
Relação Brasil-África do Sul vai 
além das trocas comerciais 
O intercâmbio de 
experiências e os 
investimentos 
estrangeiros diretos 
devem ser vistos como 
complementares à 
relação entre os países 

JOHANNESBURGO 

A África do Sul representa o país 
mais importante de seu conti-
nente e o mais recente membro 
do BRICS - Grupo formado tam-
bém por Brasil, Rússia, índia e 
China. Sua relação comercial 
como País ainda tem sido peque-
na em comparação com outros 
participantes do conjunto, mas 
especialistas consultados pelo 
DCI acreditam que há muitas 
oportunidades para que essa si-
tuação se modifique. 

Segundo o cônsul econômico 
da África do Sul no Brasil, Willian 
van der Spuy, o ponto que mais 
necessita de desenvolvimento na 
relação entre o Brasil e aÁfrica do 
Sul são os Investimentos Estran-
geiros Diretos (IED). 

Segundo ele "há muitas em-
presas brasileiras começando a 
olhar a África do Sul, então eu 
acho que nos próximos anos isso 
terá mudado significativamente. 
Ao mesmo tempo, as compa-
nhias sul-africanas têm investido 
no Brasil". Entre os setores citados 
por Van der Spuy para o investi-
mento estrangeiro direto de em-
presas africanas no País estão, 
serviços financeiros, publicida-
de, mídia e desenvolvimento de 

softwares, entre outras. No pri-
meiro semestre, a corrente co-
mercial entre o Brasil e o país afri-
cano totalizou US$ 1,3 bilhão. "O 
comércio tem crescido nos últi-
mos 5 anos, então é um ambiente 
positivo", afirmao cônsul sul-afri-
cano. 

Segundo ele, aprincipal carac-
terística do comércio recente en-
tre os dois países é a valorização 
dos produtos que fazem parte das 
trocas comerciais. Neste primei-
ro semestre, o principal produto 
exportado pelo Brasil para o país 
africano foram veículos, com 
participação de 9,57% do total. 
Além disso, tratores foi o sétimo 
produto mais exportado com 3% 
do total. No caso da África do Sul, 
as vendas para o Brasil se concen-
traram em hulha (tipo de carvão 
mineral), com 15,64% do total 
importado neste semestre. 

O fato de a próxima Copa do 
Mundo ser no Brasil, em 2014, 
também pode ajudar nas trocas 
diretas e de experiências. Segun-
do Van der Spuy, "a preparação da 
Copa na África nos ajudará a 
compartilhar idéias. Acredita-
mos que as empresas sul-africa-
nas vão ajudar o Brasil com con-
sultoria, engenharia, segurança". 
O cônsul acrescenta: "África do 
Sul pode ajudar as empresas bra-
sileiras adicionando coisas que 
ganhamos com a experiência". 

Apesar de ser otimista sobre o 
aumento de trocas diretas, o côn-
sul explica que no processo é im-
portante aumentar o comércio. 
"Eu acho que é muito importante 
começar a comercializar mais, 
nós temos os mesmo objetivos, os 
dois estão desenvolvendo sua in-
dústria. É muito importante per-
ceber essas estruturas, esse qua-
dro que trabalhamos e olhar para 
a sinergia das produções, a troca 
valorizando a manufatura de am-
bos oslados darelação". 
BRICS 
A entrada da África do Sul no gru-
po dos países emergentes tam-
bém pode ser um fato para facili-
tar asrelações comerciais. Vander 
Spuy lembra que a relação entre 
Brasil e África do Sul já existe há al-
gum tempo dentro do IBAS (gru-
po formado por índia, Brasil e 
África do Sul em2003) e que os la-
ços fortes podem ser percebidos 
pela recente crise internacional, 
que enfatizou as trocas sul-sul. 

Na opinião do cônsul político 
da África do Sul no Brasil, JF Sa-
tein, uma das vantagens é que o 

Brasil pode conseguir acessar 
mais facilmente mercados que 
antes não poderia 

"Em algumas áreas nós pode-
mos ter competição, mas tam-
bém podemos ajudar um ao ou-
tros nos interesses mundiais. O 
BRICS também vai criar um su-
porte de entrada um para o outro 
na esfera internacional, nas Na-
ções Unidas [ONU] e nas organi-
zações econômicas", completou. 

Na opinião de Cynthia Chiturá, 
da União de Empresas da África 
do Sul, (Busa, nasiglaeminglês) o 
país sul africano tem uma econo-
mia liberal, e pode servir como 
porta de entrada para outras na-
ções como a Nigéria e Quênia. 

Durante apresentação promo-
vida pela " Brand South África", 
braço de marketing do governo 
sul-africano, em viagem para jor-
nalistas dos países do BRICS, areL 

presentante colocou que a com-
petitividade é importante para as 
trocas comerciais e que as econo-
mias das nações que formam ò 
acrônimo podem ser vistas não 
só como similares mas também 
como complementares. 

Um setor citado por Cynthia é o 
de infraestrutura. Segundo o côn-
sul econômico sul africano, os 
projetos iniciados na Copa do 
Mundo de 2010 continuam e o 
governo planeja investir mais 
US$ 20 bilhões na a construção de 
estradas, rodovias, entre outros. 
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Text Box
Fonte: DCI, São Paulo, 14 ago. 2012. Caderno A, p. A4.




