
Time de fora 
 

 
 
As partidas podem acontecer na África do Sul, mas seus vizinhos na porção austral do 
continente também querem tirar uma casquinha da Copa do Mundo de 2010. Mais do que 
ansiar por visitantes que queiram esticar a viagem, Moçambique, Botsuana, Namíbia, Ilhas 
Maurício, Suazilândia e Lesoto esperam hospedar alguns dos 450 mil torcedores que devem 
prestigiar o evento. No que tem o total apoio da Fifa, aliás. 
 
Posicionamos essa Copa como africana, não como sul-africana. Quando falamos em 
acomodação, turismo pensamos também em Botsuana, Maurício, Suazilândia... diz o 
presidente do comitê organizador do evento pela Fifa, Danny Jordaan. 
 
O assunto chegou a gerar até um certo mal-estar, quando o presidente da Fifa, Jose-ph 
Blatter, disse que a África do Sul não teria leitos suficientes para hospedar todos os visitantes 
e que, portanto, seria necessário pedir ajuda aos vizinhos. Diretor da South African Tourism, 
o órgão nacional de turismo, para as Américas, Mark Williams explica que o país tem 
condições, sim: 
 
O que aconteceu foi que a Fifa não queria cadastrar não-hotéis, ou seja, bed and breakfasts e 
guest houses, como opções de acomodação, mas voltaram atrás. 
 
Mal-estar resolvido, os vizinhos continuam no páreo não apenas pelos torcedores, mas 
também pelas seleções. 
 
A seleção brasileira já decidiu onde vai ficar? disparou logo a relações-públicas do escritório 
de turismo de Botsuana, Keitumetse Setlang, assim que esta repórter se identificou como 
representante de um veículo brasileiro. Setlang diz que seu país pretende enviar uma 
delegação ao Brasil para avaliar as chances de o escrete canarinho ficar sediado na capital 
botsuanesa, Gaborone. Para tanto, estão investindo na infraestrutura hoteleira e na 
recuperação de estádios de futebol que serviriam como campos de treinamento. Moçambique 
também está no páreo, e largou na frente: representantes do Ministério do Turismo do país 
de língua portuguesa já estiveram no Brasil para sondar suas chances de hospedar a equipe 
de Dunga. 
 
Pretendemos receber uma seleção, e já estivemos com alguns países diz a secretária 
executiva do Gabinete Técnico do Mundial de 2010, Isabel Macie. Sentimos que os brasileiros 
aqui estariam em casa, mas também ficaríamos muito felizes em receber a seleção 
portuguesa. Moçambique está aberto. 
 
Macie adianta que a Fifa já solicitou ao país 400 leitos para alojamento de integrantes de 
equipes técnicas durante a Copa, mas apenas 200, no momento, atendem aos requisitos da 
federação. No ano que vem, o país espera ter à disposição dos visitantes 21 mil leitos, quatro 



mil a mais do que hoje. Pedidos semelhantes também foram feitos a Namíbia, Botsuana e 
Suazilândia que, juntos, disponibilizaram 761 leitos para a Fifa. 
 
Moçambique está ainda construindo um novo estádio, Zimpeto, na capital Maputo, e 
trabalhando na recuperação do aeroporto internacional, que passa por reformas estimadas 
em US$ 75 milhões. Enquanto países como Botsuana e Moçambique estão pondo seus 
escritórios de turismo para trabalhar e conquistar novos visitantes, o minúsculo Lesoto, reino 
encravado no meio da África do Sul, tomou como primeira providência para 2010 a criação de 
um escritório de turismo que proponha rotas integradas no país. 
 
Os seis países próximos à África do Sul com hotéis credenciados pela Match a empresa 
contratada pela Fifa para cuidar da operação turística da Copa do Mundo para a venda de 
hospedagem casada com ingressos têm perfis e atrações um bocado diferentes entre si. 
Enquanto a Namíbia é basicamente um grande deserto, Lesoto é um reino em montanhas 
cobertas de gelo, e as Ilhas Maurício, um paraíso tropical coalhado de hotéis para os mais 
afortunados. 
 
Lesoto e Suazilândia são dois pequenos países encravados na própria África do Sul, o primeiro 
no centro do território, o segundo fazendo fronteira também com Moçambique. Fundado por 
membros da tribo sothotswana que, sob o rei Moshoeshoe, se refugiaram entre as montanhas 
Maseru e Drakensberg, Lesoto tem todo o seu território acima de mil metros de altitude. As 
belezas quase inexploradas destas montanhas são um dos trunfos do país, que tem 40% de 
sua população abaixo da linha de pobreza, para atrair turistas durante a Copa. O outro é a 
localização: Lesoto fica a uma hora e meia por terra de Bloemfontein, a três horas de Durban 
e a quatro de Johanesburgo, todas cidades-sede. 
 
