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A Apex vai promover uma exposição de produtos brasileiros no Senegal para a qual serão 
chamados os países do Oeste africano, entre eles a Mauritânia. O ministro Miguel Jorge fará 
um giro pela região. 

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex) vai promover uma 
exposição de produtos brasileiros em junho no Senegal. A produção de 25 empresas nacionais 
será apresentada para importadores dos 16 países do Oeste africano: Benin, Burquina Faso, 
Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Mauritânia, 
Níger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo. 

Os expositores brasileiros serão dos setores de máquinas e equipamentos agrícolas, 
biocombustíveis, alimentos industrializados, apontados pela Apex como os de mercado mais 
promissor na região. Importadores da Mauritânia, que é um país árabe, foram e estão sendo 
convidados, de acordo com informações da assessoria Apex. Ainda não há, porém, 
confirmação da participação deles no evento brasileiro, chamado Brasil Agri-Solutions. 

A exposição ocorrerá nos dias 09 e 10 de junho em Dacar. No primeiro dia, além de uma 
abertura, feira pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, 
que estará em missão pela região, haverá um fórum, promovido pelo Ministério de Relações 
Exteriores, sobre transferência de tecnologia brasileira para a África, uma iniciativa do atual 
governo para ajudar no desenvolvimento do continente. 

De acordo com estudo da Apex, entre os anos de 2005 e 2008, o país manteve 1.390 
empresas exportando para o Oeste da África. Cerca da metade ou mais, porém, são de médio 
e grande porte, segundo o levantamento. A Nigéria é a maior importadora do Brasil na região, 
com 19%. A Mauritânia tem 5% e está em sétimo lugar, empatada com Guiné, Libéria e 
Gâmbia, que têm o mesmo percentual. 

O estudo da Apex aponta que as melhores oportunidades de negócios para maquinários estão 
na Nigéria, Senegal, Costa do Marfim e Gana, e alimentos e bebidas têm mercado promissor 
em Senegal, Gana, Benin, Mali e Mauritânia. Os mauritanos vêm aumentando suas 
importações do Brasil. Entre janeiro e abril deste ano elas ficaram em US$ 34,5 milhões, 
contra US$ 13,9 milhões no mesmo período de 2008. O produto mais comprado foi açúcar, 
seguido por ferro, cimento, peças para veículos e cigarros. 

A missão do Ministério do Desenvolvimento, que estará no Senegal na abertura da Brasil Agri-
Solutions, será à África Subsaariana e passará por Gana, Senegal, Nigéria e Guiné Equatorial 
entre 07 e 12 de junho. O objetivo será promover aumento do comércio e os investimentos. 
Vão acompanhar o ministro Miguel Jorge, representantes do setor privado das áreas de 
alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos, tecnologia da informação, têxteis, calçados, 
energia, defesa, infraestrutura e mineração. 
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