
Quando se pensa na Primavera
Árabe, a imagem dos países de
descendência islâmica saltam à
vista. Muitos se esquecem, po-
rém, que as revoltas tiveram co-
mo berço o Magreb, região no-
roeste da África, abrangendo
parte da África Oriental. E que
seus reflexos afetam também a
já frágil organização africana,
especialmente no que diz respei-
to a lideranças do continente.

O ex-ditador Muammar Ka-
dafi, por exemplo, era um dos
grandes incentivadores da
União Africana, organização
criadas nos moldes da União
Europeia com objetivo de pro-
mover a unidade africana e a
eliminação do colonialismo.
Mesmo o ditador do Zimbábue,
Robert Mugabe, que hoje se
equilibra no poder, já foi consi-
derado um líder moderado.
“Mugabe estudou em Oxford,
foi condecorado pela coroa bri-
tânica, mas olha o que ele vi-
rou”, diz Christian Lohbauer,
doutor em ciência política pela
Universidade de São Paulo
(USP). “Ele foi um líder no pas-
sado, mas hoje, assim como
muitos outros, permanece no
poder sem legitimidade”, des-
taca Leila Maria Gonçalves Lei-
te Hernandes, professora da
USP, especializada em África
contemporânea.

Isso não significa, no entanto,
que o continente passa por um
vácuo de lideranças. Com os ex-
cêntricos líderes desaparecendo
do cenário, outros nomes come-
çam a ganhar força com a pro-
messa de pacificação, reconstru-
ção e desenvolvimento de seus
países. São personalidades como
Ellen Johnson-Sirleaf, da Libé-
ria, Pedro Verona Pires, do Cabo
Verde e Ali Bongo Ondimba, do
Gabão (ver entrevista ao lado).

“A maior personalidade da
África hoje é a presidente da Li-
béria, Ellen Johnson-Sirleaf,
uma mulher reeleita democrati-

camente, após iniciar um pro-
cesso difícil de reestruturação
do país”, diz Lohbauer. Ellen
Johnson-Sirleaf, que acaba de
ganhar o prêmio Nobel da Paz,
foi reeleita presidente do país
em uma eleição marcada por
acusações de corrupção e até
mesmo boicote da oposição. Na-
da que tire seu mérito, garante
Leila. “Dizem que a corrupção
aumentou na Libéria, mas te-
mos que tomar cuidado. Será
que se publicam mais notícias
sobre isso porque o país não vi-
ve mais em regime de exceção,
logo temos maior liberdade de

imprensa?”, alerta. Para ela, é
preciso lembrar que os proces-
sos eleitorais na África de hoje
têm tendência de construção
de instituições mais democráti-
cas, voltadas para estados de di-
reitos. Cabo Verde é um exem-
plo. Pedro Pires, o ex-presiden-
te do país, acaba de ganhar o
prêmio Ibrahim de Líderes Afri-
canos por seu trabalho no de-
senvolvimento do país.

No entanto, ainda não apare-
ceram líderes para substituir
(se é que um dia aparecerão),
os nomes tradicionais do conti-
nente, como Nelson Mandela e
Desmond Tutu, da África do
Sul, e Wangari Maathai, do Quê-
nia, que faleceu em setembro.
“Faltam na África líderes como
Kwame Nkrumah [morto na dé-
cada de 1970], um dos idealiza-
dores do panafricanismo, que
tenham visão de estado moder-
no, focada em uma verdadeira
integração africana”, afirma Lo-
hbauer. “Isto porque o proces-
so civilizatório da África ainda
passa pela organização das na-
ções, e em muitos casos, da or-
ganização institucional (e tam-
bém econômica) desses esta-
dos que nasceram na década de
60”, ressalta. Esta é a promes-
sa, por exemplo, do presidente
do Gabão, Ali Bongo Ondimba,
que investe hoje na diversifica-
ção da economia do país, que fi-
cou parada desde a independên-
cia em 1960. ■

Há três anos no poder, Ali Bongo
Ondimba ainda parece estar em
campanha, mas por outro moti-
vo: vender uma nova imagem do
Gabão. Desde a visita aos Esta-
dos Unidos em junho, quando se
encontrou com o presidente
americano Barack Obama, o lí-
der do Gabão vem se esforçando
para mostrar que seu país tem
uma situação privilegiada em re-
lação a outras nações africanas.
Com o plano Gabão Emergente,
que foi apresentado em um fó-
rum de líderes mundiais no fi-
nal de outubro na Unesco, On-
dimba quer mostrar ao mundo
que seu país está aberto para in-
vestidores e têm (quase) todas
as condições para isto.

Não sofre com a violência ci-
vil, tem instituições governa-
mentais fortes, riquezas naturais
abundantes para serem explora-
das, bons relacionamentos inter-
nacionais e um plano de investi-
mento em infraestrutura e educa-
ção, que vai ajudar a preparar o
país para receber recursos exter-
nos. E as empresas parecem res-
ponder bem as oportunidades.
Brasil, China e Índia, por exem-
plo, vem disputando negócios
no território.

