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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho é avaliar as mudanças estruturais às quais foi submetida a 

África Subsaariana. Entre os principais pontos abordados estão a relação entre os 

investimentos diretos externos e no que esses investimentos modificaram a estrutura 

produtiva dos países estudados. Com crescimentos reais vultosos, a África Subsaariana tem 

chamado a atenção dos investidores e, como veremos, o crescimento do produto interno bruto 

(PIB) foi acompanhado de crescimento dos investimentos diretos estrangeiros. (IDE). 

A fim de abordar pontos de relevância neste trabalho, dos 49 países presentes na 

África Subsaariana foram selecionados apenas dez; no entanto, o produto nacional agregado 

destes dez países compôs mais de 80% do PIB desta região em 2013, segundo o Banco 

Mundial. Trata-se, portanto, de uma amostra reduzida do ponto de vista do número de países 

abordados, mas sem perder a dimensão econômica que a África tem. 

Em estudos recentes, muito se diz sobre o crescimento africano. De fato, o 

crescimento verificado na década de 2000 é digno de nota, mesmo sendo muitas vezes 

calculado sobre bases muito pequenas em comparação com as dos países do centro ou em 

transição. Assim sendo, este trabalho se propõe a realizar uma análise da maneira como o 

crescimento macroeconômico e os ingressos de IDE têm mudado a estrutura africana e, diante 

disso, responder questões sobre o papel da África após esse crescimento, e também da 

maneira como as relações comerciais e financeiras têm acontecido com os países do centro 

enfim, a responder questões que não se apresentam quando analisado somente o produto 

interno bruto. 
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África Subsaariana – Investimento Direto Externo – Teoria da Dependência – Exportações – 
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study is to evaluate the structural changes to which sub-Saharan 

Africa has been subjected. Among its main points are the relationship between foreign direct 

investment, and how it changed the productive structure of the studied countries. With a 

sizeable real growth, sub-Saharan Africa has drawn the attention of investors and, as we 

shall see, the GDP growth was also accompanied by growth of FDI's. 

In order to address relevant issues in this study, from the 49 countries present in sub-

Saharan Africa only ten were selected. However, the national aggregate output of these ten 

countries amount more than 80% of the GDP of the region in 2013, according to the World 

Bank. Therefore, it is indeed a small sample from the point of view of the number of countries 

covered, but it does not loose the economic dimension that Africa has. 

In recent studies, much is said about African growth. In fact, the growth in the 2000s 

stands out, even though it is often calculated on very small bases compared to the central and 

transitional countries. Therefore, this dissertation proposes to conduct an analysis of how the 

macroeconomic growth and FDI inflows have changed the African structure – and thus 

answer questions about the role of Africa after this growth – and how trade and financial 

relations with the center countries have occurred; that is, answer questions that do not arise 

when gross domestic product alone is analyzed. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O crescimento africano verificado após o início do século XXI tem feito com que  

pesquisadores investiguem os aspectos que têm levado a África, especialmente sua porção ao 

sul do Saara, a conseguir tão notável crescimento. 

 Não somente a África, mas boa parte dos países no mundo experimentou crescimento 

do produto interno bruto (PIB) durante a década de 2000, e o viu interrompido ou diminuído 

com o advento dos resultados da crise financeira mundial. Diversos são os motivos que 

acarretaram esse crescimento, entre eles está a entrada da China na OMC e, 

consequentemente, o aumento dos volumes e valores exportados e importados por ela. O 

aquecimento do comércio internacional elevou os preços das commodities, beneficiando boa 

parcela dos países subdesenvolvidos cuja pauta exportadora é constituída, majoritariamente, 

por itens básicos. 

 É por esse primeiro aspecto que se inicia este trabalho. Como já dito, houve um  

crescimento notável na maioria das economias africanas; porém, essa não foi a primeira vez 

que o continente africano apresentou um crescimento vultoso .No entanto, por ser um 

crescimento pautado pela exploração de commodities, muitas vezes realizada por 

multinacionais, a retenção do excedente pelo país produtor é prejudicada. Devido a isso, 

também, tratou-se, e trata-se, de um crescimento insustentável no longo prazo, uma vez que 

os países africanos não detêm o controle dos preços dos materiais que exportam, fazendo com 

que estejam sujeitos às condições das economias importadoras, sejam elas boas (como 

aconteceu nos últimos dez anos) ou desfavoráveis (como ocorreu após a crise do subprime). O 

prolongamento da crise na Europa, a desaceleração o PIB chinês e problemas nas relações 

pouco amigáveis a que estão submetidos Estados Unidos e Rússia, diante do impasse sobre a 

Ucrânia, são fatores que comprovadamente impactam negativamente o crescimento dos países 

em questão. 

 O primeiro capítulo pretende, portanto, avaliar o que levou a África a ser colocada 

como supridora de matéria-prima dos países desenvolvidos e em transição, avaliando de que 

maneira ela foi colocada no papel de “estoque do mundo”, em uma posição submissa com 

relação às economias centrais e que prejudica e atrasa o desenvolvimento do continente. 

 É sabido que a África é alvo de exploração dos países centrais há muito tempo, seja 

formalmente, como quando da partilha africana estabelecida em Berlim, em 1884, seja 
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“informalmente”, como hoje, época em que a exploração se dá pela consolidação da divisão 

internacional do trabalho. Qualquer tentativa de crescimento sustentado esbarra em práticas 

que tolhem a iniciativa africana, ou seja, os países centrais empenham-se para que a África 

não desenvolva uma indústria local e, para isso, trabalharam ativamente, com a divisão e 

ocupação dos territórios, e ideologicamente, embasados por teorias que prometiam um 

desenvolvimento tardio à África, o qual já há algum tempo temos clareza de que, pelas vias 

tradicionais, imaginadas a partir de uma ideia de convergência com o centro ou por etapas 

naturais, não ocorrerá. 

 No segundo capítulo, mostramos de que maneira a África vem se modificando diante 

das transformações nas cifras de seus PIBs1, avaliando, por exemplo, as participações de cada 

setor da economia no PIB dos países entre os anos propostos no trabalho (de 2000 a 2013), e 

avaliando também a transformação da pauta exportadora e importadora e os destinos e origens 

de seus produtos. O PIB per capita e o balanço de transações também foram avaliados, de 

maneira que pudéssemos encontrar algum indício de melhora na estrutura econômica africana 

face o crescimento apresentado por seus países. 

 Também no segundo capítulo, foram levantadas as entradas dos investimentos diretos 

externos, avaliando, por exemplo, as origens e os setores que receberam esses investimentos. 

Diante da dificuldade de obtenção de alguns dados, alguns países não puderam ter suas 

análises tão amplificadas quanto outros. 

 A intenção de avaliar os investimentos diretos externos seria justamente verificar de 

que maneira o setor externo tem prejudicado ou contribuído para o desenvolvimento dos 

países selecionados. Evidentemente, esse parâmetro não responde sozinho à pergunta; porém, 

tem participação relevante no PIB e na geração de empregos e, portanto, é parte do todo. 

 Em face do que será discutido no primeiro capítulo e do que será avaliado no segundo, 

pode-se compreender a relação de dependência e fragilidade à qual está submetida a África 

Subsaariana, avaliando os principais indicadores externos, que, de certa forma, são o que nos 

ajuda a mostrar a condição de evolução ou involução da dependência africana. 

 No terceiro capítulo, serão avaliados alguns indicadores que demonstram de maneira 

mais detalhada as estruturas e condições macroeconômicas às quais estiveram submetidos os 

países da África Subsaariana, procurando evidenciar justamente o que é levantado no primeiro 

                                                           
1
Dez países foram selecionados para esta análise seguindo os critérios de tamanho da economia segundo o 

PIB de 2013, divulgados pelo Banco Mundial. A soma dos produtos internos dos dez países selecionados 

equivale a aproximadamente 80% do PIB da África Subsaariana. 
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capítulo, ou seja, se alteraram os principais indicadores macroeconômicos de maneira 

substancial ou não, bem como qual a condição africana dentro do contexto da divisão 

internacional do trabalho. 
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CAPÍTULO 1 – BREVE HISTÓRICO DA ÁFRICA SUBSAARIANA 

 

 

O continente africano há muito é alvo da exploração de economias mais avançadas. 

Seus recursos naturais são cobiçados por todos os demais países e continentes. Sua 

localização e sua dimensão geográfica também colocam alguns de seus países em posição 

privilegiada no que diz respeito à produção de commodities e alimentos de origem animal, 

vegetal ou mineral. Abunda, portanto, riqueza acima e abaixo do solo. Porém, parafraseando o 

slogan do atual governo brasileiro cujos dizeres são “país rico é país sem pobreza”, neste 

contexto temos uma contradição: o continente africano é rico e, ao mesmo tempo, muito 

pobre. 

Estar ao centro no plano cartográfico, pelo menos na mais famosa representação do 

nosso globo (a eurocentrista), não significa muita coisa para a África. A origem de seus 

problemas pode ter sido encontrar-se abaixo da linha do Equador (caso da África 

Subsaariana), o que não pode escapar, ou então, estar próxima demais dos países “criadores” 

do colonialismo e posterior imperialismo. Saber de sua proximidade com a Europa contribui 

para o entendimento da colonização africana: estar perto dos países do centro não foi benéfico 

para a África,e ter vizinhos tão próximos, mas tão diferentes de si, ocasionou um retrocesso 

na história econômica e social africana. 

Ser o continente que supre os parques fabris dos países centrais com matérias-primas, 

ou, ainda, com capital humano (que em boa parte da história não foi remunerado), confere-lhe 

uma imagem que choca até os dias atuais, tal como descreveu Mazrui: 

A historiografia moderna tende a ver na África um continente passivo, um 

receptáculo de influências, bem mais que uma fonte. Alguns não temeram ofender 

simultaneamente as mulheres e a África, chegando ao ponto até de denominar esta 

última como o “continente-mulher”, em alusão a uma suposta passividade e 

penetrabilidade. Estava-se aqui longe da feminilização positiva da África proposta 

por Senghor. (MAZRUI, 2011, p. 24) 

Ao final do século XIX, mais precisamente no ano de 1884, o continente africano foi 

retalhado pelas grandes potências europeias, que o dividiram entre si conforme o gosto, o 

desejo e trocas políticas entre eles. Existem diversas teorias que explicam de maneira mais 

pormenorizada esse processo, mas nos ateremos apenas às principais, que estão descritas no 
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volume VII da História Geral da África de Boahen (2011): as teorias econômica, psicológica, 

diplomática e a da dimensão africana. 

O autor destaca que pode ter havido inúmeras causas que motivaram e condicionaram 

a partilha da África entre os países europeus. Dentre as mais importantes, cabe destacar a que 

denomina “teoria econômica”, segundo a qual a necessidade que os países europeus sentiram 

de expandir suas bases de acumulação de capital a fim de criar condições para um monopólio 

global lhes fez procurar o continente, tendo em vista não só a possibilidade do desbravamento 

econômico como também do político.2 O que motivou a expansão comercial para o interior do 

continente africano foi o modo como o imperialismo evoluiu, e, apesar de contar com 

direcionamentos políticos, o condicionante de tal incursão foi sempre o poder econômico. 

Contribuindo também para a partilha da África, motivada ou permitida pelo caráter 

econômico, naquele momento, como apontou Lênin, o imperialismo deixava a sua fase pré-

monopolista, na qual vigorava o regime de concorrência, abrindo espaço para o capitalismo 

monopolista, cujo objetivo era a partilha do mundo. (BOAHEN, 2011, p.23). 

Essa nova modalidade de capitalismo, monopolista, permitiu a mutação das formas de 

ganho do modelo anterior. Enquanto o capitalismo concorrencial auferia lucros da exportação 

de mercadorias, na fase monopolista e imperialista do capitalismo a realização de 

investimentos no exterior, fruto da concentração presente nos países avançados, é que 

permitia o aumento dos ganhos, processo cuja explanação envolve a teoria da dependência, tal 

como veremos mais adiante. 

Outra teoria apta a explicar a partilha da África no século XIX é denominada “teoria 

psicológica”, que encontra nos argumentos da evolução natural das espécies, ou seja, em 

Darwin, o fundamento para a aceitação da superioridade da raça branca sobre as demais, 

conforme colocou Boahen: 

A obra de Darwin, A origem das espécies por meio da seleção natural, ou a 

conservação das raças favorecidas na luta pela vida publicada em inglês em 

novembro de 1859, parecia fornecer caução científica aos partidários da supremacia 

da raça branca, tema que, depois do século XVII, jamais deixou de estar presente, 

sob diversas formas, na tradição literária europeia. Os pós-darwinianos ficaram, 

portanto, encantados: iam justificar a conquista do que eles chamavam de “raças 

sujeitas”, ou “raças não evoluídas”, pela “raça superior”, invocando o processo 

inelutável da “seleção natural”, em que o forte domina o fraco na luta pela 

                                                           
2
História Geral da África. (BOAHEN, 2011, vol.VII, p. 22) 
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existência. Pregando que “a força prima pelo direito”, eles achavam que a partilha da 

África punha em relevo esse processo natural e inevitável. (BOAHEN, 2011, p. 25) 

Ainda no âmbito da teoria psicológica estava o argumento de Joseph Schumpeter 

(BOAHEN, 2011), que colocava a partilha do continente sob a égide do desejo natural do 

homem de dominar o seu próximo pelo simples prazer em dominá-lo. Ou ainda, sob a mesma 

visão schumpeteriana, ao colocar o capitalista como homem benevolente que busca nos novos 

territórios a chance de multiplicar seu capital sem sentir-se pertencente à prática violenta de 

dominação imperialista, consistindo, portanto, numa atitude “anticapitalista”. 

Outra teoria para a partilha africana é denominada “teoria diplomática”. Para ela, o 

fator determinante fora o prestígio nacional, tendo, portanto, a ação imperialista motivação 

nacionalista .Ainda segundo essa perspectiva, as próprias motivações eram por vezes obscuras 

e tinham sempre como objetivo sair na frente na distribuição política geográfica. (BOAHEN, 

2011 p.27). 

A teoria diplomática conta também com um importante componente: o equilíbrio de 

forças. Os autores defendem que a partilha do continente africano se deu para dirimir 

impasses políticos e equalizar as tensões que ocorriam entre os países europeus. 

Quando os conflitos de interesse na África ameaçaram a paz na Europa, as potências 

europeias não tiveram outra escolha senão retalhar a África. Era o preço para se 

salvaguardar o equilíbrio diplomático europeu, estabilizado nos anos de 1880. 

(BOAHEN, 2011 p. 28) 

A estratégia global, outro componente da teoria diplomática de partilha da África, 

entende que a necessidade de tomar o território africano se deu não somente pela riqueza 

natural que ali se encontra, mas também pelo fato de que a perda da oportunidade de deter um 

pedaço do solo africano sob controle poderia implicar em problemas em outros lugares 

estratégicos do globo. 

Ambas as últimas duas teorias mencionadas, a da estratégia global e do caráter 

psicológico, tinham por finalidade invalidar a teoria do caráter econômico da partilha da 

África. 

A última das respeitadas teses acerca das motivações da partilha da África entre os 

países europeus é a teoria da dimensão africana. Nela, alguns estudiosos afirmam que, apesar 

de haver motivações políticas e econômicas para a ocupação do continente, essas só se 

concretizaram devido à história de servidão que a África já tinha há muito com os países 
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europeus. A teoria parece agradar ao autor do primeiro capítulo da obra supramencionada, 

Izoigwe: 

O autor do presente capítulo [...], explica a partilha levando em consideração tanto 

os fatores europeus como os africanos e, assim procedendo, acredita que se 

completam, dessa forma, as teorias eurocêntricas, examinadas anteriormente, com a 

da dimensão africana. Rejeita a ideia de que a partilha e a conquista eram inevitáveis 

para a África, como dado inscrito na sua história. Pelo contrário, considera-as a 

consequência lógica de um processo de devoração da África pela Europa, iniciado 

bem antes do século XIX. Admite que foram motivos de ordem essencialmente 

econômica que animaram os europeus e que a resistência africana à invasão 

crescente da Europa precipitou a conquista militar efetiva. Parece, de fato, que a 

teoria da dimensão africana oferece um quadro global e histórico que explana 

melhor a partilha do que todas as teorias puramente eurocêntricas. 

 (BOAHEN, 2011 p. 31) 

De qualquer maneira, a África veria o seu destino ser traçado contra a sua vontade 

com o advento da Conferência de Berlim 3 . Ao menos formalmente, em tal conferência, 

realizada aos quinze dias de novembro de 1884, a África começou a ser dividida. Ao que tudo 

indica, as motivações humanitárias que precediam a reunião foram sumariamente ignoradas, 

colocando na ordem do dia a partilha do continente africano, ou pelo menos de seu 

patrimônio. 

A parte ocidental do continente africano e algumas partes do norte foram atribuídas à 

França, que passou a contar com territórios onde hoje se encontram Argélia, Mali, República 

do Níger, Chade, Burkina Faso, Costa do Marfim, Gâmbia, Mauritânia, Marrocos, entre 

outros. À Inglaterra foram concedidos os territórios dos atuais África do Sul, Nigéria, 

Botswana, Zâmbia, Zimbábue, Gana, Egito, Sudão, Quênia, Serra Leoa, entre outros. A 

Portugal couberam os territórios dos atuais Moçambique e Angola4. A República Democrática 

do Congo foi outorgada à Bélgica. Togo, Tanzânia e Namíbia foram anexados à Alemanha. 

Líbia, Eritréia e parte de Moçambique ficaram sob o domínio italiano.Portanto, ao menos 

                                                           
3
“Em Berlim, se reuniram doze nações europeias, com a participação também de Estados Unidos e Turquia; 

nenhum país africano foi convidado. Os principais acordos foram: fundação do estado livre do Congo, sob 

a direção do rei da Bélgica; livre comércio nos rios Zaire, Níger e Zambezi; só poderia ter territórios 

coloniais quem os ocupasse com tropas, ou seja, o controle da costa não implicava o controle efetivo do 

território; abolição dos direitos aduaneiros nas entradas dos produtos. Este acordo também favoreceu as 

potências mais poderosas, no sentido da obrigação de respeitar os tratados soberanos com protetorado 

africano.” (ÁLVAREZ ACOSTA, 2011, p. 86) 
4
 Algumas ilhas com posições estratégicas também foram anexadas a Portugal. 
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50% dos países estudados neste trabalho estiveram sob domínio britânico após a partilha entre 

os países europeus.  

A divisão se deu de maneira gradual durante o ano da conferência, e considera-se o 

ano de 1885 o primeiro ano no qual a partilha foi efetivada. 

Considera-se que o tratado anglo-alemão de 29 de abril (e de 7 de maio) de 1885, 

que definia as “zonas de intervenção” da Inglaterra e da Alemanha em certas regiões 

da África, talvez seja a primeira aplicação a sério das teorias das esferas de 

influência nos tempos modernos. Mediante uma série de tratados, acordos e 

convenções análogos, a partilha da África nos mapas estava praticamente terminada 

em fins do século XIX. [...]. (BOAHEN, 2011, p. 38) 

Décadas após a partilha, a partir de 1960, a região da costa ocidental africana passou a 

sofrer mudanças significativas. Os países africanos dessa região, dominada basicamente pela 

Inglaterra e pela França, conseguiram suas independências. 

Tanto a Segunda Guerra Mundial quanto as crises verificadas no ano de 1951 e 19525 

colocaram em xeque a presença exploratória dos países desenvolvidos no continente africano. 

Porém, a partilha foi de suma importância para a divisão do estoque de bens africano entre os 

países europeus. 

Compreendemos então por que as potências europeias partem ao assalto do 

continente africano que elas repartem entre si na Conferência de Berlim (1885). Não 

se trata, como se disse demasiado frequentemente, de um cálculo “errôneo”, do qual 

a história teria demonstrado posteriormente o absurdo que a África [...] não teria 

contribuído para a riqueza do Europa, mas, ao contrário, constituído um peso morto 

para as potências colonizadoras. Tratar-se-ia, simplesmente, para as potências que 

podiam, de adquirir um direito de pré-compra das riquezas naturais do continente. 

(AMIN, 2006, p. 248) 

Sobre esse mesmo pensamento acerca da partilha da África, exposto por Samir Amin, 

temos algo complementar na obra de Vladimir Lênin: 

O capital financeiro não se interessa apenas pelas fontes de matérias-primas já 

conhecidas. Ele interessa-se igualmente pelas fontes possíveis; com efeito, nos 

nossos dias, a técnica desenvolve-se com uma rapidez incrível e os territórios hoje 

inutilizados, podem amanhã tornar-se utilizáveis graças a novos processos (para tal 

efeito, um grande banco pode organizar uma expedição especial de engenheiros, de 

                                                           
5
  “Este processo inscreve-se no contexto, conjunto, de um desaquecimento momentâneo no crescimento, 

acentuado pelas crises de 1951 – 1952 e de 1956 (Suez), e pelas recorrentes recessões norte-americanas de 

1953 – 1954, 1957 – 1958 e 1960 – 1961.” (MAZRUI, 2011,  p. 335) 
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agrônomos, etc.), graças ao investimento de capitais importantes. O mesmo sucede 

com a prospecção de riquezas minerais com os novos processos de tratamento e 

utilização de tal ou tais matérias-primas, etc., etc. Donde a inevitável tendência do 

capital financeiro para alargar o seu território econômico e até o seu território em 

geral. Tal como os trustes capitalizam o seu ativo avaliando-o duas ou três vezes 

acima de seu valor, contabilizando as suas “possíveis” valorizações no futuro (e não 

as suas valorizações atuais), tendo em conta os posteriores resultados do monopólio, 

assim também o capital financeiro tem geralmente tendência para controlar o maior 

número possível de terras, sejam elas quais forem e estejam elas onde estiverem, e 

sejam quais forem os meios, esperando descobrir aí fontes de matérias-primas e 

receando ficar para trás na encarniçada luta pela partilha das últimas parcelas ainda 

não partilhadas ou pela “nova partilha” das parcelas já partilhadas. (LÊNIN, 1987 p. 

83) 

A Segunda Guerra Mundial criou um sentimento de imoralidade na exploração que era 

realizada no continente africano. Um novo tempo se avizinhava e, ideologicamente, parecia 

não caber mais, em pleno século XX, a exploração econômica e política de tão vasto, 

importante e estratégico território, às custas, claro, do sofrimento e atraso da população 

africana. Portanto, a partir de 1960 a França e a Inglaterra – países cuja dominação política e 

econômica era mais relevante no que diz respeito à extensão territorial – reconheceram que 

não havia mais condições de prosseguir com o neocolonialismo, e abriram caminho para as 

independências africanas. Em 1960, 13 países africanos sob controle francês conquistaram 

suas independências. A partir de revoluções nas colônias africanas, os demais países centrais 

também foram obrigados a reconhecer a independência de suas colônias. Afinal de contas, o 

modelo de liberdade, liberalismo econômico e democracia, por exemplo, era preconizado 

justamente por algumas das nações que saíram vencedoras da Segunda Guerra Mundial, 

conforme destacou Theotônio dos Santos: 

A crise do colonialismo, iniciada na Primeira Guerra Mundial e acentuada depois da 

Segunda Guerra Mundial, colocara em discussão algumas dessas interpretações da 

evolução histórica. A derrota do nazismo impunha a total rejeição da tese da 

excepcionalidade europeia e da superioridade racial. A modernidade deveria ser 

encarada fundamentalmente como um fenômeno universal, um estágio social que 

todos os povos deveriam atingir, pois correspondia ao pleno desenvolvimento da 

sociedade democrática, que uma parte dos vitoriosos [da guerra] identificava com o 

liberalismo norte americano e inglês [...] (DOS SANTOS, 2000,  p.15) 
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A partir desse momento, os países do continente africano ficaram divididos em dois 

grandes grupos: o de Casablanca e o de Monróvia. O primeiro deles estava unido, entre outras 

razões, pelo Nasserismo, que defendia o nacionalismo com suficiente intervenção estatal para 

fomentar o desenvolvimento do país. O segundo estava apoiado por políticas mais liberais, 

vindas essencialmente da França. 

