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Faz apenas 20 anos que a nova
África do Sul começou a nascer.
Em dezembro de 1989, o presi-
dente Frederik Willem de Klerk,
branco, convocou um preso polí-
tico negro chamado Nelson Ro-
lihlahla Mandela ao palácio para
negociar o fim do apartheid.
Mandela estava cumprindo seu
27º ano da sentença por sabota-
gem contra o regime racista. De
Klerk representava o regime que
o havia encarcerado . Cada um, a
seu modo, tinha passado a vida

entrincheirados na militância na-
cionalista e na profecia da reden-
ção de suas raças. Apesar das dife-
renças entre eles, os dois impro-
váveis aliados costuraram uma

mudança histórica que parecia
tão improvável quanto a queda
do Muro de Berlim.

Enquanto os 4,5 milhões de
brancos resignaram-se com a as-

censão da maioria de 45 milhões
de negros ao poder, a África do
Sul, readmitida ao convívio inter-
nacional, começou a decolar. Os
turistas acorreram para visitar o
país que oferece safáris fotográfi-
cos com animais selvagens e lod-
ges luxuosos no meio da savana.
Estima-se que quase 4% do PIB
provém dos gastos de 10 milhões
de turistas que visitam o país por
ano. Perto da deslumbrante Ci-
dade do Cabo, em torno de Stel-
lenbosch, fica o mais extenso ro-
teiro vinícola do mundo, pontua-
do por hotéis-fazenda refinados,
que oferecem alta gastronomia
num cenário da Provence france-
sa. Estabilidade política, cidades
cosmopolitas e esportes radi-
cais encantam os visitantes e ser-
vem de modelo para países com

potencial turístico, como o Bra-
sil.

O reverso desse cartão postal
ainda apresenta uma imagem
melancólica. Apesar das políti-
cas de desenvolvimento e inclu-
são racial, 14,5% das famílias ne-
gras vivem em favelas nas gran-
des cidades. Algumas delas, so-
bretudo em Johannesburgo e no
norte do país, ainda recebem imi-
grantes clandestinos vindos de
países vizinhos em crise, como o
Zimbábue. Segundo dados do
Conselho para Pesquisa Cientifi-
ca e Industrial (CSIR), 45% da
população sul-africana não tem
esgoto sanitário e 53% não tem
acesso a abastecimento de água.

Os contrastes sociais lem-
bram o Brasil, mas há indicado-
res particularmente negativos,
como a extrema pobreza (40%
da população vive com menos de
R$ 2 por dia) e o alcance da AIDS
– um em cada cinco sul-africa-
nos é portador do vírus HIV.

Turismo modelo atrai 10 milhões por ano

A grande aposta do gigante africano
Copa vira cartão de visitas e motivo de marketing agressivo para atrair turistas, multinacionais e investimentos, inclusive do Brasil

Província do Cabo. Nos arredores de Stellenbosch,
um dos vinhedos que fazem a fama dos vinhos
e da paisagem da África do Sul

‘Josi’. No centro financeiro de Johannesburgo, operadora
de celular exibe no alto de um edifício em forma de diamante
o apelido carinhoso que a população dá à cidade
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ESPECIAL ÁFRICA DO SUL. Um país de contrastes
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Novos tempos. Crianças
negras e brancas convivem
na mesma escola

F. W. DE KLERK
ÚLTIMO PRESIDENTE BRANCO DA
ÁFRICA DO SUL
“Nosso objetivo era criar uma
África do Sul totalmente nova”

NELSON MANDELA
PRIMEIRO PRESIDENTE
NEGRO DA ÁFRICA DO SUL
“A humanidade poderá celebrar
o fim do apartheid como
uma das mais
notáveis vitórias
do nosso
século”

Marco Antonio de Rezende
JOHANNESBURGO

A Mandela Square em Johan-
nesburgo é uma celebração
permanente. Fica no coração
de Sandton, bairro moderno
onde as grandes corporações
têm seus escritórios e os ricos
moram em condomínios ex-
clusivos. Numa extremidade
da pequena praça está o Kraft
and Design Center, ótimo lu-
gar para comprar artesanato
sul-africano de bom gosto.

Ali também é possível encon-
trar, entre outros restaurantes,
um tailandês, uma brasserie fran-
cesa, um pub irlandês, uma trat-
toria italiana e o restaurante de
comida africana Lekgotla, que
serve carne de gazela, carpaccio
de crocodilo e outras iguarias re-
gadas com bons vinhos do país.

