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Continente pode ser
um grande mercado,
diz José Augusto de
Castro, da AEB F4

Especial
Brasil-África

RUY BARON/VALOR

Seminário “As Relações Brasil com a África, a Nova Fronteira do Desenvolvimento Global”: indústrias de bens de consumo, infraestrutura e serviços podem encontrar possibilidades de negócio em energia, saneamento e telecomunicações

Terra de oportunidades
Carência histórica
de bens e serviços
atrai investimentos
estrangeiros que
triplicaram em
dez anos; em
2012 somaram
US$ 46 bilhões.
Por Eduardo Belo,
para o Valor,
de Brasília

A

combinação de indicadores econômicos positivos e uma carência
histórica de bens e serviços está transformando a economia africana. O continente ensaia passar de um território de
pobreza e desolação para a terra
das oportunidades das próximas
décadas. As projeções estão assentadas em uma conjunção de
fatores que, finalmente, conspiram para o bem da região. O investimento estrangeiro direto
(IED), que em 2002 era de US$ 15
bilhões, multiplicou-se por três e
alcançou US$ 46 bilhões em
2012. A evolução do Produto Interno Bruto (PIB) encontra-se na
casa de 5% a 6% ao ano, números
que devem persistir por pelo
menos mais uma década, conforme projeções do Banco Mundial e do Fundo Monetário Internacional (FMI). De acordo com o
FMI, entre as dez economias de
maior crescimento na próxima
década, sete serão africanas.
Com recursos naturais abundantes e melhoria da renda causada pela evolução dos preços das
commodities nos últimos anos, a
África corre agora atrás de investimentos que assegurem o desenvolvimento sustentável em um
grupo de países em que quase tudo está por fazer. Só em infraestrutura até 2027 serão necessários US$ 310 bilhões, apenas nos
14 países da Comunidade para o
Desenvolvimento da África Austral (SADC, na sigla em inglês).
Sem falar nas 40 outras nações,

tão ou mais carentes de recursos.
Carências que ao mesmo tempo são um manancial de oportunidades. Segundo Rubens Gama,
diretor de promoção comercial e
investimentos do Itamaraty, apenas 39% da população africana
dispõem de energia elétrica, só
63% têm acesso a água potável e
45% à telefonia móvel (em comparação à média mundial de
70%). Além da necessidade de
construir rodovias; entre as existentes, 19% são pavimentadas.
Só os investimentos em energia
na área da SADC previstos para os
próximos anos somam 73 projetos
entre geração e distribuição, num
total de US$ 143 bilhões até 2017,
segundo dados apresentados pela
diretora do Ministério dos Transportes de Moçambique, Odete Semiao, no seminário “As Relações
Brasil com a África, a Nova Fronteira do Desenvolvimento Global”,
promovido terça-feira pelo Valor
na Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília.
A recuperação da infraestrutura
de transportes e a construção de
novos portos, rodovias e ferrovias
requerem mais US$ 100 bilhões no
mesmo período. Outros US$ 50 bilhões teriam de ser investidos em
TICs (tecnologias da informação e
das comunicações) e mais US$ 16
bilhões na preservação de recursos
hídricos. Sem falar nos investimentos em áreas como o turismo,
que começa a ganhar ares cada vez
mais profissionais no continente.
O crescimento da população
africana e o aumento da renda

dos países da região são outros fatores que ajudam a impulsionar a
demanda dos próximos anos.
Com pouco mais de 1 bilhão de
habitantes, a África tem hoje 16%
dos habitantes do planeta, mas
deve alcançar 23% em 2050, segundo projeções da Organização
das Nações Unidas (ONU).
O Brasil é um dos mais fortes
candidatos a ajudar a suprir essas
carências, disse o ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota. Ele citou a presença do governo
e de empresas brasileiras no continente africano e os laços culturais e
históricos para justificar a opinião.
O Brasil é a nação fora da África
com maior número de embaixadas no continente (37; ao passo
que 34 países do continente têm
embaixador em Brasília).
As relações com a África são cada vez mais intensas e cresce a participação privada. O ex-presidente
Luis Inácio Lula da Silva realizou
em oito anos de governo 28 visitas
ao continente. A presidente Dilma
Rousseff, só este ano, já foi duas vezes e volta ao continente africano
neste sábado, quando participa,
em Adis Abeba, capital da Etiópia,
das comemorações dos 50 anos da
União Africana, órgão multilateral
que reúne as nações do continente
e visa a promoção da democracia,
dos direitos humanos e do desenvolvimento econômico. Além
disso, empresas como as construtoras Queiroz Galvão, Odebrecht,
OAS, Camargo Corrêa, além de
Petrobras e Vale, entre outras, já
atuam no continente.

A corrente de comércio entre o
país e nações africanas evoluiu
de US$ 5 bilhões em 2002 para R$
26,5 bilhões em 2012. “Há espaço
para crescer”, afirmou Patriota.
“A África representa apenas 5%
das exportações brasileiras.” Segundo ele, o Brasil estaria apto a
oferecer às nações africanas produtos e serviços de infraestrutura, agropecuária, exploração mineral, produção de bens de consumo e indústria de base, além
de cooperar com programas sociais, como segurança alimentar
e redução da pobreza.
O presidente da CNI, Robson
Andrade, lembrou que a África foi
“a plataforma de internacionalização” de muitas empresas brasileiras. Ele defendeu “a consolidação”
da parceria entre o país e o continente como forma de o Brasil assegurar uma participação importante no futuro da economia africana.
Patriota citou ainda a estratégia
brasileira de perdoar as dívidas
dos países africanos com o Brasil
de forma a permitir que eles aumentem seu poder de investimento no plano internacional, além
de estreitar os laços de amizade e
comerciais com o Brasil. Ele citou
o perdão, já concedido e aprovado pelo Senado, a países como
Gabão e Senegal, entre outros, e
as negociações para fazer o mesmo com os débitos de Guiné Bissau, Costa do Marfim e Zâmbia.
A iniciativa do Brasil de estreitar as relações Sul-Sul, incluindo
África — e também a América Latina — está fazendo com que o