Com o intuito de dar unidade ao continente africano – condição que permitiria o 

desenvolvimento dos países da África inclusive por meio do fortalecimento dos laços 

comerciais intracontinentais – foi criada, em maio de 1963, a Organização da Unidade 

Africana (OUA). 

 

1.1 A CONDIÇÃO AFRICANA PARA O DESENVOLVIMENTO 

 

O progresso econômico depende de muito mais do que somente uma lógica 

nacionalista; seja da iniciativa privada, seja do esforço do Estado, em promover o 

desenvolvimento de uma estrutura industrial, que poderia se consolidar pelo aumento da 

demanda interna ou pela proteção da pequena indústria, já instalada, da concorrência 

internacional. 

O discurso nacionalista incorreu em erros durante o período pós-1960, no qual 

dominava o sentimento de recuperar o “tempo perdido” em seu desenvolvimento econômico. 

Fato desconhecido da maioria era a existência de uma contradição, numa suposta 

convergência natural entre as economias, tal como, posteriormente, destacou Samir Amin: 

Se mantivermos o critério do movimento de libertação nacional, ou seja, a “construção 

nacional”, os resultados, no conjunto, permanecem discutíveis. O motivo é que, 

enquanto o desenvolvimento do capitalismo nos tempos anteriores sustentava a 

integração nacional, a mundialização que opera nas periferias do sistema, ao contrário, 

desintegra as sociedades. Ora, a ideologia do movimento nacional ignorava essa 

contradição, permanecendo fechada no conceito burguês da “recuperação de um 

atraso histórico” e concebendo essa recuperação pela participação na divisão 

internacional do trabalho (e não na sua negação por meio da desconexão) 

 (AMIN, 2006, p. 246) 

Mais do que foi posto até aqui, a conexão que Samir Amin faz entre o esforço 

nacionalista burguês e a aceitação da divisão internacional do trabalho, na qual a África se 

encontra em papel somente marginal, funcionando somente como fornecedora de matéria 
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prima, mostra o lado mais frágil da condição econômica africana, mesmo quando essa está 

fortemente decidida a assumir as rédeas de seu destino. Posto isso, é necessário mais do que 

um esforço de cunho nacionalista para colocar a África num patamar econômico desejável. 

Esse sentimento de que o único problema era estar atrasado em relação aos países 

desenvolvidos, sendo, portanto, necessário realizar esforços para que fosse alcançado um 

patamar de desenvolvimento análogo aos países da Europa ocidental e Estados Unidos, por 

exemplo, esvaziou-se completamente com a maturação das teorias do desenvolvimento 

econômico. Essas teorias deixavam claro que não bastava seguir a fórmula de 

desenvolvimento em voga na época, segundo a qual a adoção do capitalismo por si só tinha a 

prerrogativa de gerar desenvolvimento. Não era preciso somente desatar as amarras e ir ao 

encontro do desenvolvimento; mais que isso, aquele era o momento de reavaliar as situações 

que lhes haviam sido impostas e as situações que poderiam alcançar.  

[...] O “atraso” dos países subdesenvolvidos era explicado pelos obstáculos que 

neles existiam a seu pleno desenvolvimento ou modernização. No entanto, no início 

da década de 1960 essas teorias perdem sua relevância e força em razão da 

incapacidade do capitalismo de reproduzir experiências bem-sucedidas de 

desenvolvimento em suas ex-colônias, que, em sua maioria, iniciaram o processo de 

sua independência a partir da Segunda Guerra Mundial. Mesmo países que 

apresentavam taxas de crescimento econômico bastante elevadas, como os latino-

americanos, cuja independência política havia sido alcançada no princípio do século 

XIX, estavam limitados pela profundidade da sua dependência econômica e política 

à economia internacional. Seu crescimento econômico parecia destinado a acumular 

miséria, analfabetismo e uma distribuição de renda desastrosa. Era necessário buscar 

novos rumos teóricos. (DOS SANTOS, 2000, p. 21) 

A desintegração também colocada por Amin, na realidade, pode ser entendida pelo 

agravamento da desintegração social africana, uma vez que na partilha da África feita em 

Berlim em 1884 os países haviam sido divididos conforme necessidades econômicas e 

políticas atinentes aos países europeus, o que fez com que grupos que antes estavam unidos 

estivessem então separados pela divisão de Estado, língua e cultura predominantes. 

Outro autor que mostrava de maneira clara que o desenvolvimento não poderia ser 

obtido somente pela execução de um script organizado pelo ocidente é Ruy Mauro Marini. É 

possível traçar um paralelo de sua teoria da dependência, elaborada por ele para a América 

Latina, que na época apresentava-se tal como se apresenta hoje a África, para apontar que a 

mesma problemática emerge quando é discutido o desenvolvimento no continente africano, 
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que por vezes tende a ser orientado pelas normas – impostas ou sugeridas – dos países do 

centro. 

O que seria necessário dizer é que, ainda quando realmente se trate de um 

desenvolvimento insuficiente das relações capitalistas, essa noção se refere a 

aspectos de uma realidade que, por sua estrutura global e seu funcionamento, não 

poderá nunca se desenvolver da mesma forma como se desenvolveram as economias 

capitalistas consideradas avançadas. É por isso que, mais que um capitalismo, o que 

temos é um capitalismo sui generis, que só ganha sentido se o contemplarmos tanto 

a nível nacional, como principalmente, a nível internacional. (SADER, 2000, p.106) 

 Segundo esse ponto de vista encontramos dois problemas. O primeiro deles vai ao 

encontro das afirmações presentes no livro Chutando a Escada, do economista sul-coreano 

Ha-Joon Chang, que diverge daqueles que apontam que para que se alcance o 

desenvolvimento devem ser seguidos os mesmos passos que os países do centro deram e dão 

em momentos nos quais seus estágios de alto desenvolvimento já foram atingidos, e foge, 

portanto, do receituário desenvolvimentista “gentilmente” cedido pelos países desenvolvidos 

aos subdesenvolvidos, no qual não constam algumas das operações sine qua non perpetradas 

para seu desenvolvimento à época de seu crescimento. 

 O segundo é a própria negação em seguir os receituários desenvolvidos por 

instituições liberais. Se cabe a cada país ou continente encontrar seu desenvolvimento 

segundo seus costumes e limitações, tanto o uso de uma política liberal e subordinada quanto 

a negação dela parecem ter o mesmo efeito. 

 Outro entrave ao desenvolvimento econômico do continente africano estaria a cargo 

dos problemas relacionados à corrupção política e à baixa produtividade de setores como os 

da agricultura ou da exploração mineral, que se estagnaram se comparados a outros países 

também periféricos, mas que conseguiram de certa maneira se desenvolver nesse sentido –

como, por exemplo, alguns países da América Latina e do sudeste asiático. Quando analisados 

os problemas dessa forma, certamente seremos tentados a encontrar soluções liberais para o 

problema do desenvolvimento africano (AMIN, 2006, p. 247). 

 A adoção de medidas liberais visando o desenvolvimento, no entanto, certamente 

também não seria uma saída adequada, uma vez que não seria atendido um dos princípios 

básicos e condição da revolução industrial no próprio centro, que precisou que os países 

“atrasados” se especializassem na agricultura (e na produção de matérias-primas para o setor 

industrial) para que os países em maior nível de desenvolvimento pudessem focar no aumento 
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dos ganhos de capital e ganhos de mercado, com as apropriações da mais-valia absoluta e da 

mais-valia relativa. 

A criação da grande indústria moderna teria sido fortemente obstaculizada se não 

houvesse contado com os países dependentes e tido que se realizar sobre uma base 

estritamente nacional. De fato, o desenvolvimento industrial supõe uma grande 

disponibilidade de bens agrícolas que permita a especialização, por parte da 

sociedade, na atividade especificamente industrial. [...] Foi isso que permitiu 

aprofundar a divisão do trabalho e especializar os países industriais como produtores 

mundiais. (SADER, 2000, p.111) 

Logo, por ser supridor de matéria-prima para o restante do globo, a África sofre com 

as trocas feitas com seus parceiros comerciais. A volatilidade do preço das commodities 

exploradas no continente africano, que de ciclo em ciclo econômico coloca a deterioração dos 

termos de troca na agenda de discussão africana – uma vez que a maioria dos países desse 

continente não dispõe de muitos meios para criar um ambiente passível de se desenvolver sem 

os recursos provenientes das matérias primas que exportam – impõe outros tipos de discussão 

acerca da resolução do problema, como, por exemplo, a revisão do papel da África no 

ambiente globalizado que se estabeleceu no mundo, ou, mais precisamente, o papel da 

pobreza da África na divisão internacional do trabalho. (AMIN, 2006, p. 248) 

Para esse segundo ponto, também não bastaria que houvesse capitalistas benevolentes 

em territórios africanos desfavorecidos, uma vez que a pobreza e os esforços, quando 

analisados de maneira mais ampla e considerando a dialética da dependência, podem se 

mostrar ineficientes a curto e longo prazo. 

Não contar com atuação proativa de capitalistas a fim de dirimir o atraso e promover 

crescimento e desenvolvimento econômicos não poderia ser uma opção aos países africanos, 

haja vista que os países centrais, ao realizar a partilha da África, inibiram o florescimento de 

uma classe burguesa capaz de proporcionar o nascimento da indústria nacional. Mesmo com o 

cenário econômico adverso e amplamente controlado pelos interesses econômicos dos países 

centrais, poderia ocorrer o nascimento de uma classe burguesa em solo africano, mas os 

países centrais tolhiam todo e qualquer indício de aparecimento desta classe na África, 

mantendo-a dentro do seu papel na divisão internacional do trabalho. (AMIN, 2006, p. 250) 

Não só por isso, mas também pelos seus interesses econômicos, os países 

desenvolvidos contribuíram para atrasar o desenvolvimento do setor agrícola em pelo menos 

um século (AMIN, 2006, p.249), não permitindo apropriação de excedente em solo africano. 
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Posteriormente, a guerra fria deixou a África à margem da industrialização do pós-guerra, 

uma vez que serviu de importante ponto logístico estratégico tanto para os Estados Unidos 

quanto para a extinta União Soviética. 

Sobre esse ímpeto dos países do centro em tolher todo e qualquer sinal de crescimento 

da indústria nos países supridores de matéria-prima, Paul Baran já colocou, de maneira 

bastante clara e concisa, o seu sentido de ser: 

O clima é ainda pior quando se trata da discussão do desenvolvimento econômico 

dos países subdesenvolvidos. Um labirinto de enganos, de hipocrisia e de fingimento 

confunde a discussão, tornando necessário que se faça enorme esforço a fim de se 

atravessar a cortina de fumaça que obscurece o tema principal. O fundamental é que 

o desenvolvimento econômico das nações subdesenvolvidas é profundamente 

contrário aos interesses dominantes dos países capitalistas adiantados. O mundo 

subdesenvolvido sempre representou o “interior” indispensável ao Ocidente 

capitalista altamente desenvolvido, pois as nações que fazem parte desse mundo 

suprem os países industrializados de muitas matérias-primas importantes e 

proporcionam às grandes empresas enormes lucros e áreas para investimentos. 

Assim sendo, a classe dominante dos Estados Unidos (e de outras partes) se opõe 

firmemente à industrialização dos chamados “países fontes” e ao florescimento de 

economias integradas nas áreas coloniais e semicoloniais. (BARAN, 1977, p. 62) 

Mesmo se conseguisse criar condições para sair dessa armadilha, a África continuaria 

no início amarrada à Europa e aos demais países do centro, por conta do fato de que para 

industrializar-se necessitaria de mão de obra especializada, máquinas e tecnologias –fatores 

de produção que em parte se encontram somente nos países centrais. Portanto, em curto e 

médio prazos estaria em uma posição na qual, por ser dependente da exportação de produtos 

primários, teria problemas com os aumentos das importações para sua industrialização, em 

razão da desigualdade dos termos de troca, o que resultaria em problemas em seu balanço 

comercial. 

Em variados casos, por conta da inexistência de uma classe burguesa, a 

industrialização só poderia dar-se pelo investimento direto estrangeiro, ou seja, países centrais 

que exportassem capitais produtivos à África, tornando a indústria nacional africana, 

literalmente, não nacional. Cabe destacar ainda que esse cenário de libertação da armadilha 

imposta por essa lógica de aumento das importações está bastante distante da África que 

conhecemos hoje, um continente que carece de setor industrial e não chegou a esse ponto. 
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Ainda que a indústria africana pudesse contar com uma burguesia capaz de estabelecer 

uma indústria nacional, ela precisaria lançar mão de financiamento internacional, dada a 

necessidade de divisas para importar, o que agrava a situação, uma vez que, ao criar dívida 

externa, diminuiria ainda mais o excedente que poderia ficar em solo africano. 

 

1.2 POR QUE USAMOS O PIB 

 

Mesmo sendo um continente caracterizado pela exploração quase que exclusiva de 

matérias-primas, a África apresentou crescimento acima da média mundial nos últimos anos, 

principalmente antes da crise do subprime.  

A entrada de investimento direto dinamiza o país anfitrião, gerando transformações em 

alguns setores e na produção do país como um todo. Porém, olhar a África somente pelo seu 

PIB, principalmente a partir do ano 2000, pode ser uma atitude errônea no que diz respeito ao 

desenvolvimento. Os números apresentados no produto agregado da maioria dos componentes 

da África Subsaariana podem escamotear os verdadeiros problemas da sua sociedade. Sobre 

essa questão da diferença entre uma análise puramente contábil em comparação a uma análise 

sistêmica, Dowbor discorre sobre a obsolescência da primeira diante dos avanços das relações 

internacionais e desejos de uma sociedade: 

De forma geral, um avanço importante para as ciências econômicas é a mudança 

radical de como organizamos a informação sobre os resultados obtidos [do PIB]. 

Enquanto a medida se resumia à soma do valor de produção das empresas e dos 

custos dos serviços públicos, naturalmente passávamos a achar que o progresso só se 

dá através do lucro empresarial, e que inclusive os serviços públicos representam um 

ônus, o “custo”. Quando passamos a avaliar de maneira sistêmica os resultados para 

a sociedade no seu conjunto, podemos ter uma visão inteligente do progresso real 

obtido. A construção de sistemas mais realistas de avaliação do nosso progresso 

econômico e social vem corrigir uma deficiência estrutural da ciência econômica. 

(DOWBOR, 2013, p. 20) 

O uso do PIB como indicador determinante da situação de uma economia pode ser 

bastante questionado, entretanto, por falta de índices mais completos, que meçam melhor a 

condição econômica de um país, ele será adotado em algumas comparações neste trabalho. No 

caso das relações de dependência, talvez nem o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 
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seja capaz de dar conta da complexidade das relações de dependência que caracterizam a 

África. 

Outro problema relacionado ao PIB e que também envolve o IDE é o fato de que, da 

mesma maneira que o setor financeiro absorve parte do excedente produzido por determinada 

economia, as grandes empresas multinacionais direcionam esses recursos aos seus países de 

origem via remessa de lucros, atrasando ainda mais a possibilidade de florescimento de uma 

indústria própria, nacional ou não, nos países que as sediam. E isso sem prejudicar os 

principais indicadores econômicos dos países-sede, já que, mesmo engordando as remessas de 

lucros ao exterior, quanto mais se produz e se retira do país, os índices acusam uma melhora 

no resultado do produto agregado. 

Se fosse possível encontrar indícios de desenvolvimento local por meio da observação 

exclusiva do produto agregado, certamente alguns países da África Subsaariana comporiam os 

primeiros lugares de uma extensa lista de países. Conforme veremos abaixo, a África, 

especialmente sua porção situada abaixo do deserto do Saara, apresentou crescimento acima 

da média mundial por um prolongado período, devido a variados motivos, conforme vamos 

apontar no decorrer deste trabalho. Cabe destaque para o fato de que as altas variações do PIB 

de algumas economias africanas também não nos dizem muita coisa, uma vez que os 

percentuais se dão por bases demasiadamente pequenas se comparadas às dos países em 

transição e desenvolvidos. 

 

1.3A ÁFRICA PRIMÁRIO-EXPORTADORA 

 

A procura por países com grande oferta de recursos naturais, como, por exemplo, 

petróleo, minerais e minérios, utilizados na confecção de produtos das linhas amarela, branca 

e marrom, vem aumentando significativamente, principalmente a partir do final do século XX. 

Essa demanda, hoje, é encabeçada pela China e por países adjacentes a ela do sudeste asiático, 

cujos produtos internos também aumentaram significativamente. Trata-se de uma condição 

muito parecida com aquela preconizada na Dialética da dependência, que caracteriza as 

relações de dependência entre a América Latina e os países desenvolvidos. 

[...] à sua capacidade para criar uma oferta mundial de alimentos, que aparece como 

condição necessária de sua inserção na economia internacional capitalista, se 

acrescentará logo a de contribuir para a formação de um mercado de matérias-
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primas industriais, cuja importância cresce em função do próprio desenvolvimento 

industrial. (SADER, 2000, pp. 111-112) 

No entanto, cabe um aparte com relação à dependência primário-exportadora. Em 

alguns casos há a ocorrência de outros fatores que colocam determinados países na rota do 

investimento direto externo, decorrentes de certas vantagens comparativas absolutas e que 

fazem desembarcar nos países os capitais estrangeiros. No caso do nosso estudo, parte da 

explicação do aumento do fluxo de investimento direto externo resulta da busca pela pífia 

remuneração dos fatores de produção, principalmente do trabalho. Como veremos, países da 

costa leste do continente africano têm atraído a atenção de países industrializados, como a 

China, devido à baixa remuneração do trabalhador, proporcionando condições de diminuição 

no custo marginal da produção e, portanto, aumentando significativamente os ganhos quando 

vendidos os bens produzidos. 

Apesar de algumas controvérsias conceituais 6 , o conceito de superexploração 

desenvolvido por Ruy Mauro Marini pode proporcionar uma explicação para parte dos 

investimentos estrangeiros nos países da África Subsaariana. Veremos mais adiante que parte 

do IDE chinês em países como Quênia e Etiópia, que têm se instalado no setor de bens 

manufaturados e mormente no setor têxtil, estaria ligada ao conceito de superexploração, 

conforme colocado por Marini: 

A superexploração é uma forma particular de exploração e esta particularidade 

consiste em ser uma exploração na qual o valor da força de trabalho é violado. Tal 

violação pode ocorrer por diversos mecanismos, seja no mercado – no momento de 

                                                           
6
Uma das incongruências do conceito de superexploração diz respeito ao aumento da mais-valia, que é 

tratada na seguinte passagem da cátedra Ruy Mauro Marini Desenvolvimento e Dependência, publicada 

pelo IPEA,: “Ao assumir que a superexploração é uma forma particular de exploração, uma forma em que 

se viola o valor da força de trabalho, seja diário, seja total, a confusão começa se resolver. Nesta 

perspectiva, as formas para aumentar a taxa de mais-valia não teriam por que se confundir, pois elas não 

implicam em si mesmas a violação do valor da força de trabalho. É possível estender a jornada de trabalho 

a magnitudes razoáveis, em períodos exclusivos, e o pagamento das horas extras poderiam compensar esse 

maior desgaste. O mesmo pode acontecer em relação à intensidade. Apenas prolongamentos permanentes 

da jornada de trabalho fazem com que o fundo de vida seja reduzido. Ainda mais em caso de 

prolongamentos regulares e desmedidos, em que nenhum pagamento extra permite compensar o desgaste. 

Somente nestes casos esta forma de aumentar a taxa de mais-valia se torna uma forma de superexploração. 

Idêntico raciocínio pode ser estendido em relação ao aumento da intensidade do trabalho. Somente a 

apropriação de parte do fundo de consumo, para transferi-lo ao fundo de acumulação, constitui de modo 

simultâneo uma forma de aumentar a taxa de mais-valia e, por sua vez, uma forma de superexploração. 

Pelo contrário, o aumento da produtividade em setores produtores de bens-salário (sem aumento simultâneo 

de intensidade) constitui uma forma de aumentar a taxa de mais-valia sem constituir uma forma de 

superexploração.” (ALMEIDA FILHO, 2013,  p. 63) 
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sua compra e venda –, seja no próprio processo de trabalho – por um desgaste 

“anormal”, extensivo ou intensivo. Em todo caso, o salário recebido já não é 

equivalente ao valor da força de trabalho, não cobre seu valor diário ou seu valor 

total. A isso se refere Marini ao assinalar que “a superexploração é [...] definida pela 

maior exploração da força física do trabalhador [...] e tende normalmente a se 

expressar no fato de que a força de trabalho se remunera abaixo de seu valor real.” 

(ALMEIDA FILHO, 2013, p.49) 

Sabe-se que as grandes corporações que exploram a extração de bens primários se 

estabelecem nos países periféricos a fim de extrair riquezas da maneira menos custosa 

possível. Ainda assim, secundariamente, criam empregos e com isso elevam a massa salarial, 

melhorando alguns indicadores de conjuntura. Os índices de confiança dos empresários que, 

ao ver o consumo aumentar, fazem suas análises positivamente no tempo, geram certo efeito 

dinâmico, mesmo que essa dinâmica (incipiente) seja tolhida de exercer o papel 

desenvolvimentista, dadas as relações de poder entre centro e periferia. 

As grandes corporações, no caso da África Subsaariana, focadas em extração de 

commodities, colocam a África em situação vulnerável mesmo tendo indicadores econômicos 

persistentemente positivos como, por exemplo, o PIB e o balanço de pagamentos. 

Nas economias dependentes, a crise [do balanço de pagamentos] se apresenta de 

forma totalmente distinta, tendo início com uma queda no valor das exportações, em 

razão de uma redução, seja no valor unitário dos produtos exportados, seja nesse 

valor e no volume total das exportações. É necessário que passe algum tempo para 

que a contração do valor das exportações exerça seu pleno efeito sobre a procura de 

importações, sendo, portanto, de esperar que se crie um desequilíbrio inicial na 

balança de pagamentos. Por outro lado, a queda dos preços das mercadorias 

importadas (produtos manufaturados) se faz mais lentamente e com menor 

intensidade que a dos produtos primários exportados, isto é, tem início uma piora na 

relação de preços de intercâmbio.  (FURTADO, 2007, pp. 228-9) 

O movimento de troca desigual, bastante abordado por Celso Furtado para as trocas 

realizadas entre países da América Latina e países do centro, serve para entender a situação 

dos países africanos que sofrem com percalços econômicos que não lhes pertencem 

diretamente. A crise mundial recente é um exemplo de como as relações com os países 

desenvolvidos podem criar problemas aos parceiros comerciais menos desenvolvidos.  

Desacelerações globais geram efeitos negativos em todos que participam desse 

comércio dependente, hoje muito mais globalizado. O problema reside na dependência quase 

que monopsônica que alguns países africanos têm para com os países centrais. Apenas com 
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uma mudança estrutural, na qual houvesse a instalação de um processo de industrialização, o 

problema da dependência poderia ser diminuído. Mas são exatamente estratégias como essas 

que são tolhidas pela divisão internacional do trabalho e pelas condições às quais foram 

impostas a África e demais países subdesenvolvidos7. 

