
Empresas abrem os olhos para o potencial da África 
Peter Wonacott  
 
Há uma nova corrida do ouro para conquistar o consumidor da classe média emergente da 
África. São pessoas que ensaiam os primeiros passos no mundo dos torpedos de celular, das 
refeições em restaurantes e das compras no supermercado. 
 
No Quênia, a briga entre as filiais da britânica Vodafone Group PLC e da indiana Bharti Airtel 
Ltd. baixou o custo do torpedo de celular para um centavo. A americana Yum Brands Inc. 
anunciou recentemente que vai dobrar para 1.200 o número de lanchonetes KFC na região nos 
próximos anos. E o Wal-Mart Stores Inc. ofereceu quase US$ 2,5 bilhões para comprar 51% da 
sul-africana Massmart Holdings Ltd., com planos de usar a varejista popular como base para 
uma expansão continental. Andy Bond, vice-presidente executivo regional do Wal-Mart, 
descreve o potencial da região como uma "aposta de 10 a 20 anos". 
 
Alguns analistas acreditam que já chegou a hora deste novo mercado continental de 1 bilhão 
de pessoas. A McKinsey & Co. afirma que o número de consumidores de classe média - os que 
podem gastar com mais coisas que as necessidades básicas - da África já ultrapassou o da 
Índia. A consultoria prevê que o consumo das famílias da região vai chegar a US$ 1,4 trilhão 
em 2020, ante US$ 860 bilhões em 2008. 
 
Embora a riqueza natural da África continue a ser o maior atrativo do investimento 
estrangeiro, a ascensão de uma nova classe consumidora já começa a mudar essa relação. De 
2000 a 2009, o investimento estrangeiro direto na África aumentou seis vezes, para US$ 58,56 
bilhões, segundo a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. E isso 
leva em conta o forte declínio ocorrido durante a crise financeira mundial, já que o 
investimento chegou a US$ 72,18 bilhões em 2008. 
 
Uma porcentagem crescente do investimento estrangeiro direto tem ido para setores como os 
de indústria e serviços, com o valor das fusões e aquisições no setor manufatureiro atingindo 
um recorde de US$ 16 bilhões em 2008. 
 
Embora o investimento na África tenha diminuído em 2009 por causa da crise, o investimento 
no setor de serviços aumentou, impulsionado pelos US$ 2,4 bilhões gastos pela Vodafone para 
aumentar sua fatia na maior operadora de celular da África do Sul em assinantes. 
 
A alta das commodities também ajudou a sustentar uma expansão vigorosa das economias da 
África, repletas de recursos naturais. Isso, juntamente com a infraestrutura melhor, melhorou 
a governança e a criação de empregos por meio de investimentos do setor privado, ajudando a 
impulsionar a expansão da classe média. 
 
O Fundo Monetário Internacional calcula que o PIB dos 47 países da África subsaariana subiu 
5% ano passado, e prevê expansão de 5,5% este ano. 
 
Mas ainda há muita estrada pela frente antes de a África se tornar a próxima Ásia. A economia 
do Zimbábue encolheu pela metade entre 2000 e 2008, um período de turbulência política no 
país que já foi o maior produtor de alimentos do sul da África. E a Costa do Marfim, produtora 
de cacau, está atolada na mais recente disputa eleitoral do continente, com dois candidatos a 
presidente declarando vitória. 
 
A pobreza continua grave. E a África é a última colocada do índice do Banco Mundial de 
facilidades para se fazer negócio, que leva em conta aspectos como impostos, validade dos 
contratos e proteções a investidores. 
 
Muitos governos africanos estão sob pressão para criar empregos, mesmo que isso signifique 
dar às multinacionais um papel maior em suas economias. 
 



Isso é um grande obstáculo para governos africanos que ainda lutam com o passado colonial. 
Dos séculos XVI ao XX, a África forneceu cerca de 11 milhões de escravos para a Europa e as 
Américas. 
 
Trevor Manuel, que comanda a comissão de planejamento da África do Sul, diz que as 
fronteiras estabelecidas às vezes arbitrariamente pelas antigas potenciais coloniais europeias 
atrapalharam as tentativas de unificar as economias, mesmo em lugares como a África 
Ocidental, em que as pessoas falam a mesma língua. "O racional seria se fôssemos um único 
mercado", diz o ex-ministro da Fazenda. 
 
Um estudo realizado ano passado pela Agência de Desenvolvimento Internacional dos Estados 
Unidos sobre os transportes na África Ocidental descobriu que Togo tem 5,7 barreiras policiais 
para cada 100 quilômetros de estradas, em que um total de US$ 25,62 em subornos foram 
exigidos, resultando em mais de duas horas de atraso. No vizinho Benin, a espera nas 
barreiras não foi tão longa, mas os caminhoneiros tiveram de pagar em média US$ 95,03 em 
propinas para cada 100 km viajados. 
 
O resultado disso é que algumas pessoas que acompanham a África há muito tempo duvidam 
que a aposta no consumo do continente vai dar retorno rapidamente. 
 
"Cadê a árvore de dinheiro? Cadê o fruto-consumidor?", pergunta Duncan Clarke, presidente 
do conselho da Global Pacific & Partners, uma firma de consultoria de investimentos 
especializada em petróleo e gás. 
 
No curto prazo, Clarke e outros acreditam que as oportunidades mais promissoras da África 
não serão encontradas em seus novos shoppings, mas no subsolo e no fundo de suas regiões 
costeiras, onde multinacionais do petróleo e da mineração já labutam há muito tempo. 
 
Muitas gigantes de alimentação e bebidas estão esperançosas. A fabricante de bebidas Diageo 
PLC vende cerveja Guinness, vodca Smirnoff, licor Baileys e uísque Johnnie Walker em mais de 
40 países na África inteira. A fabricante de alimentos Nestlé SA, que abriu a primeira fábrica na 
África em 1927, tem mais de duas dúzias de fábricas no continente. 
 
A expansão econômica está mudando a feição dos países em que essas empresas operam. Na 
Etiópia, que ainda recebe uma ajuda anual dos EUA de cerca de US$ 1 bilhão, há um nicho 
crescente de jovens profissionais urbanos. A economia do país está crescendo a um ritmo de 
dois dígitos, impulsionada por serviços, agricultura e construção de infraestrutura nos últimos 
cinco anos. O crescimento atraiu de volta os etíopes que haviam deixado o país, assolado 
periodicamente pela fome. Agora eles estão voltando, trazendo com eles conhecimento e 
capital. 
 
"Realmente acredito que estamos no limiar de uma grande transformação", diz Eleni Gabre-
Madhin, uma ex-autoridade do Banco Mundial que agora comanda a primeira bolsa de 
commodities da Etiópia. "É crescimento orgânico", diz ela. (Colaborou Robb M. Stewart). 
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