
África sai da estagnação e abre leque de oportunidades 
 
Depois de anos de estagnação, a África está finalmente vivenciando um crescimento 
econômico. Há, então, oportunidades na África que não estão sendo reconhecidas pela 
comunidade empresarial fora do continente?  
 
O Produto Interno Bruto (PIB) da África foi de cerca US$ 710 bilhões em 2004, de acordo com 
dados do Fundo Monetário Internacional (FMI) e superou US$ 1 trilhão em 2007. Grande parte 
deste montante está concentrado em dois países: África do Sul (36%) e Nigéria (16%). Em 
outubro do ano passado, o FMI sugeriu que em um relatório que a África Subsaariana cresceria 
6,8% em 2008 comparado a um crescimento mundial de 4,1%.  
 
"Algo está acontecendo na África", disse Geoff Cutmora, âncora europeu da CNBC. "Você está 
tomando parte desta energia?"  
 
"O ambiente macroeconômico está muito propício para investimentos", segundo Imoni 
Akpofure, gerente regional do International Finance Corporation (IFC), braço financeiro para a 
iniciativa privada do Banco Mundial.  
 
"Os custos para fazer negócios estão caindo, o cenário político tem melhorado muito. A 
governança ainda é um problema, mas também está melhorando", disse.  
 
Petróleo, gás e minérios estão indo bem, assim como o mercado imobiliário e as bolsas de 
valores. Mas quais são os investimentos que podem ser feitos na África?  
 
Simon Harford, líder da Actis para a África Ocidental, acredita que os investidores devem 
pensar no futuro e saber observar para que direção o continente está evoluindo, atuar 
ativamente para que as coisas aconteçam e ter uma posição clara com relação ao continente 
africano.  
 
"Como é possível não ter uma opinião sobre uma economia que está se aproximando de um 
bilhão de pessoas, possui uma enorme reserva de recursos e apresentou diversos avanços 
econômicos no que diz respeito à sua infra-estrutura?", defendeu. "Não olhe para o passado - 
a África de hoje e do futuro é muito distinta da África do que antigamente."  
 
O que tem acontecido na África é fruto da atuação do setor privado. E o que ainda está por 
fazer, precisa ser feito pelo setor privado, informou Harford. As companhias multinacionais 
desempenham uma importante ajuda aos negócios ao ajudar o governo a entender qual é o 
seu papel.  
 
"Quanto mais os negócios se desenvolvem, menores são as chances do governo se envolver - 
nós temos evidências claras disso", afirmou Harford. "Isso leva a menos corrupção e 
interferência, deixando o governo voltar sua atenção para a economia que tem como foco as 
necessidades básicas."  
 
A África permanece, em muitos aspectos, oferecendo poucas possibilidades de investimento. 
Daí o fato de muitos investidores preferirem adotar uma política de cautela. Joseph 
Eichenberger, vice-presidente do Banco de Desenvolvimento Africano, acredita que a 
diversificação da economia africana apresenta boas oportunidades e que aqueles decidirem 
investir agora, colherão ganhos substanciais.  
 
"Nunca na história econômica um país conseguiu crescer de forma auto-sustentável com base 
na política estrangeira", defendeu Eichenberger. "Esse é o principal motivo pelo qual você 
deveria estar lá."  
 
Eichenberger lembrou que há 250 anos, o economista Adam Smith estava certo quando ele 
afirmou que "progresso não requer muito além de paz, impostos não-abusivos e um sistema 
judiciário aceitável".  



Hoje o continente africano vive um progresso favorável justamente porque os governos estão 
tendo uma participação nunca vista antes.  
 
Durante uma sessão plenária, os parlamentares foram perguntados se o mundo ocidental 
havia perdido o barco da história na África, uma vez que atualmente a participação da China lá 
é enorme. Os chineses estão rapidamente incrementando as suas atividades no continente 
africano por uma razão principal: o acesso aos recursos. Entretanto, eles estão operando em 
uma proporção relativamente limitada.  
 
"Ainda há muito nessa história por vir, notadamente saber se o acordo inicial que eles 
firmaram - talvez um caso típico daqueles onde afirma-se que ‘nós vamos explorar os seus 
recursos e em contrapartida lhes entregaremos uma ferrovia ou algo do tipo’ - será 
materializado", disse Harford.  
 
Akpofure compartilha da opinião de Harford e reafirmou que muitos países africanos precisam 
diversificar os seus negócios. Todavia, a maior preocupação, segundo ele, é no sentido de não 
permitir uma repentina colonização por parte da China. Os chineses estão particularmente 
envolvidos em áreas onde a governança não é tão satisfatória quanto poderia ser. O Sudão, 
por exemplo, prefere fazer negócios com a China, que faz menos perguntas do que uma 
multinacional.  
 
Akpofure acrescentou que alguns países têm depositado as suas esperanças na China, mas há 
também muitos outros que usarão a China somente quando isso fizer sentido e terão controle 
sobre quem deve entrar para investir.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2008, Primeiro Caderno, p. A11. 


