
Convidado especial para partici-
par do The New York Forum
África, que terminou no fim de
semana em Libreville, capital
do Gabão, o ator americano Ro-
bert De Niro declarou ter come-
çado a pensar na possibilidade
de construir um resort no país
africano e considerou possível o
desenvolvimento de uma indús-
tria cinematográfica local. O
ator destacou, contudo, ques-
tões centrais de desenvolvimen-
to da infraestrutura para que se-
ja possível um empreendimen-
to como esse. “Se vou fazer um
hotel, ele tem que ser parte do
país e tem que estar integrado.
Mas também é necessário que
haja facilidade de acesso a ele”.
De Niro sugeriu a criação de

um festival para chamar a aten-
ção da indústria cinematográfi-
ca para o país. “Estabilidade é
um ponto central para atrair
quemquer fazer um filme”, dis-
se o ator. “Outra coisa é que a in-
dústria cinematográfica, assim
como qualquer outra, precisa de
incentivos, assim como aqueles
que são dados para quem vem
trabalhar no petróleo. É um in-
vestimento como qualquer ou-
tro”, afirmou. ■ C.B.

As perspectivas de desenvolvi-
mento africano incentivam ainda
mais um dos países mais verdes
do mundo a querer crescer, ten-
do como objetivo integrar o gru-
po das nações emergentes até
2025. Essa meta tem envolvido a
reconstrução do pequeno Gabão
em todos os aspectos, mas com o
mínimode interferêncianosqua-
se 90% do território cobertos por
florestas intocadas - que corres-
pondema22milhõesdehectares.
Para isso, o país africano en-

frenta não só os desafios econô-
micos impostos pela atual condi-
ção econômica global, mas tam-
bém a necessidade de se desen-
volver de maneira sustentável,
semdeixar sua população à parte
da possibilidade de inserir-se no
mundo do consumo de forma
mais intensa. Não são poucas as
tarefas a serem cumpridas. Com

cerca de 1,5milhão de habitantes
-dosquaisumterçovivenacapi-
tal, Libreville -, o Gabão precisa
colocar de pé quase 200mil casas
emsuasnoveprovíncias.Oproje-
to está atrasado e a explicação do
governopara isso sebaseiana im-
portância de realizar essas cons-
truções demaneira sustentável.
Todas as áreas de infraestrutu-

ra também têm merecido aten-
ção. Estradas, portos, o aeropor-
to da capital, hospitais e muito
mais passampor restauro ouam-
pliação-muitasdasobras realiza-
das em parceria com a iniciativa
privada. “A mensagem que ve-
moséque temque serpossível fa-
zer negócios na África assim co-

mo em qualquer outro lugar do
mundo”, afirmao presidente ga-
bonês, Ali Bongo Ondimba.
Parte do “continente do futu-

ro”, que tem na maior parte de
seu território nações subdesen-
volvidas, oGabão temsedestaca-
do dos demais países africanos
por seu alto nível de crescimen-
to. Em 2010, o Produto Interno
Bruto (PIB), que está em cerca de
US$ 16,7 bilhões, subiu 5,6%, em
2011, 5,5% e a expectativa para
2012 é de 4,8%. O Índice de De-
senvolvimento Humano (IDH)
do país é quase o dobro damédia
africana, ainda assim, alcança
0,674, sendo que o índice varia
de 0 a 1. Colônia francesa, o Ga-
bão conseguiu sua independên-
ciaem1960.E temenormesdesa-
fios pela frente. Sua população
commenosde 15 anoscorrespon-
de a 41% do total de habitantes.
Mas, mesmo antes de esses jo-
vens alcançarema idade para en-
trarnomercadode trabalho,ode-
semprego já está em 27%. ■ C.B.

