2.2 bilhão. Este valor é composto por 84.4% de investimento direto chinês e os 

restantes 15.6%, ou seja, US$ 354.2 milhões correspondem à participação nacional em 46 joint 

venture (JV).  

O valor global foi investido em 135 projetos com uma média de US$ 16.8 milhões por cada 

projeto. Foram gerados 70.219 novos empregos, dos quais 1.2% representam novos empregos 

para estrangeiros.   

Os principais setores de investimento são indústria com 50.4%; construção com 14.8% e 

agroindústria e transportes e comunicações com 7.4% cada e os restantes 20% se distribuem por 

outros setores. 

A distribuição geográfica do IDE chinês pelo território moçambicano aponta que a província 

de Maputo acumula 35.6%. Esta província situada na região sul constitui o maior parque 

industrial de Moçambique. A cidade de Maputo (capital) concentrou 29.4% e em terceiro lugar 

está a província central de Sofala com 16.3%. As províncias de Nampula e Inhambane, com 6.7% 

e 4.4%, ocuparam o quarto e o quinto lugares, respectivamente. 

 

e) Análise Estatística 

 A regressão linear simples e o método ENTER foram utilizados para obter o modelo 

parcimonioso que permitiu predizer a variável dependente – emprego (E) em função da variável 

independente, investimento (IDE).  

Foi avaliada a significância estatística dos parâmetros do modelo, individualmente, 

através da estatística do teste T – Student, e de forma conjunta através da estatística do teste F – 

snedecor. Para rejeitar ou aceitar a hipótese nula (H0) de que os parâmetros do modelo são iguais 

a zero, foi usado o P-valor associado à estatística do teste.   

Todas as análises foram efetuadas através do pacote estatístico SPSS (v.20, SPSS Inc, 

Chicago, IL) e alguns cálculos foram efetuados no Excel e em anexo apresentam-se os outputs. O 

nível de significância (margem de erro) considerado, nesta tese, foi de 5% (ᾷ = 0.05). 



274 

 

 

f) Resultados 

 A regressão linear simples permitiu identificar a variável IDE (ß1 = 1.080E-005); t (135) = 

11.849; P-value < 0.05) como preditor significativo do emprego (E). O modelo final ajustado é: E 

= 366.749 + 0.00001080 * IDE. Este modelo é altamente significativo89 e explica uma proporção 

elevada da variabilidade do emprego (E), com F (2;133) = 140.394, P-value90 < 0.05 e R2 = 

51.4%.  

O anexo C apresenta os resultados da análise de correlação entre o IDE e o E, sendo que o 

coeficiente de correlação de Pearson (0.864) obtido sugere que existe uma correlação positiva, 

muito forte e estatisticamente significativa, P-value < 0.05. Este resultado permitiu verificar o 

grau de associação entre as variáveis. O que permite concluir que as variáveis IDE e E se 

encontram “positivamente correlacionadas” conforme descrito em Martinez e Ferreira (2010, 

p.73). 

 Por sua vez, o anexo C ilustra os resultados do ajustamento do modelo que geralmente é 

representado por R2, sendo este, como aponta Marcos (2007, p.571) “uma medida de dimensão 

do efeito da variável independente (investimento) sobre a variável dependente (emprego) ”. Dito 

de outra forma, o R2 é a medida da eficiência do ajuste da equação de regressão linear, que “não é 

em si, o dado acabado, mesmo que seja elevado, é preciso realizar testes de significância da 

relação entre variáveis independente e dependente” (ANDERSON, SWEENEY e WILLIAMS, 

2003, p.461), e isso é ilustrado pelo anexo C sobre ajustamento do modelo. Além disso, Maroco 

(2007) indica que em regressões lineares, o R2 = 0.51491, o correspondente a 51.4%, avalia a 

qualidade do ajustamento do modelo. A partir deste resultado, conclui-se que 51.4% da 

variabilidade do emprego é explicada pela variação do investimento direto.  

                                                 
89A significância em referência é em termos da significância estatística que envolve o uso do teste de hipóteses e P-

valor para tirar conclusões. 

90É o menor valor a partir do qual se rejeita que H0 é denominado significância p ou p-value. De acordo com Maroco 

(2007) quanto menor for o p-value, mais forte é a evidência contra a hipótese nula H0 de ausência de efeito 

experimental ou de relação. O nível de significância sobre o qual deve se basear a medida do p-value para dizer se 

é menor ou é maior é 0.05. 

91Para Anderson, Sweeney e Williams (2003) em ciências sociais valores de R2 iguais ou abaixo de 0.25 são 

considerados de inutilidade, podendo ser considerados moderados os que oscilam entre 30 a 69, fortes os que estão 

no intervalo de 70 a 80 e muito fortes de 90 a 100. 
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De acordo com os resultados do anexo C sobre a avaliação da variância do modelo, o 

valor da estatística do teste F é igual 140.394, com P-valor associado igual a 0.000 e com o grau 

de liberdade de 2 e 133. Uma vez reunidas estas condições, foi testada a significância estatística 

do modelo de regressão, considerando as seguintes hipóteses: 

 

H0: ß0 = ß1 = 0,      isto é, os coeficientes são iguais a zero simultaneamente.                  

                                

H1: ß0 ≠ ß1 ≠ 0,     isto é, os coeficientes são diferentes de zero simultaneamente.  

                               

O resultado obtido, apresentado no anexo C sobre a avaliação da variância do modelo, 

demonstram que o P-valor associado a estatística do teste F é igual a 0.000, o que quer dizer que 

há evidências para se rejeitar a hipótese nula (H0) a favor da hipótese alternativa (H1). O modelo 

é estatisticamente significativo, ou seja, existe 95% de confiabilidade de que os coeficientes são 

diferentes de zero92.  

Os resultados no anexo C indicam a estimação dos coeficientes do modelo, coeficientes ß0 

= 366.749 e ß1 = 1.080.10-5. Para avaliar a significância estatística dos parâmetros 

individualmente foram usadas as seguintes hipóteses: 

 

H0: ß0 = 0, isto é, o coeficiente é igual a zero                                   H0: 366.749 = 0 

                                                                           sendo que                               

H1: ß0 ≠ 0, isto é, o coeficiente é diferente de zero                            H1: 366.749 ≠ 0 

 

Com o teste T – Student e através das hipóteses apresentadas anteriormente, pretende-se 

verificar, se o intercepto (ß0) é diferente de zero. Considerando que a estatística do teste T = 

7.370, com P-value = 0.000, pode-se afirmar que o intercepto (ß0) é estatisticamente significativo, 

dado que o P-valor < (Sig) = 0.05. Portanto, rejeita-se a hipótese nula (H0) de que o ß0 é igual a 

zero, ou seja, ß0 = 366.749 é de fato diferente de zero. 

A significância estatística do coeficiente ß1 tem as seguintes hipóteses: H0: ß1 = 0 e H1: ß1 

≠ 0. Os resultados do anexo C sobre estimação dos coeficientes do modelo indicam que ß1 = 

                                                 
92Em qualquer teste estatístico, rejeita-se H0 quando sig for menor que 0.05. Em todos os pressupostos na estatística é 

bom quando se rejeita H0. 
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1.080.10-5 e Sig = 0.000 < 0.05, que significa que o coeficiente do modelo (ß1) é estatisticamente 

significativo, ou seja, é diferente de zero. 

Como indicam Anderson, Sweeney e Williams (2003, p.466) rejeitar a hipótese nula H0 e 

concluir que a relação entre IDE e E é significante não permite, por si só, inferir a existência de 

uma relação causa-efeito. Ela só pode ser garantida a partir de uma base teórica.  

A partir do modelo obtido com os coeficientes B0 e B1 e com base num valor aleatório de 

1 milhão de dólares norte-americanos de investimento, procurou-se estimar o número de novos 

empregos gerados em cada um dos países dos BRICS. Esta análise é importante por que permite 

dar uma ideia clara sobre a contribuição do IDE em Moçambique no quesito de geração de 

empregos. Sobretudo, por que as políticas governamentais de isenção de impostos e taxas, de 

flexibilização dos investimentos diretos nacionais e estrangeiros, baseiam-se na presunção de que 

o IDE está gerando ganhos indiretos, incluindo empregos e transferência de tecnologias. Os 

resultados desta tese como se vê no modelo E = a + b*IDE permitem perceber a dimensão desses 

ganhos indiretos: 

 

E = ß0 + ß1 * IDE, onde:                                        E = 366.749 + 0.00001080 * 1.000.000 

ß0 = 366.749                            isto implica que     E = 366.749 + 10.8 

ß1 = 0.00001080                                                     E = 377.549 

IDE = 1.000.000                     

 

O resultado apresentado acima, ilustra que um investimento de 1 milhão de dólares norte-

americanos gera 378 empregos no país. O modelo obtido apresenta um efeito positivo entre o 

IDE e o E, porém insignificante para um aumento unitário no investimento. Todavia, China é o 

único país entre os BRICS que gera por milhão de dólares norte-americanos empregos maiores 

em comparação com os demais. Ou melhor, gera cerca de 6 vezes maior que Brasil, 

aproximadamente 5 vezes maior do que a RSA e, finalmente, quase 3 vezes maior do que Índia. 

Recorde-se que a RSA acumula cerca de 3 vezes maior do seu IDE do que a China. E o Brasil 

lidera em termos de capital investido por projeto com US$ 55.1 milhões. E que é cerca de 3; 5 e 6 

vezes maior do que China, Índia e África do Sul, respectivamente. 

Apesar dos resultados do anexo C sobre teste de significância ter permitido concluir que 

existe efetivamente, uma relação linear entre IDE e E, isto não quer dizer que tal relação é em 
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termos de geração de empregos maior, mas simplesmente afirma a existência da mesma. O R2 de 

51.4% demonstrou que uma proporção significante da variabilidade do E é explicada pelo IDE. O 

ß1 evidencia esta relação, ou seja, ilustra a proporção do aumento do emprego em função do 

aumento do investimento. Esta relação de proporcionalidade direta é problemática quando 

analisada em função do efeito tecnológico e outros fatores determinantes do emprego, como será 

discutido, mais adiante, ainda neste tópico. 

Das análises da relação entre o IDE e o E foi possível constatar que com base no modelo 

obtido, o coeficiente de determinação (R2 = 0.514) permite afirmar que a variabilidade do 

emprego é explicada pelo IDE.  

No que se refere a significância estatística do modelo, foi observado que os parâmetros 

são estatisticamente significativos individualmente e de uma forma geral, ou seja, o modelo 

existe.  

O modelo obtido apresenta um efeito positivo entre o IDE e o E, porém insignificativo, 

dado que para um aumento unitário (por milhão de dólares norte-americanos) de investimento 

provoca um aumento de 0.00001080 no emprego. Embora o resultado permita observar algum 

efeito positivo dos investimentos sobre o emprego, na prática esse efeito é insignificante. O que 

explicita que os ganhos indiretos esperados pelo governo no quesito emprego não estão sendo 

gerados.   

A relação direta entre investimento e emprego, acima demonstrada, é igualmente ilustrada 

através dos gráficos 8 e 9, abaixo. 

 

Gráfico 8 – Evolução do Investimento Direto da China 2003 – 2014 

 
Fonte: Elaboração própria 
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O gráfico 8 acima apresenta a evolução dos investimentos diretos moçambicanos em 

associação com os chineses no período de 2003 a 2014, com base nos dados do CPI e do 

GAZEDA. O gráfico ilustra uma tendência estacionária entre 2003 a 2005, tendo iniciado um 

relativo crescimento em 2005 e queda em 2010. A partir deste ano, 2010, portanto, iniciou o 

crescimento, cujo pico se registrou em 2011 e deste ano em diante retoma uma queda até 2014. 

Os empregos, por sua vez, como ilustra o gráfico 9, abaixo, foram acompanhando as flutuações 

do investimento. 

 

Gráfico 9 – Evolução do Emprego 2003 – 2014 

 
Fonte: Elaboração própria                              

 

Enquanto o gráfico 8, mostra tendência estacionária do IDE nos anos 2003, 2004 e 2005, 

o gráfico 9, no mesmo período, ilustra flutuação na geração de novos empregos e com queda de 

454 empregos em 2004. Entre 2005 a 2009, o gráfico 8 mostra a disposição crescente do IDE 

tendo caído em 2010 para US$ 9.6 milhões. A situação crescente é igualmente visível no gráfico 

9 sobre os empregos desde 2005, com relativa flutuação entre 2008 e 2009. É em 2009 que inicia 

à derrapagem até atingir os 671 empregos em 2010, bem abaixo dos 6.991 empregos de 2009. Se 

2011 representa o clímax do IDE como mostra o gráfico 8, o mesmo não aconteceu em termos de 

geração de empregos, pois os maiores empregos foram gerados em 2012. Assim, nota-se que em 

2011 foram investidos 30.4% do total dos investimentos moçambicanos em JV com os chineses e 

2012, foram gerados 24.3% do total dos empregos. Com base nestes dois anos é possível inferir 

que não existe um padrão uniforme e de relação direta entre IDE e E. Enquanto o IDE inicia sua 



279 

 

derrapagem em 2012, os empregos iniciaram em 2013 até 2014, conforme ilustram os dois 

gráficos acima. Porém, essa queda dos empregos não chegou a alcançar os 3.515 de 2005, dado 

que em 2014, foram criados 11.066 novos empregos.  

A ilação possível resultante da desproporcionalidade entre IDE e o E não deve dissociar o 

comportamento do emprego ao investimento, devido à mesma tendência das duas variáveis. O 

que não se pode dizer é que alta intensidade de capital financeiro é acompanhado, na mesma 

proporção pela geração massiva de emprego, devido ao comportamento não uniforme dos 

empregos. Evidências da relação desproporcional entre o IDE e o E, pode ser encontrada, por 

exemplo, comparando o crescimento e/ou decréscimo das duas variáveis. Analisando o 

comportamento do IDE e do E entre 2011 e 2014, constata-se que a diminuição do IDE a 6.6% 

entre 2011 a 2012, resultou um aumento de 8.3% dos empregos, no mesmo período. A partir de 

então, 2012, portanto, as duas variáveis iniciaram um decréscimo, ainda que mais acentuado do 

IDE do que E. O decréscimo do IDE e E entre 2012 a 2013, foi de 35.0% e 23.2%, 

respectivamente. Caso mais gritante da disparidade é possível verificar entre 2013 a 2014, 

quando o IDE caiu 62.4% e o E apenas 15.7% 

Ao nível teórico autores, como Gracia (2016) e Acioly, Lima e Ribeiro (2011, p.29), por 

exemplo, ajudam na busca de explicação sobre a relação desproporcional entre IDE e E. Ao 

afirmarem, por exemplo, que “a maior quantidade de geração de empregos por parte da Índia e 

China, está associada a menor demanda por pessoas altamente qualificadas”. Confrontando este 

posicionamento a partir do setor que concentra mais capital financeiro chinês, nota-se que este 

está em primeiro lugar, a industrial, 50.4% e em segundo lugar na construção com 14.8%.  

Procurando verificar a relação IDE e E, em alguns anos de maior intensidade de capital, 

2012 e 2011, por exemplo. No primeiro caso, 2012, portanto foram gerados cerca de 17 mil 

novos empregos com base no investimento de US$ 644.0 milhões. Dos 16 projetos deste período, 

os 5 foram investidos na indústria e absorveram 86.2% do total de investimento deste ano e 

geraram 70.9% novos empregos. Por sua vez, a construção, com 4 projetos absorveram apenas 

0.8% do investimento total de 2012 e gerou 13.4% do total de empregos no mesmo ano. Uma 

análise seja ela aritmética quanto proporcional permite perceber que os 2.286 empregos da 

construção são bem menores do que os 12.125 da indústria. Isto descarta a possibilidade de 

aplicar a teoria que defende que a indústria é de alta intensidade tecnológica e, por isso, de baixa 

demanda de mão-de-obra.  
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No segundo caso, 2011, portanto, o ano de pico do investimento chinês, pois, alcançou 

US$ 690.0 milhões, mas apenas foram gerados 1.425 novos empregos. À partida, nota-se que a 

alta intensidade de capital está associada à baixa intensidade de mão-de-obra. Porém, para tornar 

válida esta ideia é preciso verificar em que setores específicos foram aplicados os investimentos 

de 2011. A indústria foi como aconteceu em 2012, o setor que teve mais projetos, ou seja, 10, 

num total de 14 e absorveu 45.0% do total de investimento e gerou 49.3% do total de empregos. 

Igualmente, a construção posicionou-se em segundo lugar com 6 projetos e concentrou 53.2% de 

investimento e gerou 82.1% do total da força de trabalho no mesmo ano. Inversamente ao que se 

observou no ano 2012 em que a indústria gerou mais empregos que a construção, em 2011 este 

último setor gerou proporcionalmente mais empregos do que a indústria. 

O ano de 2013 faz parte dos que mais investimentos chineses registraram em 

Moçambique, isto porque, acumulou 10.0% do total do IDE do período em análise, ou seja, 2003 

a 2014. Dos 25 projetos de investimentos, 15 foram para a indústria e absorveram 7.2% do capital 

financeiro e geraram 33.9% do total de empregos neste ano. Desta vez, o setor de transportes e 

comunicações teve 4 projetos tendo absorvido 45.3% do capital e gerado 22.2% de empregos de 

2013. Seja via análise aritmética quanto proporcional vê-se que o setor de transportes e 

comunicações foi no mesmo ano de alta intensidade de capital e da força de trabalho. 

Dos três testes acima realizados nota-se que os resultados são mistos, dado que, se por um 

lado, mostram alta intensidade de capital financeiro e da força de trabalho na indústria e na 

construção, por outro lado, indicam, por vezes, capital e a mão-de-obra diminuta nos dois setores. 

O que se esperava em teoria, era que alta intensidade de capital financeiro na indústria não fosse 

acompanhada de maior demanda da força de trabalho, o que seria explicado a partir do efeito 

tecnológico. E na construção fosse ao contrário, isto é, mais força de trabalho e menor capital 

financeiro. Estas evidências não permitem chegar a uma conclusão, ou seja, dizer se os 

investimentos chineses em Moçambique demandam ou não mão-de-obra altamente qualificada.  

A análise da força de trabalho se é altamente qualificada ou não, permite, igualmente 

caracterizar o tipo de emprego e de investimentos. Ou melhor, verificar se é emprego seguro, de 

qualidade, durável, entre outros indicadores. O mesmo se pode dizer quanto à qualidade do 

investimento, se de qualidade ou não. Mas o certo é que as evidências mostram igualmente uma 

tendência de dupla intensidade seja de capital, assim como da força de trabalho.  
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Este fato obrigaria realizar outro tipo de teste, como por exemplo, desagregar o ramo da 

indústria para verificar se é ou não de alta intensidade tecnológica e por isso demandante de força 

de qualificada. Outro teste poderia ser feito a partir da avaliação do perfil de cada trabalhador que 

estes projetos demandam de modo a perceber se são ou não altamente qualificados. Os dois testes 

não foram realizados por este estudo. Dado que os setores de investimentos a partir dos dados 

CPI e GAZEDA não estão desagregados e não é possível fazer tal decomposição e verificação do 

cadastro dos trabalhadores sem visitar as zonas de implementação dos projetos. Deste modo, fica 

ainda em aberto a aferição da qualidade do investimento chinês e da mão-de-obra que contrata, se 

é ou não altamente qualificada. 

Outra análise paralela à anterior é a tendência da China de contratar mais mão-de-obra 

estrangeira comparativamente maior do que qualquer outro país membro dos BRICS. A RSA, por 

exemplo, detém 46.8% do total da força de trabalho contratada por todos os investimentos dos 

BRICS, mas apenas contratou 23.5% do total da força de trabalho estrangeira. Embora 

reconhecendo as necessidades específicas dos diversos setores de investimentos, é estranho que a 

China tenha contratado o dobro da força de trabalho da RSA. Sobretudo por que foi possível 

verificar com base nos testes realizados nos parágrafos anteriores que o capital financeiro chinês 

é mais propenso a alta intensidade de mão-de-obra. Este fato sugere que tal capital não seja 

necessariamente investido em setores de maior especialização. Se isto é verdade, não é crível que 

este apresentasse tendência de contratar mais estrangeiros.   

O número 1 do artigo 18 da Lei de investimentos nº 3/93, de 24 de junho, prevê incentivos 

até 5% da matéria coletável em Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas (IRPC) às 

empresas que investem na formação profissional dos trabalhadores. A taxa de desconto fiscal 

chega a 10% quando a formação profissional está associada a novas tecnologias. Apesar destes 

incentivos, China contratou 46.8% do total da mão-de-obra estrangeira contratada pelos países 

dos BRICS em Moçambique, com exceção da Rússia cuja análise não foi realizada. 

Do exposto acima, é possível apresentar algumas conclusões. Mas antes disso, é preciso 

recordar que o objetivo desta parte era compreender como estão se processando as relações de 

cooperação e investimento direto entre os dois países. Foram considerados como indicadores 

dessa análise a cooperação (doações, perdão da dívida, assistência técnica e financeira, bolsas e 

estudos) e investimento diretos do China em Moçambique. A partir dos indicadores de 

cooperação, verificou-se que o gigante econômico asiático esteve sempre presente nos momentos 
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críticos e de bonança de Moçambique. Ao lado da Rússia, apoio a Luta de Libertação Nacional 

de Moçambique e coopera com Moçambique em vários domínios. É um dos poucos países no 

seio dos BRICS com relações mais dinâmicas em termos de canalizar doações, assistência técnica 

e financeira, perdão de dívida, linhas de créditos, bolsas de estudos, entre outras formas de ajuda. 

É por isso que é considerado um dos maiores novos doadores do século XXI, não só em 

Moçambique, mas pelo mundo a fora. Seus investimentos diretos, igualmente revelam pujança 

jamais vista nas relações entre os dois países, tendo se colocado em segundo lugar dos maiores 

investidores dos BRICS em Moçambique, entre 2000 e 2014. Esta posição é apenas relativa ao 

IDE, mas se somadas as doações com os investimentos, o gigante econômico asiático estaria em 

primeiro lugar. 

Não obstante a dinâmica das relações entre os dois países, os indicadores de cooperação não 

enfermam de inconsistências como os princípios da política externa chinesa de win-win 

cooperation, ou com os valores da cooperação solidária, terceiro mundista, entre outros com os 

de investimentos.  

Os investimentos diretos da China em Moçambique apresentam um padrão de 

comportamento que permite afirmar que o gigante asiático não está à margem do modelo 

neoliberal. Não se trata necessariamente da reedição do modelo imperialismo colonial, mas nos 

novos modelos de exploração. O que não autoriza afirmar que se trata de uma nova colonização, 

mas sim, aceitar que os investimentos diretos chineses em Moçambique operam dentro do 

sistema neoliberal, ainda que com relativas diferenciações. Dado que algumas empresas chinesas 

estão associadas à exploração ilegal de recursos naturais, em especial madeira e pescado, trabalho 

escravo, usurpação da terra às comunidades, fuga ao fisco, entre outras manobras do capitalismo. 

Verificou-se através da abordagem quantitativa que a variabilidade do emprego é explicada 

pela variação do IDE e ainda concluíu-se que existe um modelo estatístico significativo.  

 

 

3.6 Cooperação e Investimento Direto Estrangeiro da África do Sul em Moçambique 

 

 

O objeto de análise nesta parte são as evidências do fluxo de capitais financeiros da África 

do Sul, quer seja na modalidade de doações, perdão da dívida, assistência técnica e financeira, 
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quer seja, em forma de investimento direto estrangeiro em Moçambique. O objetivo principal da 

análise destes indicadores é compreender como estão se processando as relações de cooperação e 

investimento direto entre os dois países. Para este fim foi examinado o padrão de comportamento 

dos capitais financeiros sul-africano, para aferir se podem ser associadas à reedição do modelo 

imperialista colonial. Igualmente foi investigada a existência de uma relação de interdependência 

entre as doações, perdão da dívida, assistência técnica e financeira com os investimentos diretos 

da República da África do Sul (RSA – sua sigla em Inglês). E por fim, estimar o efeito do IDE 

sobre o emprego, fazer a previsão do emprego em função do investimento. Mas também, foi 

verificar se os investimentos sul-africanos geram o encadeamento doméstico produtivo, permitem 

a participação do capital doméstico nos empreendimentos e a diversificação das exportações. A 

finalidade deste exercício é compreender como estão se processando as relações de cooperação 

entre os dois países ao nível das doações, assistência técnica e financeira e de investimentos 

diretos. 

Para este fim, a secção está dividida em duas partes. A primeira analisa o comportamento 

dos indicadores de cooperação tomando como variáveis as doações, assistência técnica, perdão da 

dívida, linhas de créditos e as bolsas de estudo. Na segunda secção, é examinado o fluxo de 

investimentos diretos da África do Sul em Moçambique. Foi considerada como fator de análise a 

estimação o efeito do IDE sobre o emprego. Ao mesmo tempo, foi examinado se o capital 

financeiro sul africano gerava encadeamento doméstico produtivo, permitem a participação do 

capital doméstico nos empreendimentos e diversificava as exportações nacionais. 

 

 

3.6.1 Cooperação Moçambique – África do Sul 

 

 

Embora Moçambique e África do Sul partilhem algumas identidades culturais e políticas e 

sejam vizinhos mutuamente geoeconômico e geoestratégico, as relações entre os dois países 

foram historicamente tensas, sobretudo, na era do apartheid.  Um dos fatores dessa tensão na 

perspectiva de Gomes (2014, p.251) é que a independência de Moçambique era vista pelo regime 

de segregação racial da África do Sul como ameaça que podia incitar as maiorias negras sul-

africanas na busca de liberdade. Esta desconfiança sul-africana confirmava na verdade, os ideais 
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de Moçambique que defendia que a independência moçambicana só seria total, se não houvesse 

opressão na região93. De fato, e como aponta o Jornal Notícias (edição de 8 de abril de 1975), o 

ex-primeiro presidente de Moçambique independente, Samora Machel, na IX Sessão 

Extraordinário do Conselho de Ministros da Organização da Unidade Africana (OUA), defendeu 

que “África nada tem a dialogar com o regime da Pretória”. No seu discurso, o então Presidente 

da Frente de Libertação de Moçambique (FRELIMO) apontou que se o regime racista quer 

dialogar com a OUA deve o fazer através dos canais definidas pela organização, nomeadamente: 

African National Congress (ANC) e Pan Africanist Congress (PAC) (Jornal Notícias, edição de 8 

de abril de 1975, p. 3)94. Deste modo, a estratégia do regime sul-africana como mostra a fonte, foi 

tentar neutralizar e subordinar o governo revolucionário de Moçambique, usando para tal o que 

designou por Estratégia Total, ou seja, opressão econômica e militar entre 1977 a 1990. O 

objetivo dessa opressão era criar a Constelação do Estado (CONSAS), ou seja, “criar um 

perímetro de segurança que reduzisse as ameaças diretas ao regime do apartheid e, criar 

economias dependentes ao seu redor” (GOMES, 2014, p.285)95.  

É aqui onde nasce a ideia imperialista de tentar ocupar espaço privilegiado, tanto regional 

quanto global que caracteriza o vizinho sul-africano até hoje. Após a eleição do governo do 

African National Congress (ANC) em 1994, a política externa da África do Sul tenha sido de 

buscar a sua inserção regional e internacional e isso não alterou até aos dias de hoje. A África do 

Sul, aproveitando-se da fragilidade econômica dos países africanos e dos conflitos políticos ainda 

prevalecentes no continente em geral e na região da SADC em particular, instaurou estratégias 

para limpar a sua “imagem negra” da era do apartheid. Tais estratégias são descritas por Ribeiro 

(2012, p.454) como sendo o principal trunfo usado pelo gigante econômico africano do governo 

                                                 
93A definição de região na perspectiva de Gomes (2014, p.251) apontava particularmente para África do Sul, 

Namíbia e Zimbabwe. 

94Esta posição de Moçambique contra o apartheid lhe custou muito caro. Pois, o regime racista, começou a sabotar 

as infraestruturas económicas moçambicanas através de bombardeiros e outras formas de sabotagem.   

