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Guerras, fome, miséria, corrupção e natureza selvagem. Estas palavras certamente se aplicam 
à África, assim como malandragem, jeitinho, desigualdade e favelas descrevem um pouco do 
Brasil. Somos, porém, muito mais do que isso. Ao mesmo tempo que o Brasil é também uma 
das 10 maiores economias do mundo, a África é também um continente de enormes 
oportundades, talvez a última fronteira do capitalismo global. 

Ainda que a visão do brasileiro médio, mesmo aquele com um grau razoável de estudo, 
perceba a África como uma grande massa de terra quase homogênea e desconhecida, o 
continente, X vezes maior do que o Brasil, com uma população de mais de 800 milhões de 
pessoas e 53 países, é extremamente diversificado, com países realmente miseráveis e países 
extremamente ricos, países em guerra e corruptos e países extremamente seguros e ordeiros. 
Países que, mais do que isso, já são o destino de 8,5 bilhões de dólares de exportações 
brasileiras (os Estados Unidos, nosso maior parceiro comercial, recebem pouco mais do que 25 
bilhões de dólares). 

Além de nossa velha conhecida Angola, com sua economia que cresce mais de 20% ao ano, há 
ainda países que apresentam oportunidades totalmente diferentes, como a pequena Guiné 
Equatorial, onde também se fala português e o PIB per capita é de 35 mil dólares ao ano, o 2º. 
maior do mundo – o do Brasil sequer chega aos 10 mil dólares ao ano – e que são um 
interessante mercado potencial para produtos de alto padrão, por exemplo. 

Há um aspecto muito importante a se considerar quando se pensa na África: tudo ainda é novo 
e está sendo construído. Quase todos os países tornaram-se independentes há menos do que 
50 anos e grande parte deles serviu de palco para as disputas e embates da Guerra Fria, ou 
seja, a maior parte do continente está realmente livre a menos do que 20 anos, praticamente 
o tempo que passamos de Collor até agora(!). 

Considerando este detalhe, pode-se dizer que muito já foi feito por lá e há iniciativas 
extremamente interessantes, como as diversas zonas de livre comércio e mesmo grupos de 
países que já utilizavam uma moeda comum (na verdade duas) muito antes da adoção do Euro 
na Europa. Há até mesmo bancos centrais regionais e uma organização que promove a 
utilização de um sistema jurídico comum para diversos países, quase 20, nos quais as leis 
comerciais – societárias, contratuais, títulos de crédito, meios de pagamente, arbitragem e etc 
– são então as mesmas, o que facilita o estabelecimento das atividades econômicas e dá maior 
segurança aos negócios na região. 

Quando viajo pela África umas das perguntas que mais escuto da elite local, rica e bem 
educada, é: “onde estão os brasileiros?”. Eles sabem, talvez mais do que nós mesmos, que o 
Brasil é um grande player no cenário internacional; sabem que empresas do mundo todo estão 
reforçando suas posições na África e não entendem porque não estamos fazendo o mesmo. 

Em minha primeira viagem, por exemplo, estive no Camaões, no Congo e no Kenya, entre 
outros países, estudando e abrindo o mercado para duas empresas brasileiras, uma gigante 
dos cosméticos e uma empresa média de alimentos, e pude notar algo que me motivou muito 
a investir no mercado africano: além da ótima impressão inicial que eles têm do Brasil 
(obrigado Seleção!) há também um vácuo de mercado entre os produtos europeus e 
americanos, caros e pouco acessíveis, e os produtos chineses e indianos, que sofrem grande 
preconceito como produtos de baixa qualidade. Um vácuo interessante especialmente nos 
diversos países nos quais a classe média vem se expandindo rapidamente. 

 



Enfim, talvez o maior obstáculo para as empresas brasileiras na África seja a falta de 
conhecimento, não só das diversas oportunidades mas também das particularidades dos 
mercados e culturas locais. Lula já percebeu isso e visitou quase 20 países nestes seus anos da 
mandato. Resta ao empresário brasileiro, não só o grande mas também o médio e mesmo o 
pequeno, buscar os parceiros certos e olhar com mais atenção para nossos vizinhos da 
“fronteira leste”. 
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