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Depois de sacolejar durante duas horas num caminhão e cruzar um rio de canoa, Tim 
McCollum chegou a este povoado ao lado de uma selva de cacaueiros, o primeiro estágio de 
uma cadeia de suprimentos que pode ajudar a produção de sua pequena fábrica africana de 
chocolate. 
 
A boa notícia era que a Madécasse Chocolate LLC, de McCollum, localizara uma fonte rara de 
cacau de alta qualidade antes da concorrência. Mas essa também era a má notícia. 
 
McCollum descobriu que os moradores não tinham nenhuma experiência em lidar com clientes 
multinacionais — um senhor de 71 anos disse-lhe que ele era o primeiro homem branco que 
via desde que Madagáscar conquistou a independência dos franceses, em 1960. Aí havia o 
problema do rio. Ninguém em sua equipe sabia como transportar uma tonelada de cacau numa 
canoa. Mas depois de se reunir com a cooperativa local de agricultores, McCollum teve certeza 
que o cacau produzido aqui poderia sobreviver à viagem de 1.000 quilômetros para sua fábrica 
e depois ser transportado de Madagáscar, uma ilha na costa sudeste da África, para 
supermercados americanos. 
 
"Existe uma solução", insistiu o empreendedor nova-iorquino de 34 anos, enquanto enchia os 
braços de folhas de cacau para teste nos Estados Unidos. "Só leva um pouco mais de tempo e 
mais raciocínio, mas não há por que não dar certo." 
 
Vários pequenos fabricantes na África inteira têm mergulhado onde a maioria das 
multinacionais teme operar. Eles não só produzem chocolate em Madagáscar, mas também 
sapatos de couro na Nigéria e molho de pimenta na África do Sul. Eles estão testando se um 
continente com a maior proporção de recursos naturais inexplorados no mundo, bem como a 
menor renda per capita, pode se tornar terreno fértil para a indústria. 
 
"Durante décadas os africanos têm produzido o que não consomem e consumido o que não 
produzem", diz Andrew Rugasira, um empreendedor de Uganda. Sua empresa, a Good African 
Coffee, abandonou há dois anos os exportadores locais de café para abrir a primeira fábrica de 
café instantâneo do país. 
 
Por que a África não fabrica mais produtos é um mistério antigo da economia mundial. À 
medida que subiam os salários de potências manufatureiras como a China, muitos economistas 
previram que as fábricas iriam debandar para a mão de obra mais barata na África, o que 
ajudaria a impulsionar o mesmo tipo de desenvolvimento industrial acelerado que melhorou o 
padrão de vida na Ásia. 
 
Mas isso não aconteceu. 
 
A economia africana tem obtido em média um crescimento anual vigoroso de 5% na última 
década, graças, em parte, à alta das commodities e uma nova demanda de consumo. Mas o 
continente responde por apenas 1% da indústria mundial, ante os 25% da Ásia. A fatia 
africana da indústria de mão de obra intensiva – uma fonte crucial de empregos para 
lavradores subempregados — na verdade está diminuindo, segundo um relatório divulgado 
pela ONU em julho. 
 
A situação preocupou tanto o Banco Mundial que ele começou a discutir com autoridades 
comerciais chinesas como transferir fábricas da China para a África, segundo o presidente do 
banco, Robert Zoellick. O Banco Mundial calcula que há mais de 85 milhões de empregos para 
trabalhadores de baixa qualificação profissional na China, para uma população de 1,3 bilhão, 
mas apenas 10 milhões desses empregos na África inteira, para uma população de 1 bilhão. 
 
A maioria das multinacionais dos países ricos tem evitado o continente, mesmo enquanto 
apostam em outros países em desenvolvimento. Um relatório do UBS Investment Research 
concluiu que a fatia chinesa das exportações de manufaturados com baixo nível tecnológico A ut
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como brinquedos, roupas e sapatos chegou ao máximo, mas a produção estava sendo 
transferida para outros países baratos da Ásia como Vietnã e Bangladesh. 
 