95Gomes (2014, p.285) aponta algumas ações específicas levadas a cabo pelo regime do apartheid, como por 

exemplo, “desestabilização militar direta, através de intervenções com recurso a meios aéreos, como foi o caso dos 

ataques efetuados na cidade da Matola contra alvos do ANC; assistência aberta de combate a grupos 

antigovernamentais como foi o caso do apoio material, humano, logístico concedido à Renamo; disponibilização de 

áreas seguras de retirada para retaguarda da Renamo; sabotagem direta e indireta a alvos econômicos e militares 

realizadas por comandos sul-africanos, como foi o caso da destruição do armazém petrolífero da Beira e coerção 

econômica contra Moçambique”. O autor aponta ainda “a redução unilateral de cerca de 120 mil trabalhadores 

moçambicanos nas minas sul-africanas passando para 80.000 a 40.000 trabalhadores em 1978”. Houve ainda a 

sabotagem de “infraestruturas econômicas como ferro-portuários via redução das mercadorias” (GOMES, 2014, 

p.286).   
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de Mandela “para permitir a sua inserção e exercício da sua hegemonia no continente negro em 

geral e na região da SADC”, em particular. É assim que a República da África do Sul (RSA – 

sigla em inglês) formulou sobre liderança de Thabo Mbeki a Nova Parceria para o 

Desenvolvimento Africano (NEPAD) que sobre o pretexto de ser uma verdadeira plataforma de 

retirar o continente do subdesenvolvimento permitiu a sua inserção. Mas não foi apenas inserção 

política e econômica na região e no continente, mas, sobretudo, colocar-se a ocupar lugares 

cimeiros como interlocutor incontornável nos assuntos continentais. Ademais, a RSA através da 

sua estratégia nepadiana é acusada pelos líderes africanos de permitir a interferência nefasta do 

BM e do FMI nos programas da OUA. São estas Instituições da Bretton Woods (IBW) que 

obrigam a maioria dos países africanos e a União Africana (UA) a pagar dívidas ilegítimas. 

Como resultado destas políticas e outras estratégias, a África do pós-apartheid assiste 

mudanças substanciais, sobretudo na sua maioria na continental organização, Organização da 

Unidade Africana (OUA). Uma dessas transformações foi a mudança da OUA para União 

Africana (UA)96 em junho de 2002, arrastando consigo alterações nos seus desígnios políticos e 

econômicos. Esta nova organização não tem em vista apenas as questões de paz africana, mas 

sim, se enquadra no contexto da integração econômica usando para tal o discurso de erradicar a 

pobreza absoluta no continente. Ou seja, as relações políticas fundadas no contexto de agonia 

pela colonização se transformaram em amizades econômicas entre os países do continente em 

geral e da região em particular. 

 A transição relativamente pacífica do regime do apartheid para a democracia, dado que 

ocorreu sem guerra civil, fez com que os líderes africanos acreditassem na possibilidade de o 

novo Estado democrático africano, a RSA, portanto, pudesse jogar um papel importante na 

pacificação dos países africanos em conflito. Lembre-se que alguns países da região após as 

independências se envolveram em sangrentas guerras civis. Adicionalmente, a opulência 

econômica da RSA, caracterizada pelo aspecto moderno da economia, gerou a ideia de contágio 

econômico, como era defesa, também, dos teóricos da economia do desenvolvimento. O que 

significa que a maioria dos líderes africanos acreditava que a moderna economia da RSA poderia 

impulsionar o desenvolvimento em cascata das economias do continente em geral e da região em 

                                                 
96Alguns dos principais objetivos da UA são: tirar a África da privacidade e da dependência económica, através da 

união de forças; harmonizar as políticas de atuação e a configuração-étnica; unir os países africanos de modo a agir 

em bloco nos assuntos internacionais; promover a solidariedade entre os países africanos; combater todas as formas 

de opressão externa. 
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particular. Sobretudo por que, como mostra Ribeiro (2012, p.452) “o governo sul-africano 

orientava as empresas e as suas instituições financeiras (Standard Bank e a Industrial 

Development Corporation) para priorizarem a região da SADC nos investimentos”. Ademais, 

como indica Gomes (2014, p.251) “a RSA estabeleceu relações diplomáticas com 49 Estados e 

ao mesmo tempo, renovou o seu convívio com as organizações multilaterais, como Organização 

das Nações Unidas (ONU) e a Commonwealth”. E pela primeira vez, se juntou à Organização da 

Unidade Africana, ao Movimento dos Não-Alinhados e a Comunidade para o Desenvolvimento 

da África Austral (SADC). O agrupamento regional que tinha em vista combater o regime do 

apartheid durante a era dos Países da Linha da Frente que desapareceu com o fim do regime de 

segregação racial e a RSA está integrada regional, continental e internacionalmente. 

Assim, a partir de 1994 as relações bilaterais entre Moçambique e África do Sul ganharam 

nova significância, tendo como resultado, a criação da comissão conjunta para a cooperação e em 

1997, a institucionalização do Fórum Econômico Bilateral (FEB) ao nível dos Chefes dos 

Estados com o objetivo de promover as relações comerciais entre os dois vizinhos. Gomes (2014, 

p.287), por exemplo, indica que “no período entre 1994 a 1998 foram assinados 16 tratados ou 

acordos bilaterais e entre 1999 a 2008 foram rubricados 22 acordos nos vários domínios entre os 

dois países”.  

Os dados acima apresentados sobre as áreas de cooperação e acordos entre os dois países 

são confirmados pela Direção para África e Médio Oriente (DAMO) do Ministério dos Negócios 

Estrangeiros e Cooperação, que mostram que Moçambique coopera com a África do Sul em 17 

domínios97. Desses domínios, Sérgio Gomes destaca especificamente os acordos sobre a 

coordenação do Corredor de Desenvolvimento de Maputo, em 1996, o Protocolo sobre o 

estabelecimento da Paragem Única na fronteira de Ressano Gracia98, em 1998, na província 

sulista de Maputo.  

Relativamente às linhas de crédito, doações, perdão da dívida um dos indicadores que 

interessa esta tese, a partir dos dados da Direção Nacional do Tesouro (DNT) do Ministério da 

                                                 
97As áreas são: política e diplomacia; defesa e segurança; agricultura e segurança alimentar; autoridade tributária; 

indústria e comércio; promoção de investimento; terra, ambiente e desenvolvimento rural; pesca, comunicação 

social; ciência, tecnologia, ensino superior e técnico profissional; recursos minerais e energia; saúde; juventude e 

desporto; obras públicas; educação e desenvolvimento humano; trabalho; águas interiores e pesca. 

98A fronteira mais importante entre Moçambique e África do Sul, em termos de volume de passageiros e de 

mercadorias e outros bens comerciais. 
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Economia e Finanças (MEF) – DNT-MEF, não encontrou nenhuma evidência de que isso ocorre. 

Ou por outras, de que a RSA oferece linhas de créditos, doações, assistência técnica e financeira. 

Porém, no domínio das bolsas de estudos, os dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

Ensino Superior e Técnico Profissional conjuntamente com o Instituto de Bolsas de Estudos 

(IBE), do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, mostram que no período em 

estudo, (2000 – 2014), 80 estudantes moçambicanos beneficiaram-se de bolsas de estudos 

financiados pelo governo sul africano. Este dado representa apenas 2.42% do total das bolsas 

financiados aos estudantes moçambicanos todos os países dos BRICS. 

Esta realidade coloca a RSA abaixo dos níveis de apoio prestado pelos países dos BRICS 

a Moçambique. Porém, existem outros mecanismos de apoio no contexto da integração regional 

da SADC, fórum no qual a RSA é o verdadeiro dinamizador por ser maior financiador dos 

projetos. Neste âmbito, e de acordo com Ribeiro (2011, p.45) “o Development Bank of Southern 

Africa (DBSA) oferece linhas de créditos para construção e manutenção de infraestruturas de 

larga escala regional [...]”, com forte participação das empresas sul-africanas neste setor. A fonte 

avança ainda que é este banco que financia estudos de viabilidade econômica e programas de 

capacitação em elaboração de grandes projetos. Embora o autor não apresente dados específicos 

de linhas de créditos para os países regionais oferecidos pelo DBSA, a participação financeira e 

técnica da África do Sul em programas regionais é consideravelmente melhor quando comparada 

com os demais países da região. Tal participação hegemônica é basicamente explicada pelo poder 

econômico e financeiro do gigante econômico africano.  

Apesar de esta tese não ter tido acesso a dados sobre doações, assistência técnica e 

financeira da RSA a Moçambique, as relações comerciais e de investimento direto são das mais 

dinâmicas acima de qualquer outro país dos BRICS. Dados apresentados, por exemplo, por 

Oliveira e Carneiro (2014) mostram que entre 2000 a 2010, as relações comerciais entre os dois 

países apesar de flutuantes apresentam uma tendência timidamente crescente. Partindo dos 

ínfimos 664.1 mil dólares norte-americanos em 2000, atingiram o seu pico em 2008, ao alcançar 

US$ 1.2 milhões. O problema mais candente nessas relações comerciais, não é só a timidez no 

crescimento, como também, o desequilíbrio comercial entre os dois países. É assim que Wache at 

al (2014), deplora a importância relativa de Moçambique nas relações comerciais com República 

da África do Sul (RSA – sua sigla em Inglês), quando comparados com do gigante econômico 

africano com a Zâmbia e o Zimbábue. Assim, na região da SADC, a África do Sul tem 
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importância relativa como destino das exportações de Moçambique. A fonte aponta em termos 

percentuais de exportações da África do Sul a Moçambique 2.7% em 2000 e em 2005, 

registraram um abrandamento de 2.1%. Em 2010, mostram um relativo crescimento ao situarem-

se em 2.7%.  

E as importações da RSA a partir de Moçambique, situaram-se em 0.2% em 2000 e em 

2005 decresceram para 0.1% e tendo observado uma ínfima subida em 2010, ao atingir 0.7%. 

Não é o problema da capacidade produtiva interna de Moçambique em particular e dos países da 

região, mas sim, as políticas restritivas do mercado da África do Sul, mesmo com os acordos da 

integração econômica regional. No entanto, os produtos e as empresas sul-africanas, estão 

presentes em todos os mercados econômicos regionais, chegando mesmo a serem os produtos 

mais disponíveis e de relativo baixo custo nos países vizinhos.  

Embora os dados sobre investimentos da RSA em Moçambique serão apresentados e 

discutidos na secção seguinte deste tópico é importante notar o cepticismo de Bond (2005) e de 

Gomes (2014) sobre o impacto socioeconômico dos investimentos sul-africanos em 

Moçambique, em particular e África em geral. Patrick Bond citando Jeff Radebe, uma 

proeminente figura integrante do anterior gabinete de Thabo Mbeki indica que 

 

Há forte percepção de que muitas companhias sul-africanas que trabalham em outros 

lugares da África dão a impressão de serem arrogantes, desrespeitosas, depreciativas e 

descuidadas em suas atitudes com relação às comunidades de negócios locais, as pessoas 

em busca de emprego e inclusive os governos (BOND, 2005, p.255). 

 

Pelo seu turno, Gomes (2014) focaliza os diferentes acordos assinados entre Moçambique 

e África do Sul e salienta que apenas têm operacionalização rápida aqueles que beneficiam os 

interesses estratégicos ou privados sul-africanos. Esta questão é igualmente apoiada por Bond 

(2005) que cita um protuberante líder do Instituto Sul Africano para Assuntos Internacionais 

(SAIIA – sigla em inglês) da Universidade de Witwatersrand (Wits), em Johanesburgo afirmando 

que para as corporações sul-africanas não importam os interesses dos outros nos locais de 

investimentos.  Sérgio Gomes evidencia, por sua vez que os acordos sobre o Espaço Aéreo de 

2005 e o acordo sobre os Vistos de Entrada na África do Sul, no contexto do Mundial do Futebol 

na RSA, em 2010 entre Moçambique e África do Sul avançaram, pois davam vantagens a RSA. 

Aponta ainda a operacionalização da Iniciativa para o desenvolvimento Espacial ligada ao 

Corredor para o Desenvolvimento de Maputo. Pesa embora o autor, reconhece a relativa 
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contribuição do IDE sul-africano para o crescimento a dois dígitos da economia moçambicana, 

ele assevera que aqueles projetos e acordos que maximizam acentuadamente os interesses de 

Moçambique não ganham a mesma flexibilidade de implementação por parte da RSA. 

É assim que os investimentos sul-africanos em Moçambique são apelidados como aqueles 

que criam enclaves econômicos, não permitindo gerar o encadeamento doméstico produtivo, 

dado que privilegiam capital intensivo e a não circulação local da produção final. O megaprojeto 

de exploração de gás de Pande e Temane pela multinacional Sasol, que através de pipelines escoa 

o gás moçambicano, é um exemplo disso.  Para além, deste projeto, a África do Sul, não aceita 

viabilizar o projeto da barragem de M´panda Nkua, ou seja, dar entre várias coisas, garantias aos 

financiadores de Moçambique que a energia a ser gerada neste projeto terá como um dos 

mercados a África do Sul. 

O silêncio do gigante econômico africano surge numa altura em que os efeitos da escassez 

de energia na RSA são drásticos. Gomes (2014, p.288) interpreta esta atitude da RSA “como 

tentativa de negar uma possível dependência energética a Moçambique”. É igualmente uma 

forma de evitar que os interesses econômicos de Moçambique afetem as vantagens domésticas da 

RSA. É no âmbito da tentativa de negação da dependência energética, que a África do Sul está 

desde o início dos anos 2000 a tentar viabilizar um projeto conjunto de construção daquilo que se 

chamará de maior barragem hidroelétrica de África junto com a República Democrática de 

Congo – o projeto Inga 3. Gomes (2014, p.289) aponta ainda “a contestação da África do Sul 

sobre o projeto de águas profundas de Techobanine, que ligaria a região carbonífera de 

Mmamabula no Botswana ao Oceano Índico”. Procurando compreender os fatores que explicam 

tal rejeição, o autor aponta o potencial competitivo que geraria este projeto aos portos de Durban 

e Richards Bay. O argumento apresentado pela África do Sul é de que o projeto tem impactos 

ambientais negativos sobre a Conservação Transfronteiriça do Limpopo e sobre a Reserva de 

Elefantes. 

Relativamente à análise da relação de interdependência entre as doações, assistência 

técnica e financeira com os investimentos diretos do gigante econômico africano, as evidências 

históricas sobre o modelo de inserção do país na região favorecem essa hipótese. Por exemplo, de 

acordo com Ribeiro (2012, p.454) “as agências financeiras da África do Sul, principalmente o 

Standard Bank, Industrial Development Corporation (IDC) e o Development of Southern Africa 

(DBSA) [...]” foram atores de inserção do país na região da SADC, através de orientação política 



290 

 

dos seus investimentos. É assim que sob orientação do governo sul-africano, entre 2006 a 2010 a 

IDC teve 24.4% dos seus investimentos aprovado e investidos no exterior. Isto é, um 

investimento de US$ 731 milhões em 41 projetos e em 17 países africanos. Para, além disso, a 

IDC apoia as empresas sul-africanas na promoção da produção através da definição de 

oportunidades de investimentos, estudos de sustentabilidade e viabilidade comercial dos 

negócios. A logística e o financiamento da NEPAD são também financiados pela Industrial 

Development Corporation (IDC), ao mesmo tempo em que estimula o desenvolvimento industrial 

e a internacionalização das empresas sul-africanas. De acordo com Ribeiro (2012) a IDC é 

acionária em vários projetos de investimentos implementados pelas empresas sul-africanas em 

África e igualmente, financias as exportações e garantias de empréstimos. Por sua vez, a DBSA é 

a principal financeira de projetos de infraestruturas na região da África Austral em particular e 

África em geral. Por exemplo, entre 2012 a 2013, a DBSA financiou em 44% dos projetos sul-

africanos direcionados para Angola, em 34% os que iam a Moçambique e para Tanzânia em 16%. 

As principais áreas de investimentos, de acordo com a fonte, são energia (52%), empréstimos a 

governos (23%), mineração (16%) e transportes (9%).  

À semelhança de Wache (2014), Tabede (2004) e Petrorius (2005 apud Ribeiro, 2012) 

apontam que todos os projetos de investimentos sejam elas de empresas sul-africanas quanto das 

duas maiores agências financeiras, têm em vista o desenvolvimento econômico da África do Sul. 

E é por isso que, como indica Bond (2005), na reunião da União Africana realizada em Maputo, 

em julho de 2003, os líderes africanos consideraram Mbeki como um capitalista, chegando 

mesmo a considerá-lo George Bush de África, preocupado em impor as vontades econômicas e 

políticas da África do Sul à organização, a UA. 

De fato, o gigante econômico do continente, de forma deliberada, tem desenvolvido 

estratégias que privilegia as empresas do seu país para participarem na logística, quer seja de 

serviços, de fornecimentos de materiais necessários quer seja em outros grandes projetos de 

investimentos em novas áreas no continente. Na visão de Alden e Soko (2005 apud Ribeiro, 

2012, p.455) apesar de a RSA do fim do apartheid “não ter usado a força militar para 

internacionalização das suas empresas, existe uma ação deliberada do governo sul-africano de 

exercer a sua liderança hegemônica no continente africano”.  

Para a África do Sul a porta de entrada de qualquer investimento externo ao continente 

africano deve ser o seu território. Só depois de pousar em solo da RSA é que esses investimentos 
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serão reorientados para o destino, ou seja, para o país africano no qual se pretende investir e isso 

pode ocorrer mediante JV com empresas sul-africanas. Mas não é só JV, toda a logística de 

fornecimento de equipamentos e até de água mineral e de mão-de-obra será efetivada a partir da 

África do Sul. Essas empresas estrangeiras, ao chegar a Moçambique, toda a cadeia de serviços 

empresariais já foi efetivada e as pequenas e médias empresas moçambicanas descapitalizadas só 

podem ficar com os restos de serviços irrelevantes para a RSA. Embora não foi possível 

encontrar dados, mas esta tese acredita que Moçambique está numa situação pior devido aos 

problemas associados à língua portuguesa. Muitas empresas estrangeiras pode ser que usa a RSA 

como porta de entrada, também, por questões de língua. 

Desta forma, a internacionalização do capital financeiro da África do Sul se faz, também, 

atrelando ao capital financeiro internacional que entra em África usando como gateway a RSA. 

Este fato favorece os interesses estratégicos da RSA no alargamento da sua hegemonia política e 

econômica. Estratégia esta que faz com que investimentos externos que entram em África 

cheguem ao destino, ou seja, no local de investimento através das empresas sul-africanas como 

acionistas. Assim, o instrumento de enraizamento da hegemonia sul-africana em África não é 

militar como acontecia na era segregacionista, mas sim, a política externa da RSA.  

Os países da Sacu99, por exemplo, são os mais afetados pelas políticas hegemônicas da 

RSA. Não obstante o posicionamento anterior, Habib (2009) e Daniel e Bhengu (2009) não 

consideram os investimentos sul-africanos como sendo os que perseguem fins imperialistas e 

dominação econômica, dado que para eles nenhum litígio foi resolvido via força militar. De fato, 

ainda não foram assistidos litígios de carácter militar, mas é preciso reconhecer que o capitalismo 

é dinâmico e por isso, não são só as vias militares a única forma de exercício do imperialismo e 

dominação. Hoje em dia, a expropriar recursos locais sem gerar benefícios seja para o Estado, 

assim como, para as comunidades locais são novas formas de imperialismo. Um exemplo dessa 

usurpação de recursos e incumprimento de deveres são dados pela Sasol, que explora gás de 

Temane e Pande sem gerar renda e bem-estar das comunidades locais, por não honrar com a 

questão de responsabilidade social. 

                                                 
99A Sacu (Southern Custmos Union) – é a mais antiga União Aduaneira da África Austral, fundada em 1910 e 

compreende países como Botsuana, Lesoto, Namíbia, África do Sul e Suazilândia. Com o fim do apartheid em 

1994 a união foi reformulada modificando substancialmente a estrutura de governança, a fórmula de distribuição 

de receitas alfandegárias e a relação do bloco com parceiros externos (OLIVEIRA e CARNEIRO, 2014, p.343). 
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A relativa sofisticação da economia da África do Sul, o sistema de transportes, a robustez 

financeira, as infraestruturas econômicas, a mão-de-obra qualificada, as políticas favoráveis ao 

investimento são apontadas por Ribeiro (2012) com uma das credenciais que tornam o país como 

ponto de chegada do IDE internacional para os vários países do continente.  As palavras da 

ministra das relações exteriores da África do Sul melhor resumem o papel deste país não apenas 

como membros dos BRICS, mas também, como aquele que recebe o grosso do IDE internacional 

que chega a África. Seria (2010 apud Ribeiro, 2012, p.457) apresenta do seguinte modo o estrato 

daquela governante – Maite Nkoana-Mashabane “we bring the most diversified and most 

advanced economy on the continent. We may not be the same size [of BRIC countries], but we 

can open up opportunities for them and through that; we can complete our economic integration 

on the continent”. Está explicito neste estrato, que o objetivo da África do Sul como membros 

dos BRICS é completar a internacionalização e integração das suas empresas atrelando-se ao 

capital financeiro internacional. É assim que Daniel e Bhengu (2009) defendem que a RSA 

atrelado ao capital financeiro internacional, busca vantagens e oportunidades de negócio no 

mercado africano. Para estes autores, não se pode falar de recolonização e exploração de África 

pela RSA, mas sim, de atitude imperialista baseada na pressão diplomática e econômica aos 

países nos quais a RSA tem interesses estratégicos.  

Sobre este debate, o estudo de Daniel e Bhengu (2009, p. 162) chegou a duas conclusões: 

“a primeira indica que a internacionalização das corporações sul-africanas prossegue fins 

meramente comerciais com ganhos mútuos, e; a segundo mostra que a África do Sul continua 

sendo um formidável player em África e que continuará se expandido embora não poderão 

suplantar, em médio prazo China e Índia”. Estas conclusões e, sobretudo a primeira, reforçam a 

atitude imperialista da RSA, descrita anteriormente.  

Porém, Sanders (2008 apud Daniel e Bhengu, 2009, p.139) deplora “o desempenho 

marginal das empresas sul-africanas no mercado interno”, devido à dicotomia entre a abundância 

de capital para investir com a saturação, estagnação e os lucros marginais no mercado doméstico. 

Assim, a internacionalização das empresas do gigante econômico africano está associada à 

procura de mercado, de recursos naturais e tecnologia. É igualmente interesse da RSA o acesso a 

maior diversificação de negócio e às melhores formas para tornar suas empresas competitivas. 

Este interesse “se apoia nos canais de comércio e controlo da cadeia de valores e identificação de 

oportunidades de investimentos no mercado de destino” (ACIOLY, LIMA e RIBEIRO, 2011, 
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p.30). De fato, e como mostra Naidu e Lutchman (2004 apud Ribeiro, 2012, p.445), “as taxas de 

retorno nos investimentos da África do Sul na região eram bem elevados, chegam a alcançar 30% 

e em certos casos 60%, do que o relativo rendimento no mercado interno, saturado e estagnado”. 

Do exposto acima, é importante afirmar que apesar de tímidas as relações entre 

Moçambique e a RSA ao nível de doações, assistência técnica e financeira, existem uma relativa 

dinâmica entre os dois países na implementação de projetos de interesse comum. Todavia, tais 

projetos só ganham maior visibilidade quando maximizam os interesses da RSA, o que leva 

alguns autores a considerar isso como recolonização e exploração. No entanto, para esta tese, a 

recolonização se efetiva de forma indireta, não nos anteriores moldes da era imperialista, mas 

sim, através da diplomacia de investimentos diretos, os atuais veículos de exploração e 

recolonização. Como será visto no tópico que se segue sobre investimentos diretos da RSA em 

Moçambique. 

 

 

3.6.2 Investimento Direto da África do Sul em Moçambique 

 

 

Para a além da China, Gracia (2016) aponta que o segundo maior investidor em África é a 

África do Sul. É assim que Ribeiro (2011) considera que este país constitui a maior fonte do IDE 

em África, tendo representado 66% em 2010, com US$ 81 bilhões e sua participação mundial 

representou apenas 0.4%. Gracia (2016) e Ribeiro (2011) indicam que a África do Sul tem 39 

tratados bilatérias de investimento com os países africanos e desses apenas dois estão em vigor, 

nomeadamente com Moçambique e Maurícias. É exatamente nestes dois países (Maurícias e 

Moçambique) onde se concentrou maior parte do IDE da África do Sul em 2010, com 42.6% e 

5.5%, respectivamente. As Ilhas Maurícias são consideradas pelo Ribeiro (2011, p. 29) como 

“um verdadeiro paraíso fiscal” ou ainda Ribeiro (2012, p.434), como “o maior interposto 

financeiro da SADC, o que explica a atração de maiores volumes de IDE da RSA” em particular 

e o do mundo em geral. Para além destes dois países, Zimbábue e Botsuana, com 2.4% e 2.3%, 

respectivamente, são outros países que receberam investimentos significativos da África do Sul. 

De acordo com a fonte, estes valores, podem parecer irrisórios considerando as experiências 

mundiais de recebimento do IDE. Mas para a dimensão das economias destes países, estes 



294 

 

valores são bem elevados, chegando a representar 80% do estoque do IDE no Lesoto, 70% no 

Malaui e Suazilândia e na República Democrática do Congo e Botsuana 50%, em 2010. Esta 

situação de concentração do IDE sul africano nas Maurícias, é persistente, sendo que em 2012, de 

acordo com Ribeiro (2012) o país absorveu 45% do IDE da RSA para a região da África Austral. 

Moçambique, com 9% posicionou-se, mais uma vez em segundo lugar e Botsuana e Namíbia 

com 5% cada, ocuparam o terceiro lugar.  

Em termos gerais, ou seja, continentais, UNCTAD (2012 apud Gracia, 2016, p.25) aponta 

uma ligeira “baixa do fluxo do IDE da África do Sul pelo continente de aproximadamente US$ 

23.5 bilhões em 2012”100. Por seu turno, Ribeiro (2012) destaca que os investimentos da África 

do Sul através da Industrial Development Corporation (IDC) no Projeto Mozal em Moçambique 

foram de US$ 125 milhões, 25% do total de investimentos foi Joint Venture (JV) com a Billiton 

Mitsubishi da Austrália. 

 Em termos de setores de investimentos, Gracia (2016) destaca as telecomunicações, o 

varejo, a manufatura, a agricultura, as finanças, os serviços, a mineração, a construção civil e 

hotelaria, como os principais setores de investimentos da África do Sul em África. Na mesma 

perspectiva e, sobretudo para evidencia o poder econômico das empresas sul-africanas, Daniel e 

Bhengu (2009, p.140) indicam que “numa lista das 100 maiores empresas africanas, 20 empresas 

eram sul-africanas e operam, sobretudo da área mineira, com maior destaque para a Anglo-

American (AAC) ”. A demais, colocaram-se em segundo, terceiro, quarto e sexto lugar as 

empresas SABMiller, Richemont, MTN e Sasol, respectivamente. O sétimo lugar é ocupado pela 

empresa egípcia Orascom Telecom, na lista das 20 maiores empresas de África. Adicionalmente, 

Gracia (2016) destaca como grandes empresas sul-africanas a MTN Group, Shoprite Holdings 

Ltd., Vodacom, Woolworths, De Beers, Naspers, Standard Bank, Anglo Gold. Para este autor o 

Standard Bank está presente em mais de 15 países africanos, tornando deste modo, um dos 

maiores realizadores de operações financeiras em África.  

Esta capacidade financeira do Standard Bank, é associada neste estudo, como também, 

acontece com o Brasil, como aquela que promove relação de interdependência entre 

investimentos diretos da RSA com os projetos de ajuda. Apesar de ausência de dados sobre a 

canalização das doações, assistência técnica e financeira da África do Sul a Moçambique, por 

                                                 
100Os principais destinos em 2012 do capital sul africano foram: Maurícias (10.622 bilhões), Moçambique (2.17 

bilhões5); Gana (1.951 bilhão); Zimbabwe (906 milhões); Tanzânia (425 milhões); Uganda (310 milhões), Angola, 

Congo, Madagáscar, Etiópia, Egito, Senegal, Argélia, Tunísia e Líbia. 



295 

 

exemplo, o Standard Bank é uma das principais agências de financiamento dos projetos, como foi 

discutido no tópico anterior. Todavia, não foram encontradas evidências que permita concluir a 

existência de relação de interdependência entre doações e IDE como aconteceu com o Brasil. A 

diferença entre os dois países neste quesito interdependência é que enquanto para o Brasil as 

empresas investidoras assim como as agências financeiras realizam doações, assistência técnica e 

financeira a Moçambique a África do Sul não realiza doações. Dado que na África do Sul, existe 

um projeto político deliberado de realização de estudos de viabilidade de projetos assim como de 

investimentos, via as agências financeiras e não necessariamente ser dualista, ou seja, doador e 

financiador ao mesmo tempo, enquanto agência. As agências financeiras da RSA usam as suas 

empresas como, por exemplo, a DStv para alargar o seu poderio político e econômico. A DSTv é 

para Gracia, a maior empresa em África que providencia televisão por satélite e ao seu lado, está 

a Shoprit, a maior a varejista do ramo de alimentos com aproximadamente 1500 supermercados 

no continente.   

A mineradora Angla Gold que se expandiu para fora da África e está também, na América 

Latina e Oceania e as monopolistas MTN e a Sasol são entre várias empresas que alastram o 

poderio econômico e político da RSA101. É neste contexto da internacionalização do capital 

financeiro da África do Sul que de acordo com UNCTAD (2009 apud Acioly, Lima e Ribeiro, 

2011, p.28) “entre 2003 e 2007, a África do Sul se tornou no quarto maior investidor em África 

tendo ficado apenas atrás do Reino Unido, Estados Unidos e França”. 

