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O objetivo é ampliar o mercado para as micro e pequenas empresas brasileiras 

Fortaleza - Com o objetivo de consolidar e ampliar a atuação do Sebrae no Continente Africano 
foi assinada, durante o IV Encontro de Empresários para a Cooperação Econômica e Comercial 
entre a China e os Países de Língua Portuguesa, que aconteceu na última semana, em Cabo 
Verde, uma carta de Intenções entre as Câmaras de Comércio de Sotavento e de Barlavento, a 
Agência Caboverdiana de Promoção de Investimentos e o Sebrae Nacional, na ocasião 
representado pelo diretor técnico do Sebrae no Ceará e vice-presidente da Associação dos 
Sebrae Estaduais, Alci Porto Gurgel Junior. 

A Carta de Intenções terá, como desdobramento, a assinatura de termo de Cooperação que 
tratará de questões relacionadas ao estreitamento das ações de promoção comercial, 
transferência de conhecimentos e tecnologias, articulações de políticas publicas e acordos 
comerciais, que propiciem o estabelecimento definitivo da integração sócio econômica entre a 
América do Sul, em particular o Brasil, com o Continente Africano. 

Hoje, além de confecções, os países africanos de língua portuguesa estão importando do Ceará 
tijolos e telhas, móveis de aço, material escolar e de escritório, medicamentos, artesanato, 
móveis estofados, alimentos, bebidas, portas e janelas, café torrado e moído, achocolatados e 
forros de PVC. Os negócios realizados são resultado direto do trabalho de prospecção de 
oportunidades de negócios para as micro e pequenas empresas cearenses, junto aos países 
africanos, que vem sendo realizado pelo Sebrae/CE desde o primeiro semestre de 2002, em 
parceria com o Governo do Estado, Federação das Indústrias do Estado e Comissão de 
Comércio Exterior do Ceará (CCE). 

A primeira parceria nesse trabalho de abertura de novos mercados para as micro e pequenas 
empresas cearenses aconteceu com a interação comercial Ceará/Cabo Verde. Ficou constatado 
que seria mais barato e viável, economicamente, para os empresários caboverdianos, comprar 
produtos no Ceará do que continuar importando tudo de Portugal. Cabo Verde revelou-se um 
mercado importante porque praticamente tudo o que este pequeno país africano formado por 
pequenas ilhas e localizado no Norte da África consome, é importado, o que significa algo em 
torno de 400 milhões de dólares.  

Agora, a idéia é ampliar as perspectivas e levar os produtos cearenses aos demais países 
africanos de língua portuguesa. 
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