Atlântico deixe de ser um oceano
para se tornar um pequeno rio
que integra as economias, brincou o embaixador da Argélia,
Djamel-Eddine
Omar
Bennaoum. “A África é o futuro dos
negócios”, declarou. “É o continente do desenvolvimento no futuro, assim como a China é hoje.”
Um dos desafios do continente é
atrair capital privado, disse o Ministro dos Transportes de Moçambique, Paulo Zucula. Ele lembrou o
“paradoxo do ovo e da galinha” ao
afirmar que muitos investimentos
deixam de ser feitos na África porque não existe demanda. Assim,
áreas passíveis de extração mineral
deixam de ser exploradas por não
haver ferrovias para escoar a produção, por exemplo. Zucula questionou se a oferta do serviço não
seria suficiente para estimular a
demanda: o investimento em infraestrutura prévio como fomentador das atividades produtivas. O
ministro moçambicano defendeu
a participação privada nos investimentos, pelo modelo de parcerias
público-privadas (PPPs).
Zucula apontou os principais
atrativos para os investimentos na
África: o continente dispõe de 20%
do território do planeta e 60% das
terras aráveis, 12% das reservas de
petróleo, 40% das de ouro e PIB de
US$ 1,63 trilhão. A inflação média
do continente está em queda, passando de 15% ao ano em 2000 para
8% em 2011. A expectativa do FMI é
que chegue a 7% este ano. A dívida
externa recuou de 66% do PIB em
2000 para 22,2% em 2012.

Negócios evoluem associados à cooperação técnica e social
Jacilio Saraiva
Para o Valor, de Brasília
Uma nova África, que mistura
pacificação política em boa parte dos países com aumento do
crescimento econômico, pode
atrair mais investimentos brasileiros. Entretanto, segundo os
palestrantes do seminário “As
Relações do Brasil com a África,
a Nova Fronteira do Capitalismo Global”, realizado pelo Valor, para mais negócios saírem
do papel é preciso oferecer informação de qualidade para os
empresários sobre as necessidades do mercado-alvo e promover projetos associados à cooperação técnica e social. Embaixadores e representantes de

14 países africanos compareceram ao evento.
“Não basta apenas vender um
trator na África, mas dar assistência para manejos rurais e treinamento de pessoal”, diz Rubens Gama, diretor de promoção comercial e investimentos do Ministério
das Relações Exteriores (MRE). Ele
avalia que há oportunidades comerciais para o Brasil no continente em quase todos os setores. A
economia africana cresceu 5,7%
entre 2000 e 2008 e deve aumentar
de 5% a 6% até 2017”, diz.
Indústrias de bens de consumo, infraestrutura e serviços podem encontrar possibilidades
de negócio em áreas como geração de energia, saneamento e telecomunicações.

“Os recursos hídricos ainda
são subutilizados”, diz Gama.
Enquanto a média mundial de
capacidade de armazenamento
de água per capita é de mil m3,
na África essa taxa cai para 200
m3 por pessoa. Um estudo da
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral
(SADC), que inclui 15 países,
identificou 34 projetos de infraestrutura hídrica a serem implementados até 2021, com investimentos de US$ 16 bilhões.
Para José Rubens de la Rosa,
diretor-geral da fabricante de
ônibus Marcopolo, há potencial
de sobra para dinamizar contratos além mar. A empresa tem 25
fábricas no Brasil e 13 plantas
em outros países — sendo uma

na África do Sul e outra no Egito,
em operação a partir de 2000 e
2008, respectivamente. “Temos
800 funcionários no continente,
com uma produção de 500 unidades ao ano. Poderíamos chegar a quatro mil”, diz. “Para isso, os governos africanos precisam tomar decisões importantes, com mais recursos para o
transporte público.” Nos próximos 15 anos, segundo a SADC,
a África deve investir US$ 100
bilhões em mobilidade.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio,
Fernando Pimentel, diz que o
Brasil também pode ajudar o
continente africano a desenvolver cadeias produtivas globais.
“Nenhum país tem uma cadeia

completa de um produto e não
basta apenas ter infraestrutura
física para crescer”, diz. “É necessário investir na capacitação dos
recursos humanos”.
O Serviço de Aprendizagem
Industrial (Senai) mantém centros de formação profissional em
países como Angola, Cabo Verde
e Guiné Bissau. O ministro também diz que é possível exportar
para o continente tecnologias sociais de combate ao desemprego
e de geração de renda.
O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva encerrou o seminário e
citou o exemplo de instituições
criadas nos últimos anos, como o
Banco Africano de Desenvolvimento. O Programa para o Desenvolvimento de Infraestruturas na

África (Pida) prevê investimentos
de US$ 68 bilhões até 2020. “Precisamos aumentar nosso comércio com os africanos, mas lembrando que a participação do Brasil deve respeitar as necessidades
e diferenças de cada país”, diz.
De acordo com Lula, o continente passa por uma “renascença”, com o aumento de diálogo
entre os governos. Ele lembrou
que o Brasil tem 37 embaixadas
na África e o país abriga 34 representações diplomáticas da região. Em junho, o Instituto Lula, a
União Africana e a Organização
das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) organizam em Adis Abeba, na Etiópia, um seminário sobre o combate à fome na África.