Até 1993, o principal destino do capital financeiro da África do Sul, de acordo com 

Acioly, Lima e Ribeiro (2011, p.28) e Ribeiro (2012, p.426), “era a Europa que concentrava 93% 

do estoque do IDE”. Em 1999 iniciou uma derrapagem desta concentração e passando a América 

do Norte a absorver 87% do estoque e para África 5%, Ásia e Oceania 5% e América Latina 

apenas 1%. A concentração do IDE da África do Sul na Europa e América do Norte, inverteu 

acentuadamente a partir dos anos 2000 quando o velho continente, por exemplo, absorveu apenas 

42% em 2009. Neste período, assinala-se a deslocação do foco de destino, uma vez que Ásia e 

Oceania e África, passaram a concentrar 28% e 22%, respectivamente do IDE da África do Sul. 

Um dos fatores que explica a mudança do foco de destino do IDE sul-africano, de acordo com 

Ribeiro (2011, p.38) é que “a partir dos anos 2000 o governo apenas autorizava maiores 

                                                 
101Das 500 maiores empresas africanas 53.76% são sul-africanas. Ou ainda, numa lista de 20 empresas, 19 são sul-

africanas e em 100 empresas, 62 são sul-africanas (DANIEL e BHENGU, 2009, p. 140). 
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investimentos para os países africanos e impunha limites de investimentos nos demais países do 

mundo”. Tais limites foram eliminados em 2004 e elevou o teto dos investimentos no exterior das 

empresas sul africanas. Porém, Rumney (2007 apud Ribeiro, 2011) aponta a necessidade de as 

empresas sul-africanas pedirem a aprovação do Banco Central da África do Sul (SARB) de modo 

que este avalie os impactos da saída de capitais sobre a balança de pagamentos do país e verificar 

os benefícios de tais investimentos. 

É no âmbito destas políticas que as empresas sul-africanas viram no mercado 

desconhecido da África Austral, com um espaço no qual podiam realizar seus investimentos sem 

enfrentar maior concorrência externa. Sobre o ponto de vista político, o interesse secular de 

maximizar a hegemonia sul-africana na região se renovava e ao mesmo tempo em que amplia o 

reinado das empresas do gigante econômico africano na região. Este fato significa a 

ressignificação da teoria de constelação do então regime racista, ou seja, fazer com que a África 

Austral se torne econômica e politicamente dependente da África do Sul. É por isso que não se 

pode negar que os objetivos hegemônicos da África do Sul da era segregacionista continuam 

presentes, ou seja, velhas práticas se renovam em novos tempos. O projeto da construção da 

estrada circular em Moçambique está sofrendo várias alterações, principalmente nos nós de 

interseção com a estrada Maputo – Witbank, da Trasn African Concession (TRAC) devido aos 

interesses econômicos da RSA. 

De um modo geral, os países da SADC continuam constelados à economia da RSA e é, 

por isso que, nos seus mercados, o gigante econômico africano, coloca mais de 50% dos seus 

produtos. E por sua vez, os países da região conjuntamente não conseguem atingir mais de 20% 

das exportações no mercado sul africano. É neste contexto que ao lado das Maurícias (12%), a 

África do Sul realizou 77% de investimentos inter-regionais em novos projetos (greenfield). Na 

região da SADC, por exemplo, as Ilhas Maurícias absorveram 45% do IDE da RSA em 2009. 

Moçambique se colocou em segundo lugar com 34% do investimento no mesmo período.  

O IDE da África do Sul em Moçambique ganhou maior dinamismo quando a Industrial 

Development Corporation (IDC) realizou JV com Billiton e a Mitsubishi (com 25%), num 

investimento de US$ 125 milhões, nos anos 90, no projeto Mozal. Os países da região da SADC 

que absorveram valores irrisórios de acordo com Alves (2014, p.435) do IDE sul-africano, foram 

“Botsuana e Suazilândia com 5% cada, Zimbábue e Namíbia, com 4% e 2%”, respectivamente. 

Para os países receptores de investimentos e de acordo com Draper e Scholvin (2012) e 
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Dippenaar (2009 apud Ribeiro, 2012, p.441), “os investimentos da RSA são benéficos”. Dois 

fatores são apontados como indutoras da relevância dos investimentos da África do Sul na região. 

O primeiro é que a África do Sul tem sido interlocutor válido para induzir a gestação de 

infraestruturas econômicas na região, vistas pelo relatório do Doing Business do Banco Mundial 

(2013) como lastimáveis. As infraestruturas econômicas na região são indutoras do mercado 

interno e por isso do crescimento econômico. A África do Sul como principal investidor regional, 

não se restringe apenas na criação de empresas que geram ganhos diretos e indiretos aos países da 

região, mas, sobretudo, no enfoque de infraestruturas econômicas. São de acordo Khandaroo e 

Seetenad (2007 apud Ribeiro, 2012, p.439), “as infraestruturas econômicas que permitem atrair 

mais investimentos diretos estrangeiros na região”. Este pensamento, não encontra o mesmo 

apoio de Asiedu (2002) que não vê maior significância das infraestruturas para a atração do IDE. 

De fato, apesar de o indicador infraestruturas ser recorrentemente colocado como entrave do 

investimento nos países pobres e que seja necessário, ele não é decisivo para atrair investimentos 

na região. As empresas interessadas em investir na região em geral, e Moçambique em particular, 

investem mesmo sem infraestruturas. Nos acordos de investimentos, está prevista a criação de 

infraestruturas econômicas e por via disso, acabam ganhando isenções fiscais. Para, além disso, 

como mostra Asiedu (2002 apud Ribeiro, 2012, p.439) “o setor que concentra mais 

investimentos, cerca de 50% entre 2003 e 2012, é o de recursos minerais”. Pois exigem 

megainvestimentos em termos de infraestruturas, como por exemplo, linhas férreas, portos para 

escoamento dos produtos, eletricidade e maquinaria especializada de perfuração, entre outros. 

Estes investimentos e de acordo com a experiência moçambicana, são realizadas pelas várias 

empresas dos diversos países investidores. Foi assim que aconteceu com a Mozal, com a Sasol, 

Kenmare, Vale Moçambique, entre outras empresas que criaram as suas infraestruturas.  Aliás, 

este é o novo padrão de investimentos e que já não é era de perder dinheiro devido à ausência de 

infraestruturas econômicas em função dos indicadores do Doing Business do Banco Mundial.  

Olhando especificamente para Moçambique, as relações de comércio bilateral e de 

investimentos diretos com a África do Sul tendem assinalar mudanças significativas desde as 

mudanças políticas dos anos 90. Do lado moçambicano assistiu-se o fim da guerra dos 16 anos e 

do lado sul-africano ouve o fim do sistema de segregação racial. As dinâmicas dos vários acordos 

comerciais multilaterais ao nível da região, assim como bilaterais, permitiram que as relações 

comerciais entre os dois países saltassem dos US$ 664.1 mil em 2000 para 1.3 milhões em 2010, 
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ou seja, um aumento de 40.6% em 10 anos. De acordo com Daniel e Bhengu (2009, p.153) 

Moçambique atraiu 34% do total do investimento direto da África do Sul entre 1992 a 2007.  

A maior proporção dessa atração foi dada pelos dois megaprojetos, nomeadamente: a 

Mozal (produção de lingotes de alumínio) e Sasol na exploração de gás de Temane102. Ao lado 

destas duas empresas, os autores destacam, igualmente, as empresas do setor açucareiro através 

do Grupo IIIovo Sugar que detém 76% na Maragra Açucar SARL e a Tongaat-Huletts. A partir 

dos anos 2000 estas empresas acresceram seus investimentos neste setor, tendo investido 100 

bilhões de dólares norte-americanos, o que lhes permitiu cultivar e plantar cana-de-açúcar numa 

extensão de mais de 4.000 hectares. No setor energético, em particular o da eletricidade, a RSA, 

através do Standard Bank, realiza avultados investimentos em Moçambique. De um modo geral, 

os autores indicam que até 2009 havia em Moçambique, mais de 300 empresas sul-africanas 

empregando mais de 50.000 moçambicanos. 

Os dados fornecidos pelo Centro de Promoção de Investimento (CPI) e pelo Gabinete das 

Zonas Econômica do Desenvolvimento Acelerado (GAZEDA) atestam o posicionamento dos 

autores acima referido sobre o crescimento dos investimentos e da presença das empresas sul-

africanas. No período de 2003 a 2014, por exemplo, os empreendimentos empresariais da RSA 

alcançaram 6.3 bilhões de dólares norte-americanos, o que representou 59.5% do IDE total dos 

BRICS em Moçambique. O valor foi aplicado em 615 projetos de investimento, dos quais 244 

em JV com empresas nacionais e tendo gerado 80.355 novos empregos. Como será analisado 

ainda neste tópico, o IDE sul-africano é pioneiro em Moçambique quando comparado com os 

demais países dos BRICS a partir dos dados de 2000 a 2014 do CPI e do GAZEDA. Se o IDE da 

RSA foi analisado a partir dos anos em que o Brasil em 2004, a China em 2003 a Índia em 2007, 

iniciaram os seus investimentos o IDE da RSA reduz, ou seja, não é aproximadamente 60.0% 

maior. O que explica em parte que a RSA seja o maior investidor não é só a questão de 

vizinhança, é também, o fato de ter dados sobre os seus investimentos em 2003. Adicionalmente, 

                                                 
102As primeiras descobertas de gás natural de Pande foram realizadas em 1961, todavia, tais descobertas apontavam 

que o gás ora descoberto não era comercial. Em 2000 a Sasol comprou 120 milhões de GJ1/a de gás com a 

finalidade de oferecer este produto para os seus consumidores sul-africanos, por um período de 25 anos. Para tal, 

construiu uma linha de 865 km em papeline desde Temane em Moçambique para Secunda na África do Sul. O que 

permitiu Moçambique ser um dos maiores produtores e exportadores de gás, colocando-se atualmente em terceiro 

lugar mundial em termos de poços de gás. O governo indiano citando WAPCOS (2015, p.89) citando o Plano 

Estratégico do Desenvolvimento do Mercado de Gás Natural de 2009, aponta para 3.59 TCF2 numa provável 

reserva de 4.63 TCF de gás em Temane. Existem dados que apontam a existência de gás em Buzi e Inhassoro, nas 

províncias de Sofala e Inhambane, respectivamente. 
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o desejo da RSA após o apartheid de se integrar na região, fez com que seu capital financeiro 

fosse incentivado a realizar investimentos na região. 

Como já foi dito anteriormente, a criação de JV, fortalece as Pequenas e Médias Empresas 

(PME), para além de que pode permitir a internacionalização das mesmas. Adicionalmente, a 

transferência da tecnologia, troca de experiências de gestão, alarga a capacidade competitiva e 

integração da empresa estrangeira no mercado doméstico. Como bem defende o artigo 7 da Lei 

de investimentos nº 3/93, de junho nas alíneas b) os investimentos diretos estrangeiros, devem 

contribuir para melhoria da capacidade produtiva nacional ou de prestação de serviços de apoio à 

atividade produtiva. Já a alínea c) da mesma Lei afirma que o investimento direto estrangeiro 

deve contribuir para formação, multiplicação e desenvolvimento de empresariado e parceiros 

empresariais moçambicanos. É neste contexto que se deve fazer a leitura sobre a importância e a 

necessidade de JV, pois contribui para o crescimento do empresariado nacional. 

Outro quesito que interessa esta tese é a evolução do IDE da RSA em Moçambique. 

Dados apresentados por Oliveira e Carneiro (2014) mostram o quão acelerado é o IDE do vizinho 

sul-africano em Moçambique e o gráfico 14 abaixo, mostra não só o crescimento exponencial do 

IDE da RSA, mas também, as acentuadas diminuições ao longo de 2003 a 2014. Estas flutuações 

são igualmente notórias no gráfico 15 que mostra a evolução do emprego. 

 

 

3.6.2.1 Análise do efeito do IDE sobre o Emprego 

 

 

Este tópico analisa através de uma abordagem quantitativa (estatística e econométrica) o 

efeito do IDE sobre o E. Os outputs (tabelas e gráficos) do SPSS (v.20, SPSS Inc, Chicago, IL) 

estão apresentados em anexo, nesta tese. Conforme indicado na parte metodológica, na parte 

introdutória desta tese, a apresentação dos resultados obedece a indicação das análises da 

estatística descritiva, análise estatística, análise da correlação entre o IDE e o E, a estimação dos 

coeficientes, a qualidade do ajustamento do modelo, análise da variância (ANOVA) do modelo, 

previsão, e por fim, são apresentadas as conclusões finais sobre os indicadores de eleição no que 

se refere à cooperação Moçambique – República da África do Sul (RSA).   
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a) Análise Descritiva 

Nos parágrafos anteriores foi dito que os empreendimentos sul-africanos em Moçambique 

no período de 2003 a 2014 e apenas com base nos dados do CPI e do GAZEDA, absorveram US$ 

6.3 bilhão (v. tabela 3 do capítulo seguinte). Este investimento da RSA representa cerca de 60% 

do total do IDE dos BRICS em Moçambique. Em termos de composição do IDE sul-africano em 

Moçambique, 62.6%, isto é, US$ 3.9 bilhões são compostos pelo capital financeiro da RSA e os 

restantes US$ 2.3 bilhões (37.3%) constituem a participação doméstica. 

O valor global foi investido em 615 projetos tendo gerado 80.355 novos empregos. Dos 

quais 99.4% representam a contratação da mão-de-obra nacional e os restantes 0.6% indicam 

trabalhadores estrangeiros. 

A média por projeto de investimento é de US$ 10.2 milhões, cerca de 5 e 2 vezes menor 

do que Brasil e China, respectivamente. 

Os três principais setores de investimentos são: hotelaria e turismo (34.3%); serviços 

(15.6%) e indústria (14.0%). 

As três províncias que absorvem 70.0% do investimento são Maputo (32.8%), Inhambane 

(20.0%) e Gaza (17.2%). 

 

b) Análise Estatística 

A regressão linear simples e o método ENTER foram utilizados para obter o modelo 

parcimonioso que permitiu predizer a variável dependente – emprego (E) em função da variável 

independente (IDE).  

Foi avaliada a significância estatística dos parâmetros do modelo, individualmente, 

através da estatística do teste T – Student, e de forma conjunta através da estatística do teste F – 

snedecor. Para rejeitar ou aceitar a hipótese nula (H0) de que os parâmetros do modelo são iguais 

a zero, foi usado o P-valor associado à estatística do teste.   

Todas as análises foram efetuadas através do pacote estatístico SPSS (v.20, SPSS Inc, 

Chicago, IL) e alguns cálculos foram efetuados no Excel e em anexo apresentam-se os outputs. O 

nível de significância considerado, nesta tese, foi de 5% (ᾷ = 0.05). 
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c) Resultados 

A regressão linear simples permitiu identificar a variável IDE (ß1 = 1.068E); t (613) = 

28.656; P-value < 0.05) como preditor significativo do Emprego (E). O modelo final ajustado é: 

E = 62.058 + 0.00001068 * IDE. Este modelo é altamente significativo103 e explica uma 

proporção elevada da variabilidade do emprego (E), com F (1 a 613) = 821.146, P-value104 < 0.05 

e R2 = 57.3%.  

O anexo D apresenta os resultados da análise de correlação entre o IDE e o E, sendo que o 

coeficiente de correlação de Pearson (0.757) obtido sugere que existe uma correlação positiva, 

forte e estatisticamente significativa, P-value < 0.05. Este resultado permitiu verificar o grau de 

associação entre as variáveis. O que permite concluir que as variáveis IDE e E encontram-se 

“positivamente correlacionadas” conforme descrito em Martinez e Ferreira (2010, p.73). 

 Por sua vez, o anexo D ilustra os resultados do ajustamento do modelo que geralmente é 

representado por R2, sendo este, como aponta Marcos (2007, p.571) “uma medida de dimensão 

do efeito da variável independente (investimento) sobre a variável dependente (emprego) ”. Dito 

de outra forma, o R2 é a medida da eficiência do ajuste da equação de regressão linear, que “não é 

em si, o dado acabado, mesmo que seja elevado, é preciso realizar testes de significância da 

relação entre variáveis independente e dependente” (ANDERSON, SWEENEY e WILLIAMS, 

2003, p.461), e isso é ilustrado pelo anexo D sobre ajustamento do modelo. 

 Além disso, Maroco (2007) indica que em regressões lineares, o R2 = 0.757105, o 

correspondente a 75.7%, avalia a qualidade do ajustamento do modelo. A partir deste resultado, 

conclui-se que 75.7% da variabilidade do emprego é explicada pela variação do investimento 

direto.  

 De acordo com os resultados do anexo D sobre avaliação da variância do modelo mostram 

que o valor da estatística do teste F é igual 821.146, com P-valor associado igual a 0.000 e com o 

                                                 
103A significância em referência é em termos da significância estatística que envolve o uso do teste de hipóteses e P-

valor para tirar conclusões. 

104É o menor valor a partir do qual se rejeita que H0 é denominado significância p ou p-value. De acordo com 

Maroco (2007) quanto menor for o p-value, mais forte é a evidência contra a hipótese nula H0 de ausência de efeito 

experimental ou de relação. O nível de significância sobre o qual deve se basear a medida do p-value para dizer se 

é menor ou é maior é 0.05. 

105Para Anderson, Sweeney e Williams (2003) em ciências sociais valores de R2 iguais ou abaixo de 0.25 são 

considerados de inutilidade, podendo ser considerados moderados os que oscilam entre 30 a 69, fortes os que estão 

no intervalo de 70 a 80 e muito fortes de 90 a 100. 
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grau de liberdade de 1 e 613. Uma vez reunidas estas condições, foi testada a significância 

estatística do modelo de regressão, considerando as seguintes hipóteses: 

 

H0: ß0 = ß1 = 0,      isto é, os coeficientes são iguais a zero simultaneamente.                  

                                

H1: ß0 ≠ ß1 ≠ 0,     isto é, os coeficientes são diferentes de zero simultaneamente.    

                            

O resultado obtido, apresentado no anexo D sobre avaliação da variância do modelo 

ilustra que o P-valor associado a estatística do teste F é igual a 0.000, o que quer dizer que há 

evidências para se rejeitar a hipótese nula (H0) a favor da hipótese alternativa (H1). O modelo é 

estatisticamente significativo, ou seja, existe 95% de confiabilidade de que os coeficientes são 

diferentes de zero106.  

Os resultados no anexo D indicam a estimação dos coeficientes do modelo, coeficientes ß0 

= 62.058 e ß1 = 1.068.10-5. Para avaliar a significância estatística dos parâmetros individualmente 

foram usadas as seguintes hipóteses: 

 

H0: ß0 = 0, isto é, o coeficiente é igual a zero                                   H0: 62.058 = 0 

                                                                           sendo que                               

H1: ß0 ≠ 0, isto é, o coeficiente é diferente de zero                            H1: 62.058 ≠ 0 

 

Com o teste T – Student e através das hipóteses apresentadas anteriormente, pretende-se 

verificar, se o intercepto (ß0) é diferente de zero. Considerando que a estatística do teste T = 

5.523, com P-value = 0.000, pode-se afirmar que o intercepto (ß0) é estatisticamente significativo, 

dado que o P-valor < (Sig) = 0.05. Portanto, rejeita-se a hipótese nula (H0) de que o ß0 é igual a 

zero, ou seja, ß0 = 62.058 é de fato diferente de zero. 

A significância estatística do coeficiente ß1 tem as seguintes hipóteses: H0: ß1 = 0 e H1: ß1 

≠ 0. Os resultados do anexo D sobre estimação dos coeficientes do modelo indicam que ß1 = 

1.068.10-5 e Sig = 0.000 < 0.05, que significa que o coeficiente do modelo (ß1) é estatisticamente 

significativo, ou seja, é diferente de zero. 

                                                 
106Em qualquer teste estatístico, rejeita-se H0 quando sig for menor que 0.05. Em todos os pressupostos na estatística 

é bom quando se rejeita H0. 
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Como indicam Anderson, Sweeney e Williams (2003, p.466) rejeitar a hipótese nula H0 e 

concluir que a relação entre IDE e E é significante não permite, por si só, inferir a existência de 

uma relação causa-efeito. Ela só pode ser garantida a partir de uma base teórica.  

A partir do modelo obtido com os coeficientes B0 e B1 e com base num valor aleatório de 

1 milhão de dólares norte-americanos de investimento, procurou-se prever o número de novos 

empregos gerados em cada um dos países dos BRICS. Esta análise é importante por que permite 

dar uma ideia clara sobre a contribuição do IDE em Moçambique no quesito de geração de 

empregos. Sobretudo, por que as políticas governamentais de isenção de impostos e taxas, de 

flexibilização dos investimentos diretos nacionais e estrangeiros, baseiam-se na presunção de que 

o IDE está gerando ganhos indiretos, incluindo empregos. Os resultados desta tese como se vê no 

modelo E = a + b*IDE permitem perceber a dimensão desses ganhos indiretos: 

 

E = ß0 + ß1 * IDE, onde:                                         E = 62.058 + 0.00001068 * 1.000.000 

ß0 = 62.058                            isto implica que        E = 63.806 + 10.68 

ß1 = 0.00001068                                                     E = 74.486 

IDE = 1.000.000                     

 

O resultado apresentado anteriormente, ilustra que um investimento de 1 milhão de 

dólares norte-americanos gera 74 empregos no país. O modelo obtido apresenta um efeito 

positivo entre o IDE e o E, porém pequeno para um aumento unitário no investimento. Como 

vinha sendo afirmado, a RSA gera poucos empregos quando comparado com a China com 378 e 

a Índia com 146 novos empregos por milhão de dólares norte-americanos.  

Apesar dos resultados do anexo D sobre teste de significância ter permitido concluir que 

existe efetivamente, uma relação linear entre IDE e E, isto não quer dizer que tal relação é em 

termos de geração de empregos maior, mas simplesmente afirma a existência da mesma. O R2 de 

57.3% demonstrou que uma proporção significante da variabilidade do E é explicada pelo IDE. 

Este fato permite apenas concluir que o E é diretamente proporcional ao IDE. O ß1 igual a 

0.00001068 evidencia esta relação, ou seja, ilustra a proporção do aumento do emprego em 

função do aumento unitário do investimento. Esta relação de proporcionalidade direta é 

problemática quando analisada em função do efeito tecnológico e dos demais determinantes de 

geração de emprego, como será discutido, mais adiante, neste tópico. 
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Das análises da relação entre o IDE e o E foi possível constatar que com base no modelo 

obtido, o coeficiente de determinação (R2 = 0.573) permite afirmar que a variabilidade do 

emprego é explicada pelo IDE.  

No que se refere a significância estatística do modelo, foi observado que os parâmetros 

são estatisticamente significativos individualmente e de uma forma geral, ou seja, o modelo 

existe.  

O modelo obtido apresenta um efeito positivo entre o IDE e o E, porém insignificante, 

dado que para um aumento unitário (de milhão de US$) de investimento provoca um aumento de 

0.00001068 no emprego. Embora o resultado permita observar algum efeito positivo dos 

investimentos sobre o emprego, na prática esse efeito é insignificante. O que explicita que os 

ganhos indiretos esperados pelo governo no quesito emprego não estão sendo gerados. Os 

gráficos 10 e 11, abaixo, procura ilustrar a relação entre IDE e o E. 

 

Gráfico 10 – Evolução do Investimento Direto da RSA 2003 – 2014 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

 O gráfico 10, acima, demonstra a evolução dos investimentos diretos moçambicanos em 

joint venture com os sul-africanos. Apesar de o referido gráfico apresentar um comportamento 

tendencialmente flutuante, ela é mais ascendente do que o gráfico 11, relativo aos empregos. 
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Gráfico 11 – Evolução do Emprego 2003 – 2014 

 
Fonte: Elaboração própria                           

 

Os gráficos 10 e 11 acima apresentam um comportamento flutuante e relativamente igual 

ao longo do tempo. Os investimentos diretos de Moçambique e os sul-africanos partiram dos 

ínfimos US$ 47 milhões em 2003 e atingiu os US$ 528.3 milhões em 2005 e voltaram a cair em 

2007 para US$ 147.6 milhões. Nos quatro anos subsequentes, apresentaram uma tendência 

crescente até alcançar o maior pico de US$ 756.8 milhões em 2011. E em 2012 os investimentos 

caíram para US$ 252.5 milhões, e no ano seguinte, reiniciaram uma tendência crescente até 

atingir os 688.1 milhões em 2014.  

Estas flutuações são visíveis igualmente no gráfico 10 que mostra a evolução do E ao 

longo do tempo. Nota-se no referido gráfico que os ínfimos 3.627 empregos de 2003 quase que 

triplicaram ao atingir 15.5 mil em 2005, tendo caído em 2007. Em 2008 iniciaram um 

crescimento moderado que simplesmente alcançaram os 11.8 mil em 2011. Nos dois anos 

subsequentes, 2012 a 2013, portanto, voltaram a cair e tendo se levantado em 2014, sem, no 

entanto, ultrapassar os 15.5 mil empregos de 2005.  

O que deve ficar como ilação a partir da sinopse dos dois gráficos é que existe uma 

relativa proporcionalidade direta entre o IDE e o E, ou seja, o aumento e/ou decréscimo do IDE é 

igualmente acompanhado pelo crescimento ou diminuição do E. Lembre-se que o R2 mostrou 

igualmente esta situação. Este fato revela menor e/ou relativa efeito tecnológica e dos demais 

determinantes do emprego, o que faz com que os empregos acompanhem as flutuações do 

investimento. 

Examinando de forma comparativa os dados da República da África do Sul (RSA) com os 

demais países dos BRICS, a tese verificou que os investimentos da Índia e da China que 
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representam, respectivamente, 14.3% e 36.0% em relação aos da RSA, geram por cada milhão de 

dólares mais empregos do que a RSA. Recordar que o IDE sul-africano representa, 

aproximadamente dos 60% total do IDE dos BRICS em Moçambique, o mesmo que dizer que é 

3, 6, 7 e 2.013 vezes maior que o da China, Brasil, Índia e Rússia, respectivamente.   

Como já foi dito, nas análises anteriores sobre Brasil, Índia e China, a literatura 

especializada e/ou interessada no estudo da relação IDE e E em Moçambique indica que a RSA 

tende a contratar mão-de-obra altamente qualificada. Acioly, Lima e Ribeiro (2011, p.29), por 

exemplo, defendem que apesar de o gigante sul-africano ser uma economia em desenvolvimento, 

o seu perfil se diferencia ao da Índia e China. Sendo semelhante ao do Brasil em termos de 

preferência de pessoas altamente qualificadas. Os autores apontam, por exemplo, que os 

investimentos sul-africanos 

 

(...) são mais intensivos em conhecimento e capital, mesmo em relação ao dos países 

ricos; empregam um grande número com educação superior; tem preferência por 

estruturas formais de gestão, com forte ligação entre a estrutura local e a matriz sul-

africana. Os investimentos sul-africanos visam preferencialmente os mercados locais, 

não se orientam para a plataforma de exportação, além de ter tempo de permanência 

média superior ao dos seus concorrentes asiáticos (HENLEY, at al., 2008 apud 

ACIOLY, LIMA e RIBEIRO, 2011, p.30) e Ribeiro (2012, p.446).  

 

Realmente, existe uma forte ligação entre as estruturas formais e locais governamentais e 

o IDE sul-africano. Tal relação formal está associada em parte, à ganância da elite moçambicana 

em fazer parte como acionista nos investimentos sul-africanos. Mas não é só a nível formal, mas 

também, informalmente, se considerada a precária estrutura econômica de Moçambique. E é 

nessa estrutura informal que infelizmente, muita gente da nomenclatura política moçambicana é 

acionista sobre diversificadas formas nos projetos da RSA. O entrosamento da elite política 

moçambicana nos projetos de investimentos da República da África do Sul (RSA) tem 

consequências graves, por exemplo, na arrecadação de receitas e no impasse que geram aos 

projetos de desenvolvimento de Moçambique. A construção, por exemplo, da estrada circular de 

Maputo está sendo condicionada aos projetos da Trans African Concession (TRAC), a 

concessionária da estrada nº 4, vulgarmente conhecida por Maputo-Witbank. Não se percebe de 

onde vem o poder desta empresa para colocar em causa os projetos soberanos de Moçambique. 

Sobre a orientação dos produtos da RSA para o mercado local é uma questão complexa 

olhando a relação de vizinhança entre os dois países e que o mercado moçambicano é verdadeiro 
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bastião de produtos sul-africanos. Mas os dados do IPEX sobre as exportações de produtos 

produzidos pelas empresas da RSA em Moçambique mostram uma tendência de orientação para 

exportação. O gás natural de Pande e Temane produzido pela multinacional sul-africana, Sasol e 

os lingotes de alumínio da Mozal, empresa participada pela RSA, são alguns exemplos da 

orientação para exportação.  