Ainda sobre as trocas desiguais, esse processo se dá desde os primórdios da relação 

entre África e Europa. Podemos dizer que a África era duplamente prejudicada, seja no 

fornecimento de bens primários, cotados internacionalmente e, portanto, sujeitos às flutuações 

dos grandes players internacionais, seja pela compra de bens de consumo advindos dos países 

centrais. Quando adquiria materiais do centro, a África ajudava a Europa não somente ao 

comprar itens que entravam em obsolescência e apresentavam dificuldades para ser vendidos 

nos mercados nacionais europeus, mas também ao comprá-los com uma margem de lucro aos 

vendedores mais que aceitável, pois os produtos ou mercadorias eram vendidos a preços 

superiores que os praticados na Europa. 

[...] A “guinada para o império” desempenhou plenamente seu papel atenuante [de 

problemas com a demanda após 1928], nos dois sentidos: sem muita dificuldade, as 

metrópoles absorveram uma produção primária que, salvo exceção, não representava 

quase nada comparativamente à produção mundial; em contrapartida, o além-mar 

serviu como escoadouro para os produtos menos competitivos da metrópole (têxteis, 

siderúrgicos). Esta situação ficou patente na França, com o início da política das 

grandes obras financiadas por empréstimos metropolitanos (1931), política esta que 

garantiu a venda para as colônias de produtos da indústria metalúrgica, conquanto os 

preços deste setor fossem relativamente mais elevados que alhures. 

(MAZRUI, 2011,  p. 339) 

 Passados os problemas de demanda verificados após 1928 – durante os quais a 

deterioração dos termos de troca se acentuou de maneira bastante relevante –, a África, 

apresentando um papel extremamente claro com relação à sua posição de dependência, passa 

a ter outra função no contexto econômico global, na qual, com o restabelecimento da 

demanda dos países centrais, não precisaria mais absorver mercadorias do centro, ou seja, não 

era necessária a criação de renda nacional africana. Estava aberta mais uma porta no caminho 

                                                           
7
 “Desde o nascimento do capitalismo o mundo se polarizou com seus traços e constantes históricas. O 

capitalismo mundial, posteriormente denominado como “norte”, se reservou às claves de acumulação, 

crescimento e desenvolvimento, com o predomínio ou reitoria da divisão internacional do trabalho que se 

configurava. Entretanto, o posteriormente denominado “sul” era obrigado a assumir uma posição periférica 

e dependente nesse marco.” (ÁLVAREZ ACOSTA, 2011,p.83) 
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para a exploração dos setores cuja relação entre aumento do produto e emprego é bastante 

baixa, entravando o aumento da renda nacional.   

A recuperação da economia mundial que se deu a partir de 1933 colocou a discussão 

das colônias de além-mar na ordem do dia, e um dos principais pontos abordados nela eram os 

investimentos produtivos focados em energia e mineração. O movimento se intensificou com 

o crescimento mundial balizado principalmente pela nova guerra mundial que se avizinhava 

(MARZUI, 2011, p.340) 

 A Segunda Guerra Mundial foi particularmente libertadora para a África. Vimos que 

sua aproximação e advento intensificaram os investimentos em solo africano e, portanto, 

aumentaram o grau de submissão e dependência. Em contrapartida, ao término da guerra, a 

imoralidade da prática colonial se abateu sobre o globo, principalmente com a derrota de uma 

Alemanha nazista que pregava justamente a superioridade de determinadas raças. Apesar de 

parecer absurdo, a Europa conquistou diversos territórios com essa falsa prerrogativa de 

superioridade. 

A crise do colonialismo, iniciada na Primeira Guerra Mundial e acentuada depois da 

Segunda Guerra Mundial, colocara em discussão algumas dessas interpretações da 

evolução histórica. A derrota nazista impunha a total rejeição da tese de 

excepcionalidade europeia e da superioridade racial.  (DOS SANTOS, 2000, p. 15) 

 Com isso, algumas reformas sociais foram colocadas em prática. Algumas práticas que 

para os países do centro já eram velhas conhecidas – pelo menos no sentido formal –, 

surgiram como novidade para o continente africano; o fim do regime escravo na África 

francesa a partir de 1946 veio a transformar algumas relações do povo africano e os 

indicadores de pobreza, produtividade e outros (MAZRUI, 2011, p. 340). Pobreza pois, 

certamente, ainda se tratava uma mão de obra superexplorada, mas que passava a ser uma 

mão de obra voluntária e produtiva, pois, por menor que fosse a remuneração, o retorno sobre 

o capital retornaria com uma maior margem de contribuição. 

 Outro fator de reajuste relevante foi a preocupação das metrópoles com o tipo de 

indústria que deveria nascer na África. Como já dito, seus esforços haviam sido tais que não 

permitiram a construção de indústrias locais. Porém, indústrias cuja construção se mostrava 

inadiável como, por exemplo, a de transformação, tiveram suas construções balizadas pelos 

países do centro. Afinal de contas, se a África deveria ter um parque industrial nascente – por 

menor que fosse – esse não poderia, de modo algum, trazer nova concorrência aos países 

desenvolvidos. 
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 Sobre criar um mecanismo industrializador de maneira que não abrisse concorrência 

direta com a metrópole e que não permitisse a criação de uma indústria local potencialmente 

competitiva, há algo interessante na política francesa8 de desenvolvimento: 

Embora não se instituísse, contudo, instaurar nas colônias a capacidade produtiva 

passível de abrir concorrência com a metrópole, pois que os investimentos 

industriais em além-mar (incluindo o Magreb) representavam somente 7,5% do total 

previsto para o solo metropolitano, em nome da “solidariedade imperial”, o 

problema colocava-se diferentemente: „as colônias e a metrópole formam uma 

comunidade [...]. Considerando a inexorabilidade do acesso das colônias à atual vida 

tecnológica, a sua indústria desenvolver-se-á quer seja como nosso apoio ou [...] 

contra nós mesmos, situação a evitar‟ (MAZRUI, 2011, p. 348) 

  Esse movimento político e econômico tinha como determinação a produção da 

indústria francesa, não só dos concorrentes que porventura pudessem adentrar ao mercado, 

mas também de uma possível falta de demanda, tal como ocorreu no período após a quebra da 

bolsa de Nova Iorque. Ou seja, garantir a saúde de uma pequena indústria e permitir também 

investimentos em algumas áreas cuja iniciativa privada não tinha interesse; isso de certa 

forma garantiria um mercado além-mar para as indústrias francesas e aumentaria a sua 

atuação além das áreas dominadas pela França. (MAZRUI, 2011, p. 348)  

 Todo esse esforço praticado pelos países colonizadores perdeu seu ímpeto após o 

término da Segunda Guerra Mundial e, diante disso, a África se viu submetida aos novos 

esforços dos países europeus em colocá-la dentro do contexto capitalista, expondo os países 

africanos às novas possibilidades internacionais. 

 Essa liberalização adotada pelos países europeus após o término da Segunda Guerra 

Mundial, no entanto, não foi de todo benéfica, num primeiro momento, para a África. Logo 

após a Segunda Guerra Mundial, a deterioração dos termos de troca se acentuou, tornando os 

bens importados significativamente mais caros em comparação com as matérias-primas 

produzidas pela África. Os preços atingiram níveis altos por conta da onda inflacionária que 

tomou a Europa por conta das emissões monetárias a fim de cobrir os reparos da guerra. 

Mesmo com ações da França9 no sentido de dirimir o impacto inflacionário e, portanto, as 

                                                           
8
 Regime de investimentos adotado durante o Regime de Vichy, totalmente oposto às forças livres. Regime 

em linha com o regime nazista de Hitler. (História Geral da África, 2011) 
9
 “A criação do franco colonial (FCA) cujo valor correspondia ao dobro do franco metropolitano (o que 

aumentava, na mesma proporção, o valor das matérias-primas exportadas) não bastou para compensar a 

carestia dos bens de consumo importados” (MAZRUI, 2011, p. 349) 
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deteriorações nas trocas entre metrópole e colônia, os esforços não foram suficientes para 

resolver o problema. (MAZRUI, 2011, p. 349). 

 O esforço que as economias colonizadoras teriam de empreender nos países 

colonizados da África para atingir uma planificação global – prática à qual se viram obrigados 

após o término da Segunda Guerra Mundial – estava essencialmente canalizado na exploração 

primário-exportadora, seja no objeto de extração propriamente dito, seja nas infraestruturas 

condicionantes para o escoamento destas extrações. 

Na África, o resultado [das políticas de desenvolvimento colonial] caracterizou-se 

por uma aceleração na industrialização, cuja ênfase recaiu sobre as infraestruturas de 

transporte e em um aumento na produção em favor das metrópoles. A França 

inovou, de forma marcante, em matéria de planificação: o Iº Plano (plano Monnet 

1946-1952) incluía o além-mar; ele versava especialmente sobre a questão da 

reconstrução, através da grande atenção dedicada ao équipement [capacitação em 

equipamentos], à modernização e à industrialização, insistindo, igualmente, na 

importância das atividades mineradora e energética [...]. (MAZRUI, 2011, p. 352) 

Ou seja, mesmo nos planos mais audaciosos para o desenvolvimento do continente 

africano empreendidos pelos países desenvolvidos, o ponto mais importante da pauta a ser 

executada era a extração de bens primários. O resultado, saberíamos mais adiante, foi a 

incapacidade africana de se desvencilhar dos países do centro até os dias atuais, incorporando 

a cada passo da intensificação das extrações o seu grau de dependência. 

 Nesse ínterim, não podemos deixar de citar o interregno ao qual foi orientado o 

sistema de planificação inglês. De maneira mais flexível e menos intervencionista que o 

modelo francês, a Inglaterra optou por investimentos em diversas áreas, entre elas a educação, 

a saúde, o saneamento básico e a habitação. Estima-se que metade dos investimentos era de 

cunho social e, em contraste com a França, apenas 20% eram destinados à infraestrutura. No 

entanto, os 20% dos investimentos da Inglaterra em infraestrutura eram focados no setor de 

extração mineral, em consonância com as necessidades da metrópole. (MAZRUI, p. 354 

2011) 

 Já no Congo Belga, a ascensão do General Mobutuao poder na década de 1960 limitou 

a atuação do capital estrangeiro no país. Seu poder centralizador fez com que os resultados 

dos planos desenvolvimentistas tivessem resultados bastante limitados. Neste caso em 

particular, a responsabilidade pelo atraso no desenvolvimento recai sobre um governo incapaz 
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de se articular com a iniciativa privada e sem interesse político voltado para o 

desenvolvimento nacional. 

 As crises de 1951-1952, 1956 e as recessões norte-americanas nos anos de 1953-1954; 

1957-1958 e 1960-1961 levaram a cabo o processo de descolonização que há alguns anos se 

iniciara. Em 1960 boa parte dos países colonizados já haviam adquirido suas independências. 

As crises indicadas acima incitaram questionamentos no que diz respeito às colonizações, 

desta vez em sentido econômico, diferentemente do que foi visto ao final da Segunda Guerra 

Mundial, quando os questionamentos recaíram na imoralidade da própria colonização. 

 O advento das crises norte-americanas supracitadas foi importante nesse contexto pois, 

antes delas, as altas taxas de lucro obtidas com a exploração dos países dominados serviam 

para invalidar os argumentos de controle fiscal – pois os altos gastos nas colônias eram 

justificados pelos retornos que proporcionavam –, mas, após as crises, as margens de lucro 

caíram consideravelmente, esvaziando os projetos de planificação, abrindo caminho para a 

independência política dos países africanos. (MAZRUI, p. 355, 2011)  

 Se, por um lado, entregar o destino dos países colonizados à própria sorte por conta 

das crises de meados do século XX livrou as economias centrais de problemas fiscais, por 

outro, o problema não deixou de existir, tendo sido apenas transferido aos países africanos. A 

conquista das independências se deu num momento ruim do ponto de vista econômico e, 

devido a esse aspecto, nesse período também houve degradação dos termos de troca. 

Ora, as independências intervieram em uma conjuntura desfavorável, marcada pelo 

sensível desaquecimento nos preços das matérias-primas de exportação, a sua fonte 

primordial de rendimentos; em decorrência disso, configura-se uma situação de 

nítida deterioração dos termos de troca: recursos públicos e despesas de 

investimento encontravam-se então amputados, conquanto se acelerasse, naquele 

momento e em contrapartida, um boom demográfico sem precedentes. A evolução 

do Produto Interno Bruto (PIB) per capita seria inexoravelmente afetada. 

(MAZRUI, 2011, p. 357) 

 É importante atentar para o fato de que neste ponto da história africana, já nas 

proximidades da década de 1970, ainda não havia nenhum sinal claro de mudança em sua 

condição de dependência. Pelo contrário, aos Estados africanos coube somente tentar proteger 

a economia nacional e, dados os perfis da maioria dos países da África Subsaariana, proteger 

a economia nacional significava negociar uma proteção contra a volatilidade dos preços das 
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commodities,o que nada mais é do que o reconhecimento e recrudescimento de um sistema 

dependente das economias centrais. 

 Nesse período, dado o avanço das relações África – Europa, já era possível separar os 

países africanos em grupos: boa parte deles se encontravano grupo de países do Terceiro 

Mundo, enquanto que outros, onde nem mesmo a natureza fora gentil – pelo menos não da 

maneira que desejavam os países desenvolvidos –, ou seja, países nos quais faltava 

desenvolvimento e matérias-primas para servir aos países do centro, esses ficavam contidos 

no grupo de países do Quarto Mundo. (MAZRUI, p. 359, 2011). 

 Mesmo os países petrolíferos africanos, cujas riquezas poderiam permitir o 

desenvolvimento, muitas vezes foram utilizados pelos países centrais apenas como um 

“estoque” em caso de problemas políticos, tal como frequentemente ocorre no Oriente Médio. 

Nesse sentido, mesmo as maiores economias da África Subsaariana têm dificuldade em 

manter-se em condições estáveis, estando sujeitas às variações de preços e condições políticas 

do restante do mundo. Foi criada uma tal situação de dependência que, por haver substitutos 

com maior produção dos mesmos bens primários produzidos lá, pode acarretar crises e 

problemas com o comércio exterior mesmo em momentos de relativa tranquilidade econômica 

mundial. 

 Já na década de 1980, os percalços do modo de dependência que se encontrava nos 

países subdesenvolvidos
10

 fizeram diminuir os investimentos externos e a receita proveniente 

de exportações, fazendo com que as reservas internacionais diminuíssem perigosamente e 

gerando inúmeros pedidos de reescalonamento da dívida dos países África Subsaariana.11 

 A dependência financeira da África Subsaariana foi ponto fundamental para o 

entendimento da incapacidade de reter poupança e realizar investimentos. Boa parte do 

excedente econômico nacional servia para o pagamento dos serviços e amortizações de 

dívidas e, mesmo considerando as ajudas internacionais e os incipientes superávits nos 

balanços de pagamentos, eram insuficientes. (MAZRUI, 2011, p. 361) 

 Até este ponto, falamos da imposição dos países centrais à África Subsaariana em 

desempenhar o seu papel dentro da divisão internacional do trabalho; resta-nos abordar alguns 

                                                           
10

Como, por exemplo, a deterioração dos termos de troca, o mercado consumidor internacional muito 

superior ao nacional, bem como a seca que se abateu na África, que, entre outros, foi determinante na 

diminuição dos investimentos em países cuja pauta exportadora estava focada em bens agrícolas. 
11

 Alguns países chegaram a ter 38% da renda de exportações comprometida com o reembolso da dívida. 

(MAZRUI, 2011, p. 360) 
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pontos de caráter nacional que corroboraram e validaram a condição de dependência africana, 

muito embora tenham sido muitas vezes resultado do processo de dependência. 

Essa dependência foi, indubitavelmente, obra do Ocidente, mas também 

apresentava-se como um fato interno, aceito e incorporado, circunstância derivada, 

culturalmente, da perenidade do modelo europeu como modelo referencial. 

(MAZRUI, 2011, p. 362) 

 Já foram citados neste trabalho alguns fatores que, conjuntamente com a divisão 

internacional do trabalho, contribuíram para a condição de dependência da África 

Subsaariana, como, por exemplo, a corrupção e a desintegração nacional. Mais do que isso, as 

condições econômicas apontavam um desequilíbrio grave entre o explorador e o explorado 

sem que isso implicasse uma mudança significativa na maioria dos países com relação à sua 

independência econômica. 

 O florescimento de uma pequena elite também é colocado no âmbito dos problemas 

relacionados à dependência africana. A busca por uma vida semelhante à ocidental deixava à 

margem o extrato pobre da população que, como veremos adiante neste trabalho, compõe sua 

maior parte. Essa mesma pequena elite é quem se apropriava de transferências de capitais e 

tecnologias, preterindo a possibilidade de desenvolvimento nacional em favor de seu próprio 

desenvolvimento. Ou, como melhor descreveu Mazrui: 

Essa dependência engendrou uma outra característica comum ao conjunto dos países 

e povos da África negra: trata-se de uma profunda distorção social entre as massas e 

a “elite”. Essa última corresponde, em média, a ínfimos 5% da população, e 

almejava um nível de vida ocidental. Ora, foi justamente esse modelo de consumo, 

ao menos 4 vezes mais elevado comparativamente àquele do cidadão médio, que o 

conjunto das forças internas do país mostrou-se incapaz de suportar. A própria 

condição para a integração da minoria privilegiada, em um sistema mundial, 

implicava na marginalização das massas, sob a forma de um subproletariado rural ou 

urbano; ao invés de privilegiar, em meio a um mercado interno muito estreito, o 

comércio de bens de consumo a preços acessíveis, os caprichos da minoria social 

impuseram a “extroversão” econômica, reduzindo a economia a um mero apêndice 

subalterno, moldado segundo a lógica do mercado internacional. 

Mediatizadas por essas condições, as injeções de capital e as transferências 

tecnológicas produziam-se, sobretudo, em proveito de algumas oligarquias nacionais 

ou empresas multinacionais. [...] De um modo geral, os grandes bancos, crupiês do 

jogo de investimentos externos, intimamente ligados aos organismos financeiros e 

diplomáticos dos Estados do norte [africano], tinham como motivações, primária e 
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essencial, o lucro em suas operações, pouco lhes importando as incidências, na 

nascente ou na foz do processo, a recair sobre a sociedade local. 

(MAZRUI, 2011, pp. 363-4) 

 

 Além disso, a prática de corrupção tinha um caráter puramente de apoio à classe 

dirigente, extrato da população que não se importava com os resultados da negligência às 

práticas sociais, mas somente com a divisão do produto nacional em poucas mãos. (MAZRUI, 

2011 p. 364) 

 No que diz respeito ao crescimento alocado em poucas mãos e ao bom desempenho de 

um PIB que não traz nada senão uma melhora meramente marginal da condição social na 

África, podemos afirmar que há uma semelhança entre o cenário de crescimento verificado 

após a entrada dos anos 2000 e o que ocorreu após os anos de independência política até os 

anos 1980. Nesse período, crescimento africano era forte e, no entanto, não atenuou a situação 

de degradação social e dependência econômica e política do continente. Acerca desse 

crescimento e, também, de sua falta de relação com o desenvolvimento, vale citar uma 

passagem extraída da História Geral da África: 

Entre 1960 e 1980, o PIB global dos países africanos, grosso modo, triplicou, para 

atingir cerca de 86 bilhões de dólares norte-americanos, (em valores relativos ao ano 

de 1980), o que representa um crescimento anual médio de 5,6%. [...]. A sua renda 

por habitante passou de uma média de 133 dólares norte-americanos, em 1960, para 

243 dólares norte-americanos, em 1980 (ou 740 dólares norte-americanos, em 

valores de 1983). Essa espetacular progressão não deve provocar ilusões: a renda 

por habitante, na África, não representava, em 1980, senão 7,6% daquela referente 

ao conjunto dos países industrializados, estimada em 9.684 dólares norte-

americanos, comparação essa que lança, inapelavelmente, luz sobre a amplitude do 

desenvolvimento africano. (MAZRUI, 2011, p. 499) 

 Destaca-se a mais importante passagem do trecho citado, que associa a persistência da 

situação de subdesenvolvimento às seguintes causas: o crescimento frágil e irregular, 

associado muitas vezes ao setor agrícola, que enfrentou longos períodos de seca, e a 

dependência que as economias africanas têm do desempenho e demanda dos países centrais, 

fato que abordamos até aqui. 

 Se no final da década de 1970 e boa parte da década de 1980 a África não era visada 

por alguns países desenvolvidos como, por exemplo, Estados Unidos da América, por conta 

do posicionamento político (socialista) e econômico que alguns países da África Subsaariana 

tinham, a partir dos anos 1990, como parte da administração do presidente George Herbert 
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Walker Bush (pai) e Bill Clinton, a África entra de maneira mais significativa na estratégia 

global de domínio econômico norte americano. Vejamos, por exemplo, o número de viagens 

presidenciais norte americanas ao continente africano durante as referidas gestões e em 

períodos anteriores. Enquanto que nos mandatos de Richard Nixon e Jimmy Carter houve 

apenas sete visitas aos países africanos, sendo que, destas, cinco foram à África Subsaariana, 

nos mandatos dos presidentes George H. W. Bush e Bill Clinton houve 18 viagens, e apenas 

uma delas não foi à África Subsaariana. (ÁLVAREZ ACOSTA, 2011, p. 401) 

 No início dos anos de 1990, os Estados Unidos atuaram com ajuda financeira, 

justamente para mostrar a mudança social adotada após a queda da União Soviética. E, 

posteriormente, por meio de uma estratégia de corpo presente, como, por exemplo, na ajuda 

humanitária enviada à Somália, que acabou por se transformar numa ocupação militar, os 

Estados Unidos iam mostrando cada vez mais interesse em participar da partilha dos bens da 

África. 

 E foi nesse cenário que a África adentrou o século XXI, com “novos” interessados e 

demandantes dos recursos naturais que ali se encontram e, pelo tamanho das “novas” 

economias envolvidas no processo de exploração das commodities (China e Estados Unidos 

principalmente), tinham de tudo para proporcionar um novo crescimento tal como fora visto 

em meados do século XX. 

 Como veremos nos próximos capítulos, a África apresentou uma evolução bastante 

significativa dos indicadores como PIB, exportações, IDE e balanços de pagamento. A 

aceleração do comércio internacional, encabeçada pela entrada da China na OMC em 

novembro do ano 2000, bem como o bom desempenho das economias subdesenvolvidas – 

gentilmente chamadas de “economias em transição” (grupo onde se encaixa o Brasil) – 

levaram a um aumento significativo do preço das commodities e também dos volumes 

importados e exportados. E, como vimos, por ser a África o continente provedor de matérias-

primas, foi bastante procurada para novos acordos comerciais. 

 A África aderiu ao afluxo do comércio internacional, sentindo também os efeitos de 

um sistema financeiro altamente globalizado: com a desaceleração do comércio internacional 

no ano de 2009, tem acompanhado a tentativa de reerguimento de um ambiente global de 

retomada do crescimento que vem sendo buscado pelos países desde a crise do subprime. 

 O crescimento dos países pertencentes ao BRICS não se tem mostrado tão blindado 

aos problemas dos países desenvolvidos. Rússia, Brasil e África do Sul têm mostrado 
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crescimentos pífios ou mesmo recessões, enquanto a China vem perdendo a velocidade de 

expansão que por trinta anos rondou a casa dos 10%12. Outro fator de extrema importância é o 

crescimento dos Estados Unidos: com expectativa de alta do PIB para o ano de 2014, os 

Estados Unidos estão criando uma independência energética bastante interessante; o gás de 

xisto betuminoso se apresenta como uma revolução na matriz energética estadunidense 13, 

colocando em risco as exportações de petróleo provenientes da África Subsaariana, 

movimento que só não se manifesta pela queda recente nos preços do petróleo. 

