
Guerras, guerrilhas e corrupção deram à África má re-
putação ao longo da história, mas essa percepção está mu-
dando, à medida que seus países se tornam mais demo-
cráticos e implantam as reformas necessárias. "A África é 
a última fronteira", proclama o sudanês Mo Ibrahim, pre-
sidente da fundação que leva seu nome e da Satya Capi-
tal, empresa de investimentos com foco nesse continente. 

Em 2011, o crescimento médio de muitos países africa-
nos esteve em torno de 6%, e espera-se que sete deles, entre 
os quais Etiópia, Moçambique e Nigéria, estejam entre os 
dez com economia de crescimento mais rápido do mundo 
em 2015. Segundo a Ernst & Young, o índice de investimen-
to estrangeiro direto (lED) na África aumentou 27% em 
2011, ainda que esse continente tenha atraído apenas 2,8% 
do lED total. 

Esses números estão fazendo com que diversas organi-
zações ligadas a negócios, como o Insead e a firma de con-
sultoria McKinsey, dediquem-se a estudá-lo mais a fundo 
-e o empresariado brasileiro, que inclui empresas forte-
mente ligadas á África portuguesa, como a Odebrecht, 
também deve ficar atento às novas oportunidades. E os 
principais desafios são três. 

MELHORARAIMAGEM 
Reduzir -ou eliminar- o gap de percepção entre imagem e 
realidade se tornou o desafio número um da África. Ainda 
há problemas em três ou quatro países, mas a imagem ne-
gativa geral é injusta, como disse o empreendedor Ibrahim 
em uma entrevista à Insead Knowledge. 

Por que a prioridade é essa? Ibrahim relembra a dificul-
dadequeteveaocaptarfundos para a companhia de telefo-
nia móvel africana que operava; depois de negociações in-
termináveis, os bancos concordaram com o empréstimo 
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de um montante bem abaixo do so-
licitado. Pouco depois, Ibrahim ven-
deu a empresa para um investidor do 
Kuwait, e os mesmos bancos que lhe 
deram apenas LIS$ 90 milhões em-
prestaram US$ 2,4 bilhões ao árabe. 
"A segurança era a mesma", enfatiza. 
"Muitos países da África superam a 
China e a índia em termos de gover-
nabilidade e vigência da lei." 

A tendência geral ao sul do Saara 
é bastante positiva. Segundo a Con-
ferência das Nações Unidas sobre 
Comércio e Desenvolvimento, nessa 
região o lED passou de US$ 29,5 bi-
lhões em 2010 para US$ 36,9 bilhões 
em 2011. 0 investimento entre países 
africanos também está aumentando: 
em 2011 representou 17% do total 
de investimentos em novos projetos 
no continente, segundo estudos da 
Ernst & Young. Ibrahim insiste que, 
em geral, a África é um lugar exce-
lente para fazer negócios. 

A publicação do Insead falou com 
outros empreendedores quecompar-
tilham a visão de Ibrahim. "Muitos 
países novos estão caminhando no 
sentido da democracia, a perspectiva 
política é mais previsível e a econo-
mia é mais forte", diz Simon Harford, 
codiretor da empresa de venture ca-
pital africana Actis. 

VENCER OS OBSTÁCULOS 
Sem dúvida, porém, ainda há compli-
cadores. O primeiro, conforme a firma 
de consultoria KPMG, é que a África 
precisa investir anualmente cerca de 
US$ 90 bilhões, mais do que o dobro da 
cifra atual, para melhorar rodovias, fer-
rovias e portos, além de construir hos-
pitais e escolas. O segundo complica-

dor é o não acesso ao financiamento. 
O African Development Bank [espé-
cie de BNDES regional] afirma que 
apenas uma de cada cinco pequenas 
e médias empresas tem linha de em-
préstimos de uma instituição financei-
ra. Até mesmo para as grandes organi-
zações é dificil obter crédito de mais de 
cinco anos de fontesque não sejam ins-
tituições de fomento. 

Em terceiro lugar, surge o fato de 
que o desenvolvimento acelerado 
tem impacto negativo n o s recursos 
naturais e na sociedade. Segundo um 
informe do World Wildlife Fund e do 
African Development Bank, a África 
sofreu uma perda de 40% em biodi-
versidade nas últimas qua t ro déca-
das. E a tendência deve se intensi-
ficar com o aumento da agricultura 
intensiva e das chamadas "apropria-
ções de terras", ou seja, investimen-
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dor é o não acesso ao financiamento. 
O African Development Bank [espé-
cie de BNDES regional] afirma que 
apenas uma de cada cinco pequenas 
e médias empresas tem linha de em-
préstimos de uma instituição financei-
ra. Até mesmo para as grandes organi-
zações é dificil obter crédito de mais de 
cinco anos de fontes que não sejam ins-
tituições de fomento. 

Em terceiro lugar, surge o fato de 
que o desenvolvimento acelerado 
tem impacto negativo nos recursos 
naturais e na sociedade. Segundo um 
informe do World Wildlife Fund e do 
African Development Bank, a África 
sofreu uma perda de 40% em biodi-
versidade nas últimas quatro déca-
das. E a tendência deve se intensi-
ficar com o aumento da agricultura 
intensiva e das chamadas "apropria-
ções de terras", ou seja, investimen-

tos de companhias estrangeiras em grandes extensões de 
terra compradas ou arrendadas de governos africanos a 
preços muito baixos a fim de produzir alimentos para ex-

portação, o que provoca o deslocamento de centenas de mi-
lhares de pessoas e protestos. 

Por mais que "a agricultura seja o futuro da África", esses con-
vênios não contemplam os interesses dos africanos, comenta Ibrahim. 

Tais complicadores vêm sendo contornados com projetos muito interessan-
tes, contudo, como os que visam a integração econômica regional. Imoni Ak-
pofure, diretor da International Financial Corporation (IFC), ligada ao Banco 
Mundial, cita como exemplo o Grupo Energético da África Ocidental, que tra-
balha para desenvolver uma rede elétrica confiável e um mercado comum de 
eletricidade na região. 

SABER APROVEITAR O CONSUMO JOVEM E CIDADES MÉDIAS 
Para os investidores mais sagazes, a maior oportunidade de negócios na África 
será seu crescente mercado consumidor. Um relatório da McKinsey publicado 
em novembro de 2012, intitulado "The Rise ofthe African Consumer", apresenta 
um perfil detalhado dos consumidores africanos, incluindo aspectos demográfi-
cos, comportamentos e necessidades. Segundo ele, a característica mais interes-
sante é sua população jovem (mais da metade tem menos de 20 anos). 

A população da África, que tem o crescimento mais rápido do mundo (estima-se 
que em 2030 superará os 40% do total global), concentra-se em áreas urbanas. E os 
consumidores jovens se parecem com os de qualquer parte do planeta: têm cons-
ciência das marcas e da qualidade, procuram as últimas tendências, mas levam 
em conta o orçamento e querem um ambiente de compras moderno e atraente. 

O estudo McKinsey lembra que a África é um mercado complexo de 54 paí-
ses e mais de 2 mil dialetos, e faz vários alertas, entre os quais o de que con-
vém esquecer megacidades, como Cairo, Johannesburgo e Lagos, e escolher 
outras, médias, como Abidjan e Rabat, onde estarão os maiores lucros. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 2, ano 17, n. 97, p. 52-53, mar./abr. 2013.