Quanto à preferência da RSA em contratar pessoas altamente qualificadas, esta tese 

analisa esta questão em duas perspectivas. Na primeira perspectiva, pode ser que isso aconteça, 

considerando os setores de alta intensidade de capital financeiro, como por exemplo, a indústria 

extrativa como gás, alumínio. Na segunda perspectiva, o mesmo não se pode dizer a partir dos 

dados desta tese fornecidos pelo CPI e GAZEDA. Como foi demonstrado anteriormente, o IDE 

sul-africano está concentrado na hotelaria e turismo em 34.3%; serviços 15.6%; indústria 14.0%; 

agricultura 11.0%, sendo que os restantes 21.1% se distribuem entre agroindústria, aquicultura e 

pesca, bancos e seguros, construção, energia, recursos minerais, transportes e comunicações e 

outros setores. 

 Como se pode notar, o turismo e hotelaria constitui o setor que mais absorve o IDE da 

RSA. A experiência que se tem sobre os hotéis e instâncias turísticas sul-africana em 

Moçambique não revelam que estejam a empregar pessoas altamente qualificadas, salvo algumas 

exceções. No setor da agricultura, por exemplo, a RSA tem a secular experiência de empregar 

pessoas sem formação que entram naquele país a procura de melhores condições de trabalho. A 

título de exemplo, a Bananalância uma empresa detida por cidadãos sul-africanos que se 

nacionalizaram em Moçambique são pessoas, na sua maioria que não são altamente qualificadas. 

A RSA no seu próprio território empregue pessoas sem ou de formação baixa e não é crível que 

em Moçambique possa empregar trabalhadores qualificados.  

Em 2011, por exemplo, ano em que a RSA fez o maior investimento (US$ 756.8 

milhões), pelo menos com base nos dados de 2003 a 2014, foram gerados 12.152 novos 

empregos. Dos 65 projetos de investimentos, 36.9% foram projetos da agroindústria e 32.3% para 

hotelaria e turismo. Invertendo a análise, ou seja, olhando para 2005, anos que gerou mais 

empregos, 15.544, portanto, vê-se que tais empregos foram gerados, sobretudo, pelos setores da 

hotelaria e turismos e agroindústria, com 43.1% e 17.0%, respetivamente. O único ano que a 

RSA apresenta tendência de concentrar seus investimentos na indústria é 2007, com 23.9% do 

IDE. Deste modo, é crível afirmar que, no contexto moçambicano, os dois setores (hotelaria e 
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turismo e agroindústria) que concentram 44.7% do total de investimento da RSA não são de alta 

intensidade tecnológica e por dedução teórica não demandam pessoas qualificadas. 

Adicionalmente, acredita-se que tais empregos não são de qualidade, entendida a qualidade de 

emprego como aquele fato de o emprego criar condições de boa vida ao empregado e cria 

condições para o crescimento profissional. Embora este posicionamento tivesse maior validade se 

a tese tivesse analisado o cadastro dos recursos humanos das diferentes empresas sul-africanas 

em Moçambique, o que deve ficar como ideia central é que as empresas da RSA no país não 

empregam força de trabalho qualificada. 

O exporta acima, a respeito da cooperação e investimento direto da RSA em Moçambique 

permitiu chegar as seguintes conclusões. Primeiro, a política de constelação econômica da África 

do Sul perante os seus vizinhos na era do apartheid ainda está presente, em novos moldes. Pesa 

embora não se efetiva por via militar, mas sim, diplomacia política e econômica, alicerçada no 

complô com a elite política moçambicana.  

Segundo, as relações de cooperação entre os dois países, não canalizam ganhos 

substanciais para Moçambique. Pelo contrário é o veículo da maximização dos interesses da 

RSA. E por isso, a RSA não pode ser considerado país doador, seja, na sua relação com 

Moçambique quanto com os países regionais, mais sim, um verdadeiro veículo neoliberal. Tal 

atitude neoliberal se enquadra numa política deliberada conduzida pela diplomacia política e 

econômica da RSA através das suas agências financeiras e empresas investidoras. 

Terceiro, a pesar de a RSA deter 59.5% do IDE dos BRICS em Moçambique, ele é, 

relativamente à Índia e China de menor desempenho em termos de geração de empregos. Não 

foram encontradas evidências que confirme que a RSA demanda pessoas altamente qualificadas 

nos seus investimentos. Sobretudo porque tais investimentos estão concentrados em setores como 

hotelaria e turismo e serviços que esta tese os considera de menor intensidade tecnológica e por 

via disso, não demandam força de trabalho qualificado. Ainda que isto seja desautorizado por 

certas realidades internacionais, o que deve ficar claro é que os serviços oferecidos pela RSA em 

Moçambique nestes setores não explicitam serem demandantes de mão-de-obra qualificada. 

Os resultados da análise ou da estimação do efeito do IDE sobre o E, mostrou uma 

correlação positiva e, porém, moderada, isto é, 57.3% da variação do emprego é explicada pela 

mudança do IDE. O teste de significância de hipótese a partir dos coeficientes do modelo ß0 = 
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62.058 e ß1 = 1.068.10-5procurando verificar o número de empregos gerados por cada milhão de 

dólares norte-americanos, permitiu constatar que a RSA gere 73 novos empregos.  

Em termos de distribuição dos investimentos sul-africana pelo país, notou-se que as 

províncias de Maputo, Inhambane e de Gaza, concentram 70.0% do total de investimentos. 

Os setores de hotelaria e turismo, serviços, indústria, agroindústria e agricultura absorvem 

85.3% do total dos investimentos. Porém, o desempenho em termos de volume de empregos 

gerados é relativamente baixo quando comparado com os gerados pela Índia e China. Ainda 

reconhecendo que as diferenças em termos de qualidade de emprego, durabilidade e segurança.  
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4 ANÁLISE DOS PADRÕES DE COMPORTAMENTOS DOS BRICS EM 

MOÇAMBIQUE 

 

 

O objetivo deste capítulo é gerar padrões de comportamentos107 dos países dos BRICS em 

Moçambique. Para este fim, foram consideradas as duas dimensões de análise, isto é, a 

cooperação (doações, assistência técnica e financeira e bolsa de estudo) e o investimento direto. 

Trata-se de busca e análise de características ou padrões de comportamento que possam ser 

consideradas semelhantes entre o modelo de cooperação e investimentos destes países. É verdade 

que a tese reconhece que a estrutura econômica, os fatores sociais e culturais, a política externa, 

os interesses geoestratégicos, geopolíticos e geoeconômicos, a inserção na economia política 

internacional de cada um dos países influencia o modelo de cooperação e de investimentos 

diretos. Adicionalmente, os BRICS não cooperaram ou investem em Moçambique como um 

bloco, mas sim, de forma bilateral. 

Mas nem com isso são tão diferentes até ao ponto de impedir a captura dos elementos 

caraterísticos comuns. A resposta à pergunta de Fingermann (2014), por exemplo, sobre as 

motivações dos Estados-nações ao proverem recursos voluntariamente a outras nações, é uma 

dessas formas de identificação analítica dos padrões de comportamentos. Com recurso ao 

realismo clássico de Hans Morgenthau a autora responde à pergunta indicando que a 

maximização dos seus próprios interesses em termos de poder é o que move os países. Os BRICS 

como países que operam dentro do sistema capitalista, evidentemente que não fogem a regra. 

Mas o problema nem é descobrir se maximizam ou não os seus interesses, por que isso é uma 

questão óbvia, mas é saber o grau, a forma, o modelo como isso ocorre. 

Embora desafiante a generalização dos padrões de comportamentos a todos os países dos 

BRICS, a pertença a uma conjuntura internacional quase que desfavorável a todos os países e 

participação na solidariedade política a Moçambique é um desses padrões. 

Os princípios de Bandung em 1955, de Havana em 1966, entre outros fizeram com que 

estes países tivessem uma atitude de solidariedade terceira mundista, sobretudo China, Rússia e 

                                                 
107Entende-se nesta tese como padrões de comportamentos aquelas características dos indicadores de cooperação 

(doações, assistência técnica e financeira, bolsas de estudos) e investimento direto dos BRICS em Moçambique que 

são uniformes em todos os países. Ou ainda, aquilo que é característico de todos os países seja de forma 

aproximada ou mesmo indenitária. 
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Índia. De forma acanhada, há que apontar, também, o Brasil, como país do Sul e a África do Sul 

no contexto da luta contra o regime racista do apartheid. É no âmbito da luta contra o regime 

segregacionista que os então líderes do African National Congress (ANC) mantinham relações 

amigáveis e secretas com Moçambique. São essas relações clandestinas e amigáveis que fizeram 

com que a África do Sul iniciasse seus investimentos logo após a vitória do ANC nas eleições 

multipartidárias de 1994.  

Assim, a questão que orienta a investigação neste capítulo é quais os aspetos salientes ou 

padrões de comportamento que caracterizam os indicadores de cooperação e os investimentos 

diretos dos BRICS em Moçambique? Não é preciso fazer recall de todos os ganhos em termos 

materiais e financeiros que Moçambique recebeu dos BRICS entre 2000 a 2014, pois não é o 

objetivo deste capítulo enumerar isso, mas sim, identificar criticamente os aspectos comuns no 

modelo de cooperação e investimentos diretos dos BRICS em Moçambique. Todavia, a 

identificação não basta é preciso verificar de que forma esses padrões ou modelos de 

comportamentos é benéfica ou nociva aos interesses socioeconômicos de Moçambique. E ainda 

salientar a forma como esses aspectos se diferenciam do modelo de cooperação vertical ocidental. 

 

 

4.1 Padrões de Comportamentos dos BRICS em Moçambique ao Nível da Cooperação 

 

 

Com o título acima, pretende-se verificar analiticamente os aspetos que podem ser 

considerados próximo ou mesmo característicos de todos os países da organização BRICS em 

Moçambique no domínio dos indicadores de cooperação (doações, a assistência técnica, 

financeira e bolsa de estudo) e de investimento direto. Como aponta Bielschowsky (2013) os 

padrões de comportamento são aspetos idiossincráticos quase ou uniformes, comuns que podem 

ser políticas, estratégias, princípios norteadores de uma ação de desenvolvimento. São esses 

indicadores de cooperação que para Fingermann (2014) traduzem ou materializam a teoria de 

dependência explicita que faz da ajuda externa nos países do Terceiro Mundo, elemento de 

dominação ocidental e não de desenvolvimento no contexto da cooperação terceiro mundista, 

solidária e horizontal. Deste modo, a cooperação horizontal aparece com os países do Sul como 

contraponto da cooperação vertical (Norte-Sul). Os interlocutores desta nova e/ou renovada 
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abordagem, cooperação horizontal, portanto, são os países em via de desenvolvimento cuja 

dinâmica é largamente dada pelos países emergentes com destaque para os BRICS. Esta nova 

e/ou renovada abordagem, se efetiva no âmbito da nova arquitetura de cooperação Sul-Sul cuja 

sua materialidade se baseia em valores ou atitude de solidariedade, reciprocidade, igualdade, 

incondicionalidade e ganhos mútuos entre os países do Sul. 

Como se sabe, a solidariedade terceira mundista não é um paradigma novo, ela existiu 

desde as lutas de libertação colonial em todo o mundo. Foi no contexto da busca das melhores 

formas de solidariedade que se realizou a Conferência de Bandung108 em 1955 na Indonésia e a 

Conferência de Havana em 1966, por um lado. Por outro lado, sob a égide da Comissão 

Econômica para América Latina e Caribe (CEPAL) que surgiram as correntes 

desenvolvimentistas e a teoria de dependência. Estas correntes buscavam as políticas de 

desenvolvimento a partir da crítica do capitalismo que era visto como responsável pelo 

subdesenvolvimento do Terceiro Mundo em geral, e em particular da América Latina. 

Para Fingermann (2014) a abordagem com enfoque na parceria para o desenvolvimento 

caracteriza-se pelo seu caráter humanístico construtivista enquanto que o paradigma realístico se 

distingue pela busca incansável da manutenção do equilíbrio internacional. Apesar da utilidade 

desta última abordagem ela não será norteadora desta tese, pois suas concepções são de caráter 

macro e adicionalmente, o que se pretende aqui é capturar a materialidade ou aspetos comuns 

entre os países dos BRICS em Moçambique que traduzem a parceria para o desenvolvimento, ou 

seja, aquelas formas de relacionamento entre países que não gera dependência explícita.  

No primeiro capítulo desta tese, foram apresentadas algumas críticas que os países 

ocidentais, alguns acadêmicos e sociedade civil fazem à nova abordagem de cooperação induzida 

pelos países emergentes, com destaque para os BRICS. Foram igualmente analiticamente 

apresentados alguns documentos, consensos, conferências e declarações internacionais que de 

forma explicitas apoiam as iniciativas da cooperação Sul-Sul. Relativamente a este aspecto, 

maior destaque vai para a Agenda para Ação de Accra (AAA) de 2008 e a Conferência de 

Nairóbi, em dezembro de 2009. A reunião de Acra reconheceu pela primeira vez e de forma 

explicita o papel da cooperação Sul-Sul, e a definiu como complementaridade à cooperação 

                                                 
108Com a Guerra Fria, os demais países tinham a liberdade de não se aliar nos dois sistemas prevalecentes de 

alianças. Todavia, acabaram criando uma terceira aliança – os países não alinhados maioritariamente compostos 

por ex-revolucionários coloniais radicais – “Jawaharlal Nehru (Índia), Sukarmo (Indonésia), coronel Gamal Abdel 

Nasser (Egito) e presidente Titos da Iugoslávia” (Hobsbwam, 1995, p.350). 
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Norte-Sul. Por sua vez, o encontro de Nairóbi sob a égide do Alto Comissariado das Nações 

Unidas em Cooperação Sul-Sul reconheceu a participação dos países do Sul nos programas de 

cooperação para o desenvolvimento.  

Em síntese pode se dizer como indica o princípio número 2 do Quarto Fórum de Alto 

Nível de Busan sobre a eficácia de ajuda de 2011, que a natureza, as modalidades, as 

metodologias, as políticas e as responsabilidades dos países sejam eles do Norte quanto do Sul 

são diferentes, mas o objeto que se pretende é o mesmo, isto é, fazer com que os países 

subdesenvolvidos se desenvolvam. Assim, pode-se afirmar que os indicadores de cooperação 

apresentados analiticamente no terceiro capítulo desta tese, ou seja, sobre ajuda, a assistência 

técnica e financeira e bolsas de estudo canalizadas por cada um dos países dos BRICS a 

Moçambique, traduzem a materialidade de busca do desenvolvimento social. No capítulo em 

referência, foi possível verificar que as incursões de cada um dos países dos BRICS em 

Moçambique em termos de ajuda, assistência técnica e financeira é vária e fazem do país o seu 

principal destino. É exatamente este fato de Moçambique ser o destino preferencial das doações 

que interessa esta tese. Trata-se de verificar o que de comum existe entre os países dos BRICS, 

por um lado. E por outro lado, examinar a novidade das modalidades de canalização de ajuda, 

isto é, o que Moçambique recebe de novo com a emergência dos BRICS como doadores e 

investidores. E como isso impacta sobre o desenvolvimento socioeconômico e sobre a 

dependência externa do país?  

O trajeto histórico das relações entre Moçambique com cada um dos países dos BRICS, 

sobretudo no contexto da luta armada, exibe resultados bem-sucedidos. Não obstante este 

resultado, quase com todos os países as relações de cooperação tiveram um momento de 

abrandamento. Os fatores do afrouxamento nos anos 80 foram explicados na análise de cada 

capítulo. Porém, interessa recordar que as convulsões geradas pela Guerra Fria, como é o caso de 

problemas políticos, de orientação ideológica e econômica, explicam alargamento o serenar das 

relações. E por outro lado, países como Brasil, Rússia, Índia não ofereciam condições 

econômicas que pudesse recuperar a vida econômica e social de Moçambique. Ademais, de uma 

forma geral, até 1975, ano de independência de Moçambique, esses países haviam iniciado 

políticas que visavam resolver os seus problemas internos e muitos deles (China, Índia e Rússia), 

optaram em fechar os seus mercados ao mundo externo. Com o fim da Guerra Fria nos anos 90 e 

a abertura comercial dos países dos BRICS que coincide com o fim da guerra dos 16 anos em 
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Moçambique e recentemente (anos 2000) a descoberta de valiosos recursos minerais permitiram a 

retomada das relações de cooperação com Moçambique e com maior enfoque no domínio do 

investimento direto. 

Ao nível da cooperação os mapas da Direção Nacional do Tesouro (DNT) do Ministério 

da Economia e Finanças (MEF), mostram 33 linhas de crédito concedidas a Moçambique pelos 

países dos BRICS, com exceção da África do Sul (RSA), entre 2004 a 2014. O valor global 

desses empréstimos é de aproximadamente de US$ 2 bilhões. A composição deste valor como foi 

descrito anteriormente foi de 74.6% proveniente da China; 9.9% da Índia; 8.3% do Brasil e 

finalmente 7.2% da Rússia. Claramente vê-se o poder hegemônico da China nestas linhas de 

créditos. Mas não é só nos empréstimos, China é o maior doador de Moçambique em particular e 

mundial em geral dos países do Terceiro Mundo.  

Em termos numéricos, das 33 linhas de créditos concedidas, China lidera com 17 em seis 

anos; segue em segundo lugar a Índia com 11 linhas em sete anos e o Brasil com três 

empréstimos em três anos e finalmente a Rússia com uma linha em um ano. Os empréstimos 

foram principalmente aplicados por Moçambique nas áreas de infraestruturas econômicas e 

sociais, com destaque para transportes e comunicações, energia elétrica, água, construção e 

manutenção de estradas e pontes, agricultura e outras. Em termos de distribuição por país e 

setores de aplicação, nota-se que as linhas de créditos da Índia são majoritariamente aplicadas no 

setor elétricas, ao passo que os empréstimos da China são investidos na construção de estradas e 

pontes e os brasileiros focalizam os transportes e comunicações e administração pública.  

Das apresentações analíticas feitas no terceiro capítulo, pode se considerar como padrões 

de comportamentos das linhas de créditos o seguinte: i) o valor de empréstimos solicitado por 

Moçambique é cerca de 2 vezes maior do que o desembolsado pelos credores. Nos referidos 

mapas, por exemplo, nota-se que Moçambique solicitou US$ 3.4 bilhões e lhe foi concedido US$ 

1.9 bilhões, entre 2004 a 2014; ii) maior incidência dos empréstimos em infraestruturas 

econômicas e sociais; iii) persistência dos empréstimos, das doações e bolsas de estudos ao longo 

do tempo e tendência crescente em termos de valores e volumes concedidos. O que foi 

interpretado nesta tese como indicador de aumento de confiança dos doadores da organização 

BRICS a Moçambique; iv) o período que separa a concessão dos empréstimos e o início de 

reembolso (que esta tese denomina por período de graça) é bem maior, chegando mesmo a 15 

anos, e; v) ausência de condicionalidades e alta fiscalização da aplicação dos empréstimos.  
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Todavia, o relativo baixo reembolsa109 de Moçambique, torna a suspeita de confiança 

problemática. Dado que, dos 1.9 bilhão que Moçambique recebeu, até 31 de dezembro de 2015 

apenas havia reembolsado apenas 3.1% do total da dívida. O Brasil e a China são os países da 

organização BRICS que menos reembolso recebe de Moçambique, com 0.0% e 1.6%, 

respectivamente e, a Rússia, com 19.4% o país que recebeu mais reembolso. O percentual do 

reembolso ao empréstimo da Rússia reforça as análises feitas no terceiro capítulo desta tese. 

Dado que para além de a Rússia ter concedido uma única linha de crédito é o país que de forma 

relativa recebe o reembolso, o que alimenta a posição dada de que Moçambique não responde aos 

atuais interesses geoestratégicos do gigante euroasiático. Os outros países, por exemplo, e, 

sobretudo China e Brasil, apesar de não receber de Moçambique reembolsos, tendem a conceder 

mais linhas de créditos o que permite inferir duas linhas de pensamento. Ou existem outras 

formas de garantias de tais empréstimos, como recursos minerais ou ainda, trata-se de 

observância dos princípios humanísticos de solidariedade, mesmo num contexto de capitalismo 

predador110. 

Não obstante esta tese apresentar estas análises é preciso reconhecer que elas estão 

baseadas na leitura e interpretação dos dados dos mapas da DNT-MEF, aos quais as informações 

sobre as taxas de juros, o período de graça antes de iniciar os reembolsos e as demais condições 

de empréstimos não estão disponíveis. É preciso ainda, reconhecer as limitações em termos de 

informação sobre as quais as linhas de créditos que foram perdoadas a Moçambique. China, por 

exemplo, anunciou em 2016, perdão de 10 linhas de créditos a Moçambique. Alguns estudos 

como Gracia, Kato e Fontes (2012), por exemplo, indicam que o período de graça é bem maior. 

Aliás, olhando especificamente o caso da China, foi dito nesta tese que uma das primeiras linhas 

de créditos concedidos a Moçambique em 1975, o período de graça era de 15 anos.  

Os mesmos autores apontam igualmente a ausência de condicionalidades, tais como as 

descritas no primeiro capítulo desta tese que são implementadas pelos países ocidentais. Tais 

condicionalidades referem-se, como foi analiticamente apresentado, ao regime político que deve 

ser democrático, economia do mercado, aplicar os empréstimos em setores definidos junto ao 

credor, entre outras. É exatamente a falta de condicionalidades que faz com que os novos 

                                                 
109Usa-se o termo relativo baixo reembolso para explicitar a falta de informação sobre o período que o reembolso 

deveria ter iniciado. Os mapas da DNT apenas indicam o saldo da dívida em 31 de dezembros de 2015. Sem, no 

entanto, dizer quando deveria ter iniciado o pagamento e quando termina. 

110A discussão sobre estas hipóteses foi feita no segundo capítulo por cada um dos países. 
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doadores, sobretudo, Brasil, China e Índia, sejam vistos como aqueles que fundamentam 

corrupção, má governação, cultura de falta de prestação de contas e financiamento a regimes 

ditatoriais.  

Dando o benefício da dúvida, podia se afirmar que a ausência de condicionalismos nas 

linhas de créditos dos BRICS, seja uma questão de publicidade econômica. Mas o trajeto 

histórico que Moçambique trilhou, sobretudo com a China e a Rússia apresentam evidências que 

anulam tais perplexidades. Adicionalmente, a corrupção não é um fenômeno novo, ele existe à 

margem dos investimentos e doações dos BRICS em Moçambique. O mais dramático é que 

mesmo com o controle serrado dos veteranos doadores ocidentais aos capitais que alocam ao 

país, a corrupção em Moçambique constitui um dos fenômenos com evolução rápida e com 

efeitos devastadores nos processos administrativos do Estado.  As chamadas dívidas ocultas, 

orçadas em cerca de US$ 2 bilhões de dólares ilustram, duplamente, essa evolução e a 

impunidade da elite política moçambicana. A corrupção em Moçambique atingiu níveis 

alarmantes, de tal ordem que os cidadãos quando pensam em tramitar processos ou em ir ao 

hospital, importar certos bens, abrir uma empresa, etc., pensam igualmente nos custos da 

corrupção. O Centro de Integridade Pública (CIP) em 2016 citando o relatório da Transparência 

Internacional de 2016, afirma que Moçambique caiu 4 pontos e 30 posições que ocupava no ano 

passado (2015). CIP afirma tratar-se da maior queda que o país conheceu desde os relatórios da 

Transparência Internacional começaram a ser publicados em 1995. CIP reporta-se à grande 

corrupção que está intimamente ligada à grande corrupção internacional, como são os casos das 

dívidas ocultas, dos negócios da Embraer com a LAM e Odebrecht, corte e venda ilegal de 

madeiras, a corrupção das agências doadoras descritas por Acemoglu e Robinson (2013), como se 

fez referências analíticas no segundo capítulo desta tese. 

Ao nível da pequena corrupção em Moçambique, a inoperância das instituições faz com 

que os cidadãos, optem, em alguns casos, por vias de corrupção. Não porque os cidadãos gostam 

de corromper como se costuma dizer, mas porque é quase impossível em Moçambique aceder a 

serviços públicos sem passar por esses esquemas, ou ao menos deve ter conhecidos que possam 

facilitar suas necessidades. Ou ainda, o cidadão deve ser exageradamente paciente, para engolir 

as expressões do tipo “volta amanhã” [...], “o chefe ainda não despachou o seu documento” [...], 

“o chefe está reunido e/ou viajou” [...], “o seu expediente está em tramitação” [...], “não precisa 

vir sempre quando estiver pronto o seu documento nós vamos te ligar”, etc. Em resumo a 
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corrupção fez do Estado moçambicano, um Estado que funciona em esquemas clientelistas, com 

nepotismo, com lei forte apenas para os fracos, etc. 

A impunidade é dramática e hoje em dia, ser membro do partido no poder, ocupar cargos 

de direção e chefia, ser filho de antigos combatentes, de empresários influentes é sinônimo de ter 

as portas aberta para acesso a diversificados e ilimitados serviços e benefícios políticos e 

econômicos em tempo útil. Isto não tem nada a ver com a ré emergência dos BRICS como 

doadores e investidores, mas sim, com o tipo de instituições políticas que a assistência técnica 

ocidental criou em Moçambique. Refira-se que é sobre este tipo de instituições, de sistema 

administrativo que jazem os investimentos diretos dos BRICS. O que facilita a instauração de um 

novo modelo administrativo em função dos interesses dos novos investidores. 

Para além, deste tipo de coisas que indica a inoperância das instituições políticas, 

Moçambique foi classificado, de acordo com Waterhouse e Lauriciano (2009) em 175º lugar 

entre 179 países em termos de Índice do Desenvolvimento Humano (IDH), citando o relatório das 

ONU de 2008. Por sua vez, Hanlon (2009, p.177), citando o relatório do Mecanismo Africano de 

Revisão dos Pares (MARP) de 2009, “afirma que o número de pessoas abaixo da linha da 

pobreza, está a crescer e que o fosso entre ricos e pobres se alarga, criando um potencial de 

exclusão social e de conflitos”. O autor citando estudos como Mather et al. (2008) e UNICEF 

(2008) indica que os agregados familiares mais pobres em 2005 são considerados mais pobres do 

que os agregados familiares mais pobres de 2002. Os pobres de 2005 eram mais pobres do que os 

pobres de 2002, o que ilustra não a erradicação da pobreza, mas o aumento da mesma. Essas 

pessoas de acordo com o mesmo autor viviam, nas zonas rurais com US$ 12 por ano. Estes fatos 

não são blasfêmias, mas sim, evidências da realidade moçambicana, que é produto da inoperância 

do Estado como Estado.  

Retomando a questão das linhas de créditos dos BRICS, pode se dizer que a persistência, 

a tendência crescente em termos dos valores concedidos, o menor grau de reembolso por parte de 

Moçambique, aliado à diminuta capacidade de arrecadação de receitas do Estado, fazem com que 

o país fique cada vez mais endividado. Aliás, autores como, por exemplo, Chichava (2010), Inoue 

e Vaz (2013) e Southall e Melber (2009) citam estudos de cunho ocidental e/ou anti-BRICS que 

defendem que a presença dos novos doadores representa a renovação do imperialismo colonial. 

Para, além disso, os dados mostram que Moçambique está emergindo numa segunda onda de 
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endividamento, desta vez, via os novos doadores, o que coloca em causa os princípios de 

parceiros de desenvolvimento, de cooperação solidária e de ganha-ganha.  

Todavia, Milani et al. (2014) assinalar que as potências emergentes, com maior destaque 

para a organização BRICS, se guiam pelos fatores históricos e políticos compartilhados, no 

contexto da rejeição das relações hierárquicas entre doadores e recipientes da ajuda externa. 

Realmente, assumindo o modelo ou padrão de canalização de empréstimos pelos BRICS, 

constata-se que os elevados valores que Moçambique recebe ainda que represente endividamento 

ele é bem favorável às condições do país e por isso poderá reduzir a dependência externa. Dado 

que não tem taxas de juros, condicionalidades e dispõe de longo período de graça, o alivia a 

pressão do país e ainda, Moçambique devolve tardiamente dinheiro inflacionado. 

Para Milani os BRICS se guiam pelo princípio de relações que geram benefícios mútuos. 

Apesar do benefício de dúvida que possa se manter neste posicionamento, dado que o que leva 

um país a alocar voluntariamente seu recurso é maximizar os seus interesses, o modelo de 

concessão de linhas de créditos e demais doações acima mostra diferenciações com o padrão 

ocidental. Para, além disso, os BRICS operaram a maior revolução mundial do século XXI em 

matéria de crédito. Não é necessariamente pela falta ou juros baixos ou ausência de 

condicionalidades, mas sim, por terem gerado alternativas financeiras, colocando assim, o fim do 

monopólio ocidental através das instituições da Bretton Woods. 

Não é por acaso a opção desta tese pela teoria de dependência. Esta preferência teórica 

pretende traduzir a ideia de que a alternância de fontes de acesso a capitais financeiros por parte 

de Moçambique, não altera necessariamente a estrutura de uma economia movida com alto nível 

de endividamento, mas sim, alivia o país de certas condicionalidades e modelos.  

