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Liz Whitehouse, especialista em comércio exterior: cresce o consumo da classe 
média negra da África do Sul  
 
As empresas brasileiras que atuam na área de obras de infra-estrutura desperdiçaram 
recentemente a chance de disputar parte dos US$ 3,4 bilhões que estão sendo investidos pela 
África do Sul para a realização da Copa do Mundo de futebol em 2010. A avaliação é de Liz 
Whitehouse, especialista em comércio exterior, que está no Brasil a convite da Agência de 
Promoção de Exportações (Apex) para falar aos empresários brasileiros sobre o mercado 
potencial que o país africano representa para as exportações e investimentos brasileiros.   
 
Liz lamenta também, em entrevista ao Valor, que o Brasil tenha perdido para a China , há 
poucos anos, a oportunidade de fornecer têxteis, vestuário e calçados aos sul-africanos. A 
África do Sul é, atualmente, o país com maior Produto Interno Bruto (PIB) no continente 
africano e e vem expandindo os limites de consumo da classe média negra, a chamada "black 
diamonds" (diamantes negros).   
 
A China tem forte presença em diversos países africanos e a África do Sul não é exceção. Mas, 
na avaliação de Liz, os asiáticos, com seus preços irresistíveis e qualidade duvidosa, não são 
páreo para o design e o bom padrão de bens de consumo que o Brasil pode vender à classe 
média negra sul-africana. A expectativa de consumo desse grupo é de até US$ 25 bilhões por 
ano. São 2,6 milhões de pessoas num universo de 23 milhões de adultos no país. Outro foco 
para os exportadores brasileiros é o consumo de Gauteng, a a província mais rica da África do 
Sul, onde fica Johannesburgo.   
 
"O Brasil tem marcas muito fortes e as pessoas identificam criatividade, design e qualidade 
nos seus produtos, principalmente nos segmentos de moda, jóias e pedras. Os 'black 
diamonds' são ávidos por marcas e produtos que se diferenciem das importações baratas da 
China", explica a especialista sul-africana.   
 
Liz ressalta diversos pontos que aproximam Brasil e África do Sul. Ambos os países têm 
populações de perfil similar, aproveitam seus recursos naturais e são nações emergentes. "A 
hora é agora para marcar presença num mercado que é o centro de distribuição de todo o Sul 
da África", diz Liz. Na avaliação da Apex, os itens brasileiros com maiores chances de sucesso 
na África do Sul são projetos de tecnologia, jóias, bijuterias, calçados, material de construção, 
franquias, equipamentos médico-odontológicos, plásticos e utilidades domésticas em aço inox.   
 
De acordo com o governo sul-africano, existe a expectativa de investimentos de 
aproximadamente US$ 57 bilhões nos próximos três a cinco anos. O destino desses recursos é 
um ambicioso programa de infra-estrutura voltado para o desenvolvimento dos setores de 
transporte, energia e serviço sociais (habitação, saúde, distribuição de água e saneamento).   
 



Um grande impulso na integração econômica dos dois países poderá ser dado com a derrubada 
de barreiras tarifárias entre Mercosul e União Aduaneira da África Austral (Sacu), integrada por 
África do Sul, Namíbia, Lesoto, Suazilândia e Botsuana. O governo brasileiro está otimista com 
a possibilidade de os chefes de Estado assinarem um acordo de livre comércio no fim de junho, 
durante a cúpula do Mercosul, que será realizada na Argentina. Em outubro de 2007, em 
Pretória, foram trocados os pacotes de ofertas dos dois blocos e uma reunião técnica está 
marcada para Buenos Aires, no dia 28 de março.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 fev. 2008, Especial, p. A18 