Á África é considerada um destino mais arriscado. Muitos de seus países são assolados pela 
corrupção. Já ocorreram vários conflitos entre grupos étnicos. E a guerra civil deste ano na 
Costa do Marfim mostrou mais uma vez como disputas de poder podem prejudicar economias 
promissoras. 
 
Mas executivos no continente notam melhorias na administração governamental e dizem que a 
África está se tornando mais aberta a investimento privado. Ruanda perdeu quase um milhão 
de pessoas no conflito genocida de 1994, mas ainda é uma das economias de crescimento 
mais rápido da África. 
 
"A disfunção da África se tornou parte da memória coletiva empresarial que impede as 
multinacionais dos países riscos de fazer qualquer coisa", diz Paul Collier, diretor do Centro 
para o Estudo das Economias Africanas, na Universidade Oxford. "Mas a África dos anos 80 e 
90 não é a mesma de hoje." 
 
As multinacionais de países riscos que estão se expandindo na África têm feito isso 
principalmente para atender a uma classe emergente de consumidores. 
 
A filial sul-africana da Nestlé SA está gastando cerca de US$ 56 milhões para expandir a 
produção de macarrão instantâneo e de cereais matinais. O conglomerado suíço também está 
inaugurando uma fábrica de macarrão instantâneo na República Democrática do Congo, um 
dos países mais pobres da África. Antes de investir num novo país africano, a Nestlé analisa o 
acesso à eletricidade e água. 
 
A empresa também abandona tudo ao primeiro indício de corrupção, diz o vice-presidente 
executivo Frits van Dijk. "Já perdemos oportunidades em lugares onde tivemos de dizer não 
por causa disso", diz ele. A Nestlé pretende aumentar das atuais 28 para 33 fábricas no 
continente até 2015. 
 
A concorrente americana Kraft Foods Inc. fatura cerca de US$ 1 bilhão por ano na África, onde 
também tem fábricas. Mas ela precisa lidar com as restrições do continente. Uma das 
principais: a escassez aguda de mão de obra qualificada que força a Kraft a depender de 
expatriados. 
 
Os pequenos fabricantes não podem concorrer com a forte capacidade de produção de uma 
multinacional. Mas geralmente identificam mais rapidamente oportunidades e as buscam com 
mais afinco, segundo Mark Paper, diretor operacional da  Business Partners International, 
financeira sul-africana especializada em emprestar para pequenas empresas e em investir 
nelas. 
 
Uma das empresas que a Business Partners está investindo é a Primolitos, uma fabricante sul-
africana de molho de pimenta e condimentos que inaugurou em maio uma fábrica em 
Joanesburgo. Mas nem tudo tem sido tranquilo. Durante uma greve de metalúrgicos sem 
relação com a fábrica um tijolo varou a janela da sala de reunião. Já houve roubos de 
caminhões transportando condimentos. Mas a Primolitos é agora um dos poucos fabricantes 
locais de alimentos que pode atender aos padrões de clientes mundiais. 
 
A Wal-Mart Stores Inc. fechou um acordo de US$ 2,4 bilhões para comprar o controle da rede 
sul-africana de supermercados Massmart Holdings Ltd., o que tornou a Primolitos fornecedora 
de um varejista mundial. A Primolitos quer aproveitar o acordo para impulsioná-la à 
exportação mundial, que responde atualmente por apenas 5% do seu faturamento. "A Wal 
Mart", diz o fundador da empresa, Roberto Vasconcelos, de 42 anos, "foi o que nos despertou". 
Vasconcelos nasceu em Moçambique, filho de pais portugueses. 
 
Não há muitos fabricantes africanos tão prontos assim para a economia mundial. Mthuli Ncube, 
economista-chefe do Banco Africano de Desenvolvimento, calcula que um quarto do PIB da A ut
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África  cerca de US$ 450 bilhões — vem de 65 pequenas e médias empresas. Mas é mais difícil 
mensurar qual é a contribuição da indústria; muitas são fábricas de fundo de quintal que 
vendem produtos em feiras livres para não pagar imposto. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 set. 2011, Empresas, p. B12. 
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