Como se sabe, o atual sistema econômico mundial, guiado basicamente pelo 

neoliberalismo, não abre espaço para que as economias domésticas atrasadas possam ser 

dinâmicas sem passar pelo endividamento. Assim sendo, o endividamento é um imperativo 

inevitável e por isso, o que se precisa agora, é estudar as possibilidades de sustentabilidade da 

dívida pública. Mas não só, procurar alternativas favoráveis à estrutura e capacidade de 

endividamento do país, os BRICS são de forma relativa essa alternativa. A busca de alternativas 

sem reestruturação das instituições políticas de modo a serem impermeáveis aos esquemas 

nefastos ao desenvolvimento não basta. Por que os empréstimos acabam não sendo alocados aos 

fins previamente propostos, no contexto da grande corrupção.  
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O Estado deve operar como Estado, como indica Foucault na sua aula de 22 de março de 

1978, o Estado é a ideia reguladora da razão governamental. É o princípio da inteligibilidade de 

uma realidade já dada, de um conjunto institucional já estabelecido. É uma forma de pensar, de 

raciocinar, de calcular ou arte de governar. É ele “que comanda a razão governamental, quer 

dizer é o que faz que se possa governar racionalmente, segundo as necessidades, é a função de 

inteligibilidade do Estado em relação ao real e é o que faz que seja racional, que seja necessário 

governar” (FOUCAULT, 2008, p. 385-386).  Por sua vez, Heller (1968) na sua teoria do Estado e 

com recurso ao pensamento aristotélico, defende que o Estado é o fim em si mesmo, e, por isso, 

não deve ser a reboque de nenhum partido político. O autor continua indicando que 

 

A questão do fim do Estado não só constitui problema de importância para a teoria do 

Estado, mas o mais fundamental da mesma. Pois embora seja certo que só os homens 

são capazes de propor conscientemente fins, não o é menos que o Estado, como toda 

instituição humana, tem uma função objetivo de quem sempre concorda com os fins 

subjetivos dos homens que o formam (HELLER, 1968, p.42).  

 

Deste modo, é possível perceber que os fins propostos pelos homens, não superam a 

grandeza e preeminência dos fins do Estado. Dado que o Estado não se guia por leis de homem, 

divinas ou sobrenaturais, o Estado busca o seu bem absoluto, a justiça distribuitiva. É neste 

contexto que é feliz afirmar que “o Estado só se subordina a si mesmo, busca o seu próprio bem e 

não tem nenhuma finalidade exterior, isto é, ele não desemboca em nada mais do que em si 

mesma” (FOUCAULT, 2008, p. 389). De tudo isto, o que deve ficar claro é que o Estado deve 

cumprir a sua função de justiça distributiva, de criar espaço onde os cidadãos vivam a cidadania 

através do cumprimento consentido dos seus deveres e gozo pleno dos seus direitos. Como 

indicaria o próprio Foucault, os atuais Estados não devem regressar aos séculos XVI-XVII aos 

qual o grande problema era a riqueza absoluta do príncipe. Deste modo, as pessoas ou os 

dirigentes que movem o Estado devem se guiar por dois princípios básicos de governação: justiça 

e transparência.  

Nos países do bem-estar social, a riqueza do príncipe foi transferida para uma riqueza do 

Estado. É este valor humano e apenas ele, ou seja, a transferência da riqueza concentrada 

indevidamente em poucas e poderosas pessoas para a riqueza do Estado, o segredo para o 

desenvolvimento de Moçambique. Ou por outras, o imperativo ético de os aparelhos ideológicos 

do Estado em Althusser deixarem o Estado operar plenamente, uma vez que este persegue 
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interesses da justiça coletiva. É essa justiça distribuitiva que esta tese considera de política 

nacionalista, na qual, os interesses do Estado e não da minoria se colocam em primeiríssimo 

lugar. 

Retomando a questão da dívida pública pode-se dizer que ela simboliza as metamorfoses 

do capitalismo que é sustentado pelo fracassado sistema de Bretton Woods. Como já havia 

observado Marx e recentemente Piketty (2014, p.526) “são duas as formas de o Estado financiar 

as suas despesas, por meio de impostos ou por via da dívida”. Apesar de os impostos 

constituírem, como observa o autor, a forma de solução infinitamente melhor, tanto em termos de 

justiça, quanto em termos de eficácias, Moçambique recente uma aguda incapacidade de 

arrecadação de receitas e, é por isso, que o endividamento constitui uma das mais fáceis formas 

de obter dinheiro.  Porém, a dívida tem suas consequências graves, não só por que alarga a 

dependência externa, mas também, torna o Estado vulnerável aos interesses externos, perdendo a 

sua soberania, uma vez que não pode fazer o que o país quer, mas o que os doadores mandam. 

Não se pretende aqui defender que Moçambique é um caso excepcional ou maior devedor do 

mundo, pois a Grã-Bretanha do pós-guerra Napoleónica e mais tarde no final da IIGM 

ultrapassou dois anos da renda nacional, mas afirmar que Moçambique não tem capacidade de 

pagar as suas dívidas. E por isso, deve parar de alargar a dependência através de políticas que 

favorecem a coleta de receitas internamente. Para Piketty (2014), atualmente os países 

desenvolvidos estão endividados a quase 90% da sua renda anual, situação que não se observava 

desde 1945. Não obstante o fato de a fonte olhar o endividamento dos países ricos como 

indicativo da concentração da renda quando comparados com os países do Terceiro Mundo cuja 

dívida pública está próxima dos 50% do PIB, o fato é a incapacidade dos Estados periféricos para 

pagar essa dívida, principalmente por que não possuírem reservas internacionais.  

Apesar de as linhas de créditos dos BRICS apresentarem todas as vantagens acima 

apresentadas, elas são a segunda forma de endividamento de Moçambique, para além dos países 

ocidentais. Ou seja, as vantagens creditícias não esbarram o endividamento, mas sim, reduzem e 

bem acompanhado através de políticas públicas pode a médio e longo prazo, reduzir a 

dependência externa de Moçambique.  

Para Piketty existem três terapias econômicas de reduzir a dívida pública, nomeadamente: 

aumentar impostos sobre capital financeiro dos mais ricos; inflação e austeridade. Piketty (2014, 

p.527) afirma que “o imposto excepcional sobre o capital privado é a solução mais justa e 
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eficaz”. Esta é a principal defesa do moçambicano Castel-Branco (2010) que aponta a 

renegociação dos contratos com os megaprojetos que atualmente são considerados como os que 

não pagam devidamente os impostos em Moçambique. Ou seja, a dívida pública moçambicana, 

reflete a inflexão política em taxar os grandes investimentos diretos.  

Paradoxalmente, a pior solução em termos de justiça e eficácia – austeridade prolongada, 

é a que o governo moçambicano sempre propala. Uma austeridade que apenas afeta a maioria da 

população pobre e não é efetiva a nível institucional e da nomenclatura da elite moçambicana.  

Chivulele (2016, p.114) aponta que o stock total de dívida pública moçambicana entre 

2006 a 2015 registrou um aumento de 143% o que impactou significativamente o peso da dívida 

interna e externa comercial. Assim, a diversificação das fontes de acesso a crédito não altera a 

situação histórica moçambicana de dependência, que se traduz em administração das dívidas e 

gestão da miséria, mas sim, reduz.  

É comum em Moçambique ouvir algumas correntes de opinião a parabenizar 

Moçambique por ter conseguido colocar o Estado em funcionamento mesmo sem o apoio do 

G19. O que aconteceu na verdade não é que Moçambique não viveu de empréstimos, mas sim, 

alterou as fontes de endividamento, para mercado interno e, sobretudo para os países emergentes.  

Esta colocação transparece uma contradição com as defesas iniciais desta tese de que os BRICS 

tendem a reduzir a dependência externa de Moçambique. Nada disso, ou seja, não existe 

nenhuma contradição, o que está se defendendo é que o padrão de comportamento dos BRICS de 

isentar Moçambique das taxas de juros, das condicionalidades e a oferta de períodos longos para 

iniciar o desembolso dos empréstimos, assim como, a tendência de perdão de dívida e ainda o 

enfoque em investimentos na área de infraestruturas econômicas poderá em longo prazo, reduzir 

a dependência externa de Moçambique.  

Por enquanto esta tese não teve acesso a evidências de tendência de queda do 

endividamento externo de Moçambique para sustentar este argumento. Todavia, o modelo ou a 

forma de cooperação e de investimentos diretos dos BRICS a continuar desta forma é um 

excelente potencia para que a dependência reduza. Aliás, o gráfico 3, no capítulo três mostrou 

essa tendência de redução da dependência externa, ainda que tal fato não seja associável ao 

desempenho exclusivo do capital financeiro dos BRICS.  

Para, além disso, a possibilidade que os BRICS abrem de Moçambique alargar as 

possibilidades de acesso a empréstimos é um dos ganhos passível de reduzir a dependência, pois, 
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a competição das fontes de crédito irá gerar a queda da taxa de juros. Porém, como mostra 

Chivulele (2016) citando a teoria keynesiana o “endividamento estimula a economia em período 

de baixo ciclo econômico permitindo inverter a queda da taxa de desemprego e dos gastos 

privados, para além de criar expetativas lucro futuro” (CHIVULELE, 2016, p.121). 

A oferta de bolsas de estudos pelos países dos BRICS a Moçambique foi outro indicador 

analisado no terceiro capítulo por cada um dos países. Os dados globais estão ilustrados na tabela 

2, abaixo. 

 

Tabela 2 – Classificação dos BRICS em função das Bolsas de Estudos 
Países/Anos 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Soma Classif. 

Brasil 3 53 57 58 64 65 59 59 59 477 4 º 

Rússia 48 69 87 80 130 117 116 149 145 941 2 º 

Índia 37 53 57 62 67 59 94 124 152 705 3 º 

China 28 55 75 102 213 209 184 184 174 1.224 1º 

RSA   3 5 5 8 19 20 20 80 5 º 

Total de bolsas de estudos oferecidas pelos países dos BRICS (2007 – 2015):              3.427  

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do Instituto de Bolsas de Estudo e do Ministério da Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional. 

 

A tabela 2 acima ilustra a evolução comparada da oferta de bolsas de estudos a 

Moçambique por cada um dos países dos BRICS. O somatório das bolsas de estudo, aponta para 

3.427 bolsas em 9 anos. Como foi analiticamente apresentado, a África do Sul é o país que menos 

bolsas oferecem a Moçambique, seguido pelo Brasil. Apesar de reconhecer a legitimidade dos 

dados por emanar de fonte oficial e credível, o Instituto de Bolsas de Estudo do Ministério da 

Educação e Desenvolvimento Humano, portanto, a primazia russa sobre o Brasil é questionável 

nesta tese. Por duas vezes o autor desta tese procurou junto do Instituto de Bolsas de Estudo 

(IBE) aferir o grau de veracidade destes dados, mas a resposta foi sempre favorável ao que os 

mesmos ilustram. O que resta é a presunção de que os dados relativos a Rússia, foram 

subestimados e os referentes ao Brasil arriados, dado que o gigante latino-americano oferece mais 

bolsas de estudos a Moçambique do que o gigante euroasiático. 

Este posicionamento está associado ao fato de o Brasil ter dois principais programas de 

oferta de bolsas a estudantes moçambicanos, nomeadamente: Programa Estudante Convênio 

Graduação (PEC-G) e Programa Estudante Convênio Pós-Graduação (PEC-PG), implementados 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (Capes) e do CNPq. Para, 

além disso, e como foi discutido anteriormente, a FIOCRUZ, o SENAI, a Fundação Getúlio 

Vargas (FGV), EMBRAPA, Escola Nacional de Administração Pública (ENAP) e as demais 
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instituições e universidades brasileiras, estão intimamente ligadas à formação e profissionalização 

de moçambicanos. Aliás, o Departamento ligado a bolsas de estudos do Ministério de Ciência e 

Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional, afirmou que a maioria dos 50 estudantes 

moçambicanos que ganham anualmente bolsas de estudos financiados pelo Banco Mundial 

prefere estudar no Brasil. Como se sabe, esses estudantes estão maioritariamente inscritos nas 

universidades públicas brasileiras. Estes fatos fazem com que alguns autores como, por exemplo, 

Gracia, Kato e Fontes (2012, p.28) a acreditassem na possibilidade de o Brasil estar a financiar 

100 a 120 estudantes moçambicanos por ano.  

Em contrapartida, as informações contidas no site da Embaixada da Rússia em agosto de 

2016, mostravam oferta a Moçambique de apenas 40 bolsas de estudos por ano. Aliás, estes são 

os dados partilhados por muitos autores, como é o caso de Wache (2014). Na mesma perspectiva, 

Milani et al. (2014) indica que em 2010, por exemplo, 50 estudantes moçambicanos receberam 

bolsas de estudos financiados pelo governo brasileiro através dos programas PEC-G e PEC-PG. 

Estas evidências permitem afirmar que os dados fornecidos pelo IBM, particularmente no 

respeita ao Brasil e Rússia foram carecem de certificação. 

Como se pode notar na tabela 2, as bolsas da África do Sul correspondem a 2.3% do total 

oferecido a Moçambique pelos BRICS. À semelhança das linhas de crédito, a China posicionou-

se em primeiro lugar, acumulando 35.7% do total das bolsas. 

Em resumo, esta tese considera como padrões de comportamento dos BRICS em termos 

de oferta de bolsas de estudo a Moçambique a persistência e tendência crescente na oferta de 

bolsas de estudos pelos países dos BRICS.  

 

 

4.2 Padrões de Comportamentos dos Investimentos Diretos dos BRICS em Moçambique 

 

 

Foi apresentado analiticamente no terceiro capítulo desta tese que desde os anos 2000 

Moçambique registra não só a descoberta de valiosos recursos minerais, como também, assiste 

uma virada na origem dos investimentos diretos estrangeiros. Já não são apenas os países 

ocidentais, mas também, as economias emergentes, em particular os BRICS que investem, 

igualmente em Moçambique. De um modo geral e com base nos dados do Centro de Promoção 
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de Investimentos (CPI) e Gabinete das Zonas Econômica do Desenvolvimento Acelerado 

(GAZEDA) os BRICS investiram US$ 10.5 bilhões, no período de 2003 a 2014. A tabela 3, 

abaixo, ilustra a distribuição dos investimentos pelos cinco países dos BRICS. Mostra igualmente 

o número de projetos de investimentos, a participação do capital doméstico nos investimentos dos 

BRICS, os novos empregos gerados e a respectiva classificação em função do volume do 

investimento por cada país. 

 

Tabela 3 – Investimento dos BRICS em Moçambique de 2003 – 2014 (em USD) 
 

 

Países 

Investimento dos BRICS em Moçambique (em USD) 

Projetos IDE IDN IDE + IDN Novos Empregos JV % IDE + IDN 

(ajustado) 

Classi- 

ficação 
Nacionais Estrangeiros 

Brasil 20 929.665.060 173.026.766.2 1.102.691.826,2 3.286 437 9 10.42 3 º 

Rússia 3 3.129.333 ------------- 3.129.333 162 --------------  0.02 5 º 

Índia 78 566.789.717 335.667.387.7 902.457.104,7 17.127 216 44 8.52 4 º 

China 135 1.916.634.754 354.286.435 2.270.921.189 69.381 838 46 21.56 2 º 

RSA 615 3.948.566.342 2.353.122.369 6.301.688.711 79.896 459 244 59.55 1º 

Total 851 7.364.785.206 3.216.102.957,9 10.580.888.163,9 169.852 1.950 323 100 -------- 

Fonte: Elaboração própria com base nos dados do CPI e do GAZEDA  

 

A tabela 3, acima, ilustra o acumulado do IDE de cada um dos países dos BRICS em 

Moçambique. Verifica-se na referida tabela que o investimento direto dos países dos BICS é duas 

vezes maior do que a participação dos capitais domésticos. Nota que todas as participações de 

capitais que não fossem provenientes dos países dos BRICS e de Moçambique explicitadas pelos 

mapas do CIP e do GAZEDA, foram excluídas desta tese. Assim, esta tese acredita que todos os 

valores acima apresentados são provenientes ou dos países dos BRICS ou de Moçambique. 

Porém, a tese reconhece que alguns países e/ou empresas realizam joint venture desde a origem 

até ao local de investimentos. Este fato é alimentado, sobretudo quando existem acordos fiscais 

entre um ou mais países de origem do investimento com o país domiciliário. Como se pode notar 

na tabela 3, o IDE sul-africano representa cerca de 60% do total, e a China com 21.6% se 

posicionou em segundo lugar. Os gráficos 12 e 13 clarificam a evolução do IDE e do emprego, 

ora apresentado pela tabela 3. 
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Gráfico 12 – Evolução do Investimento Direto dos BRICS 2003 – 2014 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Como se pode nota no gráfico 12 o IDE apresenta tendência crescente entre 2003 a 2012. 

Em 2012, o IDE atingiu o pico de US$ 3.1 bilhões e este resultado foi dinamizado, sobretudo 

pelo Brasil que investiu 24.8% do total do IDE dos BRICS em Moçambique, com base nos dados 

do CPI e do GAZEDA, no período em estudo. Nesta dinâmica, não é desprezível o investimento 

chinês, correspondente a 20.3%. Em 2013, o IDE dos BRICS caiu 81.4% em relação a 2012, 

como resultado de menor investimento brasileiro, isto é, responde por 865 mil dólares norte-

americanos. Em 2014 existem evidência de reinicio de uma tendência crescente ao atingir US$ 

978.7 milhões, isto é, 69.1% em relação ao ano de referência, 2012. Tal disposição crescente foi 

ativada, principalmente pela República da África do Sul (RSA – sigla em inglês) que investiu 

70.3% do total do IDE de 2014. Em pararalelo com a evolução do IDE, o gráfico 13 abaixo, 

mostras as flutuações do emprego em função dos investimentos. 
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Gráfico 13 – Evolução do Emprego 2003 – 2014 

 
Fonte: Elaboração própria  
 

Os dados da tabela 3, acima são clarificados pelo gráfico 13 que ilustra as flutuações do 

emprego em função dos investimentos. Vê-se no referido gráfico que em 2003, ano em que 

apenas RSA e China investiram, no seio dos BRICS, atingiu 5.460 novos empregos. Apesar de 

em 2004 ter investido, também, o Brasil, os empregos caíram 91.3% em relação a 2003.  

Dois fatores podem explicar esta queda, primeiro, a entrada dos investimentos do Brasil 

em 2004, não permitiu alcançar o que a China e a RSA haviam investido em 2003. Segundo, os 

investimentos de 2004 estavam concentrados em mais de 50% na indústria, setor que em teoria é 

de menor intensidade de mão-de-obra. Em contrapartida, dos 33 projetos de investimentos de 

2003, apenas 7 foram direcionados a indústria e os restantes 23 se distribuem entre hotelaria e 

turismo, construção, agroindústria, transportes e comunicações entre outros setores. Entre 2005 a 

2014, mais de 10 mil novos empregos foram gerados, sendo que em 2012, foram criados 16.7% 

do total dos empregos no período em estudo, pelos países dos BRICS, com base nos dados do 

CPI e GAZEDA.  

Os principais setores de investimentos do IDE dos BRICS em Moçambique são ilustrados 

pelo gráfico 14 abaixo, no qual se pode notar que o turismo e hotelaria, indústria e serviços 

concentram 63.4% do total de investimento. 
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Gráfico 14 – Distribuição do IDE dos BRICS por Setores de 

Atividades 2003 – 2014  

 
Fonte: Elaboração própria com base nos dados do CPI e GAZEDA 

 

O gráfico 14, acima, mostra a distribuição do IDE dos BRICS por 13 principais setores de 

atividades. Vê-se no referido gráfico que o setor do turismo e hotelaria concentra 26.0% do total 

do IDE. Em segundo lugar, segue a indústria que absorve 23.7%, os serviços com 13.7% estão 

em terceiro lugar. O quarto e quinto lugares são ocupados pela agroindústria (10.1%) e 

agricultura (8.5%), respectivamente. Não obstante o setor de turismo e hotelaria absorver mais 

investimentos, apenas gerou 40.529 novos empregos, equivalente a 23.9% do total. O setor da 

indústria é que dinamizou a geração de novos empregos com 46.355, o que representa 27.3% do 

total entre 2003 a 2014. Por sua vez, os serviços geraram 13.213 empregos, o que representa 

7.8%% do total dos empregos.  

Estes resultados globais sobre a contribuição do setor industrial na geração de novos 

empregos permitem inferir que Índia e China foram os países que dinamizaram a contratação da 

força de trabalho na indústria, pois concentraram cerca de 50% dos seus investimentos neste 

setor. Por sua vez, a RSA, responde por larga geração de empregos no setor de turismo e 

hotelaria. E o Brasil, coadjuvado pela RSA, deu maior dinâmica ao setor de serviços. 

Os 10.5 bilhões de dólares norte-americanos que correspondem ao total do IDE dos 

BRICS, foram investimentos em 851 projetos, tendo gerado 169.852 novos empregos dos quais 

1.950 foram oferecidos a trabalhadores estrangeiros. Os cálculos aritméticos assim como os 

proporcionais, mostram que a geração de empregos está associada ao volume do capital investido 

por cada país. Porém, o mesmo não se pode afirmar quando se analisa os empregos oferecidos a 
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estrangeiros, onde se vê, claramente, que a China, contratou 42.9% do total da força de trabalho 

não nacionais.  

 Sobre esta matéria, o número 2 do artigo 28 da Lei de investimentos nº 3/93, de junho de 

1993 preconiza que é permitida a contratação de trabalhadores estrangeiros, desde que haja 

comunicação pela entidade contratante à GAZEDA, autoridade competente para autorização. Por 

sua vez, o número 2 do artigo 29, clarifica que tais trabalhadores estrangeiros devem possuir 

qualificações profissionais e de especialidades de que o país necessita e a sua admissão só pode 

efetivar-se desde que não haja nacionais que possuam tais qualificações ou o seu número seja 

insuficiente em relação às necessidades do investidor. Adicionalmente, (a alínea d) do artigo 7 da 

mesma Lei de investimentos, defende que o investimento direto estrangeiro, deve garantir a 

criação de postos de emprego para trabalhadores nacionais e a elevação da qualificação 

profissional da mão-de-obra moçambicana. A análise dos dados da tabela 30 permite chegar 

dedutivamente a inferência de que China deve estar à margem do dispositivo legal. Recordar que 

o IDE chinês é aproximadamente 3 vezes menor que o sul-africano e está à semelhança do 

indiano concentrado a 50.0% na indústria e a 14.7% na construção. Ainda que o setor industrial 

possa demandar mais mão-de-obra qualificada e que não se encontra disponível no mercado 

nacional, o mesmo não se pode dizer ao setor da construção, que é responsável por 10.0% do 

total da força de trabalho do investimento chinês. 

 O que explica este comportamento chinês é como indicam a teoria da dependência é a 

superexploração do mercado de trabalho, não é explicado, neste caso apenas pelas questões 

legais, mas, sobretudo, pela “febre do lucro que cria o mercado mundial”. É o lucro que faz com 

que as empresas chinesas escolham contratar mais força de trabalho estrangeira, que se supõe que 

seja na sua maioria chinesa e não a moçambicana que regra geral teria custos de formação e 

profissionalização. A maioria da força de trabalho chinesa que é trazida a Moçambique pode não 

ser especializada, mas sim, por ser mão-de-obra barata é preferencial, sobretudo para o setor de 

construção civil. Todavia, esta questão deve ser analisada com profundidade, dado que apesar de 

esta tese levantar o problema dos custos de formação e profissionalização, a abundância da força 

de trabalho não qualificada em Moçambique para o setor da construção, por exemplo, baixaria 

igualmente os custos. Porém, a não efetivação desta via, revela que a mais-valia ou febre do lucro 

é maior quando são empregados chineses do que moçambicanos, ainda que isso viole a lei de 

investimentos. 
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 A tabela 4, abaixo, mostra o resumo dos resultados da análise do efeito do IDE sobre o E 

em cada um dos países dos BRICS. Na mesma tabela, estão apresentados os somatórios sobre os 

empregos gerados (nacionais e estrangeiros), os anos de investimento por país, a correlação de 

Pearson, o R2 e a sua classificação. Na última coluna, são apresentados os números (decimal e 

arredondado) de empregos gerados por cada milhão de dólares norte-americanos. 

 

Tabela 4 – Visão geral do efeito do investimento direto sobre o emprego 
Países IDE + IDN Empregos Anos 2000 – investimentos 

diretos 

Pearson 

(%) 

R2 

(%) 

Classifica- 

Ção 

E por milhão 

de USD 

USD 1 

Brasil 1.1 Bilhão 3.7 mil 2004; 5; 7; 9; 10;11;12;13;14 96.7 93.5 Muito Forte 66.438 ≈ 66 0.000002632 ≈ 3 

Rússia 3.1 Milhões 162 2000 e 2009 -------- ------ ----------- --------------- --- 

Índia 902.4 Milhões 17.3 mil 2007; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 66.6 44.4 Moderado 146.722≈ 147 0.00001207≈12 

China 2.2 Bilhões 70.2 mil 2003; 5;7;8;9;10;11;12;13;14 86.4 51.4 Moderado 377.549≈ 378 0.00001080≈11 

RSA 6.3 Bilhões 80.3 mil 2003; 5;7;8;9;10;11;12;13;14 75.7 57.3 Moderado 74.478 ≈ 74 0.00001068≈ 11 

Total 10.5 Bilhões 171.5 mil ------------------------- ------- ---- ----------  

Fonte: Elaboração própria 

 

A tabela 4, acima, mostra não só o IDE e os empregos gerados, mas também, a correlação 

de Pearson, o R2 de cada um dos países e a respectiva classificação. Como se pode notar na tabela 

em referência, o resultado da relação IDE e E é positiva, porém, moderada. Este fato permite 

chegar à ilação de que existem outros fatores que determinam a geração de empregos para além 

do IDE. Todavia, a correlação de Pearson nos quatro países, é classificada em muito forte para o 

Brasil e China, forte para RSA e moderada para Índia. Apesar de o R2 do Brasil ser classificado 

em muito forte para os restantes três países em moderado. Assim, a tese assume em função dos 

fatos que a variabilidade do emprego é explicada pela variação do IDE e ainda existe um modelo 

estatístico significativo. 

A previsão de empregos gerados a partir do valor aleatório de 1 milhão de dólares norte-

americanos, provou igualmente a insignificância dos empregos gerados pelos investimentos 

diretos dos BRICS em Moçambique. Os dados desta previsão estão resumidos na tabela 4, assim 

como na tabela 5 abaixo. A tabela 5 ilustrar de forma comparada, os empregos gerados por cada 

um dos países por milhão de dólares norte-americanos.  

 

Tabela 5 – Classificação dos BRICS em função dos empregos 

Fonte: Elaboração própria 

Países    Valor 

aleatório 

Combinação    

1 

Combinação 

2 

Combinação 

3 

Combinação 

4 

E por 

milhão 

USD 

Classifi- 

Cação 

Capital por 

Projeto 

Brasil 1.000.000 Brasil Índia China RSA 66 4º 55.134.591,31 

Índia 1.000.000 B<Índia I>Brasil Ch>Brasil RSA>Brasil 147 2º 11.569.962,88 

China 1.000.000 B<China I<China Ch>Índia RSA<Índia 378 1º 16.821.638,43 

RSA 1.000.000 B<RSA I>RSA Ch>RSA RSA<China 74 3º 10.246.648,31 
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A classificação final, como ilustram as tabelas 4 e 5, acima aponta que a China apesar de 

ocupar o segundo lugar em termos do volume de investimentos, ele é o primeiro, no seio dos 

BRICS em termos de geração de empregos por milhão de dólares, se mantidas constantes os 

restantes determinantes do emprego. A Índia, com 146.722, o que é aproximadamente igual a 147 

empregos é o segundo classificado e em terceiro lugar, está a RSA com 74 empregos. O Brasil 

com 66 novos empregos gerados por cada milhão de dólares norte-americanos está em quarto 

lugar, o último, portanto, excluindo a Rússia, cujos dados foram considerados desprezíveis para 

esta análise. Nota que por cada milhão de dólares, sem contar com o valor do intercepto, a 

classificação do desempenho destes países fica: Índia com 12 novos em empregos está em 

primeiro lugar, China em segundo lugar com de 11 e RSA, também com 11 se posiciona em 

terceiro lugar e finalmente o Brasil com aproximadamente 3 novos empregos. A partir da tabela 

4, acima e do modelo E = a +b*IDE, vê-se que o B1 da Índia é o maior de todos os países dos 

BRICS, pois corresponde a 0.00001207. Em segundo lugar, está a China com B1 igual a 

0.00001080 e finalmente, o terceiro e quartos lugares são ocupados pela RSA e Brasil com 

0.00001068 e 0.000002632, respectivamente.  

Não obstante o b1 do Brasil ser o menor de todos, o gigante econômico latino-americano, 

detêm o melhor resultado do R2 93.5, no seio dos BRICS e que é considerado estatisticamente 

muito forte. Este resultado permitiu chegar-se à conclusão de que a variação do emprego era 

dependente da variação do IDE. Paradoxalmente, o cálculo do número de empregos gerados por 

milhão de dólares norte-americanos oferece como resultado 66, o que coloca o Brasil com menos 

empregos no seio dos BRICS. 