O crescimento econômicomun-
dial napróximadécada será espe-
cialmente marcado pelo desen-
volvimento africano, se os países
docontinente conseguiremreali-
zar as reformas e investimentos
queestão planejandoagora.A ex-
pectativa de Nouriel Roubini,
professordaUniversidadedeNo-
va York e um dos únicos econo-
mistas a ter antecipado a crise de
quatro anos atrás, é de que, com
acontinuidadedoprocessode re-
cessão nos países centrais e a de-
saceleração dos emergentes, boa
parte da evolução global caberá
àÁfrica e ao seu alto potencial de
aumento do consumo.
“Os países africanos, especial-

mente da região subsaariana,
vão andar no caminho contrá-
rio ao do resto domundo.Os in-
vestimentos têm crescidomuito
no continente, ao mesmo tem-
po em que todas as reformas ne-
cessárias para garantir a estabili-

dade começaram a ser feitas. Is-
so traz potencialidades enor-
mes”, afirmou Roubini durante
The New York Forum Africa,
que terminou no fim de semana
em Libreville, capital do Gabão.
Mas o futuro da África terá que
envolver o desenvolvimento
sustentável. “As mudanças tem

que vir ao mesmo tempo que as
melhorias na educação, na saú-
de, na infraestrutura, nas leis.
Se todas essas etapas foremcum-
pridas, a integração africana,
que está aparentemente atrasa-
da, terámais potencial de resul-
tado que a asiática, a europeia
ou a latino-americana”.

Diferentemente do que se vê
na perspectiva africana, para
Roubini, hoje o mercado global
é “de cristal”, em razão das fra-
gilidades que o expõem. Ele ex-
plica que, apesar de ter sido
muito positiva, a recuperação
dos países emergentes desde
meados de 2009 já mostra arre-
fecimento e abre espaço para o
início de novo ciclo, no qual es-
ses países já não terão mais co-
mo sustentar o crescimento do
mundo como o fizeram até ago-
ra. “Os emergentes têm tido seu
desempenho muito centrado
nas iniciativas do estado e nos
investimentos públicos. Duran-
te uma crise isso é bom, mas é
um risco reduzir tanto a partici-
pação do setor privado”.
Para Roubini, a situação da

Eurozona é hoje o pior proble-
ma econômico global e a reces-
são ali só tende a piorar. Ele acre-
dita que aGrécia deve sair do eu-
ro para uma solução menos
“onerosa” tanto interna quanto
para a Eurozona. ■ *Viajou a
convite do governo do Gabão

INSURGÊNCIA

Apósmortedemais18civis,Otanrestringe
ataquesaéreoscontrarebeldesnoAfeganistão

Cláudia Bredarioli,
de Libreville (Gabão)*
c.bredarioli@brasileconomico.com.br

A Otan deu ordem de restringir os ataques aéreos contra rebeldes
que usam construções residenciais como escudo no Afeganistão
depois da morte de 18 civis na semana passada, informou o general
John Allen, comandante-em-chefe da força da coalizão no país.
Na sexta-feira passada, Allen pediu desculpas pelas mortes de civis e
foi pessoalmente ao local do ataque apresentar suas condolências. AFP

Roubini vê a África como a
emergente da próxima década
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Fundação decide reduzir em 20% o valor
dos prêmios Nobel a partir deste ano

Win McNamee/AFP

Tiziana Fabi/AFP

De Niro
pensa em
um resort
gabonense

Gabão enfrenta o desafio verde
País que se tornou independente
da França em 1960 destaca-se
pelo alto nível de crescimento

“A Fundação Nobel fixou o montante da remuneração dos prêmios Nobel
2012 em 8 milhões de coroas (US$ 1.125.600) por prêmio”, anunciou
em um comunicado, recordando que, desde 2001, a recompensa
era de 10 milhões de coroas (US$ 1.407.000). “Trata-se de uma medida
necessária para evitar colocar em perigo o capital da Fundação num
longo prazo, levando em conta a crise financeira”, explicou a entidade.

Para o economista, os países do continente africano andarão no caminho contrário ao resto do mundo

A dívida externa do
país chegou a 14,3%
do PIB, mesmo depois
de uma renegociação
de ¤ 1,4 bilhão em 2010

MUNDO

Roubini:“Emrazãodesuasfragilidades,omercadoglobalédecristal”

Mark Wilson/AFP

POTENCIAL 

Gabão tenta se inserir no 
mundo do consumo de
maneira sustentável

Fonte: governo do Gabão
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1,5 milhão 

CAPITAL
Libreville (um terço da população)
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US$ 16,7 bilhões (2010)
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MEIO AMBIENTE
90% do território de florestas intocadas
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RobertDeNiro: incentivospara
a indústriacinematográfica
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 12 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 38.
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