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Os crescentes investimentos em projetos para biocombustíveis nos países africanos ampliam 
as oportunidades de negócios em máquinas e implementos agrícolas nos próximos anos. As 
pesquisas em energias alternativas estão concentradas principalmente nos países que não 
produzem petróleo, onde ganharam importância diante da necessidade de alternativas para 
diversificação da economia. O maior volume dos estudos está concentrado no Oeste africano, 
que possui boa renda per capita e o clima é similar ao brasileiro, fazendo a cana-de-açúcar e o 
óleo de palma garantirem lugar de destaque.  
 
No total, são 29 projetos de biocombustíveis e biomassa em andamento em 10 países, 
conforme levantamento realizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e 
Investimentos (Apex-Brasil). Para o Brasil, a janela surge no momento em que se busca a 
consolidação do etanol como commodity internacional. Para galgar esse patamar, um dos 
requisitos apontados por especialistas é a difusão da tecnologia e produção para outros países. 
Dessa maneira, o Brasil se consolidaria como referência mundial em fornecimento de 
equipamentos para o etanol de cana.  
 
Rodrigo Azeredo, do Ministério de Relações Exteriores (MRE), explicou que linhas de 
financiamento para exportações estão em estudo para viabilizar negócios com outros países. 
"Já temos um modelo bem sucedido com Gana e queremos aplicá-lo em outros países". 
Conforme disse, esse modelo utiliza o petróleo do país como garantia para formalizar 
finaneciamentos dos produtos brasileiros com prazo de pagamento superior a dois anos.  
 
A busca por energias alternativas na África passou a ganhar espaço em 2006, quando foi 
criada a Associação Pan-Africana dos Países Não-Produtores de Petróleo (APNPP) ou "OPEP 
Verde". Atualmente a associação conta com 15 países membros.  
 
O embaixador do Senegal no Brasil, Fode Seck, destacou a importância de fortalecer o fluxo 
entre ambos. Porém, reclamou do desinteresse dos empresários brasileiros pelos países que 
não possuem o português como idioma. "A tecnologia brasileira é mais adequada à África. No 
entanto, não vemos muitos (empresários brasileiros) interessados". Segundo informações do 
Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior (MDIC), em 2008, o continente 
africano foi o quinto maior comprador do Brasil, gerando US$ 10,1 bilhões em divisas. No 
mesmo período, a região consumiu 65% de produtos manufaturados.  
 
"Nosso objetivo é aumentar as vendas em cerca de 45% nos países do bloco africano neste 
ano", disse Michael Steenmeijer, gerente comercial da BRN, fabricante e exportadora de 
carregadores para cana-de-açúcar. Ele observa que a região possui grande potencial de 
desenvolvimento porque possui baixo nível de tecnologia. "Por esse motivo queremos ganhar 
espaço com a implantação de produtos específicos nem cada país, que ainda colhem 
manualmente". Para isso, a companhia, que exporta a mais de 14 anos para a África, deve 
lançar uma moto-cana que facilita a colheita.  
 
As perspectivas também são positivas para Luiz Guilherme Bueno, da Emit Brasil, companhia 
exportadora especializada no comércio de máquinas de maior porte, como tratores e 
colheitadeiras. "São economias em ascensão e muito promissoras. Esse fluxo comercial cresce 
a taxas de 30% anualmente" destacou. Segundo informou, a empresa atua há seis ano a 
expectativa é movimentar US$ 4 milhões nas transações comerciais com africanos em 2009.  
 
"O mercado africano é o maior consumidor depois da américa latina", revela Mauri Fernandes, 
gerente de vendas para América Latina da New Holland. Eduardo Cordeiro, responsável pelas 
vendas para África da empresa acrescenta que os tratores lideram os embarques, que estão 
em expansão.  
 
"O Brasil é uma potência agrícola e não podemos desperdiçar essa fase de desenvolvimento 
agrícola por lá", enfatizou José Mauro Couto, assessor para assuntos internacionais do MDIC. 
Para ele, também se trata de uma grande oportunidade para fortalecer o etanol como 



commoditie. "Os mercados não tradicionais são os que possuem maior potencial de expansão", 
afirmou.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 3, 4 e 5 abr. 2009, Finanças & Mercados, p. B12. 


