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Tim Solso percebeu algo durante uma série de viagens à África no ano passado: a China o 
vencia em seu próprio jogo. Então, o diretor-presidente da Cummins Inc., que fabrica motores 
de caminhões e de máquinas, jurou tirar o atraso. Ele planeja quadruplicar as vendas da 
empresa na África para US$ 1 bilhão em cinco anos, com investimento de US$ 15 milhões por 
ano para treinar funcionários e criar escritórios de venda em Joanesburgo e Casablanca. A 
empresa instalou recentemente um executivo na África do Sul para cuidar das operações no 
continente, que antes eram supervisionadas da Europa e dos Estados Unidos. 
 
A Cummins se junta assim a um número crescente de empresas americanas de olho numa 
presença mais firme no continente. A Caterpillar Inc., a gigante das máquinas de construção, 
tem vendido mais caminhões em Moçambique e na Zâmbia. A Harley-Davidson Inc. vai abrir 
concessionárias em Botsuana e Maurício. A General Electric Co. abriu seu primeiro escritório de 
leasing de aviões em Gana, onde aluga aeronaves para companhias aéreas do centro e do 
oeste da África. O Google Inc., a Archer Daniels Midland Co. e o Wal-Mart Stores Inc. estão 
entre as dezenas de empresas americanas que têm entrado ou se expandido na região. 
 
Até agora, a "África era apenas um erro de arredondamento para a gente", diz Brady 
Southwick, novo diretor das operações da Cummins na África. 
 
A tentativa das empresas americanas de recuperar terreno espelha os perigos de se acordar 
tarde demais para o próximo grande mercado em gestação, a África. A economia do continente 
deve crescer para US$ 2,6 trilhões até 2020, ante US$ 1,6 trilhão em 2008, alimentada pelo 
boom da mineração e da agricultura e o desenvolvimento de portos, estradas e outras 
infraestruturas, segundo o McKinsey Global Institute. A classe média está crescendo e o 
consumo total das famílias lá ultrapassa o da Índia. 
 
Entrar cedo num mercado em desenvolvimento é algo que também permite que as empresas 
criem marcas e canais de venda fortes, que podem gerar lucros polpudos no longo prazo. É 
isso que a China tem feito na África nas últimas duas décadas. Ela tem promovido 
agressivamente o comércio e o investimento, cortejando países com ofertas de ajuda 
econômica em troca de termos comerciais favoráveis. O governo chinês financiou a construção 
de uma rede de telecomunicação na Etiópia, a represa Merowe, no Sudão, e ferrovias na 
Libéria e Nigéria, bem como vários outros projetos. 
 
Enquanto a maioria das empresas americanas se concentrava em expansão internacional na 
Ásia e América Latina, a China ultrapassava rapidamente os EUA na África. As exportações 
chinesas à África chegaram ano passado a US$ 54 bilhões, em comparação com US$ 5,6 
bilhões dez anos antes, segundo o Fundo Monetário Internacional. As exportações americanas 
para a África totalizaram US$ 21 bilhões ano passado, ante US$ 7,6 bilhões em 2000. 
 
Os eletrônicos, alimentos industrializados e remédios chineses são populares na África, e as 
montadoras de automóveis e caminhões da China estão começando a ganhar mercado na 
região. O país é um importante construtor de aeroportos, estradas e outras infraestruturas, e a 
Huawei Technologies Co. é líder em instalação de redes de telefonia celular. 
 
Os países do Europa Ocidental, muitos deles com interesses empresariais na África que 
remontam à época colonial, também deixaram a peteca cair. A fatia da Europa Ocidental no 
intercâmbio comercial - a soma das importações e exportações - da África subsaariana caiu de 
52% em 1990 para 30% em 2009, segundo a McKinsey. A fatia da China e outros países 
asiáticos no comércio internacional da África aumentou de 14% para 30% no mesmo período, 
enquanto a fatia da América do Norte caiu de 16% para 13%. 
 
Muitos dos governos unipartidários da África têm facilidade para lidar com o governo chinês. 
Os EUA, de acordo com a Lei de Crescimento e Oportunidade Africana, de 2000, dá termos 
comerciais preferenciais para países africanos considerados pelo presidente como "reformistas" 



em áreas como o apoio à economia de mercado, a lei e ordem e a proteção dos direitos 
humanos. A China não exige isso. 
 
Mesmo assim, as empresas americanas enxergam cada vez mais oportunidades na África. A 
Caterpillar recebeu recentemente um pedido de Moçambique de dez de seus maiores 
caminhões de mineração, titãs que podem carregar 400 toneladas de minério e geralmente 
custam US$ 6 milhões cada. A empresa, sediada em Peoria, no Estado de Illinois, afirma que 
enxerga oportunidades de crescimento das vendas na mineração de cobre na Zâmbia, de 
minério de ferro no Congo e de ouro na África do Sul, entre outros. 
 