 O atraso africano está relacionado à situação de dependência determinada e 

comandada pelos países desenvolvidos, e esse período, de um movimento político e 

econômico que se mostra presente durante e após os anos 2000, deixando um dissabor no 

recente crescimento africano, que pode ser apenas mais uma repetição histórica. 

 Destarte, será colocada no próximo capítulo uma análise dos principais indicadores 

econômicos de dez países da África Subsaariana – Nigéria, África do Sul, Angola, Sudão, 

Gana, Etiópia, Quênia, Tanzânia, Costa do Marfim e República Democrática do Congo – que 

juntos compõem 80% do PIB da África Subsaariana verificado ao final do ano de 2013. 

 O período compreendido na análise será o dos anos 2000 a 2013, e pode ser maior, no 

caso de fatos importantes de serem abordados, ou menor, em decorrência problemas com o 

acesso a dados mais atuais. 

 O intuito da análise é avaliar a evolução dos indicadores básicos da economia e de que 

maneira a África vem se comportando com relação às recentes transformações de ordem 

política, econômica e social vistas dentro e fora do continente. 

 

  

                                                           
12

A expectativa é que em 2014 a economia chinesa cresça em torno de 7,5%. 
13

No ano 2000 apenas 1% da energia gerada nos Estados Unidos era proveniente dos xistos pirobetuminoso 

e betuminoso; em 2010 esse percentual alcançou 35%, e estima-se que chegará a mais de 60% em 2035. 
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CAPÍTULO 2 – SITUAÇÃO RECENTE DA ÁFRICA SUBSAARIANA: ALGUNS 

INDICADORES. 

 

 

O continente africano tem apresentado crescimento expressivo nos últimos anos. 

Como veremos mais detalhadamente no decorrer deste trabalho, a África Subsaariana é 

grande detentora de recursos naturais, tais como minerais – preciosos ou não, minérios, 

petróleo, gás natural, entre outras tantas riquezas. 

Alguns exemplos de sua riqueza natural dignos de nota são o fato de Botsuana ser 

responsável por 22% de todos os diamantes extraídos no mundo; ou o fato de Namíbia e 

Níger juntos produzirem 16% de todo o urânio mundial, e a Guiné ser responsável por 8% da 

bauxita produzida no mundo; ou, ainda, Gana, Tanzânia, Mali, Guiné e Burkina Faso, juntos, 

serem responsáveis por 9% do ouro produzido no planeta, e serem oriundos da República 

Democrática do Congo 53% do cobalto e 21% dos diamantes industrializados. Outros tantos 

exemplos podem ser tomados, e serão, no decorrer deste trabalho.14 

Parte significativa da produção africana tem como destino os países desenvolvidos. 

Logo, crises nos países do centro mostram-se bastante influentes nas economias da África, 

que, em sua maioria, são primário-exportadoras. É certo que alguns países mantêm relações 

comerciais importantes dentro do próprio continente africano, mas o atual estado de 

globalização não permite que instabilidades econômicas em uma determinada parte do globo 

passem despercebidas noutro lugar. 

Abaixo podemos acompanhar a evolução do PIB da África Subsaariana; mantendo 

valores constantes, o PIB não apresentou desaceleração em nenhum ano desde 2000, quando 

saiu de US$ 504 bilhões, alcançando em 2013 US$ 945 bilhões. Entre os anos de 2000 e 2008 

o crescimento anual médio foi de 5,5%, até que apresentasse uma desaceleração em 2009 e, a 

partir de então, o crescimento anual médio até o ano de 2013 passasse a ser de 3,8%, abaixo 

do índice verificado em meados da década passada, apesar da recuperação pós-crise. 

O pico verificado no ano de 2004, no qual o crescimento real chegou a 9% em relação 

ao ano de 2003, é explicado em parte pelo crescimento nigeriano: dos mais de US$ 54 bilhões 

                                                           
14

 África Progress Panel Report, 2013. 
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de crescimento real nesse ano, mais de 50% se deveu à economia nigeriana, um valor 

aproximado de US$ 27,4 bilhões.15 

 

 

A formação bruta de capital fixo na África Subsaariana aumentou de maneira a 

sustentar o crescimento verificado a partir do início do século XXI. Segundo o Banco 

Mundial, no ano 2000 o total de FBKF foi da ordem de US$ 55,6 bilhões, enquanto que em 

2013 o valor total superou os US$ 303 bilhões; porém, com relação ao PIB, a participação 

tem diminuído significativamente e, em 2013, fechou num patamar inferior a 20%.16 

Novas alternativas de exploração surgiram, como, por exemplo, campos de petróleo, 

que em Gana é algo novo – a produção de petróleo em Gana começou no ano de 2010, 

conforme poderá ser visto em maior detalhe no decorrer deste trabalho – e levaram o fluxo de 

investimento direto externo a se multiplicar nos últimos anos. No entanto, a falta de confiança 

devido ao prolongamento da crise mundial principalmente nas principais economias globais, 

tem arrefecido o movimento de IDE na África, conforme podemos ver no gráfico 2, abaixo.  

Entre os anos de 1990 e 2000 houve certa estabilidade nos fluxos de IDE, enquanto 

que a partir do ano 2001 os fluxos atingem novo patamar, apresentando crescimento 

exponencial a partir de 2004. O maior nível alcançado foi no ano de 2008, quando as entradas 

líquidas – total enviado já subtraídos os desinvestimentos e remessas de lucros às matrizes no 

exterior – atingiram quase US$ 60 bilhões. A crise do subprime comprometeu a crescente 

                                                           
15

 Nesse ano a Nigéria apresentou crescimento real de 34% no PIB. 
16

World Bank. 
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entrada de recursos, fazendo-os diminuir por dois anos consecutivos, em 2009 e 2010; no 

entanto, desde 2011 o fluxo ganhou novo movimento de alta, apesar de não ter recuperado 

ainda o nível verificado no ano anterior à crise financeira global. 

 

Destaca-se, ainda, o crescimento da classe média da África Subsaariana como um dos 

maiores crescimentos nos últimos anos. A África ao sul do Saara é terreno promissor no que 

diz respeito ao crescimento do comércio varejista, principalmente com o aumento da renda 

verificado quando do aumento do preço das commodities. Nesse sentido, no último relatório 

divulgado pela UNCTAD, grandes empresas do varejo têm planos de expansão para o 

continente: 

A África tem o mais rápido crescimento da classe média no mundo: de acordo com 

o Banco Africano de Desenvolvimento, os números de membros da classe média do 

continente são cerca de 120 milhões, agora e vai crescer para 1,1 bilhão, em 2060. O 

Wal-Mart planeja abrir 90 novas lojas em toda a África Subsaariana ao longo dos 

próximos três anos, uma vez que visa mercados em crescimento, como Nigéria e 

Angola. Assim como o Carrefour se retira de outros mercados estrangeiros, pretende 

abrir sua primeira loja na África, em 2015, na Costa do Marfim, seguido por outros 

sete países (Camarões, Congo, República Democrática do Congo, Gabão, Gana, 

Nigéria e Senegal). Também no segmento de bens de luxo, algumas das maiores 

empresas do mundo estão investindo em lojas e redes de distribuição na África. 

(WORLD INVEST REPORT, 2014 p. 17) 
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2.1 INTRODUÇÃO À ANÁLISE DOS PAÍSES 

 

A área compreendida ao Sul do deserto do Saara, antigamente denominada África 

Negra, é conhecida atualmente como África Subsaariana. Composta por 49 dos 5517 países do 

continente, trata-se de um universo com incontáveis etnias, línguas, economias, conjunturas 

econômicas e aspectos políticos. A fim de facilitar o nosso estudo – na realidade, mais que 

isso, trata-se da condição sine qua non para a viabilização deste trabalho – foram selecionadas 

10 economias que, somadas, perfazem 80,5% do PIB da África Subsaariana, segundo o Banco 

Mundial. 

Os países selecionados para maior detalhamento neste trabalho, em sua maioria, 

apresentam crescimento exponencial do PIB, principalmente a partir do início deste século; 

alguns dos países selecionados figuram como protagonistas em relatórios da UNCTAD 

quando analisados os retornos sobre investimento direto estrangeiro. 

Apesar dos números apresentados com relação ao IDE, a participação da África no 

total desse tipo de investimento no mundo já foi maior, particularmente na década de 1970, 

quando sua participação média anual superava os 5% e apresentou pico superior a 9%. Em 

2013, a participação da África no total do ingresso de IDE chegou a 3,94%; o ponto de 

destaque dessa conjuntura é que o IDE no mundo aumentou em maior medida do que na 

África, o que não diminui a importância  do capital internacional no continente africano. 

Diante disso, analisaremos porque, quando e onde esses investimentos estão ingressando. 

Seguem abaixo na tabela 1 alguns dados importantes sobre as economias selecionadas 

para este trabalho. Conforme é possível observar, o maior PIB do grupo selecionado é, 

segundo o Banco Mundial, o nigeriano, que em 2013 ultrapassou os US$ 500 bilhões. Por 

outro lado, há países cujos produtos nacionais são inferiores até mesmo aos de alguns 

municípios brasileiros, como é o caso do Sudão, da Costa do Marfim, da Tanzânia e outros 

também abordados neste trabalho. 

Em dólares constantes de 2005, a Nigéria manteve a segunda colocação dentre os 

países selecionados, com pouco mais de US$ 190 bilhões; seu PIB foi menor que dois terços 

do PIB sul-africano no mesmo ano. 

                                                           
17

 Há um Estado – Saara Ocidental – não reconhecido por alguns órgãos internacionais como, por exemplo, 

a ONU. Porém, o país ao sul do Marrocos é reconhecido por 50 países e pela União Africana.  
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Por conta da crise do subprime, na tabela existem duas colunas com indicações de 

crescimento. A primeira delas abrange os anos de 2000 a 2007, e a segunda, de 2008 a 2013. 

Conforme já pôde ser observado no gráfico 1, existe uma clara mudança de patamar de 

crescimento, o que mostra que a crise que emanou do centro acabou por prejudicar 

economicamente a África Subsaariana. No primeiro momento, o maior crescimento real de 

PIB foi o de Angola, com 12%, seguido pela Nigéria, que alcançou 10%. No segundo 

momento, os maiores crescimentos foram os da Etiópia, com 10%, e Gana, com 9%, deixando 

para trás Angola e Nigéria, cujos percentuais médios de crescimento desaceleraram para 7%. 

Outros indicadores de importância apresentados foram o PIB per capita, que mostra a 

discrepância entre as economias selecionadas (bem como a distância desses para com os dos  

países do centro e em transição); a área e a população.  

Parte bastante importante deste trabalho, a balança comercial também é apresentada na 

tabela abaixo; os dados são com relação a 2013 e foram retirados do UNCTAD. Esses valores 

ajudam a delinear a dimensão dos negócios entre esses países e o resto do mundo, e de que 

maneira, pelo menos em 2013, a balança comercial ajudou na composição do saldo do 

balanço de pagamentos. 

Os dados sobre fluxos e estoques de investimentos diretos externos também se fazem 

presentes na tabela, e mostram de que maneira os investidores agiram nos países selecionados 

durante o período compreendido neste trabalho, de 2000 a 2013. Mostram, por exemplo, o 

aumento expressivo do fluxo de investimentos para a Nigéria durante o período, ou ainda os 

valores, que se tornaram negativos, para a Angola, entre outros. Nesse sentido, é possível 

notar a diferença dos valores, tanto de fluxo como de estoque de IDE, entre os países com 

maior potencial extrativo mineral como, por exemplo, Angola e Nigéria, ou a África do Sul, 

cujas opções de investimentos são mais diversificadas, e os países cujas economias são mais 

voltadas à agricultura e áreas correlatas, como Etiópia, Quênia e Tanzânia, por exemplo. 
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2.2 PERFIL DOS PAÍSES SELECIONADOS 

 

2.2.1 NIGÉRIA 

 

Atualmente a maior economia do continente africano em termos de produto interno 

bruto18, a Nigéria atingiu um PIB de US$ 522,64 bilhões em 201319, montante alcançado após 

revisão na metodologia de cálculo desse indicador. Segunda economia do continente africano 

até o ano de 2009, a Nigéria passou a África do Sul em 2010, estabelecendo-se como maior 

economia africana desde então. 

O governo nigeriano não realizava uma revisão na metodologia do cálculo do PIB 

desde 1990, e com isso alguns setores relevantes não eram incorporados à contabilidade 

enquanto o país avançava; por exemplo, se em 1990 a Nigéria não apresentava nem uma linha 

de celular habilitada, em 2013 o número passou dos 127 milhões de linhas20. Dentro do setor 

de serviços, a categoria “Informação e Comunicação”, que antes nem era apresentada, hoje 

tem participação de 22% no PIB. A subcategoria “Atacado e Comércio Varejista”, que antes 

contava com uma participação de 58% da categoria serviços, a partir de 2010 foi substituída 

pela categoria “Comércio”, cuja representatividade é de 33%, entre outras mudanças de 

impacto. 

Foram mencionadas mudanças dentro do setor de serviços justamente devido à 

proporção que o mesmo ganhou após a revisão dos métodos de cálculo do PIB. Pelo método 

antigo, a categoria “Serviços e Outros” participava de 26% do total do PIB verificado em 

2012, enquanto que, pelo novo método, essa mesma categoria passou a compor 51% do PIB, 

superando o setor que engloba mineração e construção, por exemplo, o qual, por meio da 

análise antiga, era o maior setor, com 39% do PIB em 2012, mas passou compor apenas 20% 

desse índice pelo novo método. A agricultura, que mantém o posto de segunda maior 

categoria no PIB, passou de 33% para 22% e, por fim, a categoria de manufaturados passou 

de 2% para 7%.21 

                                                           
18

 Relatório “Measuring Better”, divulgado no dia 6 de abril de 2014 pelo National Bueral Of Statistics, 

que fez revisões no cálculo do PIB nigeriano. Disponível em: http://nigerianstat.gov.ng/ 
19

World Bank. (US$ dólares correntes)http://data.worldbank.org/ 
20

World Bank. http://data.worldbank.org/ 
21

Ibid.  nota 18. As comparações entre a antiga e a nova metodologia são todas para o ano de 2012. 

http://nigerianstat.gov.ng/
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Em primeiro lugar entre as economias africanas em 2013, a Nigéria alcançou o posto 

de 23ª economia mundial, lugar bem diferente de sua colocação ao final do ano 2000, quando 

detinha o posto de 52ª segunda economia e somente a quarta colocação no continente 

africano, ficando atrás de África do Sul, Egito e Argélia, com um PIB pouco superior a US$ 

46 bilhões.22 

Tendo em conta somente a África Subsaariana, a Nigéria, que no ano 2000 participava 

com aproximadamente 13% do total do PIB da região, em 2013 passou a ter uma participação 

que chegou a 33%, conforme demonstrado no gráfico 3, abaixo. 

 

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do World Bank.
23

 

Estar entre as trinta maiores economias do mundo não é novidade para a Nigéria; no 

ano de sua independência da Inglaterra (1960) o país tinha a 29ª posição mundial, e em 1976 

era a 25ª economia do mundo e 1ª em solo africano, deixando para trás pela primeira vez a 

África do Sul; no entanto, a partir de 1983 a Nigéria passou a perder participação no PIB 

global, chegando a ser a 64ª economia mundial no ano de 1994. Nesse sentido, podemos 

identificar a década de 1990 como uma “ década perdida” para o país nigeriano. 

Com extensão territorial comparável à do Estado do Mato Grosso, contanto com 

923.768 Km², é o 14º maior país do continente africano e 31º maior país do mundo. 

                                                           
22

World Bank. http://data.worldbank.org/ 
23

 A especulação em torno da revisão do PIB da Nigéria gerou uma explosão na demanda pelos dados do 

país: o número de visitas do site da NBS passou de pouco mais de 36 mil, em 2005, para quase 4,5 milhões 

em 2012. A NBS avalia esse crescimento como devido à falta de oportunidades em mercados mais 

desenvolvidos, fazendo um contraponto com o crescimento do PIB nigeriano, de 7% em 2009, e dos 

Estados Unidos, cuja variação foi de 0% no mesmo ano. 
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Localizado na região da África Ocidental, o país tem vasta área de cultivo disponível, 83,66% 

do seu território, segundo a última estimativa do Banco Mundial, realizada em 2011.24 

A agricultura, que já foi o principal setor econômico nigeriano, na década de 1960, e 

era responsável por 60% do produto interno bruto, perdeu espaço mormente para o setor de 

mineração, do qual o petróleo representa atualmente mais de 99%25 .A perda de espaço da 

agricultura na produção nacional, porém, não se deu somente pelo potencial de extração 

petrolífero que a Nigéria detém; também a deterioração dos termos de troca e o boom do 

petróleo na década de 1970 fizeram com que fossem negligenciadas as políticas voltadas ao 

setor agrário. 

Em termos reais do PIB, a participação dos principais setores da economia, segundo a 

NBS, se dá conforme o gráfico 4, abaixo: 

 

Analisando o produto nacional a preços correntes, a Nigéria apresentou números 

crescentes do PIB desde o ano de 2002, e os teve interrompidos somente em 2009, em 

decorrência da crise do subprime, que fez decair o preço e o volume exportado do petróleo em 

bruto, além de reduzir o total de investimentos em ações, diminuindo a capacidade das 

empresas de realizar investimentos e de captar recursos devido à crise de crédito que se 

estabeleceu. 

O cenário, no entanto, sob outro aspecto, foi positivo para a Nigéria, devido às ações 

que foram tomadas para mitigar os efeitos da crise financeira global. Entre elas estava o 

consumo do governo em percentuais do PIB, que em 2006 estava em torno de 6,86%, e que 

                                                           
24

 Para maiores detalhes consultar http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.AGRI.ZS 
25

 Estimativas do último levantamento da NBS. 
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aumentou para 12,46% no ano de 2007 – ano que marca o início do impacto da crise 

financeira global sobre a Nigéria, segundo a NBS –, 12,71% em 2008, 12,74% em 2009 e 

14,46% em 2010; enfim,o governo atuou de forma a diminuir o impacto da redução do 

consumo privado, que se mostrou bastante volátil no período de 2006 a 2010. Outro 

acontecimento de destaque foi a desaceleração do mercado de petróleo, que apresentou queda 

em 2006, 2007 e 2008 de 4,51%, 4,54% e 6,19%, respectivamente, porém foi acompanhado 

do crescimento de 8,93% nos demais setores entre os anos de 2006 e 2010(com destaque para 

o setor de telecomunicações, que cresceu entre 2006 e 2012 a uma média superior a 34% ao 

ano, passando a contribuir com aproximadamente 7% do PIB em 2012, ante participação de 

1,83% em 200626). 

 

Por sua vez, a avaliação do PIB per capita se faz em um cenário também positivo: 

apesar de ser o 7º país do mundo e o 1º do continente africano em população, com 173 

milhões de pessoas ao final de 2013, a Nigéria vem experimentando um taxa média de 

crescimento de 3% ao ano, variação superior à média mundial, que atualmente encontra-se em 

1%. O PIB também vem apresentando variações positivas de impacto, proporcionando o 

aumento do PIB per capita. Se, por um lado, a população aumentou 41% entre os anos 2000 e 

                                                           
26

“Esse setor [de Telecomunicações] continuou a se apresentar de forma impressionante e manteve-se um 

dos principais motores do crescimento da economia nigeriana. O crescimento nesse setor tem sido 

fenomenal nos últimos anos. Influxos de investimento para o setor das Telecomunicações da Nigéria desde 

2006 continuaram a aumentar astronomicamente, forçando os principais players (MTN, GLO,  ZAIN , 

Etisalatetc) no subsetor a expandir as suas capacidades. Por exemplo, o setor cresceu 33,66% , 33,84% , 

34,02% , 34,18% e 34,47 %, em 2006 , 2007, 2008, 2009 e 2010, respectivamente. A sua contribuição para 

o PIB manteve-se positiva, e cresceu de 1,83 % em 2006 para 4,56% em 2010.(NBS, Overview, 2010) 
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2013, o PIB per capita cresceu a uma taxa média de 5% ao ano no mesmo período, passando 

de US$ 552, em 2000, para US$ 1056, em 2013. 

O crescimento do PIB per capita em tão curto espaço de tempo não necessariamente 

reflete condições melhores para a população. Apenas para efeito comparativo, o PIB per 

capita do Brasil foi de US$ 11.208 em 2013, portanto, 1.061% superior ao alcançado pela 

Nigéria no mesmo ano. Se comparado ao PIB per capita da África do Sul, o indicador 

nigeriano não chega aos 19% de seu índice; inclusive, o nível que a Nigéria alcançou em 2013 

é quase 76% inferior ao verificado na África do Sul no ano 2000. 

 

A Nigéria é o país com a maior população de pobres da África, com aproximadamente 

107,7 milhões de pessoas vivendo em situação de pobreza, o que representa mais de 62% da 

população total. Em valores absolutos, a Nigéria supera em quase 100% o segundo colocado 

neste aspecto na África, a República Democrática do Congo27, que tem pouco mais de 56 

milhões de habitantes na mesma situação28,o que representa aproximadamente 83% de sua 

população total. 

                                                           
27

 As comparações realizadas neste trabalho não têm a pretensão de apontar condições complexas entre os 

diversos países africanos, ou estabelecer o que é pior ou melhor; elas nos servirão somente para dimensão 

de tamanho, conforme destaque encontrado no próprio Relatório da África Progress de 2014: 

“A profundidade informada da pobreza também varia. O rendimento médio per capita de um país é um 

guia fraco para a severidade da pobreza. Enquanto a renda média do Gana é consideravelmente maior do 

que a do Mali , a pessoa pobre média em Gana tem um nível de consumo semelhante ao da pessoa pobre 

média em Mali. O angolano pobre médio consome menos que a pessoa pobre média na Etiópia , embora  

Angola seja um país de renda média. Enquanto as incertezas em dados exigem que tais comparações sejam 

tratadas com cautela, eles mostram que a desigualdade de renda molda a incidência e profundidade da 

pobreza.” (Africa Progress Report, 2014) 
28

Africa Progress Panel Report 2014. Estimativas de 2010. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do World Bank.

Gráfico 6 - PIB per capita real 2000 - 2013 (US$)

Mundo África do Sul Nigéria



51 
 

 

O maior fator agravante, porém, vem do futuro: as Nações Unidas, em sua última 

revisão das expectativas populacionais, calcula que a Nigéria será o 3º país mais populoso do 

mundo em 2100, com aproximadamente 914 milhões de habitantes, perdendo somente para 

China e Índia – que, ao contrário da Nigéria, em 2100 estarão em tendência de baixa na 

variação populacional.29 

Quanto ao setor externo, de tudo o que a Nigéria exporta mais de 94% está relacionado 

ao setor de mineração30. Houve uma discreta diminuição desse percentual após o ano de 2009, 

no qual a participação da mineração no total exportado ficou próxima dos 90%. Nessa 

categoria, de mineração, estão inseridas as exportações e petróleo (bruto) cuja participação no 

total exportado teve média anual de 85% entre os anos 2000 e 2012. As exportações de 

petróleo em bruto também tiveram diminuição no total exportado, chegando à participação de 

71,73% em 2012, menor nível desde o ano 2000. 