Adicionalmente, Brasil é o país que apresenta o maior investimento por projeto, que é de 

US$ 55.1 milhões. A este nível de distribuição do capital financeiro por projeto, segue em 

segundo lugar a China, com US$ 16.8. A Índia e a África do Sul ocupam o terceiro e quarto 

lugares, com US$ 11.5 e US$ 10.2, respectivamente. Nota-se nestes dados, que mais uma vez, 

apesar de a RSA detiver cerca de 60% do total do IDE dos BRICS em Moçambique, é o país que 

apresenta menores investimentos por projeto. 

O cálculo da relação IDE – E, usando a regra de três simples, que preconiza que o produto 

dos meios é igual ao produto dos extremos, permite inferir que quanto maior for o investimento, 

maiores são os empregos gerados, independentemente do setor de investimento. A escolha de um 

valor aleatório e o emprego do modelo acima referido mostrou que tal relação de 



331 

 

proporcionalidade direta não era a cem por cento realísticos. Dado que, a Índia classificada ao 

nível do IDE em quarto lugar, posicionou-se em primeiro lugar neste modelo, conforme os 

resultados da tabela 3, acima do que o Brasil. 

 Não obstante as análises anteriores, Ernst (2005, p.9) afirma que para “perceber a relação 

entre IDE e E é preciso antes entender o que atrai o investidor num dado país”. Para ele, os 

determinantes do IDE foram teorizados e classificados como sendo a procura de recursos, 

mercado e busca de eficiência. De acordo com o autor, quando o IDE motivado pela busca de 

mercado tem estado preocupado com a estrutura do funcionamento do mercado, incluindo a mão-

de-obra do que com outros fatores.  Em contrapartida, se o IDE é motivado pela busca de 

recursos naturais, sobretudo na área mineira, ele se preocupa mais pela qualidade dos recursos 

para explorar e exportar. Disto, resulta que os fatores de motivação dos BRICS para investir em 

Moçambique, atravessam toda a classificação de Ernst, o que explica o padrão de comportamento 

misto. 

 Outro fator de atração de investimento é a política tributária, que deve conter incentivos 

fiscais e facilidade de abertura de negócio. Para que o IDE gere novos empregos é preciso que ele 

esteja associado a áreas produtivas que podem ser novas ou não, em especial serviços e 

manufatura e em contraste, o investimento do tipo fusões e aquisições não gera emprego, dado 

que isto acontece sobalçada da mão-de-obra preexistente. Como aponta Ernst (2005, p.13) “as 

fusões e aquisições estão relacionados com medidas de racionalização e modernização, o que 

implica perda de empregos”. De um modo geral e de acordo com a classificação de Ernst (2005) 

com base num estudo por ele realizado comparando o impacto do IDE sobre geração de emprego 

na Argentina, Brasil e México, os investimentos em novas áreas e o horizontal são mais 

propensos para a geração de novos empregos.  

 Em seguida os investimentos de busca de eficiência, de mercado, investimento vertical e 

fusões e aquisições tende a gerar mais emprego do que os investimentos de portfólio e de procura 

de recursos minerais. Não foi possível testar o posicionamento de Ernst sobre o poder do 

investimento do tipo fusões e aquisições, dado que os dados desta tese são baseados em intenções 

de investimento. 

 A partir dos argumentos do autor é possível assumir que altos níveis de IDE não estão 

associados a alta produção e geração de empregos. Não é o volume de IDE que interessa, mas o 

tipo desse investimento direto que pode ser analisado em termos de qualidade e em função do 
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setor de investimento. Um dos indicadores para analisar a qualidade do IDE é por via dos salários 

pagos aos trabalhadores, a estabilidade desses empregos ao longo do tempo, ou ao menos, a 

possibilidade de gerar a segurança social do trabalhador. Estes indicadores não foram analisados 

na presente tese, dado que se trata de intenções de investimentos e não necessariamente de 

implementação dos projetos aprovados.  

 Na perspectiva de Ernst (2005), alta intensidade tecnológica, está associada a menor 

demanda de mão-de-obra por exigência de alta qualificada. Maiores fluxos de investimentos 

diretos estrangeiros, podem não significar a produção de novos produtos e geração de novos 

empregos, mas sim, podem estar associados com o surgimento de novos proprietários via 

privatizações ou fusões e aquisições. Para, além disto, o autor afirma ser importante verificar em 

que setor o IDE se concentra e o quê que isso significa em termos de geração de empregos em 

particular e da economia como um todo. Como aponta Castel-Branco (2015, p.170) “o 

investimento direto em Moçambique está concentrado em uma dezena de megaprojetos”, o que 

permitiria inferir que é de alta intensidade de capital e explicaria a baixa demanda da força de 

trabalho. E ainda, o autor notabiliza que as atividades mais intensivas em trabalho não lideram a 

expansão da economia e oferecem condições precárias de emprego. Para este autor, em 

Moçambique, o setor açucareiro tem sido o maior empregador da força de trabalho não 

qualificada. Porém, nos últimos tempos iniciaram negociações para substituição da força de 

trabalho pela mecanização das fases do processo produtivo. Este fato evidencia que em 

Moçambique não só o IDE não gera muitos empregos, como também, os poucos empregos 

gerados não são estáveis ao longo prazo e são de baixíssima qualidade. O que tem implicações 

sociais graves que se resume na pobreza, criminalidade, baixo consumo e alargamento da 

dependência externa. Para um país pobre como Moçambique no qual a produção não está 

associada a uma base tecnológica e ainda não é exportador, pode se afirmar que sem emprego não 

há consumo e sem consumo, não há produção e sem produção a dependência externa se alarga 

infinitamente.   

 Para além do emprego, a outra variável que interessou esta tese é a análise da participação 

do capital doméstico nos investimentos dos BRICS em Moçambique. Nota que a constituição de 

joint venture, é incentivada pela Lei de investimentos nº 3/93, de 24 de junho, como aponta, por 

exemplo, o artigo 18, que as empresas constituídas com a participação do investimento direto 

estrangeiro poderão beneficiar de acesso a crédito interno, nos mesmos termos e condições 
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aplicáveis as empresas moçambicanas. A tabela 6, abaixo, ilustra a comparação dos países em 

função de joint venture (JV) constituídos com o empresariado nacional.  

 

Tabela 6 – Classificação dos BRICS em função dos JV. 
Países Combinação 

1 

Combinação 

2 

Combinação 

 3 

Combinação 

4 

Combinação 

5 

Classif. 

Brasil Brasil Rússia Índia China RSA 4 º 

Rússia B>Rússia R<Brasil I>Brasil Ch>Brasil RSA>Brasil 5 º 

Índia B<Índia R<Índia I<Rússia Ch>Rússia RSA>Rússia 3 º 

China B<China R < China I<China Ch>Índia RSA>Índia 2 º 

RSA B<RSA R< RSA I<RSA Ch<RSA RSA>China 1 º 

Fonte: Elaboração própria 

 

Os resultados da tabela 6, acima, foram obtidos a partir da regra de três simples. Assim, o 

cálculo de proporcionalidade da relação IDE e a criação de JV permitiu evitar chegar a 

conclusões parciais lineares. Conclusões que apontariam que países que respondem por maiores 

investimentos, são igualmente responsáveis por criar mais JV. Não obstante a RSA e a China 

ilustrado quase essa tendência de visão linear, ela não é real, mas sim, é apenas uma coincidência 

natural. Existem evidências matemáticas capazes de comprovar a relação entre RSA e China e os 

JV criados. Mais ainda, o exame da relação Brasil e Índia, mostra, de fato, que a disposição linear 

não é funcional. Dado que o IDE indiano é 18.2% menor que o brasileiro, porém, Índia criou 

aproximadamente 5 vezes mais JV que o Brasil. Assim, a análise proporcional, a partir da regra 

de três simples, permitiu chegar aos resultados da classificação dos países conforme indica a 

última coluna da tabela 34 que estratifica os países em função de JV. Vê-se, na tabela 6 que a 

RSA e a China que ocupam o primeiro e segundo lugares, respectivamente, em termos de IDE, 

ocupam os mesmos lugares em termos de permitir a participação do capital doméstico. 

Inversamente, o Brasil que ocupa o terceiro lugar em termos de IDE, passou para o quarto, ou 

seja, o último a nível, quando analisado em função de JV que criou. Por sua vez, a Índia que 

ocupa o último em função do seu IDE, passa a ocupa o terceiro na criação de JV. Assim, o Brasil 

é considerado o pior país dos quatro em termos de criação de JV.  

De um modo geral, Castel-Branco (2015, p.167) deplora “a ligação entre as 

multinacionais e as empresas locais, ou por outras, com o que se considera conteúdo local”. Para 

ele, o elevado nível de especificação tecnológica das multinacionais em relação às empresas 

nacionais é um dos fatores que limita as ligações entre as empresas nacionais e as estrangeiras. 

Esta referência do autor não é relativa a constituição de JV, mas sim, da possibilidade de 



334 

 

prestação de serviços a uma empresa estrangeira por uma nacional e vice-versa. É assim que o 

autor aponta que nos casos em que existem tais ligações elas são descontínuas e que não dá nem 

segurança financeira e muito menos a estabilidade para lhes encorajar a fazer investimento 

industrial de base. Associado a este fato, está igualmente a situação de as empresas nacionais 

estarem mais ligadas a prestação de serviços de menor especialização, o que limita a demanda 

desses serviços pelas multinacionais. Castel-Branco (2015) aponta igualmente como problemas 

associados às empresas nacionais os baixos padrões de qualidade e de segurança no trabalho. 

A este respeito, Langa (2015), ao analisar as ligações entre as empresas estrangeiras com 

as nacionais, conclui que ainda não existe, no seio do governo, uma estratégia, clara e específica 

sobre como os investimentos externos podem constituir um mecanismo de indução do 

desenvolvimento econômico e social alargado, a partir das pequenas e médias empresas 

nacionais. O desenvolvimento de ligações produtivas gera oportunidade de mercado para as 

empresas nacionais, produz igualmente, capacidade produtiva, de emprego e transferência de 

tecnologia. É preciso, de acordo com a autora, que o produto final das grandes indústrias 

estrangeiras que opera no país, possa servir de matéria-prima para outras indústrias. Como é o 

caso, por exemplo, do gás de Pande-Temane que é usado para a produção de energia elétrica, 

assim como do carvão da Vale, da Ncondezi Coal, Jindal Steel e a International Coal Ventures 

PrivateLimited e o alumínio da Mozal que é usado para a produção de energia elétrica e cabos 

elétricos, respectivamente. Apesar destes exemplos, a autora argumenta que as ligações entre as 

empresas nacionais e estrangeiras, não contribuem para a industrialização do país. Dado que, as 

empresas sul-africanas são as que lideram o fornecimento de equipamentos, serviços, logística, 

assistência técnica, em detrimento das empresas nacionais. Para Langa (2015) o menor ativismo 

das empresas nacionais, está associado à falta de informação por parte das associações 

empresariais nacionais e locais. Adicionalmente, algumas empresas estrangeiras, como a Rio 

Tinto, não possuem uma política explícita de conteúdo local, o que esbarra a possibilidade de 

exigir aos fornecedores de serviços locais. 

Adicionalmente, esta tese, credita que a prepotência das empresas da RSA na logística das 

multinacionais em Moçambique está alicerçada ao fato de o gigante econômico africano servir de 

porta de entrada dos investimentos externos de Moçambique. Mais ainda, a política de 

investimentos do país investidor e, sobretudo do país hospedeiro são determinantes para permitir 

a participação seja via JV, assim como, via prestação de serviços. Como já foi descrito com base 
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nas afirmações de Ribeiro (2014, p. 272), no tópico sobre a Índia, por exemplo, “o Governo 

indiano obrigava as suas empresas a realizar investimentos diretos para além-fronteiras, com 

participação das empresas do país hospedeiro”. A nível doméstico, a Lei de investimentos nº 

3/93, de 24 de junho, no seu artigo 7, (da alínea c) preconiza que o investimento direto deve 

contribuir para a formação, multiplicação e desenvolvimento do empresariado e parceiros 

empresariais moçambicanos. 

Para além do emprego, da participação de capitais domésticos nos investimentos de cada 

um dos países dos BRICS, a terceira variável de análise são as exportações. Até que ponto os 

investimentos dos BRICS em Moçambique contribuem para a diversificação das exportações 

nacionais? Embora não foi possível obter dados desagregados no Instituto para Promoção das 

Exportações (IPEX), na Autoridade Tributária (AT) assim como no Banco de Moçambique 

(BM), sobre o volume do que cada empresa proveniente de capitais de cada um dos países dos 

BRICS exporta, é conhecida a positiva contribuição destes países na diversificação das 

exportações nacionais. Os dados do IPEX sobre as exportações não estão desagregados, ou seja, 

não se referem apenas às exportações das empresas cujo capital financeiro tem origem em cada 

um dos países dos BRICS, mas sim, às exportações por cada semestre ou anos. Considerando 

ainda que os dados analisados nesta tese se referem às intenções de investimentos, os nomes das 

empresas no projeto nem sempre conjugam com os nomes das empresas exportadoras, o que 

dificultou a perseguição do trajeto desde o projeto aprovado até à exportação dos produtos. Os 

dados do IPEX são referentes às exportações de Moçambique em geral para aqueles países dos 

BRICS e os demais do mundo e não são específicos e coincidentes e nem deviam ser com as 

intenções de investimentos aprovados. Este fato dificulta a mensuração de modo a comparar o 

desempenho de cada um dos países dos BRICS no quesito da diversificação das exportações. Não 

obstante esta limitação, foi discutido no capítulo terceiro que graças aos investimentos dos 

BRICS Moçambique passou a exportar, para além dos produtos tradicionais, também, o carvão, 

cuja produção é para além das demais empresas, da Vale Moçambique e da Jindal de capitais 

brasileiros e indianos, respetivamente. Exporta igualmente alumínio graças à participação da 

África do Sul na Mozal. Os setores açucareiros, da madeira e pescas ganharam maior dinamismo 

com a entrada de capitais indianos e chineses. As empresas sul-africanas dominam igualmente o 

mercado da agroindústria e processamento, o que dinamizou as exportações de Moçambique 
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neste setor, com destaque para o setor de caju, do algodão, da banana, entre outros produtos 

agrícolas.   

A medir pela presença das empresas destes países nas ZEE e nas ZFI, nas quais a Lei de 

investimentos nº 3/93, de 24 de junho, que preconiza que as empresas localizadas nestas zonas 

devem se orientar para as exportações, é de admitir que os BRICS estejam contribuindo para a 

diversificação das exportações.  A mesma Lei de investimentos apresenta conforme discutido 

anteriormente incentivos para as empresas localizados nas zonas francas industriais e econômicas 

especiais e que de fato tenha orientação exportadora. E desencoraja por via de políticas fiscais as 

que estão baseadas nas zonas especiais e/ou francas de abastecer o mercado nacional em 

produtos.  

Em resumo, das análises anteriores, é possível assumir como padrões de comportamento o 

seguinte: i) a evolução do E é diretamente proporcional ao aumento do IDE. A relação entre o 

IDE e o E mostra que o R2 é positivo, porém, moderado, o que permite inferir a existência de 

outros fatores que explicam a geração do emprego, para além do IDE; ii) com exceção da China e 

Índia existe uma tendência dos demais países contratar menos mão-de-obra estrangeira, apesar de 

reconhecer o debate sobre a qualidade da força de trabalho destes países; iii) existência de 

tendência de permitir a participação do capital financeiro nacional nos empreendimentos dos 

BRICS, sendo o Brasil o pior país qualificado neste quesito; iv) o turismo e hotelaria, a indústria 

e os serviços são os principais setores de preferência do IDE dos BRICS em Moçambique, por 

concentrar 63.4% do total do IDE. 

 

 

4.3 A Geografia dos Investimentos Diretos e os Problemas Latentes 

 

 

Este tópico analisa a geografia e/ou a distribuição do IDE dos BRICS pelo território 

nacional. Como se sabe a presença do Estado pelo território nacional não é apenas uma questão 

de variabilidade econômica ou vontade política, mas sim, um imperativo associado à soberania 

do Estado. Principalmente quando Moçambique adota a unidade nacional como o segrego para o 

desenvolvimento. A unidade nacional não é uma questão da teoria política, mas sim, deve ser 

consequência direta da satisfação dos interesses sociais, econômicos e políticos das pessoas. 



337 

 

Recorde-se que o conceito de unidade nacional atravessa toda a trajetória da história política de 

Moçambique, ou seja, desde a união dos três movimentos políticos que formaram a Frelimo até 

ao processo de democratização cujo ápice se deu com a realização das primeiras eleições 

multipartidárias em 1994, ainda que sua consolidação continue o maior desafio de Moçambique 

atual. 

A unidade nacional é um termo profundo que simboliza os elementos constitutivos do 

Estado, da Nação em todos os cidadãos, independentemente da filiação partidária, da etnia, da 

raça e religião se veem como parte do mesmo Estado. Em prática a unidade nacional não se 

compadece com a estratificação partidária dos cidadãos e/ou em função do pensamento que possa 

ser qualificado ou não em pensamento politicamente correto. Unidade nacional é distribuição 

justa da riqueza, é justiça, é o império do Estado sobre interesses da minoria, ainda que política e 

militarmente poderosa. Isto, evita o que os economistas consideram conflitos distributivos e em 

Marx lutas de classes. A unidade nacional como expressão é vazia enquanto não for 

acompanhada por ações concretas, como por exemplo, a inclusão, tolerância e convivência 

pacífica, o respeito mútuo, a colocação das infraestruturas econômicas, sociais e instituições 

políticas por todo o território nacional.  

Como aponta o geógrafo alemão Friedrich Ratzel, citado por Da Costa (2013), a ausências 

do Estado, pelo todo o território nacional, abre espaço para invasão estrangeira e ainda para o 

descontentamento e consequentemente instabilidade política do país. 

Para que o Estado se faça presente em todo o território nacional através das suas 

instituições e infraestruturas econômicas ele conta, naturalmente, com o setor privado por via dos 

investimentos diretos. Assim, o principal argumento de investigação nesta seção aponta que a 

distribuição equilibrada do IDE pelo território nacional garante a soberania nacional, pois faz 

presente o Estado através de infraestruturas econômicas e reduz conflitos distributivos. Dado que 

permite a distribuição do emprego, um dos indicadores sociais relevantes na análise do bem-estar 

das pessoas. Mais ainda, reduz o encarecimento dos produtos, uma vez produzidos nos diferentes 

locais de consumo do país e, sobretudo pela redução dos custos de transportes, uma vez 

construídas as respectivas infraestruturas. O mapa 1, abaixo, ilustra a distribuição das intenções 

de investimento direto estrangeiro (IDE) dos BRICS pelo território nacional e os efeitos 

associados às possibilidades de geração de empregos e os setores de investimento. 
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Mapa 1 – Distribuição do IDE do BRICS pelo 

Território Nacional 

 
Fonte: Elaboração própria 

 

O mapa 1, acima ilustra a distribuição das intenções do IDE por cada uma das 10 

províncias do país, os empregos gerados e os principais setores de atividades. Como se pode 

notar no referido mapa, a zona sul do país, ou seja, as províncias de Maputo, Inhambane e Gaza, 

concentram 74.4% do total das intenções de investimentos dos BRICS em Moçambique, no 

período em estudo, com base nos dados do CPI e do GAZEDA. Enquanto que as 7 províncias da 

zona centro (18.0%) e norte (7.6%) do país concentram os restantes 25.6%. Este fato enuncia 

uma distribuição desequilibradas do IDE pelo território nacional. O desequilíbrio do investimento 

acaba influenciando na mesma proporção outros indicadores que interessam a análise desta tese, 

ou seja, o número de projetos aprovados, os empregos gerados e os setores de investimentos. 

Em termos substantivos, a província de Maputo, está em primeiro lugar, pós, concentra 

46.7% de projetos; 54.0% do total do investimento e 51.1% dos empregos gerados. Os principais 
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setores de investimentos nesta província são indústria com 98 projetos; serviços com 60 e, 

turismo e hotelaria, construção, transportes e comunicações e agricultura com 29; 27; 15 e 17 

projetos de investimentos, respetivamente. Refira-se que é na província de Maputo onde se 

localiza a capital de Moçambique a cidade de Maputo. É igualmente na província de Maputo 

onde se localizam as principais infraestruturas econômicas do país, os serviços administrativos e 

mão-de-obra qualificada em comparação com as demais províncias do país. Para, além disso, é na 

mesma província, onde está localizado o maior parque industrial de Moçambique, situado na 

cidade da Matola.  

Apesar de a província de Inhambane ter tido maior número de projetos, 131, portanto, do 

que os 110; 46; 28 e 26 das províncias de Gaza, Sofala, Nampula e Cabo Delgado, 

respectivamente, o volume de intenção de investimento traduzido em dinheiro é menor. Este fato 

faz com que a província de Inhambane, ocupe o sexto lugar, sendo que o segundo, o terceiro, o 

quarto e quinto lugares são ocupados pelas províncias de Gaza, de Nampula, de Sofala e de Cabo 

Delgado, respetivamente. Como mostra o mapa 1, acima, as intenções de investimentos nas 

províncias de Gaza e Nampula, por exemplo, são separadamente, duas vezes superior que os US$ 

491 milhões investidos na província de Inhambane. Como explicar o fato de a província de 

Inhambane ter menor volume em capital financeiro enquanto tem 3 vezes mais projetos do que 

Sofala e cerca de 5 vezes mais que as nortenhas províncias de Nampula e Cabo Delegado? Uma 

visão analítica permite notar que 91.6% do investimento na província de Inhambane está 

concentrado no turismo e hotelaria, na indústria e na agricultura. Igualmente, as províncias de 

Gaza e Cabo Delgado, concentraram 58.2% e 57.7% dos seus projetos no turismo e hotelaria, 

respetivamente.  A principal constatação desta comparação aponta que apesar de a província de 

Inhambane ter 77 projetos no setor de turismo e hotelaria, tais projetos são de menor intensidade 

de capital do que os 64 projetos de Gaza, aplicados no mesmo setor. O turismo e a hotelaria são 

de baixo custo na província de Inhambane do que na província de Gaza. Salvo se os custos 

associados aos investimentos como acesso a terra, a infraestruturas econômicas e processos 

burocráticos, entre outros terem influenciado o investimento naquelas duas províncias (Gaza e 

Cabo Delgado). Porém, o fato de os 64 projetos de investimentos terem absorvido US$ 850.9 

milhões em Gaza serve como evidência que ilustra a menor intensidade de capital em 77 projetos 

de Inhambane, mas com um investimento de 398.5 milhões de dólares norte-americanos. O 

mesmo fato foi constatado em relação ao setor da indústria, isto por que, não obstante Inhambane 
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ter 25 projetos neste setor e Gaza apenas 11, esta última província apresenta intenções de 

investimento em capital de US$ 35.4 milhões ao passo que a terra de boa gente (Inhambane), 

apenas US$ 20 milhões. 

As intenções de investimento na província de Inhambane no setor industrial são 29 vezes 

menores do que as intenções de investimento da província de Sofala, no mesmo setor, que é de 

US$ 587.4 milhões. Este fato é igualmente verificado na província de Nampula, que em 17 

projetos no setor industrial, ou seja, 8 a menos que a província de Inhambane, investiu US$ 142.1 

milhões, ou seja, 7 vezes maior. Não obstante a dificuldade de encontrar evidência para explicar 

o que dinamizou os investimentos globais na província de Cabo Delgado, o que se nota no mapa 

1, acima, é que os US$ 650.7 milhões são bem maiores que os globais US$ 491.0 milhões da 

província de Inhambane. Este fato serve mais uma vez de evidência empírica que permite afirmar 

que as províncias de Gaza, Sofala, Nampula e Cabo Delgado recebem investimento de alta 

intensidade em capital financeiro do que a província de Inhambane. Porém, associando essa 

intensidade de capital à possível impetuosidade tecnológica e ao caráter excludente e 

superexplorador do capital, dir-se-á, como defende os apologistas da versão marxista da teoria da 

dependência que quanto mais ondas tecnológicas que o país receber na qualidade de periférico, 

mais se alarga a dependência. Dado que as possibilidades produtivas mais sustentáveis são 

geradas externamente, por via das inovações tecnológicas externas. 

Ao fazer o mesmo exame a partir dos novos empregos gerados, não existem evidências de 

diferenças significativas entre as províncias. Dado que os empregos apresentam tendência 

proporcional ao volume do capital. As províncias de Maputo, Gaza e Sofala que receberam mais 

capital financeiro geraram respetivamente 86.877; 19.007 e 19.834 novos empregos. Recorde-se 

que a província de Maputo, acumula 54.0% do total de investimento dos BRICS em 

Moçambique. Por sua vez, as províncias de Manica, de Tete, da Zambézia e de Niassa que 

receberam investimentos baixos, geraram, proporcionalmente, empregos diminutos. Todavia, há 

que ressaltar que os US$ 351.6 milhões da província da Zambézia são 33.4 vezes maiores que o 

investimento da província de Niassa. E ainda, são 2 e cerca de 2 vezes maior que os 

investimentos das províncias de Tete e Manica, respectivamente. A geração de novos empregos 

apresenta a mesma tendência, ou seja, províncias com menores investimentos geraram 

igualmente, ínfimos empregos. 
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Analiticamente, nota-se no mapa 1, acima, que a zona sul absorve US$ 7.9 bilhões de 

investimentos e se coloca em primeiro lugar. Em segundo lugar, está a zona norte US$ 1.8 

bilhões e finalmente em terceiro lugar a zona centro com 1.4 bilhões de dólares norte-americanos. 

Paradoxalmente, os empregos não seguem a mesma tendência o que permitiria afirmar que as 

regiões do país que recebem mais investimentos, alargaram mais o seu mercado de emprego. Isto 

por que dos 169.852 novos empregos gerados pelo total do investimento dos BRICS, a região 

centro do país que recebeu investimentos comparativamente menores em relação a região norte 

do país, gerou mais empregos (40.516) do que aquela, com 12.747. A região sul com 116.589 

acumulou 68.6% do total dos empregos. Não obstante os dados desta tese mostrarem a 

concentração do IDE na zona sul do país, Castel-Branco mostrou no seu estudo de 2015 que os 

investimentos estão concentrados em poucos megaprojetos, sobretudo na zona Centro e Norte. 

Não existe nenhuma contradição, o único fator para explicar isto é o acesso a dados. E como foi 

dito anteriormente, esta tese se baseou apenas em dados de duas instituições CPI e GAZEDA. 

De um modo geral, nota-se que os principais setores de investimentos como ilustra o 

mapa 1 e o gráfico 14, são indústria, turismo e hotelaria e agricultura. A indústria teve 234 

projetos, absorveu cerca de US$ 2.5 bilhões e gerou 71.473 novos empregos. Por sua vez, o 

turismo e hotelaria tiveram 203 projetos, com um investimento de aproximadamente US$ 2 

bilhões e gerou 34.664 novos empregos. E finalmente, a agricultura teve 66 projetos, cerca de 

US$ 128.8 milhões produziu 2.338 novos empregos.   

Após a apresentação analítica dos dados do mapa 1, acima, a questão que se segue é quais 

as implicações sociais e políticas do desequilíbrio dos investimentos pelo território nacional? A 

busca de resposta a esta pergunta, procura evitar uma análise econômica, dado que a teoria 

econômica se guia pelo lucro, baseada na viabilidade econômica dos investimentos. Esta forma 

de análise enferma de limitações, pois desvanece os elementos fundamentais contidos na 

viabilidade social e política dos investimentos. Ou por outras, de nada vale a viabilidade 

econômica dos investimentos enquanto estes não gerarem efeitos e/ou impactos sociais e 

políticos positivos, o mesmo que dizer, o crescimento econômico que não gera desenvolvimento 

é frívolo.  

Para Da Costa (2013, p.34), citando Ratzel, o Estado é concebido na sua estreita conexão 

com o espaço, o fundamento geográfico do poder político. No seu determinismo natural e 

conservador, Ratzel (1990) afirma que a unidade do Estado depende da unidade do território e 



342 

 

que este, por sua vez, depende dos liames espirituais dos habitantes do solo do Estado. 

Subentende-se nisto que as regiões do país onde o Estado está ausente são susceptíveis de 

vulnerabilidade externa ou mesmo de separatismos interno como resultado de descontentamento 

generalizado da população residente nesses locais. Para este autor, a instabilidade é consequência 

direta do desenvolvimento desigual entre as regiões. Este fato cria, dentro do mesmo país, o 

centro e a periferia e, no entender de Ratzel citado por Da Costa (2013, p.37), “o centro é 

detentora do poder político”. Isto não é apenas um problema teórico, mas também, prática, o 

mapa 1, acima ilustra isso, isto é, a concentração do IDE, de fato, na cidade de Maputo, onde 

reside o centro do poder político.  