Ainda menor que Lesoto são 17 mil quilômetros quadrados contra 30 mil a Suazilândia é a 
única monarquia absoluta da África. Formada por uma única etnia, os swazi, descendentes 
dos nguni, se organiza ainda por clãs, e tem um artesanato que faz parte de praticamente 
toda bagagem de volta da África do Sul (as velas, em especial, cheias de grafismos, são 
irresistíveis). A principal cidade, Mbabane, é praticamente vizinha a Nelspruit, outra cidade-
sede da Copa. Antigos protetorados ingleses, os dois países tem o inglês como língua oficial. 
 
O idioma também é falado em Botsuana, vizinho ao Norte da África do Sul, outra ex-colônia 
do império britânico que, desde a sua independência, em 1966, tornou-se uma das nações 
mais estáveis da África. Embora quase 80% de seu território seja coberto pelo Deserto do 
Kalahari (que não tem nada de Deserto do Saara, tendo vários trechos mais semelhantes à 
savana), tem entre suas principais atrações um delta, o do Rio Okavango, que, sem saída 
para o mar, inunda a planície, formando 15 quilômetros quadrados de canais e pântanos no 
Noroeste do país. Como se trata de um país com dimensões mais "nacionais", por assim 
dizer, que os anteriores, com 600 mil quilômetros quadrados, a visita ao delta é mesmo para 
um tour pré ou pós-Copa. Já quem quiser conhecer a capital, Ga-borone, estará pertinho de 
Johanesburgo e Pretória. 
 
Proximidade não é exatamente um bom motivo para se escolher ficar na Namíbia nem nas 
Ilhas Maurício. Mas os dois países compensam com atrações que já têm feito muitos turistas 
com destino à África do Sul esticarem a viagem. Windhoek (lê-se Vinduk), capital do primeiro, 
fica a duas horas de avião de Johanesburgo. Antes de desanimar da jornada, saiba que o país 
de 824.292 quilômetros quadrados tem aproximadamente 15% de seu território destinados à 
proteção da vida selvagem. 
 
Tomando o rumo oposto ao da África do Sul, e seguindo por mais de 400 quilômetros quase 
até a fronteira do país com Angola, chega-se ao Etosha National Park, um pedacinho destes 
15% de terra demarcada. Uma das jóias da coroa desta ex-colônia alemã tem três 
acampamentos com alojamentos que vão do luxo ao rústico. O país tem sido cada vez mais 
procurado pelos amantes dos safáris fotográficos por sua combinação de segurança, 
preservação ecológica e, é claro, a presença dos big five (como é chamado o grupo de 
superanimais composto por elefante, leão, leopardo, búfalo e rinoceronte). Rusticidade já não 
é a praia das Ilhas Maurício, perdidas no meio do Oceano Índico e distantes quase quatro 



horas de avião de Johanesburgo. Último país a entrar no pool de nações anfitriãs, agrega à 
oferta um portfolio de luxo que inclui resorts de redes como a One and Only no caso, o Le 
Saint Géran, eleito em 2006 o melhor entre os associados à Leading Hotels of the World. Sem 
contar as praias, é claro, terreno no qual Moçambique tampouco faz feio. Com a vantagem de 
que, em vez de francês, lá se fala português com sotaque parecidíssimo ao de Portugal. 
 
Damos bastante ênfase às praias em nossa promoção porque são um complemento ao que 
oferecem nossos vizinhos continentais destaca Isabel Macie, do Gabinete Técnico do Mundial 
de 2010. 
 
As melhores estão no Sul (pois as do Centro são lodosas e, as do Norte, rochosas) e em ilhas 
como a de Moçambique, que guarda ainda testemunhos do passado colonial do país (precisa 
dizer que semelhante, em muitos pontos, ao nosso?). E é mesmo o Sul do país, onde fica 
também a capital Maputo, a melhor opção para quem que conjugar uma visita ao país com a 
Copa: ficam bem próximas quatro cidades-sede: Nelspruit, Johanesburgo, Pretória e Durban. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 4 jun. 2009, Boa Viagem, p. 18-21. 
 
 
 
 