Outros setores e produtos que ganharam participação nesse intervalo verificado após a 

recente crise mundial foram a borracha, o cacau e seus derivados, leite e animais, produtos 

hortícolas em geral, metais, peles de animais, entre outros. 

Sobre os destinos das exportações nigerianas, o principal deles são os Estados Unidos. 

Após o ano 2000 houve um aumento da participação norte-americana no total exportado, 

porém, após 2006 a participação apresentou uma tendência a queda, chegando a pouco mais 

de 17% do total exportado no ano de 2012, ante mais de 46% no ano 2000, e sendo 

ultrapassado pela primeira vez pelo continente europeu, em termos de participação monetária 

na pauta exportadora, no ano de 2012.31 

No que concerne o comércio com o resto do mundo, a Nigéria apresenta situação 

problemática no que diz respeito às suas exportações. Determinando reflexos em sua 

dependência, a Nigéria exporta um considerável montante de petróleo, cuja participação na 

pauta exportadora é demasiadamente relevante. Nesse contexto, a crise do subprime tem 

causado bastante instabilidade no setor externo nigeriano. 

Em 2009, com o advento da referida crise, o valor exportado caiu substancialmente, 

recuperando-se nos anos de 2010 e 2011, mas permanecendo, contudo, estagnado no ano de 

2012, e apresentando uma nova queda no ano de 2013, conforme indica o gráfico 7, abaixo. 

                                                           
29

 Nações Unidas. Disponível em: http://esa.un.org/wpp/unpp/p2k0data.asp 
30

Observatory of Economic Complexity. Média entre 2000 e 2012. 

http://atlas.media.mit.edu/explore/tree_map/hs/export/nga/all/show/2012/. 
31

Ibid. 

http://atlas.media.mit.edu/explore/tree_map/hs/export/nga/all/show/2012/
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 Esse movimento de queda associada à perda de participação do principal importador 

do petróleo nigeriano, os EUA, nos leva a algumas conclusões. A primeira delas nos remete 

novamente ao caráter excessivamente primário-exportador do país, que compromete o 

desempenho da indústria nacional de maneira bastante sensível quando ocorrem dificuldades 

nos principais países desenvolvidos. A segunda é a de que os Estados Unidos já vêm 

apresentando uma melhora em sua economia e, portanto, não faria sentido a diminuição da 

importação de petróleo nigeriano salvo pelo seu abastecimento feito por outras regiões. Como 

vimos, Angola e Nigéria são considerados países cujas reservas de petróleo servem como um 

estoque para os países compradores; porém, o que estamos presenciando nos últimos anos é a 

consolidação do uso do gás de xisto betuminoso na matriz energética norte americana, ou 

seja, à medida em que os Estados Unidos avançam na exploração desse tipo de energia, pior 

ficará a condição das exportações nigerianas, a qual mesmo tendo acompanhado o aumento da 

participação asiática e europeia no total exportado, sofreu também em decorrência da 

diminuição da participação dos Estados Unidos no comércio internacional nigeriano. 

 As importações nigerianas seguem um curso relativamente parecido com o das 

exportações, quando analisadas em relação a seus valores. As importações tiveram um 

aumento mais expressivo a partir do ano de 2006, quando se diferencia do índice de 

exportação e, apesar de posteriormente convergir novamente para o encontro da curva de 

exportações, ainda encontra-se acima desse índice. 

-

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

140.000 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do UNCTAD.

Gráfico 7 - Exportações nigerianas - 2000 - 2013 (US$ milhões))



53 
 

 

 

 Apesar da estagnação nas exportações ser maior que a verificada nas importações, a 

situação não foi suficiente para comprometer a balança comercial nigeriana, que viu o seu 

superávit diminuir em 27% em 2013 com relação a 2012, porém permanecer ainda bastante 

elevado se comparado com os números alcançados em meados da década passada.32 

 O saldo do balanço de pagamentos foi superavitário na maior parte dos anos 2000, 

tendo apresentado regressão somente nos anos de 2002, 2003, 2009, 2010 e 2013. Os déficits, 

no entanto, não foram grandes o suficiente para comprometer o total de reservas 

internacionais. 

 Conforme vimos, a Nigéria é um grande exportador de petróleo em estado bruto e, 

portanto, os maiores impactos no seu balanço de pagamentos aconteceram no período da crise 

mundial recente, que levou o preço do petróleo a níveis muito inferiores aos verificados no 

ano de 2008. No referido ano, a Nigéria chegou a alcançar mais de US$ 60 bilhões em 

reservas internacionais, e a média mensal de estoque de divisas internacionais em 2008 

ultrapassou os US$ 58 bilhões, superior em mais de 29% com relação ao ano de 2007. Em 

2009, no entanto, sentindo os efeitos da queda do preço de seu principal item de exportação, a 

Nigéria teve redução média de aproximadamente 25% do seu estoque de divisas 

internacionais, seguida de duas novas quedas nos dois anos seguintes, 2010 e 2011, com 16% 

e 13%, respectivamente. A média mensal das reservas internacionais chegou a pouco mais de 

US$ 32 bilhões. 

                                                           
32

 O superávit comercial entre 2000 e 2005 teve média anual de aproximadamente US$ 16 bilhões. Em 

2013 o superávit comercial atingiu US% 47 bilhões. (UNCTAD) 
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 Em 2012 e 2013 houve uma recuperação do estoque de divisas, contudo, há uma 

importante ressalva para o último ano: em janeiro de 2013 o total de reservas internacionais 

era de US$ 45,8 bilhões mas, em dezembro do mesmo ano, o montante era de US$ 42,8 

bilhões, ou seja, houve uma regressão de mais de 6%. 

 O desempenho do balanço de pagamentos dos últimos dois anos se deu pela 

recuperação dos patamares do superávit comercial, conseguido em anos anteriores à crise. A 

melhora no superávit comercial, por sua vez, não se deu pelo aumento do valor exportado, 

mas por uma diminuição no montante de importações, que após bater o recorde em 2011 

(atingindo US$ 62 bilhões) acumulou duas quedas, fazendo com que em 2013 o valor 

importado tenha sido de aproximadamente US$ 51 bilhões. 

 A conta financeira também colaborou para os superávits do balanço de pagamentos, 

tendo se recuperado do seu déficit de mais de US$ 12,4 bilhões em 2012 para um superávit de 

mais de US$ 7 bilhões em 2013, o primeiro desde 2010. O resultado superavitário foi 

balizado pelo segundo melhor resultado de investimentos no país 33  (mais de US$ 21,6 

bilhões), forçado pelo aumento do investimento em portfólio (mais de US$ 13,6 bilhões). O 

IDE chegou a US$ 5,6 bilhões, seu menor nível desde o ano de 2007, quando havia atingido o 

valor de aproximadamente US$ 6 bilhões. 

 No caso nigeriano, os saldos dos balanços de pagamento mostram a importância do 

petróleo para esse país, seja pelas exportações, seja pela repatriação de lucros, ou pelo IDE, 

entre outros. Agora resta a dúvida de como a Nigéria superará a queda brusca do valor do 

petróleo verificada a partir de maio de 2014, e de como encontrará compradores substitutos 

para os antigos parceiros, que têm encontrado alternativas ao petróleo para suas matrizes 

energéticas, como,  por exemplo, os Estados Unidos. 

 

2.2.1.1  Investimento Direto Externo – Nigéria 

 

O último presidente eleito, Goodluck Jonathan, um político apoiado pelo sul do país, 

cuja maioria da população é cristã, derrotou o seu principal candidato, o general muçulmano 

Muhammadu Buhari, apoiado pelo norte do país. Apesar do total de votos recebido pelo atual 
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 Incluindo investimentos em portfólio e outros tipos de investimento. 
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presidente corresponder a mais de 58% do total, o opositor contestou o resultado e, após as 

eleições, houve mortes em protestos violentos pelo país. 

Diante dessa e de outras instabilidades políticas, a Nigéria, apesar de ser o maior 

recebedor de IDE no continente africano na atualidade, recentemente encontrava problemas 

para obter a confiança do investidor internacional. Em um estudo do Banco Mundial que data 

de 2007, os principais investidores no setor de mineração apontaram os principais riscos ao 

investir na Nigéria; entre eles, um dos mais citados remetia à instabilidade política do país, ou 

problemas com infraestrutura.34 

Diante de problemas com infraestrutura, o governo nigeriano concentrou esforços para 

melhorar os serviços do país no que diz respeito ao comércio internacional. Desde 1999 o 

governo fez esforços para melhorar as condições dos portos, e a autorização para parcerias 

público-privadas, bem como o regime de concessão, proporcionaram não só o resultado 

esperado de melhoria nas condições portuárias, aumentando o fluxo de comércio, como 

também se mostraram atrativas para o mercado internacional, que aportou recursos nesse tipo 

de operação, melhorando os fluxos de IDE nigeriano.35 

A autorização do governo para que se investisse em setores diversificados, numa 

tentativa de distribuir os 100% de IDE canalizados no setor petrolífero na década de 1990, 

também tem contribuído muito para a modernização dos portos. Alguns exemplos de grupos 

de investimentos que tiveram participação foram: Dinamarca, Alemanha, Reino Unido, Israel, 

França, Suíça, África do Sul, Irlanda, Bélgica, China, Índia e Grécia. 

Além das medidas tomadas a fim de criar as concessões, o governo nigeriano também 

tem aumentado a participação na formação bruta de capital fixo do país. Enquanto que na 

década de 1990 as atuações do governo na FBKF foram de aproximadamente 19% do total, 

entre os anos de 2000 e 2012 houve uma equalização entre governo e iniciativa privada, 

ficando o primeiro com pouco mais de 40% do total. 

Entre 1970 e 1990, a Nigéria era responsável pelo recebimento de aproximadamente 

30% do total de IDE no continente africano. Esse montante estava diretamente relacionado às 

ricas reservas de petróleo que se encontram no país, porém, em 2007, ano no qual a mudança 

de patamar nos recebimentos de IDE já havia ocorrido, e esses se mostravam em plena 
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 Para mais detalhes vide 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/7941/561780ESW0whit10Box349489B01P

UBLIC1.pdf?sequence=1 
35

 Para mais detalhes vide http://unctad.org/en/Docs/diaepcb2011d8_en.pdf 
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ascensão, a Nigéria recebia não mais que 16% do total investido no continente africano. Esse 

movimento aconteceu por conta de novas descobertas de petróleo em outros produtores da 

atualidade, como Angola e Sudão, e por conta da diversificação dos investimentos 

estrangeiros diretos, que encontraram em países com economia mais avançada, como, por 

exemplo, África do Sul e Egito, um aumento no portfólio de setores exploráveis.36 

 

Retornando ao tópico dos portos e ações do governo, no intuito de dirimir os 

problemas de infraestrutura, de confiança no governo e de evolução nos fluxos de IDE, houve 

um esfriamento também da composição do IDE na formação bruta de capital fixo. O 

indicador, que já foi superior a 92% em 1996 e superior a 81% no ano de 2005, atingiu o nível 

mais baixo desde 1990 em 2013, com 17,3%. Esse indicador apresentou queda em 2012 e 

2013 em comparação a 2011, que também estava abaixo da média da década de 2000. 

Movimento semelhante aconteceu com a formação bruta de capital fixo como um todo, que 

após apresentar acentuada queda em 2011 permanece estável num patamar mais baixo, 

conforme podemos ver no gráfico 10, abaixo: 
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Investment Policy Review Nigeria, 2009. 
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Os resultados negativos da Nigéria ajudaram no número decrescente de recebimentos 

de IDE na África Ocidental. Algumas empresas venderam seus ativos por conta da 

diminuição dos preços do petróleo recentemente, porém, essa constatação não pode explicar 

sozinha a diminuição dos fluxos de IDE, uma vez que Gana e Costa do Marfim têm visto o 

IDE aumentar justamente devido a empresas de petróleo. Os ativos da Total e da Conoco 

Phillips foram vendidas para a Sinopec Group (chinesa) e Oando PLC (local). 

Quanto aos tipos de investimento no país, os relatórios do Banco Central da Nigéria, 

apontam os seguintes números: em 2012, do total investido mais de 41% foi destinado ao 

setor de extração de petróleo e gás; 27,3% ao setor de manufaturas; 12,97% ao setor de 

comunicações, e destes mais de 66% está ligado a transportes; 9,1% ao setor de atacado e 

varejo e 4,4% foi destinado a serviços e negócios, categoria que engloba serviços bancários. 

Os números de 2011 são relativamente parecidos, mas com destaque para o setor de 

manufaturas, que teve participação de aproximadamente 24,7% do total, e para o setor de 

extração de petróleo e gás, cuja participação no total do ano de 2011 foi de aproximadamente 

45,7%.37 

Infelizmente, dados sobre a origem e destino setorial do investimento são muito 

escassos e não nos permitem uma análise mais detalhada. Uma saída razoável para o 

problema é trabalhar com os dados disponíveis, fazendo as ressalvas necessárias quanto às 

inconsistências ou erros, que por vezes são facilmente identificados. 

                                                           
37

Relatório de estatística aplicada do Banco Central Nigeriano, 2014. 
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Segundo o site do Banco Central da Nigéria, as maiores regiões investidoras no ano de 

2011 e 2012 foram: União Europeia, com 41,9% e 35,7% do total, respectivamente; América 

do Norte, com 17,3% e 16,2%, respectivamente; Ásia, com 17,2% e 14%, respectivamente; 

África, com 4,7% e 5,3% também respectivamente, e outros, que saíram de 0,2% em 2011 

para 1,6% em 2012. 

 

2.2.2 ÁFRICA DO SUL 

 

A segunda economia africana em termos de PIB, a África do Sul, perdeu o posto de 

economia líder do continente africano para a Nigéria no ano de 2010. Como se não bastasse a 

segunda colocação, o país sul africano enfrentou um quadro de recessão nos últimos dois 

anos, saindo de um PIB de pouco mais de US$ 403 bilhões, em 2011, para US$ 350,63, em 

2013. 

Apesar de ainda ter participação significativa no PIB total da África Subsaariana – em 

2013 sua participação correspondeu a 22% do total – esse percentual vem caindo nos últimos 

anos, após atingir o auge em 1994. Na realidade, desde os anos de 1960 o percentual vem 

diminuindo paulatinamente, exceto por uma breve recuperação em meados da primeira 

década deste século. 

No que diz respeito ao PIB per capita, a África do Sul ocupa somente a 4ª colocação 

na África Subsaariana, e a 5ª no continente africano, com renda per capita de US$ 6.618, 

porém, inferior a um terço do primeiro colocado nesse quesito dentro da África, a Guiné 

Equatorial, cujo PIB per capita soma o montante de pouco mais de US$ 20 mil por habitante.  

Nesse sentido, se faz necessária a abertura de um parêntese. A Guiné Equatorial 

apresenta somente a 48ª maior população do continente africano como um todo, com um total 

inferior a 760 mil pessoas, e mesmo com um PIB de 15,5 bilhões de dólares em 2013 foi 

possível atingir a primeira posição da África com relação ao PIB per capita. 

Retornando à África do Sul, mesmo com um crescimento populacional médio de 1,5% 

ao ano, baixo para os padrões africanos, que estão em média acima de 2% entre 2000 e 2013, 

o país não conseguiu melhorar a condição do PIB per capita, justamente devido aos dois anos 

consecutivos de queda no produto nacional. 
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Parte da recessão que se abateu sobre a África do Sul pode ser explicada pelo 

comércio exterior, 50% do total exportado pela África do Sul é proveniente do setor de 

mineração – a África do Sul é responsável por 77% da produção de platina, 46% da de cromo, 

21% da de manganês e 15% do ouro produzido mundialmente38 – e as exportações têm um 

percentual médio de participação do PIB de 30% entre os anos de 2000 e 201339. Além disso, 

o setor de mineração responde por mais de 90% da participação no aumento das exportações 

africanas entre os anos de 2007 e 2012. 40  Diante disso, as exportações que vinham em 

ascensão entre 2000 e 2008 (exceto pelo ano de 2001) viram o valor total dos bens e serviços 

exportados caírem em 21% em 2009, e se expandirem em 34% em 2011, entrando novamente 

em declínio nos anos de 2012 e 2013, com baixas de 7% e 5%, respectivamente. 

Os principais destinos para as exportações sul-africanas verificados em 2012 estão 

fora do continente. Os cinco principais são a China, os Estados Unidos, a Índia, o Reino 

Unido e o Japão, com 8,3%, 8,1%, 7,8%, 7,2% e 5,4% de participação do total, 

respectivamente. O principal parceiro africano a figurar na lista dos maiores importadores da 

África do Sul é o Zimbábue, com 2,6% de participação do total exportado. Dentre os 20 

maiores importadores da África do Sul apenas cinco países são africanos, e esses participam 

com 10,3% do total exportado, enquanto que os outros 14 países que figuram nessa lista 

participam com 61% do total de exportações.41 

As importações, no entanto, não acompanharam a desaceleração verificada pelas 

exportações após 2011, causando desequilíbrio na balança comercial sul-africana. Em 2012 

foi verificado o maior déficit de sua balança comercial desde 1960, quando foi iniciada a 

coleta de dados do Banco Mundial sobre este tema. 

                                                           
38

Africa Progress Panel Report, 2013. 
39

World Bank. Trata-se de percentuais que incluem os valores de frete, transporte, seguros, entre outros. 
40

O crescimento aqui citado na realidade consiste basicamente em um aumento no preço das commodities 

que ocorreu na primeira década do século XXI, enquanto o volume exportado permaneceu praticamente 

estável desde o ano de 2001. 
41

Observatory of Economic Complexity. http://atlas.media.mit.edu/profile/country/zaf/ 
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42
 

 Sua pauta de exportação também conta com bens manufaturados, bens 

semimanufaturados e matérias-primas, como, por exemplo, veículos automotores (carros, 

aviões, helicópteros), máquinas em geral, produtos químicos, instrumentos médicos, materiais 

plásticos e de borracha, entre muitos outros.  

No entanto, mesmo no ano de 2012 ainda constavam, em grande montante, itens 

básicos associados ao problema africano de fornecer riqueza bruta em troca de bens 

manufaturados. De todo o material exportado em 2012 (em US$), metais preciosos, metais e 

produtos minerais e alimentícios – as quatro maiores categorias da pauta exportadora sul-

africana no ano de 2012 –, compunham o 69º percentil das exportações.44 Isso, com destaque 

para o fato de que no ano 2000 essas quatro categorias somadas alcançavam somente o 63º 

percentil. Em todos os demais anos desde 2000 as exportações foram encabeçadas pela 

categoria dos metais preciosos, cujos principais produtos são: ouro, platina e diamante. 

 Nos últimos anos, além do aumento de itens oriundos da mineração na pauta 

exportadora, a África do Sul vem sofrendo com sucessivos déficits da balança comercial. 

Segundo dados da UNCTAD, a África do Sul apresenta déficits na balança comercial desde 

2003, no entanto, desde 2010 o montante do déficit vem aumentando, e chegou a mais de US$ 

30 bilhões em 2013, maior déficit do período analisado. 

                                                           
42

  Os valores são diferentes dos números apresentados no site do UNCTAD, mesmo estando em Rands e 

em dólares, há anos que divergem sobre superávit e/ou déficit, o que seria impossível mesmo na conversão 

de moedas. 
44

 Observatory of complexity economic: 

http://atlas.media.mit.edu/explore/tree_map/hs/export/zaf/all/show/2000/ 
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 No decurso do século XXI as exportações sul-africanas foram majoritariamente 

enviadas ao continente europeu, sendo superadas somente pelo continente asiático no ano de 

2010, que a partir deste momento se manteve como principal destino das exportações até o 

ano de 2012, último dado disponível do Observatory of Economic Complexity. Uma ampla 

gama de países compõe o destino das exportações sul-africanas, tornando-a menos sujeita que 

a Nigéria, por exemplo, aos percalços de crises advindas dos países do centro. 

O fraco desempenho da balança comercial nos últimos anos não foi suficiente para 

criar um problema no total de reservas de divisas internacionais: o total de reservas45 vem 

aumentando a uma taxa média anual de 17% ao ano, tendo apresentado regressão somente nos 

anos de 2001 e 2013, e com variação negativa inferior em menos de 1% no primeiro e de 

1,9% no segundo. Parte da explicação deriva do investimento direto estrangeiro, cujas 

entradas líquidas46 – apesar da volatilidade – mantiveram-se em patamares elevados mesmo 

no período de crise, entre 2007 e 2009. O total de IDE recebido entre 2007 e 2013 é 57% 

maior do que o total recebido entre os anos de 1970 e 2006.47 

Apesar de relativa tranquilidade no que diz respeito à conta financeira, a conta 

corrente da África do Sul passa por delicado momento. Apesar de ter-se mantido estável entre 

1960 e 2002, o indicador apresentava pequena volatilidade, alternando entre pequenos 

superávits e déficits, até que, a partir de 2003, passaram a ser computados déficits cada vez 

maiores, até o ano de 2009, quando passou a encontrar significativa melhora que durou até o 

ano de 2011, para então voltar a cair, e o pior resultado na história desde 1960 ocorreu em 

2013, quando atingiu pouco mais de 215 bilhões de Rands (moeda local), o que equivale a 

aproximadamente pouco mais de US$ 20,1 bilhões.48 

 A conta de serviços tem melhorado esses resultados apresentados acima, mas é 

totalmente incipiente e insuficiente para tirar a conta corrente do vermelho, haja vista que em 

2013 o déficit na conta de serviços alcançou aproximadamente 3% 49  do PIB. Tal fato 

demonstra que o déficit no balanço da conta corrente está sendo composto tanto pela conta de 

serviços quanto pela conta de comércio. 

                                                           
45

World Bank. Incluem ouro. http://data.worldbank.org/ 
46

 As entradas líquidas levam em conta os novos investimentos deduzidos os desinvestimentos estrangeiros. 
47

Ibid. nota 45. 
48

Trading Economics. 
49

 Relatório anual de 2013 do Banco Central sul-africano.  
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 O relatório anual de 2013 do Banco Central sul-africano aponta para um crescimento 

no valor das exportações, bem como nos volumes exportados, mas esses cresceram em um 

ritmo menor que as importações. Os acordos efetuados pela África do Sul com regiões 

importantes do mundo não foram suficientes para diminuir o déficit comercial. Ainda segundo 

o relatório, a África do Sul foi o primeiro país em desenvolvimento a assinar um acordo 

comercial com a União Europeia; esse fator, associado à visibilidade da estar presente no 

BRICS e ter como maior destino de suas exportações a China, ainda não surtiu os efeitos 

desejados no balanço de pagamentos, que se mostrou ainda fragilizado ao apresentar o maior 

déficit comercial registrado no período deste trabalho, em 2013. 

 A conta financeira da África do Sul, por sua vez, é superavitária, apesar dos percalços 

pelos quais passou nos anos da crise mundial de 2008 e apesar de excessiva saída de capitais 

especulativos para o resto do mundo, ela é suplantada pelo investimento em portfólio em 

território sul-africano, que a supera com larga diferença. Essa alta de investimentos em 

portfólio se deu, em grande medida, por conta da busca do capital especulativo por maiores 

retornos, e os países em desenvolvimento, como é a África do Sul, serviram como uma boa 

alternativa. Portanto houve uma troca de entrada de capitais financeiros em ações para os 

títulos da dívida sul-africana que, inclusive, tiveram melhora na sua classificação no período 

estudado, o que também ajudou a atrair capitais. 

 Esse cenário fez com que fossem reduzidas as reservas internacionais sul-africanas, 

mas não de maneira que causasse maiores preocupações no curto prazo; houve inclusive um 

aumento no período de importações que poderia ser coberto pelas reservas brutas: em 2013 o 

número de semanas de importações cobertas pela reserva chegou a 19,3, e o total de reservas 

em junho de 2013 era de aproximadamente US$ 44,6 bilhões. 