Para Myrdal (1957) o desenvolvimento de uma nação envolve não só a realização cada 

vez mais da alta democracia, mas, sobretudo a integração nacional que decorre da presença do 

Estado em todo o território nacional. Os dados do mapa 1, acima, mostra que a zona centro 

recebe menos investimentos (US$ 1.4 bilhão) do que as regiões sul e norte. Sem prender associar 

a geografia da instabilidade político em Moçambique desde 2013 até a era das tréguas de 2017, a 

este desequilíbrio de investimento, o certo é que a região centro é politicamente a mais instável 

do país. Apesar de em 2017 ter iniciados novos focos de instabilidade em Mocímboa da Praia, na 

província nortenha de Cabo Delegado. De Brito (2016, p. 29) corrobora desta ideia ao apontar 

que as províncias de Sofala, Manica, Tete, Zambézia e Nampula, são as que recente da eclosão 

do conflito armado. Isto não é apenas um problema político como transparece, é, sobretudo um 

problema econômico que traduz o fracasso da materialização do conceito de unidade nacional. O 

princípio básico da economia liberal aponta que se o Estado não é capaz por si só, de colocar 

infraestruturas econômicas, sociais e instituições políticas é preciso que crie políticas de 

incentivos para que os investidores se distribuam equitativamente pelo território nacional.  

Por sua vez, o número 2 do artigo 15, da Lei de investimentos nº3/93, de 24 de junho, 

prevê que os projetos de investimentos realizados fora da cidade de Maputo, o investidor 

beneficie de isenção de 10% de Imposto sobre Rendimento de Pessoas Coletivas (IRPC) sobre o 

lucro durante cinco anos de exercício fiscal. O grande problema deste incentivo fiscal é não 

categorizar as regiões do território nacional, considerando as diferenças em termos de 

infraestruturas econômicas, sociais e instituições políticas. Por exemplo, o investidor da província 

de Nampula, está mais bem posicionado em relação ao de Niassa em termos de infraestruturas 

econômicas. Ainda que a (alínea a) do artigo 19, da mesma lei de investimento acautele a 
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dedução de 120% caso o investidor tenha realizado investimentos em infraestruturas, como por 

exemplo, a reabilitação de estradas, pontes, aeroportos, portos, telecomunicações, abastecimento 

de água, etc. O que o mapa 1, mostra, por exemplo, em relação a província de Niassa, é que ela 

recebeu incipientes investimentos e o agravante é ter gerado apenas 288 novos empregos. 

Certamente que a província de Niassa não tem nenhum trajeto histórico de origem de focos de 

instabilidade desde o fim da guerra dos 16 anos, o isolamento econômico e em termos de 

instituições políticas, é um indicador que pode vir a ameaçar a desejada unidade nacional. Dado 

que a geografia das infraestruturas econômicas e sociais não respeita o preceituado por Da Costa 

(2013) que defende o território como objeto e meio do exercício do poder do Estado alienando as 

pessoas através da presença deste. 

É preciso ressaltar que a região sul de Moçambique que recebe mais investimentos, é a 

que menos população tem quando comparada com as duas outras. O anuário estatístico do INE 

(2015) aponta que a zona sul tem 5.8 milhões de habitantes e o centro e o norte têm 11.3 e 8.5 

milhões de habitantes, respetivamente. Como se pode notar, a população da zona centro é 

aproximadamente 3 e 2 vezes maior do que a do Sul e do Norte, respectivamente. Porém, a zona 

sul é a região do país mais investimentos recebe e consequentemente mais emprego gera e isto 

está associado aos custos de investimentos, isto é, infraestruturas econômicas e aos centros de 

consumo, que são, sobretudo, as cidades de Maputo e Matola. 

As atuais descobertas de recursos naturais, a configuração geográfica de Moçambique, 

aliado aos dados populacionais por região acima apresentados, permitem perceber que as duas 

regiões (centro e norte) sobre o ponto de vista geoestratégica e geopolítico detêm a melhor 

posição estratégica nacional, como indicaria Mahan (2013). São essas regiões que não só detêm a 

maior população do país (77.2%), mas também, a maior extensão territorial, isto é, com 

superfície igual a 628.698 km2, o que representa 78.6% do total da superfície nacional. 

A pesar do desequilíbrio na distribuição do IDE pelo território nacional, os dados do INE 

(2015) sobre a distribuição de infraestruturas sociais, como escolas primárias e secundárias, por 

exemplo, mostram que existem mais escolas nas regiões centro e norte do que na região sul. Na 

região norte existe 4.038 escolas primárias e 131 secundárias. A região centro é a que detêm mais 

população, maior extensão em superfície e mais escolas primárias 5.892 e 192 escolas 

secundárias. Ao passo que a região sul que concentra mais IDE detêm em termos comparativos, 

menos escolas primárias e secundárias, ou seja, 2.090 e 168, respectivamente.  
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Em termos de infraestruturas da saúde, por exemplo, o INE (2015) aponta que 68.3% da 

população moçambicana tem acesso aos serviços de saúde, levando, 30 minutos de caminhada 

entre a casa e a unidade sanitária. A província de Cabo Delgado é a única cujo acesso aos 

serviços da saúde situa-se em 38.7%, ou seja, a mais baixa percentagem do país. Estes dados 

mostram que o Estado de forma relativa, está cumprindo o seu papel estratégico e social em 

termos de presença no território nacional. Porém, a expansão equilibrada do investimento direto, 

não só aumentaria a presença do Estado, como também, havia de cumprir o seu papel social 

através da geração de emprego e acesso facilitado aos produtos de consumo. Os números sobre as 

infraestruturas escolares acima apresentados não garantem a geração de empregos em proporção 

à população. E ainda, as escolas e instituições da saúde, por exemplo, não são produtivas dos 

produtos de consumo e o IDE é um dos fatores preponderantes para essa produção, se não for 

orientada exclusivamente para exportação. O estudo de Hanlon (2009) corrobora deste 

posicionamento ao afirmar que as zonas rurais que apresentam mais infraestruturas econômicas e 

sociais, como estradas, escola, eram mais pobres do que as que não as possuem. Este fato, é 

associado pelo autor, à incapacidade das populações rurais de fazer aproveitamento destas 

infraestruturas, dado que o único ativo que possuem, são os seus músculos, numa situação de 

desnutrição para cultivar a terra.       

Assim, os fatores geográficos de extensão territorial, os elementos populacionais, a 

existência de recursos naturais e de infraestruturas econômicas, sociais e instituições políticas, 

permitem afirmação geoestratégica e geopolítica do país. E essa afirmação se faz como apontaria 

Mahan (2013) pela vocação (carácter nacional). A concentração dos investimentos públicos e 

privados na região sul e, sobretudo na província de Maputo e a precarização das zonas rurais, 

reproduz de certa forma o modelo colonial e gera estratos elitistas na sociedade moçambicana. 

Este fato tem implicações negativas no desenvolvimento socioeconômico do país, dado que o 

rural se torna zona precária que não está entrando no ritmo de desenvolvimento do urbano, o que 

gera dois movimentos excludentes e irreconciliáveis. São eles tendência acelerada rumo ao 

desenvolvimento do urbano e debilidade cada vez mais acentuada das condições de vida da zona 

rural. Não obstante estes elementos geográficos favoráveis de Moçambique, é preciso que o 

Governo tenha capacidade suficiente não só para projetar o Estado para além fronteira, mas, 

sobretudo criar uma integração nacional e esta é feita através de infraestruturas e investimento 

privado. Os focos esporádicos de instabilidade, na zona centro e atualmente em Mociboa da Praia 
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em Cabo Delgado, zona norte não devem apenas serem interpretados como atitude de 

irracionalidade dos atores, mas também, como uma reivindicação de algo que não esteja bem, 

como por exemplo, direitos econômicos. Não se pretende associar tais reivindicações apenas a 

fatores econômicos, mas também, ao exercício do poder na sua vasta tipologia (político, 

religioso, etc.). 

Como mostra Gilpin (2002, p.14) “as multinacionais representam a expansão do 

imperialismo dos Estados e por isso, sua ação nos países hospedeiros não deve ser separada da 

política externa desses países, sobretudo considerando o seu poder hegemônico no sistema 

internacional”. Deste modo, no mundo atual, existem novos modelos de dominação. Trata-se de 

uso “[...] de armas econômicas para obter ganhos políticos e as transnacionais e as 

multinacionais” fazem partes dessas armas (Gilpin, 2002, p.16). O maior desafio que é colocado 

a Moçambique em particular e os demais países do Terceiro Mundo em geral, é como resolver o 

choque inevitável da vontade de Estado com as multinacionais? Isto é, manter a sua autonomia 

interna de modo que os seus recursos naturais sirvam para o desenvolvimento social com a 

necessidade das regras internacionais que regulam as multinacionais (Gilpin, 2002, p.31)? De que 

modo essas regras internacionais esvaziam a soberania do Estado e os seus interesses sociais 

domésticos? Ou por outras, quais os efeitos do IDE sobre o bem-estar interno? Estas e outras 

questões já foram objetos de numerosos estudos. Gilpin (2002, p.31), por exemplo, apresenta 

duas perspectivas de analíticas que demarcam a fronteira entre os liberais e os marxistas. Para os 

liberais “uma integração econômica de dimensão mundial, tem efeitos positivos para o bem-estar 

interno”. Isto por que para a maioria dos liberais, o comércio é o motor do crescimento, pois, ao 

mesmo tempo em que internacionaliza os capitais financeiros, igualmente expande a tecnologia e 

a mão-de-obra especializada. Como foi visto ao longo dos capítulos anteriores, os BRICS ao 

concentrar os seus investimentos em setores de alta intensidade de mão-de-obra, não estão a 

transferir tecnologias e muito menos a mão-de-obra altamente qualificada. Pois, seus setores de 

investimentos não têm esse caráter, são na verdade ramos de atividades ligadas ao comércio, agro 

processamento, serviços de exportação e importação, hotelaria e turismo. Não obstante estes 

setores demandarem a mão-de-obra, esta não é qualificada, seja ela nacional quanto estrangeira.  

Esta realidade dá azo aos marxistas tradicionais que apesar de aceitarem a possibilidade 

de o comércio mundial ter poder para destruir as estruturas tradicionais conservadores, eles 

argumentam que a economia do mercado mundial prejudica a economia e o bem-estar doméstico. 
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Sendo assim, para eles “o comércio é um motor de exploração que aumenta as desigualdades 

entre os Estados” (GILPIN, 2002, p.31). Dos Santos (2004) e (1993), Wallerstein (2002), Piketty 

(2014) demostraram o quão o comércio mundial sobre liderança do capitalismo cria 

desigualdades até ao ponto de a metade dos mais pobres possuísse apenas 5% da riqueza 

mundial. Esta não é uma questão de defesas marxistas que lutam contra o modelo de acumulação 

de capital, mas uma realidade com impactos desastrosos para a maioria da população mundial. 

Sendo assim, na impossibilidade de os Estados do Terceiro Mundo fazer valer a sua autonomia e 

soberania, é preciso uma estratégia, isto é, mecanismos que possam relativizar os efeitos nefastos 

das multinacionais. Isso pode ser feito através da concepção clara da finalidade do investimento e 

do comércio, que é no contexto desta tese, o bem-estar social. Se o Estado assumir o bem-estar 

social como o fim último do investimento, realmente que vai orientar os investidores para este 

fim. O investimento não deve ser orientado para gerar o lucro apenas, ele deve como primeira 

prioridade o desenvolvimento social. Só nestas condições é que poderá respeitar as comunidades 

locais, é que poderá apoiar o desenvolvimento comunitário. 

Do exposto acima ficou claro que o desequilíbrio do IDE dos BRICS em Moçambique 

pelas três regiões do país, é um dos elementos que possa se considerar como padrão de 

comportamento. Mostrou ainda que a concentração de projetos de investimentos na província de 

Inhambane, acima das províncias do centro e norte do país não é acompanhado por injeções 

avultadas de capitais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O objeto de pesquisa desta tese (cooperação e investimento direto dos BRICS em 

Moçambique) foi construído a partir de duas constatações interligadas entre si, nos estudos 

anteriores, especializados e/ou interessados pela análise da economia política internacional. 

Trata-se das constatações sobre a relação dicotômica entre o crescimento econômico, a ajuda 

externa, os investimentos diretos estrangeiros e o aumento da pobreza absoluta em Moçambique. 

E ainda, a coincidência desta relação desproporcional com o aumento da participação 

significativa das doações, assistência técnica e financeira e investimentos diretos dos BRICS. 

Sabe-se, porém, que os BRICS são ao nível dos estudos domésticos e internacionais, dos fóruns 

políticos, dos anais da sociedade civil e sindicatos tratados como maus doadores e investidores e 

que constituem um perigo que limita o desenvolvimento sustentável e saudável de África em 

geral e de Moçambique em particular. 

Os estudos, por exemplo, de Castel-Branco (2015), de De Morais (2014), de Hanlon 

(1997), o Inquérito ao Orçamento Familiar – IOF 2014/2015 do INE (2015), entre outros, 

mostraram que a partir dos anos 2000, mais do que a pobreza absoluta diminuir, ela estava a 

aumentar, ao passar de 54.1% em 2003 para 54.7% desde 2004. Esta situação de aumento do 

número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza acontece num contexto em que 

Moçambique assiste desde os anos 90 o crescimento econômico médio de 7.5% e relativa 

melhoria das condições de vida das pessoas. Por exemplo, a esperança de vida aumentou de 51.7 

anos ao nascer em 2009 para 53.5 anos em 2014; a taxa de analfabetismo caiu de 51.9 em 2009 

para 49.9 em 2014; a taxa de mortalidade infantil apesar de continuar alta declinou de 107.6 em 

2009 para 81.2 em 2014; a taxa de inflação anual ainda que alta entre 2010 e 2011 com uma 

média de 11.8% registrou em 2012, o início de uma queda vertiginosa até alcançar 3.0% em 

2014. Estes e outros indicadores sociais e econômicos alimentaram expetativas de que o segundo 

pilar emancipatório, o econômico, portanto, depois da emancipação política de 1975 seria 

alcançado. Ou por outras o desenvolvimento social e a transição democrática fariam de 

Moçambique um Estado de Direito, com eleições substantivas orientadas para políticas públicas. 

O que se esperava era que ocorresse a transição, ou seja, traduzir o crescimento 

econômico de cerca de três décadas em desenvolvimento social, por um lado. Mas por outro lado, 



348 

 

a esperança transitória, se alicerçava na dolarização bilionária de Moçambique desde a adesão às 

Instituições da Bretton Woods (IBW) em 1984. O fluxo de capitais financeiros na modalidade de 

ajuda externa (doações, perdão da dívida, assistência técnica e financeira) e a partir de 1990 na 

forma de investimentos diretos estrangeiros num contexto em que os teóricos do 

desenvolvimento acreditavam que a pobreza estava associada à escassez de recursos financeiros 

era visto como a varinha mágica para a emancipação econômica e social.  

 Os estudos, por exemplo, de Awortwi (2008), Novunga (2008), o relatório da Direção de 

Cooperação Internacional (atual Direção de Cooperação) do Ministério da Economia e Finanças 

(MEF) de 2013, de Brautigam (1999, 2004 e 2009), de Tarp (2009 e 2006) de diferentes formas 

mostraram que Moçambique é um caso atípico em termos de recebimento de doações, pois, 

recebia em média 58 dólares norte-americanos por habitante, numa altura que o continente 

africano se situava em geral, em US$ 26, nos anos 90. É neste contexto de contradições que 

Nipassa (2009) se espanta com aumento da ajuda externa que não é acompanhado pela redução 

do número de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza, mas sim, aumento da indigência e, 

sobretudo alargamento da dependência externa. Esta posição é igualmente partilhada pelo Banco 

Mundial (1995 apud Hanlon, 1997) ao afirmar que não houve melhorias significativas nas 

condições nutricionais rurais apesar da paz de 1992. Mas não foi só na área nutricional, os 

salários caíram, como indica Hanlon (1997) de US$ 30 em 1991 para 13 em 1994. O 

congelamento dos salários a partir de 2015 no contexto das políticas de austeridade 

acompanhados pelo aumento assustador da inflação entre 2016 a 2017 colocou os salários cada 

vez mais incapazes de satisfazer as necessidades básicas das famílias moçambicanas, sobretudo 

num contexto de instabilidade política desde 2013. 

Adicionalmente, o relatório do PNUD de 2015 mostrou que o IDH de Moçambique de 

0.416 em 2014, colocava o país na posição 180 em 188 Estados avaliados. O relatório do Centro 

de Integridade Pública (CIP) de 2016, por sua vez, cita o relatório da Transparência Internacional 

de 2016 que coloca Moçambique na lista dos países mais corruptos do mundo. A corrupção 

endémica ao lado das dívidas ocultas fez com que os serviços sociais como saúde, educação, 

segurança pública assistissem à redução de investimentos e incapazes de prover serviços de 

qualidade.  

 Como já se disse a contradição entre o crescimento econômico, a dolarização bilionária 

de Moçambique e o aumento da pobreza absoluta acontecem numa altura em que os BRICS 
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começam a ocupar maior significância em termos de ajuda externa e investimentos diretos 

estrangeiros. Por exemplo, os dados da Direção Nacional de Tesouro (DNT) mostram que entre 

2004 a 2014, Moçambique recebeu 33 linhas de créditos dos BRICS (com exceção de RSA), 

correspondentes a cerca de US$ 2 bilhões. Por sua vez, os investimentos diretos dos BRICS 

registram um aumento significativo acumulado de US$ 10.6 bilhões entre 2003 a 2014. Os 

estudos domésticos e internacionais tendem a associar o maior protagonismo dos BRICS, em 

particular o da China, do Brasil e da África do Sul à reedição do modelo imperialista colonial.  

Como foi explicitado na parte introdutória desta tese e o segundo capítulo demonstrou a 

partir de evidências empíricas, a trajetória histórica de Moçambique com estes países, sobretudo a 

Rússia e China permitiu a emancipação política. Inversamente, a esperança de emancipação 

econômica e social via doações, assistência técnica e financeira e políticas econômicas 

ocidentais, apesar de terem garantido os diretos de sobrevivência, por longo tempo, não foram 

capazes de criar ambiente e capacidade institucional consentânea com os objetivos 

desenvolvimentistas de Moçambique.  A pergunta que se coloca agora é o que os BRICS trazem 

de novo a Moçambique? O fenômeno BRICS constitui uma possibilidade de ruptura com a 

evolução neoliberal ou é uma nova variedade de capitalismo com alto nível de estruturação 

dentro da mesma ordem neoliberal? 

A partir do contexto acima apresentado, o problema central desta tese é 

desproporcionalidade ou descompasso entre a persistência da pobreza absoluta, dependência 

externa e o avultado fluxo de capitais financeiros internacionais, na modalidade de doações, 

assistência técnica e financeira e investimento direto estrangeiro em Moçambique. Como se 

disse, a contradição entre crescimento econômico, ajuda externa e investimento direto estrangeiro 

acontece numa altura em que a participação financeira dos BRICS em Moçambique aumenta de 

forma assustadora. Trata-se de uma coincidência natural entre a vertiginosa entrada de capitais 

financeiros dos BRICS em Moçambique com o aumento da pobreza? Ou de fato os BRICS são 

maus doadores e investidores e que limitam o desenvolvimento sustentável e saudável de 

Moçambique, como transparece Chichava (2010), Southall e Merlber (2009), Brautingam (2009), 

Gracia, Kato e Fontes (2012), Inoue e Vaz (2013)?  

Apesar de a tese reconhecer que o problema é estrutural e não conjuntura como 

transparece na colocação do problema ela se orienta para verificar apenas a contribuição dos 

BRICS nesta contenda e não necessariamente tentar esgotar a totalidade do mesmo. Neste 
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contexto os indicadores de análise são a cooperação e de investimentos diretos dos BRICS em 

Moçambique. O objetivo geral da tese é compreender a forma como estão se processando as 

relações de cooperação e de investimento direto entre Moçambique e cada um dos países dos 

BRICS. A pergunta de partida para o alcance deste objetivo foi como pergunta de pesquisa como 

estão se processando as relações de cooperação (doações, colaboração técnica e financeira e 

bolsas de estudos) e de investimento direto entre Moçambique com cada um dos países dos 

BRICS? A busca de evidências empíricas para responder a esta pergunta, a tese optou por uma 

abordagem qualitativa e quantitativa. Ou melhor, a revisão da literatura, a análise documental e o 

materialismo histórico percorrem todos os capítulos da tese. Com base nesta metodologia e com 

recurso à teoria da dependência e ao institucionalismo histórico como instrumentos analíticos, 

conjugadas, evidentemente, com o estruturalismo, a tese confirmou parcialmente a hipótese de 

investigação. Mas antes disso, talvez seja importante responder a primeira parte da pergunta de 

pesquisa, a que se refere, portanto, ao como as relações ocorrem. De forma dialética a resposta 

está na mesma pergunta, ou seja, através das relações de cooperação e de investimentos diretos.   

Todavia, o que foi assumido como teoria de orientação da pesquisa foi que apesar de as 

novas dinâmicas de cooperação e de investimentos diretos dos BRICS em Moçambique 

apresentarem tendências de tornar Moçambique menos dependente da ajuda externa, o que 

precisa agora, é uma política nacionalista de recepção de doações e investimentos diretos 

estrangeiros que cumpra pelo menos cinco aspectos: gerar novos empregos, pagar imposto, criar 

o encadeamento doméstico produtivo, permitir a participação de capitais de Moçambique nos 

empreendimentos e diversificar exportações. Deste modo a segunda parte da pergunta, a que se 

refere aos indicadores de cooperação e de investimentos, portanto, irá se esforçar em apresentar 

as evidências empíricas sobre o cumprimento ou não através do capital dos BRICS dos cinco 

aspetos que a tese os assume como aqueles que traduzem um a política nacionalista. 

Assim, a conclusão de que a hipótese de investigação foi confirmada parcialmente está 

associado ao fato de, se por um lado, as evidências dos indicadores de cooperação (doações, 

assistência técnica e financeira e bolsas de estudos) mostram um padrão de comportamento que a 

tese o assume como aquele que irá reduzir a dependência externa. Por outro lado, o padrão de 

comportamento do investimento direto dos BRICS em Moçambique, de diferentes formas mostra 

que não é equidistante do modelo neoliberal. Todavia, a análise das cinco variáveis dependentes 

do IDE, mostrou igualmente resultados mixórdias. Não obstante a estimação da relação IDE e E 
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ter permitido chegar à conclusão de que a variabilidade do E é explicada pela variação do IDE, 

existe um modelo estatístico significativo e, apesar de positivo o efeito dessa relação, ele é 

insignificante. Os resultados da previsão feita a partir de um valor aleatório de um milhão de 

dólares norte-americanos mostraram essa contribuição desprezível. Este assunto é retomado para 

efeitos de demonstração das evidências por cada uma das cinco variáveis associadas ao IDE mais 

adiante, por enquanto é importante tratar das variáveis do indicador cooperação.  

Apesar de esta tese não ter encontrado evidências sobre a tendência da redução da 

dependência externa de Moçambique, o novo modelo de cooperação horizontal entre 

Moçambique e cada um dos países dos BRICS permitiu assumir essa possibilidade. Todavia, esta 

é uma conclusão relativamente problemática, sobretudo por que o stock da dívida pública externa 

e interna, de acordo com Chivulele (2016) aumentou 143%. Como foi discutido, no quarto 

capítulo desta tese, o mais importante neste momento não é se o endividamento e a dependência 

externa de Moçambique reduzem ou não, mas sim, encontrar resposta à pergunta sobre qual é o 

modelo de cooperação e de investimentos diretos que possa permitir essa redução em longo 

prazo. Apesar de a diversificação das fontes de acesso a crédito não ter ainda alterado a situação 

de endividamento, de dependência de Moçambique e de pobreza absoluta, ela se mostra como um 

dos modelos viáveis. Dado que a diversificação das fontes gera alternativa, pois, quebra o modelo 

monopolista ocidental, o que poderá a médio e longo prazo fazer baixar a taxa de juros. Aliás, os 

padrões de comportamentos definidos nos capítulos três e quatro desta tese e que são retomados 

no parágrafo que se segue, mostram o quão o novo modelo de cooperação horizontal dos BRICS 

é uma alternativa. Sabe-se, porém, que todos os modelos têm problemas, mas o atual modelo 

neoliberal que se esgarça os limites de ganhos do capital é ainda mais nocivo, destruidor, 

desumanizador e impede a inclusão social, o ordenamento territorial e desenvolvimento 

socioeconômico integrado de Moçambique. 

Para manter o argumento sobre a possibilidade de redução da dependência externa de 

Moçambique, a tese se apoiou nos padrões de comportamentos gerados no indicador modelo de 

cooperação dos BRICS. Trata-se, portanto, de padrões de comportamentos verificados tanto nas 

33 linhas de créditos concedidos entre 2004 a 2014 pelos países dos BRICS, assim com, nos 

estudos anteriores sobre a cooperação horizontal (Sul-Sul). Adicionalmente, os modelos 

uniformes de comportamentos dos BRICS foram notados sobre a concepção do que significa a 

cooperação. Apesar de estes países utilizarem terminologia diferenciada, todos defendem a 
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parceria para o desenvolvimento. Assim, a tese definiu como padrões de comportamentos dos 

indicadores de cooperação o seguinte: i) concessão de linhas de créditos sem juros e/ou com 

baixas taxas de juros e condicionalismos e diminuta fiscalização no uso dos empréstimos; ii) 

maior incidência dos empréstimos em infraestruturas econômicas e sociais; iii) persistência dos 

empréstimos, das doações, das bolsas de estudos ao longo do tempo e com tendência crescente 

em termos de valores e volumes concedidos. Este fato foi interpretado nesta tese como indicador 

de aumento de confiança dos doadores da organização BRICS a Moçambique, sobretudo porque 

os indicadores de reembolso de Moçambique são desprezíveis. Todavia, o quarto (iv) padrão de 

comportamento dos BRICS, mostra que o valor de empréstimos solicitado por Moçambique é 

cerca de 2 vezes maior do que o desembolsado pelos credores. Nos mapas, por exemplo, da DNT 

nota-se que Moçambique solicitou, cumulativamente, US$ 3.4 bilhões entre 2004 a 2014, mas 

apenas lhe foi concedido US$ 1.9 bilhões, o que corresponde a 44.1%.  

Verificou-se que mais de 90% das linhas de créditos concedidos por cada um dos países 

dos BRICS está direcionado a infraestruturas econômicas, o que é muito bom indicador para a 

geração da capacidade produtiva interna e consequente aumento da autonomia nacional, ainda 

que isso seja acompanhado por endividamento. Créditos sem taxas de juro e sem 

condicionalidades permitem reduzir a geração de autonomia através de alocação dos recursos nos 

setores prioritários em função das políticas domésticas. Trata-se de infraestruturas como, 

aeroportos, estradas e pontes, energia elétrica, transferência de tecnologia, telecomunicações, 

entre outros, imprescindíveis ao relançamento da economia nacional. Adicionalmente, os 

empréstimos são canalizados para os setores produtivos como, por exemplo, agricultura e pesca e 

setores sociais como água e habitação.  

Associado à capacidade de barganha de Moçambique uma parte destas linhas de créditos é 

convertida em perdão de dívida. O dado mais importante e de forma recorrente levantado por 

Gracia (2016) é a possibilidade de a concessão de linhas de créditos estar associada à garantias do 

Estado através de recursos naturais. É possível que isso ocorra, mas esta tese não encontrou 

evidências, sobretudo por que não teve acesso aos termos de empréstimos. O que foi visível nos 

mapas da DNT é que até dezembro de 2015, Moçambique apenas havia reembolsado 3.1% do 

total da dívida. O Brasil e a China são os países da organização BRICS que menos reembolso 

recebe de Moçambique, com 0.0% e 1.6%, respectivamente e, a Rússia, com 19.4% o país que 

recebeu mais reembolso. Não obstante China ser o país que menos reembolso recebe a sua 
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participação nestas linhas de créditos é colossal, isto é, 74.6% do valor total e o Brasil, outro país 

que menos reembolso recebe de Moçambique está em segundo lugar com 9.9%. Se não existirem 

de fato garantias via recursos naturais e outros termos nefastos de concessão é procedente o 

argumento de que este padrão de comportamento irá reduzir a dependência externa de 

Moçambique. 