Mas ainda restam dúvidas. Afi-
nal, o governo de Ondimba será
como o de seu pai, Omar Bongo,
que morreu como ditador, após
42 anos no poder? Ondimba,
que é santista roxo e fã do fute-
bol brasileiro — tanto que cha-
mou a seleção do Brasil para jo-
gar contra o Gabão na inaugura-
ção do Estádio da Amizade, em
Libreville —, acha a comparação
natural e até faz críticas ao gover-
no do seu pai. Mas ele deixou cla-
ro em entrevista ao Brasil Econô-
mico que seu legado será maior.

OGabão é um país que nos
últimos 50 anos só exportou
produtos primários. Por que
demorar tanto tempo para
diversificar a economia?
Agora é o tempo de movermos o
país para uma nova era e seguir-
mos as aspirações de nosso povo.
Estamos em fase de transição, pre-
parando o país para a era pós-pe-
tróleo. Temos que diversificar a
economia e para isto estamos
olhando para o todo potencial
que temos. Somos um país rico
em floresta, minas e também pe-
tróleo. E queremos diversificar os
negócios para a área de processa-
mento para aumentar as receitas
que sustentam nossa economia.
Por isso, é importante atrairmos

A União Africana foi constituí-
da em julho de 2001, como
uma evolução da antiga Organi-
zação da Unidade Africana.
Seu objetivo era acelerar o pro-
cesso de integração regional,
promover e consolidar a unida-
de do continente, fomentar a
união, a solidariedade e a coe-
são, eliminar o flagelo dos con-
flitos e habilitar a África a fazer
face aos desenvolvimentos polí-
ticos, econômicos e sociais da
ordem internacional. E um de
seus grandes incentivadores

foi o ex-ditador líbio Muam-
mar Kadafi. Passados dez anos,
porém, a organização não con-
seguiu alcançar resultados que
ajudassem a promover o desen-
volvimento regional.

“O único mérito da União
Africana é o fato dela existir,
mesmo sem ter relevância quan-
do se trata de ações conjuntas”,
afirma Christian Lohbauer, dou-
tor em ciência política pela Uni-
versidade de São Paulo (USP).

“A União Africana foi basea-
da em referências da constitui-

ção da União Europeia, que hoje
mostra ao mundo que não deu
tão certo quanto se esperava”,
diz Leila Maria Gonçalves Leite
Hernandes, professora da USP.

Para ela o momento é de se re-
pensar este modelo de desenvol-
vimento. “A ideia de união é re-
tórica, assim como foi o movi-
mento de países não-alinha-
dos", ressalta Leila, em relação
aos países que se associaram
com objetivo de tentar manter
uma posição neutra durante a
Guerra Fria. ■ R.O.

PedroVeronaPires

Um continente à espera
de novas lideranças

EllenJohnson
Ex-presidentedeCaboVerde

ENTREVISTA ALI BONGO

Gabão

Ganhou em outubro o prêmio
Ibrahim, que destina US$ 5
milhões para líderes africanos
que promovam boa governança,
estabilidade e crescimento
econômico em seu país.

UNIÃO AFRICANA

África sofre as consequências da falta de líderes com a visão do estado moderno

PresidentedaLibéria

Passados dez anos
de sua criação,
a União Africana
não conseguiu
alcançar resultados
que ajudassem
a promover o
desenvolvimento
regional

Filho do ex-presidente

Recém-premiada com o Nobel da
Paz, Ellen Johnson-Sirleaf acaba
de ser reeleita para o segundo
mandato com mais de 90% dos
votos. A presidente busca agora
reconciliação com adversários.
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Tempo de repensar antigos modelos de desenvolvimento
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investimento estrangeiro, porque
o governo não pode mais fazer tu-
do sozinho, como era no passado.

E qual a estratégia para
diversificar os negócios?
A melhor forma de incrementar
essa diversificação é estabelecer
as zonas especiais de negócios
(Special Economic Zones – SEZ,
em inglês), que podem criar o am-
biente certo para indústrias, espe-
cialmente de manufatura. A SEZ
vai nos ajudar a ser competitivos.
Somos um país pequeno, com po-
pulação pequena, não podemos
ter uma economia doméstica for-
te se não focarmos na exporta-
ção. Comparados a outros países
africanos, temos altos salários e
alto custo de produção, o que im-
pacta no preço de nossos produ-
tos. Estamos reformando nossa
política fiscal para criar um me-
lhor ambiente para investidores.

E como está a resposta das
empresas a seu chamado?
Estamos felizes com a resposta.

No passado tivemos mais investi-
dores chineses, agora temos tam-
bém da Índia e Cingapura, por
exemplo. Mas estamos abertos
para empresas de todas as re-
giões, não só da Ásia. A questão é
que tivemos melhores respostas
de empresas asiáticas do que ame-
ricanas e europeias. E não esta-
mos reclamando, só acredito que
outras companhias devem vir.