Apesar de ser um país dependente da agricultura e da mineração, essa situação vem 

sendo alterada. No entanto, a manufatura – setor importante para adquirir independência 

econômica e estar menos suscetível às flutuações da economia global – tem perdido 

participação no PIB total, caindo de 19%, em 1993, para 17%, ao final de 2012. O setor que 

apresentou crescimento foi o de serviços, que junto com os sistemas financeiro e imobiliário 

viu sua participação no PIB aumentar de 17% para 24% no mesmo período, a exemplo de 

tantos outros países em desenvolvimento, tal como já visto no caso da Nigéria.50 

                                                           
50

Statistics South África. Disponível em http://beta2.statssa.gov.za/?page_id=735&id=1 
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A mudança de participação dos setores na economia do país não foi benéfica no que 

diz respeito à demanda por emprego, e a economia sul-africana fechou o ano de 2013 com 

quase 25% da população economicamente ativa (PEA) fora do mercado de trabalho. Nas 

séries disponibilizadas pelo Statistics South África, esse percentual pouco mudou desde 2008, 

alternando entre pouco mais de 25% e 20%. 51  A perda de participação do setor de 

manufaturas, por exemplo, tem impacto direto no mercado de trabalho. Atualmente o 4º setor 

que mais emprega na África do Sul, esse vem diminuindo o total de trabalhadores e, no último 

relatório de 2013, foi o setor com maior variação negativa em comparação com o último 

quadrimestre de 2012. 

A perda de força do setor de manufaturas pode ser em parte explicada pelo 

comportamento da formação bruta de capital fixo: em valores constantes, o indicador 

apresentou queda após o fatídico ano de 2008, chegando a variar negativamente em 2009 e 

2010 e recuperando-se nos anos posteriores, para os quais é necessário um aparte: a variação 

da FBKF é feita com relação ao PIB, que, em termos reais, apresenta variação menor desde 

2011; portanto, cresce sobre bases menores de comparação, conforme destacado no gráfico 

12, abaixo. 

 

Diante dos números expostos acima, boa parte da recessão que se abateu sobre a 

economia sul-africana pode ser explicada, primeiramente, devido à crise do subprime. Tal 

como diversos outros países, a África do Sul ainda apresentou relativa melhora no ano de 

2010, cujo PIB em valores correntes só foi alcançado no ano de 2012; em 2013 o valor em 

                                                           
51

 Apesar do alto nível de desemprego, a África do Sul comemora o retorno do nível de empregados ao 

patamar verificado antes do efeito da crise do subprime,em dezembro de 2008. Em dezembro de 2103 o 

total de empregados era de 15,2 milhões de pessoas. 

4% 3%
4%

10%

13%

11%
12%

14% 13%

-5%
-2%

4% 4% 5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elaboração do autor a partir de dados do World Bank.

Gráfico 12 - Variação do PIB real e Variação da FBKF 2000 - 2013

Variação PIB real Variação FBKF



64 
 

 

dólares foi inferior ao verificado em 2010. Em segundo lugar, a fragilidade econômica 

permanente dos países desenvolvidos, que como vimos, são os direcionadores da economia 

africana (uma vez que esta é bastante dependente no que diz respeito ao comércio exterior), 

tem causado problemas para um dos seus maiores setores, o de mineração e exportação de 

matérias-primas. Esse setor poderia apresentar melhoras, até mesmo graças ao melhor 

desempenho dos seus vizinhos da África Subsaariana, já que com o aumento da renda eles 

demandariam matérias-primas da África do Sul. No entanto, o país ainda apresenta 

indicadores de infraestrutura insuficientes se comparados com os demais países, o que 

interfere na logística regional africana. Mesmo sendo exemplar em alguns indicadores desse 

aspecto, como, por exemplo, comunicações e energia elétrica, o país ainda possui uma 

economia carente de transporte aéreo, comunicação móvel, estradas, entre outros. 

 

2.2.2.1 Investimento Direto Externo – ÁFRICA DO SUL  

 

No último relatório anual disponibilizado pelo Banco Central da África do Sul (South 

African Reserve Bank, 2013), o destaque na seção acerca do investimento direto externo foi o 

aumento das entradas do mesmo em dois períodos distintos: entre 2003 e 2007 foram 

recebidos aproximadamente US$ 13,14 bilhões, enquanto que entre os anos de 2008 e 2012 o 

volume de IDE recebido foi de US$ 26,7 bilhões.
52

 

Deve ser dada ênfase para os destinos dos investimentos estrangeiros, que, segundo o 

relatório, foram direcionados para o setor financeiro (bancos) – O IDE para bancos trata da 

compra de mais de 10% do capital votante de bancos sul-africanos ou investimentos físicos 

que comporão a estrutura bancária –, telecomunicações, comércio (atacado e varejo) e 

mineração, sem especificar a ordem de importância destes setores. 

O relatório anual de 2010 destaca ainda que em tempos de crise os investimentos 

diretos estrangeiros costumam ser menos voláteis e resistem a flutuações do produto mundial 

sem maiores percalços, diferentemente do investimento em portfólio (ativos financeiros), 

                                                           
52

 O valores registrados no referido relatório estão em Rands (moeda local): 89,5 bilhões de Rands 

recebidos entre 2003 e 2007 e 210 bilhões de Rands no período entre 2008 e 2012; para o cálculo em 

dólares foi utilizada a taxa média de câmbio dos períodos supramencionados, segundo o site Oanda, 

disponível em: http://www.oanda.com/lang/pt/currency/historical-rates/ 

 

 

http://www.oanda.com/lang/pt/currency/historical-rates/
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conforme podemos ver no gráfico 13. Porém, na crise de 2008 houve uma alteração 

significativa nos fluxos de investimento, atrelando a queda do IDE na África do Sul à crise. Já 

de acordo com o relatório anual de 2010, os IDEs tiveram maior importância nos setores de 

telecomunicações, farmacêuticos e nas indústrias extrativas. 

Gráfico 13 - Índice trimestral global de IDE em comparação com investimento em 

portfólio (média trimestral 2005 = 100) 

 

Fonte: UNCTAD 

Apesar de os relatórios anuais do Banco Central da África do Sul apontarem para a 

crescente onda de aumento nos investimentos em telecomunicações, indústria farmacêutica e 

serviços como lojas de atacado e varejo, cabe a ressalva de que no relatório da UNCTAD que 

trata do perfil dos investimentos nos países existem pontos mais importantes de destaque. 

O primeiro deles é o fato de que, se no ano de 2001 o estoque total de investimentos 

diretos estrangeiros no setor de mineração era de aproximadamente 33,4%, no ano de 2010, 

último dado disponibilizado pelo UNCTAD, o estoque de capital nesse mesmo setor 

participou com aproximadamente 38,2% do total do estoque de IDE no país.53 

Apesar de pequeno em termos absolutos, o setor de infraestrutura, mais 

especificamente o setor de transportes, armazenagem e comunicações, em 2001 participou 

com aproximadamente 2,4% do total de estoque de IDE e, ao final do ano de 2010, essa 

representatividade saltou para aproximadamente 8,3% do total.54 

                                                           
53

UNCTAD – Investment Country Profiles: South Africa 2012.  
54

Ibid. 
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Cabe destaque também para a área de finanças, porém pelo motivo inverso: enquanto 

que no ano de 2001 a sua participação no estoque de IDE era de aproximadamente 35,2% do 

total, em 2010 essa participação foi de apenas 23,8%.55 

Nesses dez anos de análise realizada pelo UNCTAD, os maiores investidores na 

África do Sul foram a Europa, a América do Norte, a China, o Japão e a Malásia. A China 

destacou-se, porque apesar de não apresentar um grande valor absoluto, aumentou sua 

participação entre os anos de 2001 e 2010. Em 2001, sua participação beirava um valor nulo, 

participação muito inferior a 1% e, em 2010, a participação chegou a aproximadamente 3,7% 

do total de investimentos. Em 2010, quase a metade de todo o estoque de IDE na África do 

Sul era proveniente do Reino Unido, seguido da Holanda, Estados Unidos, Alemanha e 

Suíça.56 

Entre as quinze maiores empresas transacionais presentes no setor primário, duas são 

da área de agricultura, caça, silvicultura e pesca, pertencendo as outras treze às áreas de 

mineração, pedreiras e petróleo. No setor secundário, de manufaturas, as maiores 

transnacionais estão divididas em empresas que produzem madeira, alimentos processados, 

metais, produtos químicos e equipamentos elétricos.57 

No entanto, retornando às colocações presentes nos relatórios que destacam a 

importância do IDE em setores diversos, para além dos tradicionais setores primários, quando 

tratamos de África, percebe-se que em 2011 a China foi o quarto maior país investidor nesses 

setores quando analisado o fluxo de IDE, perdendo apenas para França, Estados Unidos e 

Malásia, que são os primeiro, segundo e terceiro colocados, respectivamente.58 

Quando analisado o estoque de IDE presente na África, a China vem encontra-se em 

sexto lugar no ranking, atrás de França, Estados Unidos, Reino Unido, Malásia e África do 

Sul. Isso mostra um pouco do caráter dos investimentos na África do Sul, que tem na China 

um parceiro fraco no que diz respeito ao IDE, e essa, por sua vez, é um dos maiores players 

globais no IDE do continente africano. 

No entanto, no que diz respeito ao aumento da participação chinesa na economia sul-

africana – mesmo que em valores absolutos ainda relativamente pequenos se comparados com 

os demais investidores – ele pode ser compreendido pela busca de diferentes setores pelos 
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Ibid. 
56

Ibid. 
57

Ibid. 
58

UNCTAD – Global Investment Trends Monitor: The Rise of BRICs FDI and Africa. 
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IDEs chineses, tal como destacou o relatório de IDE dos membros do BRICS que data de 

2013. Apesar da passagem fazer referência à África como um todo, ela apresenta a busca por 

setores diversos e não somente o setor primário, tal como ocorre nos recentes investimentos 

na África do Sul. 

Quando medido em valor, um quarto dos investimentos na região do BRICS está no 

setor primário, [...] e muitas vezes envolve empresas estatais, como a CNOOC 

(China) e ONGC (Índia) . O maior número de projetos de investimento realizados 

por investidores chineses e indianos, no entanto, está nos setores de serviços e de 

manufatura: 80 % dos investimentos indianos em oito países da África Oriental, por 

exemplo, são nesses setores. Enquanto os custos do trabalho em África podem não 

diferir significativamente dos das economias de origem das empresas, o duty-free, o 

acesso livre de quotas dos países africanos através de iniciativas como a dos Estados 

Unidos, "Ato para o Crescimento Africano e Oportunidade” (AGOA), da União 

Europeia, “Tudo Menos Armas” (EBA), e as medidas da China de tarifa zero para 

países africanos menos desenvolvidos ou países africanos selecionados têm gerado 

investimento em manufatura ou que busque eficiência. (UNCTAD – Global 

Investment Trends Monitor: The Rise of BRICs FDI and Africa, p. 8) 

 

Cabe ainda o destaque para o fato de que a África do Sul é o principal destino dos 

IDEs chineses na África Subsaariana.  
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2.2.3 ANGOLA 

 

Terceiro país na hierarquia econômica da África Subsaariana no ano de 2013, Angola 

tem extensão territorial de 1.246.700Km
2
, o que equivale a pouco menos do que o tamanho do 

Estado do Pará. Composto por 18 províncias, Angola conta atualmente com 21,5 milhões de 

habitantes, o que a coloca no 16º lugar entre os países mais populosos da África, e em 13º 

entres os países que compõem a África Subsaariana. 

Em termos de Produto Interno Bruto, Angola é o terceiro colocado da África 

Subsaariana, com crescimento ininterrupto desde o ano de 2001. Ao final de 2013 a soma do 

total produzido pelo país chegou a US$ 121,7 bilhões, ou pouco mais de AOA 11 trilhões de 

Kwanzas, moeda local.  

A média de crescimento do PIB angolano chega a 9% no período compreendido entre 

2000 e 2013, contudo, entre 2009 e 2013 a média de crescimento anual não atinge os 4%, 

mostrando clara diferença de performance entre os períodos pré e pós-crise financeira. 

 

O aumento do PIB nos últimos anos superou substancialmente o PIB per capita, e 

colocou Angola em 5º lugar na África Subsaariana nesse quesito, com US$ 5.668, chegando 

próximo ao nível da África do Sul. Porém, em valores de 2005, Angola viu esse indicador 

subir a uma taxa média anual de 6% entre os anos de 2000 e 2013, alcançando US$ 2,7 mil ao 
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final de 2013, o que a coloca em 8ª colocação no ranking de PIB per capita dentro do 

continente africano.59 

Sobre a participação dos setores na composição do PIB, temos que a agricultura 

participou com 7% do total do PIB em 2012, tendo, ao contrário da maioria das outras 

categorias
60

, diminuído o percentual de participação no PIB em 9% no período entre 2007 e 

2012, e perdido espaço justamente por não acompanhar o crescimento de outros setores que 

compõem maior fatia do PIB.61 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banco Nacional da Angola.
62

 

Quanto à perda de participação da agricultura no PIB angolano, há um fator de 

preocupação. Angola tem vasta região de terras aráveis e potencial produtivo agrícola a seu 

dispor, o que significa que pode estar sendo subaproveitado um setor importante, fato que 

pode transformar Angola em importador de alimentos mesmo tendo a “natureza” a seu dispor, 

tal como aconteceu na Nigéria. 

A África também dispõe [de recursos naturais], e Angola, em particular, possui 88 

milhões de hectares de terras aptas, das quais presentemente só se utiliza cerca de 3,6 

milhões. Mas essa é uma grande exceção, e os demais países, em regra, não chegam 
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Id. http://data.worldbank.org/ 
60

 Setor importante da economia que também apresenta decréscimo é o setor que compõe a extração de 

petróleo, indicando um crescimento de outros setores importantes, mas também de uma diminuição do 

próprio setor, o que para Angola pode ser bastante prejudicial, dada a importância desse setor na economia. 
61

Banco Nacional de Angola. http://www.bna.ao/default.aspx 
62

 Pescas e derivados, diamantes, energia e a categoria “outros” somaram 7,4% de participação em 2012, 
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sequer perto destas cifras no tocante à disponibilidade de terras aproveitáveis. 

(CASTRO, 2008,  p.2) 

Ainda nesse contexto, é necessário atermo-nos ao fato de que Angola tem vastas 

extensões territoriais com problemas decorrentes da guerra; em 2012 foram estimados mil e 

quinhentos campos minados, com aproximadamente quatro milhões de minas terrestres. A 

demora em descobrir e desativar as minas se dá em decorrência da quantidade de diferentes 

minas no território angolano, e do fato de que a instalação das mesmas não seguiu critérios 

internacionais. Diante disso, é natural que o cidadão angolano busque uma maneira mais 

segura para trabalhar e compor suas famílias, e o petróleo, serviços e a construção civil têm 

sido uma boa saída. (BICUDO, 2012, p. 98) 

No que diz respeito ao comércio exterior, Angola é um importante produtor mundial 

de petróleo, figurando na 15ª colocação mundial, com 2,1% da participação do total 

produzido no mundo. O total produzido mais que dobrou nos últimos 13 anos63, avolumando 

as exportações em Angola. Como exemplo desse processo de participação do petróleo no 

comércio exterior angolano, podemos mencionar que, em 2013, do total de US$ 67,7 bilhões 

exportados, US$ 66,51 bilhões foram do setor de combustíveis, ou seja, mais de 98% da pauta 

exportadora.64 Nos anos mais recentes Angola tem-se beneficiado do aumento do preço do 

barril de petróleo; após atingir o pico de 672,7 milhões de barris exportados no ano de 2008, o 

volume vem caindo paulatinamente – exceto pela discreta melhora verificada no ano de 2013 

–, movimento não acompanhado pelo valor exportado, que, após a queda no ano de 2009, vem 

aumentando considerável e ininterruptamente, conforme pode ser visto no gráfico 17, 

abaixo.65 

Outros produtos importantes da pauta de exportação angolana são o gás natural, 

diamantes, petróleo refinado, entre outros; mas dada a dimensão das exportações do petróleo 

em bruto, nos ateremos em sua análise quase que exclusivamente, salvo nos apontamentos 

dos parceiros comerciais, cuja carteira de compras conta com todos os setores disponíveis 

dentro do relatório de comércio exterior de Angola. 

                                                           
63

Trading Economics. http://www.tradingeconomics.com/angola/crude-oil-production 
64

Instituto Nacional de Estatística. Anuário de estatísticas do comércio externo de Angola.
 

65
Banco Nacional de Angola. Vide 

http://www.bna.ao/Conteudos/Artigos/lista_artigos_medias.aspx?idc=628&idsc=13895&idl=1 
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Quanto ao destino das exportações angolanas, temos um movimento análogo ao 

verificado na Nigéria, porém de maneira muito mais avançada. Os Estados Unidos, principal 

comprador do petróleo angolano no ano 2000, teve uma participação de mais de 52% do total 

exportado pela Angola; contudo, no ano de 2012 o total da participação norte americana nos 

destinos das exportações angolanas atingiu míseros 0,02%.66 

 Nesse sentido, o que tem ajudado a dirimir o impacto da diminuição da participação 

norte-americana no comércio internacional angolano tem sido o aumento da participação 

chinesa, que em 2012 atingiu um percentual, até então inalcançado, de mais de 60% do total 

exportado por Angola.  

Aliada ao aumento da participação chinesa, temos que parte da explicação da elevação 

do PIB dos países exportadores de petróleo, tal como são Angola e Nigéria (ambos membros 

da OPEC – Organization of the Petroleum Exporting Countires), vem do aumento da cotação 

internacional do barril do petróleo a partir do início da década de 2000. Em 2001 o preço 

médio do barril em dólares americanos era de US$ 23,12, até chegar ao pico de 94,45 dólares 

por barril, em 2008; isso corresponde a um aumento do preço médio de 23% ao ano. Ainda 

em 2008, os sintomas da crise internacional se fizeram sentir na cotação do preço do petróleo, 

e em 2009 o preço médio reduziu-se a US$ 61,06, queda de mais de 35% com relação à média 

verificada no ano de 2008. Em 2010 os preços voltaram a subir, e em 2011 superaram o 

patamar adquirido em 2008, com crescimentos de 27% e 39%, respectivamente; em 2012 

houve crescimento de 2% e em 2013 houve queda no preço, confirmando as tendências. Até o 

final de dezembro do ano de 2014 o preço médio havia recuado 8% com relação ao preço 
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médio de 2013, chegando a US$ 55,64 em 17 de dezembro de 2014, valor inferior à média de 

2009 (US$ 61,06). 

 

* O preço de 2014 é referente à média anual até 18/12/2014. 

A cotação do petróleo no mercado internacional teve influência significativa no 

crescimento do PIB angolano; estudos apontam que a participação do setor no crescimento do 

PIB verificado entre os anos 2002 e 2008 foram essenciais ao patamar que foi alcançado. O 

setor petrolífero foi o que mais impactou o Total dos Fatores Produtivos – TFP (sigla em 

inglês), que entre 2002e 2008 apresentou crescimento de 84%. Para efeitos de comparação, no 

mesmo período o capital e o trabalho cresceram 1% e 3%, respectivamente.67 

Com o advento da paz em 2002 e um crescimento sustentado dos preços globais do 

petróleo, a taxa de crescimento do PIB de Angola aumentou dramaticamente. Os 

preços do petróleo subiram continuamente a partir de 2002 até 2008, enquanto a 

economia global se expandiu, e a taxa anual de crescimento do PIB de Angola em 

média alcançou notáveis 14 por cento. No entanto, durante esse período, as taxas de 

crescimento médio anuais de capital e trabalho foram apenas 1 por cento e 3 por 

cento , respectivamente , e, juntos, foram responsáveis por menos de um quinto do 

crescimento do PIB. Enquanto isso, a PTF cresceu a uma média anual de 12 por 

cento, e representou 84 por cento do crescimento do PIB . Mudanças na TFP de 

Angola estão estreitamente correlacionadas com os preços do petróleo, que por sua 

vez pode capturar maior taxa de utilização da capacidade, mas também reflete o 

impacto da paz, maior segurança e uma maior estabilidade política, o que reforçou a 

confiança na economia e incentivou mais investimento direto estrangeiro (IDE). 

(Angola Economic Update, 2014, p.3) 
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 Para maiores detalhes,vide 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/19314/AUS67940WP0P140385283B00PUB
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Quanto às importações, seu valor também vem crescendo em um ritmo acelerado 

desde o início dos anos 2000, tendo saído de pouco mais de US$ 3 bilhões nesse ano para 

mais de US$ 23,7 bilhões em 2012. Nesse mesmo ano as importações de bens de capital 

somaram pouco mais de US$ 7 bilhões, enquanto os bens intermediários somaram US$ 13,83 

bilhões e os bens intermediários US$ 2,86 bilhões. A participação de cada uma das categorias 

supracitadas no total importado não sofreu alteração significativa entre os anos de 1998 e 

2012.  

A balança comercial de Angola foi superavitária entre os anos de 2000 e 2013, com 

excedentes que passaram de pouco mais de US$ 3 bilhões, no ano 2000, para sucessivos 

superávits que ultrapassam os US$ 40 bilhões, nos últimos anos. O ano de 2009 interrompeu a 

tendência crescente na qual se encontrava o saldo da balança comercial, mas mesmo com uma 

queda de 57% em relação ao ano anterior foi verificado um superávit de mais de US$ 18 

bilhões. A partir de 2010 o superávit da balança comercial voltou a tomar corpo e 

“estacionar” acima da linha dos US$ 40 bilhões anuais.68 

A diferença entre a diminuição da participação norte-americana e o aumento da 

chinesa praticamente anula-se quando analisamos o comportamento da balança comercial, que 

mantém superávits desde o início do período aqui analisado, com quedas nos anos de 2009 e 

2013, conforme indica o gráfico 19, abaixo. 

 

Esse fator de superávit comercial tem sido determinante no aumento das reservas 

internacionais de Angola: no ano 2000 o país podia contar com US$ 1,2 bilhão, e em 2013 o 
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total das divisas internacionais nas reservas do governo chegou ao seu patamar mais alto, com 

US$ 33,49 bilhões.69 

 Uma vez no contexto de uma economia dependente, ainda resta saber por quanto 

tempo a China será o balizador do progresso no superávit comercial angolano, e se abrirá 

caminho para uma nova necessidade de algum outro país ou simplesmente deixará um vazio 

na demanda por petróleo que, dentro da economia angolana, é responsável por muito mais que 

somente excedentes na balança comercial. 

O balanço de pagamentos de Angola também é superavitário; entre os anos 2008 e 

2012 houve somente um déficit, no ano de 2009, puxado pela conta corrente, que teve déficit 

de mais de US$ 7 bilhões – resultado que só não foi pior por conta do desempenho da conta 

financeira, que registrou superávit de US$ 2,5 bilhões, basicamente devido à diminuição na 

saída de investimento direto externo, que se deu em maior medida que a diminuição das 

entradas desses investimentos. Aliás, o ano de 2009 foi o último a registrar superávit na conta 

financeira, que apresentou seu pior índice em 2012, com quase US$ 9 bilhões de saldo 

devedor, movimento que aconteceu pela saída de IDE em maior volume do que a entrada. O 

IDE em Angola vem aumentando desde 2009, quando registrou uma queda, porém, até o ano 

de 2012, ainda não havia atingido o patamar do ano de 2008, anterior à crise.70 

A desvalorização do câmbio também é parte fundamental para entender o processo 

evolutivo das exportações angolanas. Se no ano 2000 a cotação do Kwanza era de 10 por 1 

dólar, em 2013 eram necessários mais de 96 Kwanzas para efetuar o câmbio. Essa política de 

desvalorização cambial tem sido positiva para o setor externo de Angola, como vimos na 

balança de transações correntes, no balanço de pagamentos e no total de reservas 

internacionais. 