A tabela 2 do quarto capítulo mostra igualmente a tendência crescente das bolsas de 

estudos concedidos pelos países dos BRICS. Apesar de Ferraz (1979) afirmar que é ilusório 

pensar que o progresso depende necessariamente do ensino, Morreira (1979) apud Jaeger mostra 

que todos os povos que atingiram certo grau de desenvolvimento, tem por natureza uma 

inclinação pela educação. Neste sentido, a concessão de bolsas de estudos pelos países dos 

BRICS é uma das formas de criação de condições e capacidade de autonomia do Estado 

moçambicano. Dado que pessoas formadas tendem a ter capacidade de decidir de forma 

autônoma sobre as políticas públicas que permitem alcançar os seus objetivos de 

desenvolvimento e não serem ditadas as regras de desenvolvimento, como se de crianças se 

tratassem.  A persistência e tendência crescente ao longo do tempo é uma das características 

centrais das bolsas de estudo. Por exemplo, das 116 bolsas em 2007 aumentaram cerca de 5 vezes 

ao alcançarem 536 em 2015. Mais uma vez, China responde por 35.7% do total das bolsas de 

estudos concedidos a Moçambique pelos países dos BRICS entre 2007 a 2015. 

Relativamente ao padrão de comportamento do investimento direto dos BRICS a tese 

concluiu que replicava de forma diversificada entre os países, o modelo imperialista neoliberal. 

Os casos mais gritantes são referentes às empresas brasileiras e chinesas, conformo discutido no 

capítulo terceiro desta tese. Das 851 observações de intenções de investimentos dos BRICS, 

foram investidos US$ 10.5 bilhões entre 2003 a 2014. 

Assim, os padrões de comportamentos assumidos a partir dos investimentos dos BRICS 

são: i) a participação do capital financeiro doméstico nos empreendimentos dos BRICS está 

abaixo de 40%; ii) tendência a observância do o número 2 do artigo 29, da Lei n 3/93, de 24 de 

junho que preconiza a contratação de trabalhadores estrangeiros com qualificações de 

especialidades caso não sejam encontrados no mercado nacional ou se não forem em número 

insuficiente em relação às necessidades do investidor. Não é que a tese teve acesso ao cadastro 

individual dos trabalhados, mas o reduzido número de trabalhadores estrangeiros contratados, 

1.1% dos 169.852, ilustra essa observância; iii) os BRICS tendem a realizar menos JV nas ZEE e 
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ZFI nos quais os benefícios fiscais são maiores. Para além de menores JV não existem em 

Moçambique como indica Castel-Branco (2015) ligação produtivas entre as multinacionais e as 

empresas locais, ou por outras, o que se considera em Moçambique de conteúdo local. Ou por 

outras a possibilidade de as empresas estrangeiras usarem produtos das outras empresas e 

microempresas nacionais para a sua produção e serviços de logística; iv) os gráficos 12 e 13 no 

quarto capítulo desta tese, assim como, os vários gráficos apresentados no terceiro capítulo 

mostram relação linear entre as flutuações do IDE e do E. Este fato foi assumido nesta tese, como 

aquele que anula o efeito tecnológico nos investimentos, ou seja, se os investimentos fossem de 

alta intensidade tecnológica não haveria de se registrar sempre e em todos os países uma relação 

direta entre o volume do IDE e o E. Outra forma de análise da relação IDE e E é a partir das 

análises de Ernst (2005) e Castel-Branco (2015) apontam que os investimentos em novas áreas 

produtivas e os que demandam recursos minerais são mais propensos a demandar força de 

trabalho do que fusões e aquisições e aplicação de alta tecnologia; v) distribuição desiquilibrada 

do IDE dos BRICS pelo território nacional, sendo que a zona sul (Maputo, Gaza e Inhambane) a 

que concentra 74.4% do total das intenções de investimentos dos BRICS em Moçambique. Este 

fato é explicado em parte pelo fato de esta região ser o maior centro industrial e comercial de 

Moçambique e possuir as melhores infraestruturas do país. As restantes 7 províncias da zona 

centro e norte absorvem os restantes cerca de 30% do IDE. Refira-se que as sete províncias, 

detêm a maior extensão territorial do país (78.6) e concentram 77.2% da população nacional. Esta 

situação é considerada nesta tese como crítica, dado que os investimentos diretos estrangeiros 

devem ser os símbolos da presença do Estado em todo o território nacional. A presença das 

empresas em todo o território nacional tem várias vantagens, das quais interessa destacar a 

consecução da estratégia da soberania nacional e a oferta de emprego. Numa situação de pobreza 

que caracteriza Moçambique, não é possível o Estado se fazer presente através das suas 

instituições políticas e econômicas, mas isso pode ser feito através de IDE. 

Caso atípico foi notado na província de Inhambane que apesar de concentrar maior 

número de projetos (131) de intenções de investimentos do que os 110; 46; 28 e 26 das províncias 

de Gaza, Sofala, Nampula e Cabo Delgado, respectivamente, o volume de capital financeiro 

investimento é bem menor quando comparado com aquelas províncias. As intenções de 

investimentos nas províncias de Gaza e Nampula, por exemplo, são separadamente, duas vezes 

superiores que os US$ 491 milhões investidos na província de Inhambane, e; (vi) o turismo e 
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hotelaria, a indústria e os serviços são os principais setores de preferência do IDE dos BRICS em 

Moçambique, por concentrar 63.4% do total do IDE. 

Estes são os padrões de comportamentos geridos e assumidos por esta tese no que se 

refere ao investimento direto dos BRICS em Moçambique. Mas antes de apresentar as 

recomendações para estudos futuros nesta linha de economia política internacional é importante 

retomar alguns paradoxos dos resultados das análises quantitativas. De um modo geral os outputs 

da análise de linearidade através do diagrama de expressão e o coeficiente de correlação de 

Pearson são fortes, com tendência a muito forte para o caso do Brasil. Este resultado permitiu 

inferir a ilação de que a variabilidade do E é explicada pela variação do IDE. Com exceção do 

coeficiente de determinação (R2) do Brasil que foi considerado muito forte (93.5%), os dos 

demais países são moderados, sendo o da Índia fraco 44.4%. A estimação dos modelos de 

regressão através da equação y = a + bx, substituindo: E = b0 + b1*IDE, mostrou resultados 

positivos para todos os países, porém, insignificante para um aumento unitário no investimento. 

Para todos os países, um aumento unitário (US$ 1) de investimento provoca, para o caso do 

Brasil, um aumento de b1 = 0.000002632 de empregos. Deste modo a conclusão geral é de que 

embora o efeito do IDE sobre o E seja positivo, na prática sua contribuição é insignificante para 

um b0 do Brasil, por exemplo, de 63.809 que representa os empregos gerados sem o aumento 

unitário de dólares norte-americanos.  Este resultado permitiu chegar à conclusão de que os 

ganhos indiretos esperados pelo governo, no quesito emprego não estão sendo gerados. 

O teste da significância estatística dos modelos mostrou que para todos os países, o b0 ≠ 0 

e a partir do teste T – student e do p-value afirmou-se que o intercepto b0 é estatisticamente 

significativo. É a partir destes resultados que a tese chegou à conclusão de que para além de a 

variabilidade do IDE explicar a variação do E, existe igualmente, um modelo estatístico 

significativo. 

A estimação ou previsão da quantidade de emprego gerado como resultado de um 

aumento do investimento mostrou resultados diversificados, contraditórios, mas positivos. 

Contraditórios quando comparados com outros resultados da relação IDE e E. Por exemplo, o 

Brasil com um coeficiente de Pearson de 96.7% e R2 = 93.5% é o país que menos gerem 

empregos. A previsão com base em milhão de dólares norte-americanos permitiu constatar que 

Brasil gere apenas 3 empregos. Paradoxalmente, a Índia, com coeficiente de correlação de 

Pearson de 66.6% e R2 = 44.4, sua previsão foi igual a 12 empregos. A explicação assumida para 
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este caso foi a de que os fatores tecnológicos e tipo de mão-de-obra contratada em termos de 

qualificação ou não, entre outros fatores determinavam estes resultados. Assim, a classificação 

final destes países em termos de geração de empregos a partir dos resultados das previsões, 

coloca a Índia em primeiro lugar com 12 empregos; China com 11 em segundo e África do Sul e 

o Brasil com 11 e 3, respectivamente, em terceiro e quartos lugares. Paradoxalmente, se olha os 

dados de geração empregos a parir da previsão, mas sem considerar a contribuição do intercepto 

b1, isto é, o efeito unitário, a classificação dos países em função dos empregos altera. Desta vez, 

coloca a China em primeiro lugar com 378 empregos gerados; Índia em segundo com 147 

empregos e a África do Sul e o Brasil com 74 e 66 empregos, posicionam-se em terceiro e 

quartos lugares, respetivamente.  

Mas a classificação dos países a partir do IDE, do número dos projetos de investimentos e 

de empregos declarados pelo investidor que seriam gerados, as posições alteram. A RSA com 

cerca de 60% do total de investimentos, 80 mil empregos e 615 projetos coloca-se em primeiro 

lugar. A China com cerca de 20% do total de investimento, aproximadamente 70 mil empregos 

em 135 projetos se coloca em segundo lugar. A Índia e o Brasil disputam o terceiro lugar, dado 

que a supermaciça do Brasil em termos do capital investido que corresponde a 10% do total do 

IDE dos BRICS não é acompanhada pela geração de maior número de empregos. Todavia, o 

terceiro capítulo demonstrou a primazia brasileira por emprego de qualidade do que quantidade 

indiana, o que explica a menor demanda de força de trabalho. 

Outra dimensão de análise classificatória dos países do IDE dos BRICS em Moçambique 

foi verificar a média de capital financeiro que poderia ser dedicado a cada projeto se mantidas 

constantes os determinantes do volume do investimento. Os resultados mostram que o Brasil com 

cerca de US$ 50 milhões por projeto está em primeiro lugar. A China e a Índia com 

aproximadamente 20 e 10 milhões de dólares norte-americanos, respetivamente, ocupam o 

segundo e terceiros lugares. Paradoxalmente, a África do Sul que acumula cerca de 60% do total 

dos IDE dos BRICS em Moçambique dedica em média, US$ 10 milhões. 

Relativamente ao pagamento de impostos pelos países dos BRICS esta tese não teve 

acesso a dados. Todavia, a partir dos estudos anteriores, em particular as publicações anuais do 

Instituto de Estudos Sociais e Econômicos (IESE) foi possível perceber que os megaprojetos não 

pagam impostos. Castel-Branco (2013) chega mesmo a associar o défice do Orçamento Geral do 

Estado às isenções fiscais e para-fiscais que o Estado oferece aos megaprojetos e transnacionais, 
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em particular a Mozal, a Kenemare, a Sasol e a Vale de Moçambique. Apesar de estas empresas e 

tantos outros megaprojetos de gênero serem considerados os que não contribuem através de 

impostos para o Estado moçambicano, em nível da variável diversificação das exportações de 

Moçambique são considerados os maiores dinamizadores. Castel-Branco (2013) chega mesmo a 

afirmar que 70% das exportações moçambicanas são representam os produtos destas empresas, 

particularmente a Mozal e a Vale Moçambique. Nota que com exceção da Kenemare todas elas e 

tantas outras citadas no segundo capítulo desta tese são constituídas total ou parcialmente pelo 

capital proveniente dos países dos BRICS. Assim, a conclusão que se faz sobre a variável 

exportação é que o capital financeiro dos BRICS em Moçambique é o maior dinamizador das 

exportações nacionais. Graças à participação da RSA na Mozal, ao investimento do Brasil na 

Vale e à RSA na Sazol, Moçambique é exportador de alumínio, de carvão mineral e gás natural. 

Mas não é só, a Índia está igualmente envolvida na exploração de carvão, a China ainda que em 

alguns casos de forma ilegal, dinamizou as exportações da madeira e do pescado. As açucareiras 

moçambicanas, o ramo de cereais como feijões, bananas entre outros setores tende a aumentarem 

o volume das suas exportações devido à participação do capital financeiro dos BRICS. 

Antes de entrar nas recomendações para estudos futuros desta linha de análise é 

importante concluir como bem indicaram os capítulos primeiro e segundo que a ajuda externa e 

os investimentos diretos em Moçambique garantiram direitos de sobrevivência. Todavia, o 

reconhecimento anterior não pretende afirmar que existe ajuda no sentido restrito do termo, por 

que o que existe não é doação, assistência técnica e financeira, mas sim, a implantação dos 

interesses geoestratégicos, geopolíticos e geoeconômicos dos países que se afirmam doadores de 

modo a maximizar seus objetivos. Na verdade, o termo chave na definição Nogueira e Messari 

(2005) de cooperação é “interesses”, neste sentido, as palavras solidariedade, parceiros de 

desenvolvimento, ganha-ganha, entre outros, escondem o interesse dos Estados de ver elevados 

os seus interesses estratégicos, políticos e econômicos. É assim que os autores que defende a 

cessão da ajuda externa o fazem por terem verificado que quanto maior for o tempo da ajuda 

maior é o alargamento da dependência externa do país e aumento da miséria. O linguístico norte-

americano Noam (2004 e 2005) mostrou a relação direta entre ajuda externa e a violação dos 

diretos humanos e Acemoglu e Robinson (2013) a relação desta com a corrupção. Por outro lado, 

as análises de Knack (2003) sobre a relação entre a promoção da democratização e ajuda externa 

apesar de se socorrerem no trabalho da USAID na democratização de 115 nações entre 1980 e 
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1995, tal efeitos carece de um debate muito mais profundo. Ao entrar nesse debate a tese conclui 

que a democratização da maioria dos países africanos em particular, se limitou na instalação de 

um sistema de eleições rotineiras ou formais. Não se trata de uma democracia substantiva na qual 

se discutem as políticas públicas, mas sim, de mecanismos de acesso e manutenção exclusiva do 

poder político. É por isso que eclodem instabilidade política pós-eleitoral e outras formas de não 

aceitação das eleições que nunca foram transparentes. 

Sobre a contenda que opõem os apologistas da ajuda externa e os anti-ajuda externa, a 

tese conclui trata-se de um problema metodológico nas duas perspectivas de análise e avaliação 

de políticas públicas. Enquanto os monetaristas enganados pela sua defesa de que a pobreza está 

associada à escassez de recursos financeiros infere conclusões a partir de programas e projetos 

específicos, os autores da linha keynesiana coligem suas ilações a partir da análise do 

desempenho da ajuda externa sobre a vida social da população como um todo. Associando-se a 

esta última perspectiva de avaliação, a tese argumenta que o sucesso de políticas públicas deve 

ser igualmente analisado em função, também, da capacidade de sustentabilidade em longo prazo 

do produto de sucesso gerado. Não se deve considerar sucedida a ajuda externa que age, regra 

geral, sobre a pobreza, uma situação multidimensional e complexa, a partir de programas e 

projetos específicos.  

Assim e a partir do exposto acima, pode se concluir que independentemente da origem do 

capital financeiro se Moçambique não criar instituições próprias em função dos interesses e 

problemas internos com ambiente, capacidade e arranjo institucionais que obriguem esses 

capitais externos a observar os objetivos desenvolvimentistas de Moçambique, a pobreza jamais 

será vencida. Em troca da recepção de bilhões de dólares, Moçambique a larga a dependência 

externa e miséria. Dito de outra forma, Moçambique passa todo o tempo e num trajeto penoso e 

de humilhação a se mover ou para o ocidente ou para o oriente, mas o denominador comum nesse 

movimento é administração da miséria e obtenção de empréstimos. É daqui que surgiu a hipótese 

desta tese, sobre a necessidade de políticas nacionalistas, ou seja, aquelas que estão viradas para 

que a ajuda externa e os investimentos diretos permitam a criação de autonomia econômica de 

Moçambique. É preciso como afirma Castel-Branco (2010, 2013 e 2015) fazer com que as 

empresas estrangeiras, sobretudo os megaprojetos paguem imposto. É igualmente necessário o 

alargamento da base tributária nacional, isto é, coletar mais impostos aos cidadãos e 

empreendimentos econômicos. Isso não significa aumentar impostos, mas alargar o número de 
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pessoas singulares e coletivas que pagam impostos. Este é o terreno ocioso em Moçambique, 

dado quase 90% da população não tem título de propriedade dos seus muitos imóveis e por via 

disso o Estado não está, por exemplo, tributando as habitações. As únicas pessoas que têm título 

de propriedade de algum bem em Moçambique são os da elite política e econômica e o cidadão 

comum só tem a de viatura, caso tenha e é só aqui que ele paga impostos e taxas. Mas não basta o 

alargamento da base tributária é preciso que os impostos e taxas pagas sirvam, de fato, para os 

interesses nacionais e não para alimentar os barrões da endêmica corrupção da elite cujos 

julgamentos são seletivos. 

 

Recomendações para Estudos Futuros 

 

Apesar de a tese ter dado a sua contribuição científica (estimação da relação IDE e E) e 

social (geração de padrões de comportamentos) e acreditando que tais subsídios irão orientar, 

sobretudo os policymakers nas decisões políticas e econômicas do país, existe um 

reconhecimento sobre as limitações da mesma tese. E ainda, a importância e a necessidade desta 

tese não devem ser avaliadas apenas pela capacidade de dar respostas didáticas a muitas questões 

que levantou, mas sim, pela qualidade e ajustamento das perguntas à realidade nacional. 

Adicionalmente, o problema de pesquisa é estrutural e, por isso, não é conjuntural e, por essa 

razão, não se deve esperar que estes fossem resolvidos por via das análises e resultados desta tese 

que na verdade entrou num debate que vem sendo discutido por vários autores. Tal entrada visava 

duas coisas, participar no debate sobre a problemática ajuda externa e investimento direto e 

segundo, focalizar, de forma particular a contribuição dos BRICS através da ajuda e externa e de 

investimentos diretos na redução da dependência externa de Moçambique. 

É neste contexto de reconhecimento da estruturalidade do objeto de pesquisa que a 

pesquisa recomenda a continuação de estudos desta natureza. Assim, a tese recomenda quatro 

aspectos:  

a) que seja feita, através de uma abordagem qualitativa o teste da definição internacional 

de investimento direto estrangeiro no contexto moçambicano. Definição essa que engloba dois 

aspetos fundamentais, nomeadamente: interesses duráveis e controle de gestão da empresa. Neste 

sentido, o procedimento recomendável seria verificar a origem real dos investimentos diretos 

estrangeiros domiciliados em Moçambique. Dado que o segundo capítulo desta tese constatou 
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que os países com acordos fiscais com Moçambique e outras formas de benefícios ocupavam na 

lista dos 10 maiores investidores de Moçambique por ano, lugares de destaque. De acordo com 

KPMG (2004) para evitar dupla tributação em matérias de imposto sobre o rendimento e capital 

com 8 países, até dezembro de 2015, nomeadamente: Portugal, Itália, Maurícias, Emirados 

Árabes Unidos, Região Administrativa Especial de Macau, Índia, Botsuana e Vietnã. As 

Maurícias, por exemplo, se tornaram em maior investidor na Índia em 2014. Como um país do 

Terceiro Mundo ocupar um lugar destes na Índia. O que acontece na verdade é que muitos países 

para fazer investimento num dado país fazem JV com aqueles que têm acordos tributários com o 

país onde pretendem domiciliar o seu investimento. Neste sentido, o controle de gestão não está 

no país com o qual fez JV, mas no local de origem maioritário do capital financeiro. Assim, é 

preciso verificar se os países declarados como investidores em Moçambique são de fato da 

proveniência do capital? A resposta a esta pergunta irá permitir assumir as definições do que seja 

investimento direto estrangeiro no contexto de Moçambique, através da observância dos termos 

interesses duráveis e controle de gestão, ou melhor, das decisões que afetam a empresa. 

b) não obstante o estudo de Massingue e Muianga (2013) ter demonstrado que o grau de 

realização das intenções de investimentos é de cerca de 50% é preciso que se analise o trajeto do 

capital financeiro desde a intenção de investimento até à exportação dos produtos. Este exercício 

não visa verificar necessariamente o grau de realização dos projetos, nem verificar o grau de 

realização dos empregos gerados e muito menos analisar o nível de encadeamento doméstico 

produtivo, dado que Massingue e Muianga (2013) e Castel-Branco (2015) já fizeram, obter dados 

reais sobre o efeito dos BRICS sobre a diversificação das exportações nacionais. Aliás, o estudo 

de Castel-Branco (2015) sobre o encadeamento doméstico produtivo, levantou algumas hipóteses 

sintetizadas nesta tese no quarto e quarto capítulos, no entanto, recomendou, igualmente, que 

sejam feitos estudos aprofundados. A conclusão dele é de que o encadeamento entre empresas 

nacionais e estrangeiras é insignificante. Apesar de se reconhecer a existência de inúmeros e 

valiosos estudos a respeito das exportações em Moçambique, a real contribuição do capital 

financeiro dos BRICS na diversificação da pauta das exportações, esta tese não teve acesso e por 

isso recomenda que sejam feitas novas pesquisas. 

c) apesar de esta tese ter encontrado resultados semelhantes às de Gracia (2016) e Acioly, 

Lima e Ribeiro (2011) sobre a qualidade de mão-de-obra qualificada ficou em aberto para o caso 

da Índia. Dado que para estes autores, Índia e China tendem a contratar mão-de-obra não 
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qualificada do que Brasil e África do Sul. Mas ao analisar os setores de concentração do IDE 

indiano, constata-se que é na indústria a 50%. Sabe-se ainda que a Índia é atualmente o centro 

tecnológico. Este fato associado à ausência de evidências para associar a Índia à réplica do 

modelo imperialista neoliberal em Moçambique obriga análises mais profundas. Para, além disso, 

as flutuações do investimento direto indiano não são acompanhadas linearmente pela flutuação 

do emprego. Por vezes estas variáveis agem em relação inversa. Aliás, o coeficiente de correlação 

de Pearson da Índia de 66.6%, considerado moderado, ilustra permite inferir que existem outros 

fatores que determinam a variação do emprego, para além do investimento. O esforço dessa 

relação ilustrada pelo coeficiente (R2) de determinação de 44.4% permite concluir que o modelo 

não é estatisticamente significativo. Deste modo, a tese recomenda estudos mais aprofundamos 

neste sentido. O divisório entre os resultados desta tese e os estudos de Gracia (2016) e Acioly, 

Lima e Ribeiro (2011) é visível no que respeita à qualidade de mão-de-obra qualificada 

contratada pela RSA. Enquanto os autores acima citados defendem que ela é de alta qualificação, 

esta tese a partir de análises qualitativas e quantitativas observou o contrário. A concentração do 

IDE da RSA na hotelaria e turismo (34.3%) e na agricultura (11.0%) e a experiência que se tem 

sobre o tipo de mão-de-obra que dinamiza a economia sul-africana não permitiu aceitar que RSA 

esteja a contratar força de trabalho qualificada em Moçambique. Para além, disso, o seu 

coeficiente de correlação de Pearson de 75.7%, considerado moderado permite concluir que 

existem outros fatores que determinam a variação do emprego, para além do investimento. O 

esforço dessa relação ilustrada pelo coeficiente (R2) de determinação de 57.3% demonstra que o 

modelo não é estatisticamente significativo. Assim, é recomendável que sejam feitos estudos 

mais profundos sobre a qualidade de mão-de-obra demandada pelas empresas sul-africanas em 

Moçambique. Todavia, a conclusão desta tese é de que RSA contrata força de trabalho de menor 

qualificação.   

d) a conclusão de que para todos os países (admitem-se algumas exceções), a 

variabilidade do emprego é explicada pela variação do IDE e a de que existe um modelo 

estatístico significativo permite recomendar aos trabalhos futuros deste gênero que seja feita a 

avaliação dos pressupostos dos modelos de regressão aos investimentos dos BRICS. O 

procedimento metodológico recomendado por esta tese é verificar: 1. Se os termos de erro de 

todas as variáveis não considerados são nulos; 2. Se a distribuição dos termos de erro é normal, e; 

3. Verificar a homoscedasticidade (variância constante).  
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ANEXO A - Outputs do SPSS do Brasil 

 

 

Descritiva do IDE e Projetos de Investimento Direto brasileiro  

Statistics 

Investimento direto brasileiro em USD 

N 
Valid 20 

Missing 0 

Mean 46483253.0000 

Median 1031507.5000 

Mode 200000.00a 

Std. Deviation 
173259482.434

30 

Range 773774061.00 

Minimum 191950.00 

Maximum 773966011.00 

Sum 929665060.00 

a. Multiple modes exist. The smallest 

value is shown 

 

Análise de Correlação entre Investimento Direto e Emprego 

Correlations 

 Investimento 

direto 

estrangeiro em 

USD 

Empregos 

Nacionais 

Invesvestimento direto 

estrangeiro em USD 

Pearson Correlation 1 .967** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 20 20 

Empregos Nacionais 

Pearson Correlation .967** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 20 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Ajustamento do Modelo 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .967a .935 .932 123.34309 1.886 

a. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

b. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

 

 

Análise de Variância do Modelo (ANOVA) 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3951091.242 1 3951091.242 259.709 .000b 

Residual 273843.308 18 15213.517   

Total 4224934.550 19    

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

b. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

 

 

Estimação dos Coeficientes do Modelo 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 63.806 28.606  2.231 .039 

Investimento direto 

estrangeiro em USD 
2.632E-006 .000 .967 16.115 .000 

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 
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ANEXO B - Outputs do SPSS da Índia 

 

 

Estatística Descritiva do Investimento Direto da Índia 

Statistics 

 Investimento 

direto em USD 

Empregos 

Nacionais 

N 
Valid 78 78 

Missing 0 0 

Mean 7266534.8332 222.3462 

Median 1560530.0000 60.0000 

Mode 500000.00 10.00a 

Std. Deviation 
27144753.5898

3 
491.75461 

Range 224241000.00 2324.00 

Minimum 85000.00 3.00 

Maximum 224326000.00 2327.00 

Sum 566789716.99 17343.00 

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown 

 

 

Análise de Correlação entre Investimento Direto e Emprego 

Correlations 

 Invesvestimento 

direto 

estrangeiro em 

USD 

Empregos 

Nacionais 

Invesvestimento direto 

estrangeiro em USD 

Pearson Correlation 1 .666** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 78 78 

Empregos Nacionais 

Pearson Correlation .666** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 78 78 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

 



384 

 

Ajustamento do Modelo 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .666a .444 .436 369.15834 1.843 

a. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

b. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

 

Avaliação da Variância do Modelo 

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 8263221.031 1 8263221.031 60.635 .000b 

Residual 10357118.623 76 136277.877   

Total 18620339.654 77    

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

b. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

 

 

Estimação dos Coeficientes do Modelo 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 134.652 43.290  3.110 .003 

Investimento direto 

estrangeiro em USD 
1.207E-005 .000 .666 7.787 .000 

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 
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ANEXO C - Outputs do SPSS da China 

 

 

Investimento Direto Estrangeiro da China 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

       

Investimento direto 

estrangeiro em USD 
135 50000.00 500000000.00 1916634754.00 14197294.4741 

52889332.2955

5 

Empregos Nacionais 135 15.00 8125.00 70219.00 520.1407 797.41561 

Valid N (listwise) 135 
     

 

 

 

Análise de Correlação entre Investimento Direto e Emprego 

Correlations 

 Investimento 

direto 

estrangeiro em 

USD 

Emprego 

Estrangeiros 

Investimento direto 

estrangeiro em USD 

Pearson Correlation 1 .864** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 135 31 

Emprego Estrangeiros 

Pearson Correlation .864** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 31 31 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Ajustamento do Modelo 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .717a .514 .510 558.26778 1.264 

a. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

b. Dependent Variable: Empregos Nacionais 
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Avaliação da Variância do Modelo  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 43755634.355 1 43755634.355 140.394 .000b 

Residual 41451167.971 133 311662.917   

Total 85206802.326 134    

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

b. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

 

Estimação dos Coeficientes do Modelo 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 366.749 49.762  7.370 .000 

Investimento direto 

estrangeiro em USD 
1.080E-005 .000 .717 11.849 .000 

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 
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ANEXO D - Outputs do SPSS da África do Sul 

 

 

Investimento Direto Estrangeiro da África do Sul 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Sum Mean Std. Deviation 

Investimento direto 

estrangeiro em USD 
615 4800.00 450000000.00 

3948566341.9

7 
6420433.0764 

29464682.890

42 

Empregos Nacionais 615 .00 4500.00 80355.00 130.6585 416.05382 

Valid N (listwise) 615 
     

 

 

 

Análise de Correlação entre Investimento Direto e Emprego 

Correlations 

 Investimento 

direto 

estrangeiro 

em USD 

Empregos 

Nacionais 

Investimento direto 

estrangeiro em USD 

Pearson Correlation 1 .757** 

Sig. (2-tailed) 
 

.000 

N 615 615 

Empregos Nacionais 

Pearson Correlation .757** 1 

Sig. (2-tailed) .000 
 

N 615 615 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

 

 

Ajustamento do Modelo 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 .757a .573 .572 272.23061 1.571 

a. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

b. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

 

 

 



388 

 

Avaliação da Variância do Modelo  

ANOVAa 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 60854753.044 1 60854753.044 821.146 .000b 

Residual 45429125.249 613 74109.503   

Total 106283878.293 614    

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

b. Predictors: (Constant), Investimento direto estrangeiro em USD 

 

 

 

Estimação dos Coeficientes do Modelo  

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 62.058 11.235  5.523 .000 

Investimento direto 

estrangeiro em USD 
1.068E-005 .000 .757 28.656 .000 

a. Dependent Variable: Empregos Nacionais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


