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Uso de mão de obra ilegal e estrangeira cria polêmica. Mundial só deve contribuir com 0,5% 
no crescimento do país 
 
JOHANNESBURGO. Por causa da Copa do Mundo 2010, o governo da África do Sul projetou, 
em fevereiro passado, um crescimento de 2,3% na economia para este ano. Mas os números 
já são motivo de contestação num país onde um em cada quatro trabalhadores está 
desempregado e onde investiu-se 34 bilhões de rands (R$ 8,24 bilhões) em infraestrutura para 
o megaevento. 
 
O Ministério da Economia calcula que 130 mil empregos foram criados desde 2007, 
principalmente na indústria da construção. Mas a recessão global contribuiu para que, este 
mês, o governo tenha projetado um incremento do Produto Interno Bruto (PIB, conjunto de 
bens e serviços produzidos no país) de apenas 0,5% com o Mundial. Isso representa metade 
do calculado em 2004. 
 
Ainda há 600 mil dos 2,9 milhões de ingressos para vender e o governo já admite que o 
número de turistas estrangeiros será menor do que os 450 mil previstos, por causa da alta de 
preços. 
 
Há outra lição para o Mundial de 2014 no Brasil. O Congresso da União do Comércio Sul 
Africano (Cosatu), a poderosa central sindical do país, abriu guerra com os produtos da Copa 
do Mundo não fabricados em solo sulafricano. 
 
Há um mês, o tema virou escândalo, quando a imprensa descobriu que a fábrica chinesa, onde 
são produzidos 2,3 milhões de bonecos do mascote Zakumi, o leopardosímbolo da Copa de 
2010, usa mão de obra ilegal e até crianças. Os empregados chineses recebem apenas o 
equivalente a 23 rands por dia (US$ 3, ou R$ 5,58). Tudo em nome do menor custo. Pior: a 
empresa sul-africana que contratou a chinesa pertence a um líder do CNA, o partido do 
governo da África do Sul. Com a bênção da Fifa. 
 
Esta semana, a revolta aumentou depois que o jornal “The Star” noticiou que dez mil 
bandeiras sul-africanas que vão enfeitar as ruas das nove cidades do Mundial são importadas 
da China, o que faz o país-sede deixar de faturar 4 milhões de rands (R$ 971 mil), impedindo 
a criação de mais empregos nas fábricas locais. 
 
Se pudesse dizer algo aos brasileiros e ao seu governo, falaria para começarem desde já a 
trabalhar para 2014. Infelizmente, a Fifa demorou a tornar claras as regras e a apoiar as 
pequenas empresas sul-africanas, deixando de criar muitos empregos num país que precisa 
tanto de trabalho. 
 
Imagino que no Brasil possa acontecer o mesmo  diz ao GLOBO o empresário sul-africano Paul 
Wygers. 
 
Nascido na Irlanda do Norte e morando na África do Sul há 38 de seus 43 anos, Wygers tem a 
cabeça recheada, e não apenas de ideias. Em abril do ano passado, no meio da recessão 
global, arriscou as economias no filão da Copa. No térreo do antigo prédio do Tribunal 
Constitucional de Johannesburgo, Wygers dá emprego, enfeitando as cabeças alheias. Montou 
uma fábrica de makarapas, típicos capacetes usados por trabalhadores nas minas do país e 
que são pintados com as cores típicas de times de futebol, rúgbi e críquete. 
 
A novidade foi enfeitá-los com símbolos de cada um dos 32 países classificados para o Mundial. 
Até a Fifa faz encomendas. Em menos de um ano, a fábrica já produziu 20 mil makarapas e 
calcula que poderá fazer, no mínimo, outros cinco mil até a bola rolar, em 11 de junho. 
 
Wygers emprega 25 pintores, que trabalham nos modelos cortados por um braço robótico 
trazido do Japão. 



 
O corte do capacete é a parte mais difícil do processo. Sem o braço robótico, precisando do 
corte manual à faca, produziria até 20 makarapas por dia e empregaria só dois ou três 
pintores. 
 
Com a máquina, produzo muito mais e emprego 25  diz Wygers. Luke Dhakathi sabe disso. Há 
menos de um ano, este sul-africano engrossava as estatísticas de 24,3% de desempregados 
no país. 
 
Hoje, Dhakathi é considerado por Wygers um mestre na arte de fazer a makarapa. 
 
Para mim, é um orgulho fazer parte disso e ajudar a alegrar os sul-africanos e estrangeiros 
que vão torcer na Copa do Mundo diz o artesão. 
 
Entre os empregados, há também imigrantes do Zimbábue e até do Malawi, como o engraçado 
Capuccino Scisneros Citapola. 
 
Sou artista, mas meu nome não é nome artístico não  jura Citapola. Quando a Copa acabar, os 
artistas de Newtown Projects têm confiança de que haverá outros negócios a fazer. 
 
Quem sabe, estaremos na Copa do Mundo do Brasil, em 2014? pergunta Wygers. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 28 mar. 2010, Economia, p. 33. 