O hotel mais caro da cidade,
The Michelangelo, fecha um la-
do da praça. Do lado oposto há
um shopping center de luxo. Na
hora do almoço, o espaço é inva-
dido por executivos que falam
de negócios à sombra de ombre-
loni, enquanto grupos de músi-
cos se revezam ao ar livre. Com
sua vibração contínua e cheiro
de riqueza no ar, a praça Mande-
la parece representar bem a Áfri-
ca do Sul de hoje, no proscênio
mundial por ter conquistado o
titulo de maior economia do con-
tinente e por hospedar a próxi-
ma Copa do Mundo de Futebol.

Para um país emergente como
a África do Sul, onde a afluência
de alguns convive com a pobreza
de muitos, os efeitos do maior
evento do futebol mundial irão
muito além dos aspectos esporti-
vos. Segundo estudo da filial sul-
africana da empresa de consulto-
ria multinacional Grant Thorn-
ton, a Copa do Mundo terá um
impacto da ordem de US$ 13,2
bilhões na economia do país. Es-
sa dinheirama é o resultado de
investimentos em obras de in-
fraestrutura, movimentação de
turistas e vendas relacionadas
ao evento.

São esperados 373 mil visitan-
tes estrangeiros especialmente
para a Copa. O impacto adicio-
nal sobre a economia será de
0,54%, o que é bastante significa-
tivo pois fará o PIB crescer entre
2% e 2,5% em 2010 depois de ter

sido negativo em 1,4% no ano pas-
sado, em função da crise mun-
dial.

O governo estima que a prepa-
ração do evento tenha gerado
500 mil empregos diretos e indi-
retos. Ainda que boa parte seja
portempo determinado, é um alí-
vio num país onde o índice ofi-
cial de desemprego bateu em
24,3% em dezembro passado, afe-
tando um quarto da população
economicamente ativa.

“Nós continuamos a ser oti-
mistas sobre os resultados da Co-
pa do Mundo”, disse Gillian

Saunders, analista da Grant
Thornton e autora do estudo so-
bre o impacto da Copa. “Será um
evento grandioso, os estádios es-
tarão cheios e o verdadeiro bene-
fício para a África do Sul de orga-
nizar algo dessa magnitude se-
rão seus desdobramentos a par-
tir de agora”.

Globalização. Entre esses pro-
váveis desdobramento Gillian
aponta um lustro na imagem da
África do Sul, agora vista como
um país mais eficiente, integra-
do, moderno, competitivo e ple-

namente inserido no mundo.
Em 2004, quando a África do

Sul recebeu a missão de acolher
a primeira Copa na África, tinha
passado apenas uma década des-
de a posse do primeiro governo
de maioria negra e não faltou na
época quem duvidasse da capaci-
dade de o país organizar um even-
to dessa envergadura. Mas, fal-
tando pouco mais de um mês pa-
ra o inicio da Copa, não se encon-
tra ninguém na África do Sul que
duvide do seu êxito.

Porto Elisabeth, Durban e Ci-
dade do Cabo correm para dar os

últimos retoques nas obras para
a Copa. A província de Gauteng -
onde estão o centro do poder po-
lítico, Pretória, e o centro do po-
der econômico, Johannesburgo
– produz 42% do PIB nacional. É
ali que está em curso a obra públi-
ca mais vistosa do momento, o
chamado Gautrem. Trata-se de
um trem de alta velocidade, com
80 quilômetros de trilhos par-
cialmente em via elevada, ligan-
do as duas cidades e o principal
aeroporto internacional do país,
O.R. Tambo. Numa rara nota dis-
sonante, esse projeto ambicio-

so, de US$ 4 bilhões, não deverá
ficar pronto a tempo da Copa.

A África do Sul pós-apartheid
vem desperta o interesse dos in-
vestidores internacionais por
seu histórico de estabilidade po-
lítica e potencial de crescimen-
to. É um centro gerador de negó-
cios com particular influência
na África austral e um mercado
de quase 50 milhões de habitan-
tes, que agrega a cada novo ano
milhares de novos consumido-
res de uma classe média robuste-
cida pela ascensão econômica
da população negra.

Integração. Famílias negras
passeiam em parque antes
reservado aos brancos

Luxo na selva. O Singita Lebombo Lodge, no Kruger Park

● Reconciliação

Praça Mandela. No luxuoso coração de Johannesburgo, o cenário está pronto para o maior evento esportivo do mundo, vitrine da nova face da África do Sul

Destino turístico
exemplar, país acolhe
visitantes em busca de
natureza exuberante,
conforto e refinamento
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