Por que o Gabão decidiu
cancelar o contrato com a
empresa chinesa que ganhou a
licitação da Vale há dois anos?
Ainda temos contrato com a em-
presa chinesa, mas estamos tenta-
dos em revisar estes contratos. O
Gabão vive um momento em que
quer mais. Queremos participar,
ser um dos atores do desenvolvi-
mento global, e por conta disso ve-
mos problemas no contrato ante-
rior. Vamos sentar com a empresa
chinesa, conversar, ver quais são
os problemas e o que nos impede
de evoluir. Paralelamente a isso, o
Gabão está aberto para negócios.

Aliás, este é o meu lema. Nos últi-
mos dois anos, estamos abertos a
todos que queiram vir aqui, que
queiram nos ajudar e participar
do desenvolvimento do país.

Empresas como a Petrobras?
A Petrobras é muito interessante
para nós, por conta da expertise na
extração de petróleo no pré-sal.

O senhor tem passado a ideia
de que o Gabão tem pressa,
mas a autorização para o início
da operação da Petrobras está
demorando para sair.
O atraso é porque queremos criar
uma empresa nacional de petró-
leo, o que está sendo feito. Quere-
mos ter uma visão clara do que foi
feito nesta área antes de entrar-
mos no futuro. Ainda temos mui-
to tempo pela frente no que diz
respeito a exploração de petróleo.

Os contratos com o Gabão
pressupõem a transferência
de tecnologia, inclusive
com a Petrobras?

Se tivermos tecnologia, será mais
interessante, afinal este é um dos
nossos objetivos. Mas é bom lem-
brar que estamos interessados
em ter investidores com a gente.
Queremos estar em uma situação
de ganha-ganha, ajudando os in-
vestidores a ganhar dinheiro,
mas também ganhando dinheiro
juntamente a eles. Queremos ser
players e não ficar só vendo o jo-
go. Claro que não será fácil, tere-
mos de fazer reformas, capacitar
nosso povo. E para isso, convida-
mos as empresas a virem, ganha-
rem dinheiro e em contraparti-
da, treinarem nossa população e
transferirem tecnologia.

A Primavera Árabe acabou
com algumas lideranças
importantes da União
Africana. Quem serão os novos
líderes, o senhor por exemplo?
Esta não é uma pergunta para
mim. O que está acontecendo na
África do Norte já aconteceu na
África subsaariana. Para os paí-
ses de língua francesa, por exem-
plo, aconteceu nos anos 90. Esti-
vemos na mesma situação e pu-
demos reformar o modo como fa-
zemos negócios e cuidamos do
país. Temos muito o que apren-
der com esta experiência e a li-
ção é clara: você tem que se co-
nectar ao seu povo, ouvir seu po-
vo, sentir as expectativas de seu
povo em relação ao governo e
pensar no futuro. É uma lição pa-
ra todos nós.

E quanto aos novos líderes?
Provavelmente é cedo para saber
quem será a nova liderança na
África. Temos vários países que
estão com problemas econômi-
cos, financeiros, políticos. E
acho que o novo líder terá de sa-
ber lidar com a mistura de tudo
isso. Ser forte na economia, forte
na governança, em combater a
corrupção. Forte também em
atrair investimentos estrangei-
ros. Tudo isso será necessário pa-
ra os próximos líderes da África.

O senhor tem muitos planos
para o país. Quanto tempo
pretende ficar no governo para
conseguir cumprir todos eles?
Não sei, quanto tempo você
acha?

Pelo menos 40 anos,
como seu pai.
Acho que não, é muito. Eu já te-
ria 90 anos até lá. ■ Entrevista

concedida a Regiane de Oliveira, em
Franceville, no Gabão’.

Niger justifica asilo a filho deKadafi

ONDIMBA Presidente do Gabão

cuida da imagem para atrair recursos

“

“

Seyllou/AFP

do país, El Hadj Omar Bongo Ondimba, que ficou no poder por 42 anos, aposta em melhorias na infraestrutura

O país (ex-colônia
da França) ainda
tem presença
de tropas francesas,
que nos ajudam
a promover
treinamento
e capacitação do
exército. Não tem
nada a ver com
defesa ou com
proteger o regime
ou a República

Fui abençoado
por me encontrar
em uma situação
diferente. Graças ao
que aconteceu no
passado, hoje posso
focar na economia.
Não preciso construir
instituições fortes,
isso já foi feito. Não
preciso me preocupar
em consolidar um
estado democrático,
isso já foi feito

“Foi por razões humanitárias”, disse sexta-feira o presidente
do país, Mahamadou Issoufou, ao fim de uma visita à África do Sul.
Saadi Kadafi, de 38 anos, se refugiou no Níger em agosto,
quando a queda de Trípoli pôs fim a 42 anos de poder de seu pai,
morto em outubro. As novas autoridades líbias acusam-no
de “ter se apoderado de bens pela força e pela intimidação
quando dirigia a federação líbia de futebol”, segundo a Interpol.

AliBongoOndimba:
“étempodemovermoso
paísparaumanovaera”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 14 e 15 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 36-37.
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