 

2.2.3.1  Investimento Direto Externo – ANGOLA 

 

Terceira maior economia da África Subsaariana ao término do ano de 2013, a 

economia angolana é bastante dependente do setor petrolífero: vimos que em 2013 do total 
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World Bank. O total de reservas neste caso inclui ouro. Vide: http://data.worldbank.org/ 
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Banco Nacional de Angola. Vide: http://www.bna.ao/uploads/%7Bdcc13f8f-ab9d-41bf-9999-

588a59939871%7D.pdf 
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exportado pela Angola aproximadamente 98% estava relacionado com petróleo em bruto e 

refinados de petróleo. 

Não por acaso, do total de investimento direto estrangeiro no ano de 2012 – último ano 

disponível no banco de dados do Banco Nacional de Angola – aproximadamente 96,7% era 

relacionado a projetos ligados ao setor petrolífero, e em 2011 essa cifra foi ainda maior, já que 

investimentos diretos estrangeiros ligados ao setor petrolífero alcançaram 98,7% do total.71 

Segundo a UNCTAD, no ano de 2012 os maiores investidores dos últimos anos em 

território angolano eram provenientes da França, de Portugal, da China e da Itália, com 49%, 

27,3%, 20,2% e 4,7% do total de investimentos, respectivamente.72 

Por sua vez, os valores dos IDEs brutos, ou seja, sem a contabilização de remessas de 

lucros ao exterior e a exclusão de investimentos de Angola nos demais países, são crescentes 

desde 2009, quando apresentaram queda de aproximadamente 30% em relação ao ano de 

2008. Os índices computam investimentos que, em 2007, foram de aproximadamente US$ 10 

bilhões; em 2008, de US$ 17 bilhões; em 2009, de US$ 11,6 bilhões; em 2010, de US$ 12 

bilhões; em 2011, em torno de US$ 14 bilhões e, em 2012, de US$ 15 bilhões.73 

Já com relação ao IDE de entrada líquida, mesmo indicador utilizado no gráfico da 

África do Sul, Nigéria e nos dos demais países no decorrer deste trabalho, o prospecto é um 

pouco diferente. O ano de 2009 foi o último que apresentou valores superavitários nesse tipo 

de análise e, salvo uma exceção no ano de 2013 na qual houve um movimento de reversão do 

indicador, o índice apresentava tendência acentuada de queda, conforme exposto no gráfico 

20, abaixo. 
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Id. 
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UNCTAD. Análise de fluxo de cada país sobre o fluxo do total do ano. 
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 Banco Nacional de Angola. Valores aproximados. 



76 
 

 

 

Parte da explicação desse movimento se deve aos retornos dos investimentos 

realizados em anos anteriores, que têm engrossado a recuperação do investimento direto 

estrangeiro. Segundo relatório do UNCTAD, nos anos posteriores a 2009 houve um aumento 

das taxas de retorno para os IDEs realizados nas economias em desenvolvimento e em 

transição. 

Globalmente, as taxas de retorno de IDE diminuíram para menos de 6 por cento em 

2009, mas se recuperaram desde então. Em 2011, as taxas de retorno mais elevadas 

foram das economias em desenvolvimento e em transição, em 8,4 e 13 por cento, 

respectivamente.  (UNCTAD.World Investment Report, 2013, p. 33-4) 

 

Apesar dos números apontados acima, Angola figura na primeira colocação entre as 

20 economias que apresentam maiores retornos a este tipo de investimento; em 2011, a taxa 

de retorno em Angola alcançou os 87%74, enquanto que, para efeito comparativo, o Chile – 

20º colocado da lista – apresentou retorno de 12%. Das 20 economias com maiores taxas de 

retorno sobre o IDE, quatro são africanas, e todas elas abaixo da linha do Saara. 

Das economias que declararam investimentos, entre os anos de 2001 e 2012 97% deles 

está canalizado em apenas três países: França, Estados Unidos e China. Infelizmente, o valor 

apontado no próprio site da UNCTAD na seção de estatísticas em nada se assemelha aos 

relatórios disponíveis que apontam as economias declarantes e destino dos investimentos. 

Utilizaremos os dados apenas para designar os maiores declarantes, omitindo os valores 

absolutos. 
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Alguns artigos relacionam o crescimento angolano com o crescimento do IDE no país, 

bem como com a atuação do governo no setor de infraestrutura. Graficamente é difícil 

estabelecer qual é a causa e qual é o efeito, o IDE ou os gastos do governo; no gráfico abaixo, 

na coluna do lado direito, estão os bilhões de dólares em IDE bruto, isto é, sem o desconto de 

remessa de lucros e desinvestimento, e do lado esquerdo estão os valores em bilhões de 

Kwanzas, moeda angolana. 

Enquanto a entrada de investimento direto estrangeiro aumentou de US$ 2 bilhões no 

ano 2000 para mais de US$ 17 bilhões em 2008, o aumento dos gastos do governo subiu de 

pouco mais de 45 bilhões de Kawnzas para aproximadamente 4,5 trilhões de Kwanzas no 

mesmo período. Como os valores são correntes, a inflação acumulada neste período foi da 

ordem de 841%. 

 

 

2.2.4 SUDÃO 

 

Em quarto lugar na África Subsaariana em termos de PIB e oitavo no continente 

africano pelo mesmo critério, com US$ 66,55 bilhões de produto interno bruto em 2013, 

podemos dizer que, apesar da proximidade no ranking junto aos primeiros colocados, o Sudão 

está numa categoria diferente dos três países já analisados, além de ser o primeiro da relação 

de países da África Subsaariana que não atingiu o PIB de US$100 bilhões ao final de 2013. 

Em termos de PIB per capita a situação é semelhante: os pouco mais de 1.700 dólares 

por ano são suficientes somente para colocá-lo como 12º no ranking de países da África 

Subsaariana, e ainda apresenta um agravante, dado que esse valor representa somente 9% do 
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PIB per capitada Guiné Equatorial – o país com o melhor indicador no continente africano –, 

ou ainda somente 58% do PIB per capita nigeriano, o menor abordado até o momento neste 

trabalho. Com valores constantes, o PIB per capita alcançou em 2013 US$ 771 dólares, após 

apresentar crescimento médio anual de 3% entre os anos 2000 e 2013, tendo variado 

negativamente neste último em quase 8%. 

O índice populacional não pode ser usado como escusa para possuir um PIB per capita 

tão baixo, pois, com aproximadamente 37,96 milhões de habitantes em 2013, o Sudão é 

somente o 7º colocado em população na África Subsaariana. Sua população está dividida em 

seus 1.886.068Km
2
 de extensão, 3ª maior da África. 

 

A agricultura, que já foi responsável por mais da metade do valor do PIB do Sudão, 

em 2012 teve participação de 27,65% do total do valor adicionado. A média de participação 

desse setor nos anos 1990 era de aproximadamente 42%, mas de 2000 a 2012 foi de apenas 

31%, com tendência de queda; no ano 2000, a participação ainda era superior a 42%, mas 

após 2006 a participação não superou mais os 30%. 

De acordo com os últimos dados disponíveis, referentes a 2012, o setor de 

manufaturas correspondia a 6,1% do valor adicionado, estando alinhado à média histórica 

desde 1960, que é de 7,1%. Em nenhuma oportunidade, entre os anos de 1960 e 2012, esse 

setor teve participação superior a 10%.75 

Já quanto à participação dos setores na composição do PIB, o gráfico abaixo mostra a 

evolução entre os anos de 2005 e 2009. Apesar de defasados, os dados são os últimos 

disponíveis no site do Banco Central sudanês. 
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Persistentemente deficitária, a balança comercial sudanesa registrou o seu pior saldo 

comercial no ano de 2012, cujos dados são os últimos disponíveis. Seus US$ 6,8 bilhões em 

negativo na balança comercial neutralizaram um resultado histórico registrado nos anos de 

2010 e 2011, que consistiu em dois superávits consecutivos, de US$ 1,6 bilhão e US$ 1,4 

bilhão, respectivamente. O país não possui outro registro de superávit por dois em anos 

consecutivos. 

Tal queda de um superávit de US$ 1,4 bilhão para um déficit de quase US$ 7 bilhões 

se explica pelo fato de o Sudão ter nas mãos de apenas três parceiros comerciais mais de 80% 

de toda a sua exportação76, enquanto que para as importações a mesma participação, de 80%, 

está dividida entre pelo menos 15 países. 

Desde o ano 2000 a China é o principal destino das exportações sudanesas, com 

participações que recorrentemente alcançaram mais de 50% ou 60% do total exportado. A 

China só perdeu o posto de maior comprador dos bens do Sudão nos anos de 2011 e 2012, 

justamente por conta da diminuição do volume exportado à própria China. 

 Com os recentes boletins que apontam para uma desaceleração da China e, com isso, a 

diminuição da sua participação no comércio internacional, o Sudão deverá reavaliar sua 

matriz industrial. O Japão, que também enfrenta uma crise persistente, foi quase que 

invariavelmente o segundo maior destino das exportações do Sudão, ou seja, há um duplo 

problema em uma balança comercial que tem diminuído ao longo dos últimos anos. 

                                                           
76

 Em 2011 65,8% das exportações foram direcionadas para a China, 15,6% foram aos Emirados Árabes 

Unidos e 3,3% ao Japão; em 2013, 56,7%, 15,5% foram direcionados para China e Emirados Árabes 

Unidos, respectivamente, e 6,3% para a Arábia Saudita.  
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O caso do Sudão é bastante peculiar. Separado do Sudão do Sul em meados do ano de 

2011, o país perdeu boa parte das suas reservas de petróleo, localizadas bem próximas à atual 

região que separa os dois países. Normalmente o item número um da lista de commodities 

exportadas, o petróleo cru quase desapareceu das exportações de 2012, já que, com apenas 

US$ 145 milhões exportados, o valor de 2012 é 98% menor que o de 2011, quando foram 

exportados mais de US$ 7,2 bilhões. Esse movimento colocou o ouro na primeira posição das 

exportações de 2012, com 64% do total das commodities exportadas (US$ 2,17 bilhões). 

Essa inversão se desfez no ano seguinte, e em 2013 o total de petróleo em bruto 

ultrapassou os US$ 3,9 bilhões, ficando com participação acima de 55% do total exportado 

pelo Sudão naquele ano.77 Além disso, entre os anos 2000 e 2007, do total de itens do setor 

petrolífero exportados boa parte era de petróleo já refinado. A participação do petróleo 

manufaturado, no entanto, praticamente deixa de existir a partir do ano de 2008, o que atribui 

ao setor uma maior vulnerabilidade. 

O que ajudou a diminuir o impacto da queda brusca das exportações de commodities 

na balança comercial foi a diminuição das importações. Em menor grau, porém também 

bastante elevado, as importações de alimentos foram reduzidas de US$ 11,87 bilhões, em 

2010, para 6,58 bilhões de dólares, em 2012. Antes primeiros colocados no total das 

commodities importadas, o trigo e o centeio foram reduzidos de US$ 1,29 bilhão em 2010 

para zero em 2012. Aliado a isso, o impacto na balança comercial só não foi pior por conta da 

política de desvalorização da moeda local. Os sucessivos déficits na balança comercial têm 

ajudado a minar o total de reserva de divisas internacionais, criando um problema sério a ser 

resolvido a partir de agora, já que parte das reservas do principal item da pauta exportadora 

passaram ao domínio do Sudão do Sul. 

O descompasso entre exportação e importação, aliado ao déficit no balanço de 

pagamentos, reduziu as reservas de divisas internacionais no Sudão a quase zero; desde 2011 

o total de reservas está estacionado em aproximadamente US$ 193 milhões, enquanto que em 

2004 o Sudão contava com quase US$ 2 bilhões em reservas internacionais. 
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 Os dados de exportação de 2013 estão disponíveis no Banco Central do Sudão: 

http://www.cbos.gov.sd/sites/default/files/q04_2013.pdf 
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No intuito de promover as exportações e recuperar a estabilidade no balanço de 

pagamentos78 o governo do Sudão vem desvalorizando o dinar sudanês desde 2008; em 2013 

a desvalorização da moeda em relação ao dólar foi superior a 30%. 

 

2.2.4.1Investimento Direto Externo – SUDÃO 

 

 Conforme podemos observar, o Sudão é um grande produtor de petróleo na região da 

África Subsaariana. 

Ao lado de Nigéria e Angola, têm atraído investimentos no setor petrolífero. Segundo 

um relatório do UNCTAD de 2005, das nove maiores filiais transnacionais empregadoras 

presentes em solo sudanês, apenas duas não estão diretamente relacionadas ao setor de 

extração e refino de petróleo. Das duas exceções, uma é de equipamentos de precisão e a 

outra está alocada na categoria de produtos de alimentos, bebidas e tabaco.79 E, das empresas 

do setor petrolífero, duas são da Holanda, entre elas a Shell; China, Malásia e Paquistão 

contam com uma empresa cada em território sudanês. 

Como é possível verificar no gráfico 24, abaixo, o fluxo de investimento do Sudão 

vem aumentando desde o início da série disponível. Após longo período sem grande 

volatilidade no fluxo de investimentos, o país o viu diminuir nos anos de 2011 e 2012. Esse 

movimento de regressão tem alguns motivos-chave. O primeiro deles se deve à ocorrência da 

primavera árabe: o Sudão é um país de cultura árabe – ao menos a sua porção ao norte – e, 

portanto, estava sujeito aos desgastes políticos do período. O segundo motivo está relacionado 

com a sua separação do Sudão do Sul, que fez com que parte das reservas de petróleo 

passasse ao controle desse outro país. O terceiro problema está relacionado aos problemas 

com as contas externas sudanesas, que têm, entre outras coisas, dificultado os empréstimos 

internacionais. 

                                                           
78

 Entre 2002 e 2005 os saldos no balanço de pagamentos apresentaram sucessivos déficits, chegando a 

mais de US$ 800 milhões em 2005, pior resultado dentro do século XXI. Desde então esse indicador é 

superavitário, salvo o ano de 2008, cujo déficit foi de apenas US$ 21,1 milhões. Vide: 

http://www.cbos.gov.sd/sites/default/files/annual08.pdf 
79

http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_sd_en.pdf 

http://www.cbos.gov.sd/sites/default/files/annual08.pdf
http://unctad.org/Sections/dite_fdistat/docs/wid_cp_sd_en.pdf


82 
 

 

 

 

2.2.5 GANA 

 

Com 238.533Km
2
, aproximadamente a mesma área do Estado de Rondônia, e 25,9 

milhões de habitantes, a economia de Gana é a 5ª maior da África Subsaariana em termos de 

PIB: em 2013 o total produzido pelo país foi de US$ 47,93 bilhões. A sua atual colocação na 

economia africana foi fruto do crescimento verificado nos últimos anos.80 

No ano 2000, Gana era a 14ª economia da África Subsaariana, com um PIB pouco 

inferior a US$ 50 bilhões. O crescimento desse índice em valores constantes supera os 6,6% 

na média anual verificada entre os anos 2000 e 2013, segundo o Banco Mundial. Em valores 

constantes a preços de 2006, o crescimento anual foi de 4%, 8%, 15%, 8,8% e 7,1% para os 

anos de 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, respectivamente. 

Contudo, apesar do crescimento dos últimos anos o país sofre com uma baixa renda 

per capita; no melhor resultado histórico do PIB, verificado no ano de 2013, o PIB per capita 

alcançou US$ 1.850 ao ano, colocando o país como penúltimo colocado entre os já citados 

neste trabalho, ficando à frente apenas do Sudão. Em valores constantes de 2005 o número 

alcança os 766 dólares, o que coloca a população em uma situação realmente delicada. 

Com tradicional representatividade da agricultura no PIB, balizado pelo bom 

desempenho da cultura de cacau, Gana viu a composição do PIB mudar significativamente 
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World Bank. Vide: http://data.worldbank.org/ 
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nos últimos anos, vendo o percentual de participação da agricultura no PIB chegar aos 31,8% 

em 2009, enquanto que em 2013 o valor não ultrapassou os 22%. Esses valores demonstram 

que o setor apresentou queda ininterrupta na participação no PIB desde 2009.  

O setor de serviços é responsável por aproximadamente 50% do total do PIB, tendo-se 

mantido estável entre os anos de 2009 e 2013. A indústria, por sua vez, deixou a posição de 

terceiro colocado e alcançou o segundo lugar, com 28,6% do total em 2013, ante uma 

participação de 19% em 2009. A mutação da característica do PIB ganês se deu basicamente 

devido à produção de petróleo81, que consta, na conta de indústria local, na subconta de 

“extração mineral”. Nesse pano de fundo houve crescimento representativo do setor de 

construção, também presente na conta de indústria ganesa. 

O setor petrolífero, no entanto, tem potencial para maior crescimento. A economia de 

Gana é altamente dependente da geração de energia por meio de usinas termelétricas e, nos 

últimos anos, o crescimento da economia, associado ao fim da importação de gás nigeriano 

para a geração de energia, tem trazido problemas para o crescimento do país. Portanto, o 

desenvolvimento do setor petrolífero é condição essencial para que seja sanado o problema de 

geração de energia em Gana e, com isso,seja mantido um crescimento sustentável.82 

Ainda quanto o potencial do petróleo em Gana, em 2011 o governo arrecadou pouco 

menos de US$ 500 milhões em receitas provenientes do petróleo, mas a projeção é que esse 

valor aumente 8 vezes até 2020, quando o governo pretende arrecadar cerca de US$ 4 

bilhões83 entre royalties, impostos e outros. 

                                                           
81

 A produção de petróleo em Gana começou no ano de 2010.  
82

 Entre 1992 e 2008 a demanda por energia elétrica ficou relativamente estável, com média entre 6000 e 

8000 GWh. A partir de 2010, no entanto, com o aumento da oferta de energia elétrica a demanda se 

multiplicou; a variação entre a demanda de energia em 2009 e 2012 chega aos 40%. 
83

 Expectativa segundo estimativas do Banco Mundial a pedido do governo ganês. Para essa previsão foi 

calculada com base no preço médio do barril de petróleo em 100 dólares. Vide: 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16264/796560WP0P13140Box0377384B00

PUBLIC0.pdf?sequence=1 



84 
 

 

 

No que diz respeito ao setor externo, apesar de bastante recente na pauta exportadora 

ganesa o petróleo já tomou o segundo lugar na participação de itens exportados em 2012, 

posto alcançado em 2011, quando ultrapassou a categoria de alimentos, ante posições 

praticamente irrelevantes entre todo o período estudado neste trabalho. 

 Entre os anos 2000 e 2010, alimentos e metais preciosos foram as duas principais 

categorias exportadas por Gana, encabeçados pelo cacau e pelo ouro nas referidas categorias. 

A participação das mesmas no total exportado já chegou a quase 80%, em 2010. Em 2012, 

mesmo com a consolidação do petróleo no segundo lugar da participação na pauta 

exportadora (22,54%), alimentos e metais preciosos alcançaram aproximadamente 64% do 

total exportado. 

 O destino das exportações ganesas foi majoritariamente a Europa entre os anos de 

2000 e 2004, com participações que chegaram a aproximadamente 72% do total exportado. A 

partir de 2005, no entanto, os países africanos tornaram-se grandes importadores dos produtos 

de Gana, fixando-se como segundo maior continente de destino, até alcançar o primeiro lugar, 

em 2009. A Europa voltou a ser o principal destino das exportações ganesas, mas a África 

continua em segundo lugar, com participações que variam entre 30% e 45%.84 

 Além disso, contrariamente ao verificado para os demais países analisados até aqui, 

em valores as exportações ganesas não apresentaram decréscimo desde o ano 2000. O único 

movimento mais preocupante é o ritmo de crescimento, que diminuiu sobremaneira nos 

últimos anos, conforme podemos ver no gráfico 26, abaixo. 
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Observatory Of Economic Complexity. 
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 Porém, apesar do desempenho das exportações, as importações cresceram em maior 

nível, e isso acarretou sucessivos e crescentes déficits na balança comercial. Não foi 

registrado nem um superávit na balança comercial no período de estudo deste trabalho. 

Segundo dados do UNCTAD, o déficit comercial verificado em 2013 ultrapassou os US$ 3,85 

bilhões. 

 A exemplo dos demais países apresentados neste capítulo, Gana exporta bens 

primários, como ouro, petróleo e alimentos, e importa máquinas, veículos, equipamentos e 

manufaturados em geral. A mudança mais importante do período analisado foi a diminuição 

da importação de petróleo, uma vez que Gana tornou-se produtor. A diminuição da compra do 

petróleo só não foi maior porque o país é ainda dependente de petróleo refinado, exemplo 

clássico do crescimento sem desenvolvimento e sem industrialização, o crescimento 

dependente. 

Nesse sentido, a balança comercial foi deficitária em todo o período aqui analisado, 

uma vez que os valores de importação têm acompanhado o aumento dos valores de 

exportação. Esse déficit comercial ajuda a compor o déficit da conta corrente, que também 

não apresentou superávit em nenhum ano do período deste estudo.85 

 Somadas, as contas capital e financeira são invariavelmente superavitárias no período 

que abrange este estudo. Apresentados todos esses elementos, temos um balanço de 

pagamentos bastante volátil, que apresenta déficits e superávits que se revezam ao longo do 

                                                           
85

  Quando somados os valores de transferências unilaterais, a conta corrente apresenta superávit no ano de 

2003 (US$ 302,3 milhões). As transferências unilaterais de países apresentaram seu menor nível em 2013, 

com US$ 80,3 milhões. 
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tempo, porém com dois déficits consecutivos, em 2012 e 2013, após quatro anos 

superavitários. 

 Apesar de crescente em termos brutos, o montante das reservas internacionais (US$ 

5,6 bilhões) era suficiente para cobrir somente três meses de importações. Em termos 

líquidos, por sua vez, as reservas de divisas internacionais ganesas têm apresentado 

decréscimo. Apesar do aumento da dívida externa em 21,4% em 2013, chegando a mais de 

US$ 11 bilhões, Gana ainda apresenta indicadores saudáveis de dívida como, por exemplo, o 

total permitido para a dívida externa em relação ao PIB, em 2013 que chegou a 23,3%, 

enquanto o limite é de 50%. 

 O aumento das divisas internacionais conquistado nos últimos anos tem ajudado a 

dirimir o impacto causado pelos seguidos déficits no balanço de pagamentos. O total de 

reservas internacionais já supera os US$ 5,6 bilhões86, enquanto que no ano 2000 o montante 

não superava os US$ 400 milhões. 

A formação bruta de capital fixo, por seu lado, teve variações significativas nos anos 

2000: se em 2013 esse indicador, com relação ao PIB, ficou abaixo da proporção verificada 

no ano 2000, ele ainda assim não reflete a realidade por completo, pois em 2012 o indicador 

teve a maior alta se analisados os dados a partir do ano 2000. Com 31,1%, o valor foi 21,5% 

superior ao ano de 2011, e 34% superior à média dos anos entre 2000 e 2009, anteriores à 

descoberta de petróleo em Gana. A média de FBKF entre 2010 e 2013 supera os US$ 10 

bilhões, valor superior em mais de 230% à média verificada entre 2000 e 2009. 