Southwick, da Cummins, que passou oito anos trabalhando para a empresa na China e em 
Cingapura, não buscava um emprego na África quando Solso, o diretor-presidente, o 
convenceu a ir trabalhar lá, em setembro. A última vez que Southwick, de 40 anos, tinha 
pisado na África foi no tempo de faculdade, quando passou três semanas no Egito. 
 
Como vinha da Ásia, ele diz que se achava acostumado a sociedades caóticas e em rápida 
mutação. Mas descobriu que a África é muito mais complicada. Para começar, "você está 
lidando com 54 países", cada um com governantes diferentes e muitos com governos 
instáveis, diz. 
 
A Cummins tem uma longa história na África. Mas durante décadas o continente não foi uma 
prioridade. Em 2010, a África respondeu por US$ 264 milhões das vendas da Cummins, em 
comparação com US$ 1,3 bilhão na China e US$ 13,2 bilhões no mundo todo. 
 

 
 
Continente também atrai brasileiros 
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Durante muito tempo, as empresas brasileiras viram a África como um mercado para realizar 
obras de infraestrutura ou como fonte de recursos naturais. Agora, como acontece no caso de 
empresas americanas ou chinesas, algumas brasileiras investem de olho no próprio mercado 
consumidor do continente e em seu potencial de crescimento. 
 
A empreiteira Odebrecht S.A., de Salvador, é um exemplo disso. Veterana das obras de 
infraestrutura na África, onde está desde 1984, ela é hoje uma das principais empresas 
envolvidas na reconstrução de Angola e está passando das grandes obras para a construção de 
imóveis residenciais e comerciais na capital do país, Luanda. Está também envolvida no 
projeto Nosso Super: ela vai construir e abastecer 31 supermercados e 2 centros de 
distribuição nas 18 províncias do país. 
 
A Odebrecht já tem seis projetos residenciais e dois que combinam edifícios residenciais e 
comerciais em Angola, como o Belas Business Park, que tem 112 apartamentos. 
 
A gaúcha Marcopolo S.A. é outra que tem investido para atender à demanda local. A fabricante 
de carrocerias tem desde 2000 uma fábrica na África do Sul e abriu em 2009 uma segunda 
unidade, no Egito. A empresa, que tem sede em Caxias do Sul, começou a atender a clientes 
no continente por meio de intermediários e decidiu instalar uma fábrica na região devido à 
demanda crescente, que ela prevê que seja de 1.000 unidades nos próximos anos só para 
sistemas de transporte urbano. "As grandes distâncias e a faixa de renda da população 
favorecem a utilização do ônibus, quer em viagens interestaduais e intermunicipais, quer nas 
cidades", disse um porta-voz da Marcopolo. 
 
Com 600 funcionários, a unidade sul-africana tem em sua maioria funcionários nativos, muitos 
deles qualificados nas próprias instalações educacionais da empresa. Em 2010 a fábrica 
produziu 680 unidades, ante 210 no ano anterior, e a Marcopolo está de olho na demanda de 
outros países do chamado cone sul da África. A empresa afirma que a produção caiu este ano 
devido à ausência de grandes eventos (como a Copa do Mundo do ano passado) e a ciclos 
sazonais de renovação de frotas. A unidade do Egito,uma joint-venture com o grupo local GB 
Auto, produziu 207 unidades em 2009 e 334 em 2010, mas está operando este ano abaixo da 
capacidade diante da turbulência política no país norte-africano. Mesmo assim, a empresa 
afirma continuar apostando no potencial de crescimento da região, disse o porta-voz. 
 
A onda de investimentos brasileiros ganhou impulso com o incentivo do governo ao 
estreitamento dos laços com o continente. O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva viajou à 
África diversas vezes em seus dois mandatos, período em que o Brasil também abriu mais de 
30 embaixadas em países africanos. Em 2010, o comércio bilateral entre o Brasil e o 
continente, excluindo Oriente Médio, chegou a US$ 20,5 bilhões, ante US$ 5 bilhões em 2002, 
segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Dos US$ 9,3 
bilhões exportados pelo Brasil à África em 2010, dois terços foram de produtos 
industrializados. 
 
Apesar do crescimento, o presidente da Câmara de Comércio Afro-Brasileira, Adalberto 
Camargo Jr., ele próprio um empresário exportador de máquinas e implementos agrícolas à 
África, diz que o Brasil tem perdido participação no mercado africano desde os anos 70, 
quando realizou a primeira investida na região. A exceção é Angola, o principal foco de 
investimento de empresas brasileiras no mercado consumidor africano, onde diversas 
empresas de médio porte estão investindo para atender ao mercado local. "A proximidade 
linguística e os laços étnicos e culturais facilitam muito o intercâmbio comercial com Angola", 
diz Camargo. 
 
A busca por recursos naturais também continua. A mineradora Vale S.A., com sede no Rio, 
planeja fazer US$ 2,5 bilhões em investimento de capital na África. A HRT Participações em 
Petróleo S.A., também do Rio, detém dois blocos e tem participação em outros três blocos de 
exploração na Namíbia com características semelhantes à região do pré-sal. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 jun. 2011, Empresas, p. B13. 