Em alguns relatórios Gana comemora o avanço de alguns indicadores econômicos e 

sociais, tal como o PIB per capita, já discutido acima, a entrada do petróleo para o portfólio 

de exportações e, com isso, a entrada de renda para o governo, entre outras coisas; porém, 

alguns indicadores positivos são bons somente no contexto da economia local, pois são 

menores que os de diversos países em desenvolvimento. Mesmo o próprio petróleo apresenta 

perspectivas de atingir o ápice, e posterior declínio produtivo num curto espaço de tempo. 

 

2.2.5.1Investimento Direto Externo – GANA 
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 Bank of Ghana. Posição em dezembro de 2013. 
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O fluxo de investimento direto estrangeiro em Gana, que apresenta crescimento 

nominal ininterrupto desde 2003 (salvo pelos anos de 2010 e 2013), apresenta mudança de 

patamar significativa a partir do ano de 2009, quando apresentou crescimento superior a 

137% a mais que o ano de 2008. Parte da explicação desse movimento está nos investimentos 

no setor petrolífero, tal como visto na Nigéria e analisado na seção mais detalhada das 

maiores economias da África Subsaariana. 

A produção de petróleo em Gana começou somente a partir de 2010. 

 

Segundo o relatório de investimento direto externo de 2014 da UNCTAD, ao lado de 

África do Sul, Moçambique, Nigéria, Marrocos e Sudão, Gana ultrapassou os US$ 3 bilhões 

em fluxo de investimentos em 2013. 

Apesar de, no começo do trabalho, termos apontado para o fato de que os 

investimentos em serviços e bens que não estão relacionados às indústrias extrativas ser um 

movimento verificado nos últimos anos, o fluxo de IDE verificado no ano de 2007, superior 

em quase 100% ao verificado no ano anterior, já mostrava sinais desse tipo de investimento, 

segundo relatório anual do Banco Central de Gana. O aumento, substancial à época, foi 

atribuído principalmente aos investimentos realizados nos serviços de telecomunicações. 

Porém, no ano de 2011, um ano após o início da produção de petróleo no país, pouco 

menos de dois terços dos 3,2 bilhões de dólares que ingressaram no país como investimento 

direto externo foram direcionados ao setor de petróleo, segundo relatório anual do Banco 

Central de Gana. 

115 89 59 110 139 193 
435 

855 

1.220 

2.897 

2.527 

3.222 3.293 3.226 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Elaboração do autor a partir de dados do UNCTAD

Gráfico 27 - IDE Gana Entradas Líquidas 2000 - 2013 (milhões 

US$)



88 
 

 

 

2.2.6 ETIÓPIA 

 

Em 2013 a Etiópia realizou um PIB de US$ 46,87 bilhões, o que a coloca na 11ª 

colocação entre as economias africanas e a torna a 6ª maior economia da África Subsaariana. 

Tal como nos demais países estudados até aqui, o valor nominal do PIB disparou a partir de 

meados da primeira década deste século e, também como nos demais países, o PIB apresenta 

variações fora do comum se comparadas com o início dos anos 2000. 

Em 2000 o PIB da economia etíope era pouco inferior a US$ 9 bilhões e, em 2013, 

ultrapassou os US$ 27,2 bilhões em valores reais. O crescimento médio anual entre os anos de 

2000 e 2013 chega a aproximadamente 9%. 

Localizada no Chifre da África – nordeste africano – a Etiópia tem extensão territorial 

de 1.104.300Km
2
, e uma população estimada em mais de 94 milhões de habitantes87 que 

sofrem, ainda, reflexos das secas que assolam o país.88 

O PIB per capita do país é o menor entre os países já analisados neste trabalho: em 

2013 seu valor foi de 498 dólares89 por ano. A exemplo da maioria dos países da África 

Subsaariana, o PIB per capita melhorou, porém o crescimento médio real anual de 5,9% entre 

os anos de 2000 e 2013, não foram suficientes para colocar a Etiópia numa situação favorável 

de renda e produtividade. Somente para ilustrar o tamanho do problema, os 498 dólares do 

PIB per capita perfazem somente 4,4% do PIB per capita brasileiro verificado no mesmo ano 

de 2013. 

Avaliado em dólares constantes de 2005, o incremento do PIB per capita entre os anos 

de 2000 e 2013 foi da ordem de 5,9% ao ano, sendo que após 2010 o crescimento anual médio 

chega aos 7,3%90. 

A composição do PIB etíope ganhou maior participação do setor de serviços nos 

últimos anos, acompanhado pelo aumento, em menor medida, do setor da indústria e pela 

queda do setor da agricultura, conforme é possível ver abaixo:91 
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World Bank.Valores correntes. Vide: http://data.worldbank.org/ 
88

 O território preenchido por água chega a somente 0,7% do total. 
89

 Valores correntes. 
90

Dólares constantes de 2005.World Bank. Vide: http://data.worldbank.org/ 
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Acerca do setor externo podemos dizer que a Etiópia apresenta um quadro bastante 

diferente do que foi avaliado neste trabalho: sua pauta exportadora é predominantemente de 

produtos hortícolas como, por exemplo, café, sementes, legumes, flores, etc. Em muitas 

ocasiões o percentual de participação dos produtos hortícolas e da categoria de peles de 

animais – a segunda categoria em termos de participação – superou 80% do total exportado. 

 Ser um país exportador de alimentos não é um problema do ponto de vista do aumento 

da demanda mundial e da relativa independência em importar bens de primeira necessidade. 

Também parece ser algo positivo no curto, médio e longo prazos. O aumento da migração da 

população rural para as cidades em busca de uma renda maior pode agravar a situação da 

oferta de alimentos já que essa nova população urbana necessitará de um provedor de 

alimentos, coisa que a África, de modo geral, ainda não tem. Uma vez que a África 

Subsaariana é responsável por menos de 2% do total de alimentos exportados no mundo, o 

percentual é inferior até mesmo ao verificado nas exportações tailandesas. (Africa Progress 

Panel,2014). 

A produção de alimento é incrivelmente pequena se levadas em conta as dimensões 

cultiváveis de que a África Subsaariana dispõe, já que apenas 3,5 milhões de hectares dos 240 

milhões de hectares adequados para o cultivo do arroz em áreas úmidas foram explorados. 

(Africa Progress Panel, 2014). 

                                                                                                                                                                                     
91

 A participação das indústrias extrativas ficou praticamente estável entre os anos de 1991 e 2011, 

variando entre 0,9% e 1,4%, sendo esse último verificado no ano de 2011. A participação do setor de 

manufaturas também permaneceu estável no período descrito acima, variando entre 3,2% e 4%. Em 2011 a 

participação foi de 3,8%. Mais informações consultar World Bank:  

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/16829/WPS6749.pdf?sequence=1 
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Gráfico 28 - Composição do PIB (real) etíope - 2005 2013 (%) 

Agricultura Indústria Serviços



90 
 

 

 Um fator predominante na posição de dependência econômica etíope são as secas, que 

muitas vezes assolaram os países pertencentes ao chifre da África, e que fazem com que, além 

de estar vulnerável às condições impostas pela deterioração dos termos de troca, a Etiópia 

muitas vezes seja prejudicada pelo clima, que tem impacto nas contas externas e nas 

condições da economia doméstica. Os conflitos étnicos, bem como a guerra contra a Eritréia, 

também foram condicionantes do atraso etíope. 

 Não é por acaso que a Etiópia acumula déficits comerciais por todo o período de 

análise deste estudo. O valor total importado subiu mais acentuadamente que o valor total 

exportado (apesar de ambos apresentarem valorização entre os anos de 2000 e 2013), uma vez 

que tanto os volumes exportados quanto os volumes de importação cresceram em menor 

medida que os valores dos mesmos, conforme podemos ver no gráfico abaixo. 

 

 

Quanto ao destino das exportações etíopes, ele está bem dividido entre Europa e Ásia, 

que se alternam no primeiro e no segundo lugares, e com participação africana que chegou 

por vezes a um quarto do total exportado, sendo, portanto, bastante diversificados se 

comparado a alguns países já analisados aqui. 

A balança de comércio e serviços da Etiópia teve déficit em todos os anos desde o ano 

2000 até 2013. O grande problema é que há muito o volume do déficit vem aumentando 

persistentemente, e em 2012 obteve o pior resultado da série disponível, desde o ano de 1981, 

com US$ 7,74 bilhões de déficit.92 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do World Bank.
93

 

A melhora do saldo em conta corrente a partir de 2010, que, apesar de deficitária, tal 

como todos os outros anos da série, ajudou a conseguir o melhor resultado do balanço de 

pagamentos entre os anos supramencionados, com US$ 1,37 bilhão, é superior em mais de 

166% ao segundo melhor nível atingido no período, ocorrido no ano de 2008, com US$ 513,5 

milhões.  

No que diz respeito à sua contabilidade, a Etiópia sofre com o problema de não 

conseguir acumular reservas
94

 internacionais. A volatilidade dos resultados do balanço de 

pagamentos requer uma capacidade um pouco maior de poupar do que a Etiópia vem 

conseguindo demonstrar. Segundo o último dado disponível no Banco Mundial, em 2009 a 

Etiópia contava com US$ 1,78 bilhões em reservas internacionais, e já foi dito aqui que 2010 

foi um ano bom nesse quesito; porém, o ano de 2011 teve o pior déficit no balanço de 

pagamentos na série entre 2002 e 2011, com US$ 973 milhões negativos, número mais de 
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O relatório mais recente do Banco Central da Etiópia aponta os seguintes dados: em 2013, houve o maior 

déficit na balança comercial do período analisado, com valor superior a US$ 8,39 bilhões. O cenário se deu 
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260% inferior ao segundo pior fechamento no balanço de pagamentos da Etiópia, que foi 

verificado no ano de 2007, com US$ 263,5 milhões negativos.95 

Sobre os investimentos no país, podemos dizer, o PIB cresceu a uma taxa média anual 

de aproximadamente 9%96 entre os anos 2000 e 2013; fato positivo é que a formação bruta de 

capital fixo vem acompanhando o crescimento, movimento necessário para o crescimento 

sustentável de longo prazo. Em 2000 o total de FBKF no PIB era de 23,1%, em 2012 o 

montante ultrapassou pela primeira vez a casa dos 30%, numa série histórica desde 1981, 

chegando a mais de 33% do PIB.97 

 

2.2.6.1Investimento Direto Externo – ETIÓPIA 

 

De maneira análoga à economia e recebimento de IDE verificados no Quênia, os 

investimentos na economia da Etiópia não estão tão fortemente ancorados nos setores 

extrativistas minerais como os dos grandes países da África Subsaariana examinados até aqui. 

De certa maneira, é intuitivo depreender que, pela semelhança na localização 

geográfica da Etiópia e do Quênia, há uma consequente semelhança nos itens mais 

significativos de suas pautas exportadoras. A pauta exportadora da Etiópia é caracterizada 

principalmente pelos produtos hortícolas, que desde 1995 participam com mais de 60% do 

total e, apesar de já ter apresentado participações maiores, os produtos hortícolas 

estabilizaram-se acima de 70% do total exportado desde o ano de 2009, fechando o ano de 

2012 com mais de 71% de participação. 

Porém, não tão semelhante ao Quênia, a Etiópia carece de costa marítima para escoar 

seus materiais e, para isso, depende bastante de Djiboiut – país situado a nordeste da Etiópia e 

que tem acesso aos mares da Arábia e Vermelho e ao Oceano Índico – já que teve, por muito 

tempo, problemas para acessar o mar e poder escoar seus bens ao restante do globo, por conta 

da guerra com a Eritréia – país situado a norte da Etiópia e por onde poderia, sem maiores 

custos e demora, escoar seus bens até o Mar Vermelho. 
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Os principais destinos das exportações etíopes são a Europa, a Ásia e a própria África, 

nesta ordem, e de 2000 a 2012 apenas em uma oportunidade a Europa foi ultrapassada pela 

Ásia como principal destino das exportações, no ano de 2005. 

A distância dos principais centros econômicos do mundo, tais como Estados Unidos, 

Alemanha, Rússia, China, Japão, Índia e outros, é apontada como estratégica por alguns 

relatórios, pois faz com que a Etiópia esteja no centro do mundo, tornando-a apta a entregar 

bens manufaturados em toda parte do globo. 

As entradas de investimento direto externo na Etiópia têm aumentado com o passar 

dos anos, atingindo seu ponto máximo justamente no ano de 2013, no qual o fluxo alcançou 

quase US$ 1 bilhão. A entrada bruta de IDE também foi a maior já registrada em 2013, com 

US$ 1,2 bilhão, número semelhante ao verificado em 2011. 

O relatório “3rd Ethiopia Economic Update” aponta para uma indústria crescente na 

Etiópia, em grande parte com investimentos chineses, que veem na Etiópia saídas para o 

problema de salários crescentes na China. O PIB per capita da Etiópia foi de 498 dólares no 

ano de 2013, aproximadamente 4% do mesmo indicador no Brasil, também no ano de 2013. 

Das 69 empresas chinesas presentes em solo etíope no ano de 2012, 45 encontravam-

se no setor de manufaturas, 11 no setor de serviços e 13 no setor de construção. Entre os tipos 

de manufaturas mais recorrentes estão: processadores de alimentos, eletrônicos, têxtil, 

vestuário, tecnologia da informação, maquinário e equipamentos, entre outros.98 

Esse movimento de investimento chinês em pequenas e médias empresas, baseado 

principalmente em reexportação, já estava previsto no relatório “China’s Trade and FDI in 

Africa”, de 2011, publicado pelo Banco Africano de Desenvolvimento.99 

O investimento chinês na Etiópia tem também ajudado a aumentar o índice de 

empregos no país. Em 2008 o total de empresas que tinham investimento chinês (37 no total) 

empregava mais de treze mil e seiscentas pessoas, enquanto que em 2011 o número de firmas 

quase duplicou (61) e empregava mais de quinze mil e novecentas pessoas.100 

Destarte, para viabilizar projetos chineses, os mesmos têm investido em infraestrutura 

na Etiópia e, entre 2001 e 2007, aproximadamente 10% de todo o investimento chinês em 
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infraestrutura na África concentrava-se na Etiópia, percentual que, àquela altura, era menor 

somente que os da Nigéria e de Angola, que recebiam 34% e 20%, respectivamente.101 

Nesse sentido, porém, cabe uma importante ressalva: apesar da importância chinesa 

nos investimentos diretos externos recebidos pela Etiópia, esses na realidade representaram 

somente 1% do total de influxos chineses na África entre os anos de 2003 e 2007 e apenas 2% 

do total de estoque de IDE chinês no continente africano. 

 

 

2.2.7 QUÊNIA 

 

O Quênia terminou o ano de 2013 como a 12ª economia da África em termos de PIB, 

com US$ 44,1 bilhões. O Quênia é também a 7ª economia da África Subsaariana em valores 

correntes. Ao contrário de todos os países estudados até o presente ponto deste trabalho, o 

Quênia não apresentou retração do PIB no auge da crise subprime. Apesar do expressivo 

crescimento, o Quênia deixou de ter 3,6% de participação no PIB total da África Subsaariana 

no ano 2000, para assumir 2,7% em 2013, o que mostra que seus parceiros africanos vêm 

crescendo em ritmo mais intenso. 

O crescimento do PIB em termos reais é bastante expressivo, com uma taxa média de 

crescimento anual superior a 4% entre os anos de 2000 e 2013.
102

 A desaceleração verificada 
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a partir do ano de 2008 tem inúmeras explicações, porém, dentre todas, uma das mais 

importantes são as más condições climáticas. Como veremos mais adiante, a economia 

queniana é bastante dependente da agricultura na composição do seu PIB. Não só isso, os 

principais itens da pauta exportadora são agrícolas, entre eles o chá e o café, cuja participação 

total na pauta exportadora já atingiu os 50%. Em 2011 o percentual de participação da 

agricultura no PIB real alcançou 21%.103 

 

 

Com relação ao PIB per capita, o Quênia encontra-se na 27ª colocação entre os países 

africanos. Os 994104 dólares per capita deixam o Quênia longe de uma economia que pode ser 

usada como modelo dentro do continente africano, como é, por exemplo, a da África do Sul, 

cujo PIB per capita é de US$ 6.618. Segundo estimativas do Banco Mundial, em 2013 o país 

contava com mais de 44 milhões de habitantes, sendo, portanto o sexto país com maior 

população na África Subsaariana. Em valores reais, o PIB per capita queniano cresceu a uma 

taxa média anual de apenas 1,2% desde o ano 2000.105 

A economia queniana está bem distribuída entre os setores produtivos. No ano de 

2001, 24,1% do PIB era composto pelo setor da agricultura, 13% pelo setor de manufaturas, 

14,7% pelos serviços do governo, 12,7% por serviços financeiros, 10,6% por transportes e 

comunicações, 6,2% pelo setor de obras e infraestrutura, somente 2,4% pelo comércio e 

                                                                                                                                                                                     
Banco Mundial destoam dos verificados no Banco Central queniano. Segundo o Banco mundial, os 
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hotelaria e 16,3% por “outros”. No entanto, podemos verificar as mudanças que se 

configuraram entre os anos de 2005 e 2012 no gráfico 33, abaixo: 

 

O Quênia, situado ao sul da Etiópia, possui características bastante semelhantes ao seu 

vizinho do norte, mas apresenta uma pauta exportadora mais diversificada. Se em 2012 

praticamente metade de toda a exportação estava na categoria de produtos hortícolas – chás, 

flores de corte, café, legumes, sementes, plantas vivas, etc. – a outra metade se dividia entre 

máquinas, veículos, produtos químicos, produtos têxteis, plásticos e borrachas, entre outros. 

O que mudou do ano 2000 até 2012 foi a diminuição da participação dos produtos 

minerais, como, por exemplo, o petróleo, o minério de ferro, o feldspato, o sal, etc., na pauta 

exportadora queniana. No ano 2000 a participação alcançou aproximadamente 14%, e chegou 

a mais de 20% em 2002; no entanto, a partir desse ano houveram sucessivas diminuições na 

participação dessa categoria, atingindo o menor nível justamente no ano de 2012, quando 

alcançou 4,6% de participação no total exportado. 

As importações quenianas têm origens basicamente asiática, europeia e africana, com 

63%, 18,5% e 12,3% do total de importações em 2012, respectivamente.106 Cabe destaque 

para o aumento da participação asiática nas importações quenianas, que se estabeleceu de 

forma permanente como a mais significativa após muitos anos revezando essa posição com a 

Europa. Já os principais destinos para as exportações quenianas estão na África e na Europa, 

com participações de 37,7% e 37,5% do total de exportações, respectivamente, no ano de 

2012. 
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As importações consistem mormente em produtos minerais, com mais de 20% do total 

importado. Essa categoria é predominantemente compreendida por petróleo refinado, com 

19,35%, máquinas, com 16,7%, transporte, com 10,5% – compreende desde caminhões de 

entrega até carros de passeio, aviões, helicópteros, etc. – produtos químicos, 9,7%, metais, 

9,1%, produtos agrícolas, 6,9%, entre outros. Números de 2012. 

Os principais países dos quais o Quênia importa são a Índia, a China, o Japão, a  

Indonésia, e a Coréia do Sul – em 2012, mais de 63% do total importado pelo Quênia teve 

origem em países asiáticos, 18,54% veio da Europa, 12,27% da África, apenas 3% da 

América do Sul e, finalmente, 2,6% da América do Norte.107 

O Quênia tem uma balança comercial estritamente deficitária108. O déficit comercial de 

2013 foi equivalente a 25% do PIB da economia queniana verificado no mesmo ano, situação 

insustentável, que só lhe permite prosseguir com o procedimentos de importação e exportação 

por conta das outras contas do balanço de pagamentos. 

Não há registro de superávit comercial desde 1997/1998, quando do início das séries 

disponíveis no Banco Central do Quênia. Pelo contrário, em valores correntes, o déficit 

comercial que, em 1997/1998, era de pouco mais de US$ 1 bilhão, em junho de 2011 e junho 

de 2012 alcançaram déficits de US$ 8,1 bilhões e US$ 9,8 bilhões, respectivamente. 

No entanto, nos últimos anos o balanço de pagamentos tem sido superavitário, apesar 

de sua volatilidade. Se, por um lado, a balança comercial empurra a conta corrente para 

números persistentemente negativos, as contas de capital e financeira têm sido superavitárias 

ao longo dos últimos anos, salvas algumas poucas exceções. Isso tem colaborado para o 

aumento das reservas internacionais do Quênia, que no ano 2000 o dispunha de 

aproximadamente US$ 898 milhões e, acompanhando o movimento da maioria dos países nos 

últimos anos, acumulou considerável volume de divisas, e em 2013 o alcançou 

aproximadamente US$ 6,6 bilhões.109 

A taxa de câmbio no país, por sua vez, vem se desvalorizando. Na série entre 2000 e 

2013, na cotação média anual houve depreciação do câmbio entre os anos de 2000 e 2004, 

apreciação entre 2005 e 2007 e depreciação entre 2008 e 2013 (salvo 2012, que computou 

pequena apreciação frente ao dólar, apesar do esforço do governo em desvalorizar a moeda 
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local). Pouco impacto foi verificado nas exportações do país110 e, como vimos, o déficit na 

balança comercial vem aumentando substancialmente ao longo dos anos. 

2.2.7.1Investimento Direto Externo – QUÊNIA 

 

Diferentemente da maioria dos países analisados até este ponto, o Quênia não entrou 

em crise política nacional e não foram registradas guerras civis e, portanto, as quedas de 

investimentos e do PIB nas décadas de 1980, 1990 e início dos anos 2000 estão associadas à 

negligência do país para com investimentos em infraestrutura e no fortalecimento das 

instituições.111 Resultado da própria condição imposta pela dependência econômica. 

O governo empreendeu um esforço para fortalecer e dar condições ao incremento do 

IDE, e criou, em 2004, a Keninviest que, como podemos acompanhar no gráfico 34, abaixo, 

não surtiu o efeito esperado, uma vez que nos anos de 2004, 2005 e 2006 houve regressão no 

volume total dos influxos de IDE no Quênia. Em 2007, no entanto, ano do estabelecimento da 

autonomia desse órgão, o influxo de IDE atingiu o seu maior nível histórico: US$ 729 

milhões, já descontadas as remessas de lucros e desinvestimentos dos investidores 

estrangeiros presentes na economia queniana. 

Apesar de não conseguir manter, em anos posteriores, o mesmo nível alcançado no 

ano de 2007 houve uma clara mudança de patamar em relação aos anos anteriores a 2007 e há 

uma tendência de alta para os próximos anos, haja vista que 2013 foi o segundo melhor ano 

de influxos de IDE. 

Para auferir os setores mais importantes no que diz respeito aos recebimentos de 

investimento estrangeiro, recorremos ao relatório Investment Policy Review Kenya
112

, onde 

são apontados os números de projetos para a aplicação de IDE entre os anos de 1997 e 2004. 

O maior desses projetos, “outras manufaturas”, aparece com 27,6% do total; energia, turismo 

e agropecuária aparecem nas segunda, terceira e quarta colocações, com 15,4%, 10,7% e 

9,9%, respectivamente.113 
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Entre 2004 e 2007 houve aumento significativo do setor de serviços, discriminado em 

trabalho localizado no World Bank114 intitulado“Finance, Insurance, Real Estate, Business 

Services”. Esse aumento, cuja participação nos fluxos de IDE chegou a aproximadamente 

75% do total, foi seguido pelo setor de manufaturas, que participou com aproximadamente 

12%, e pelo setor de comércio (atacado e varejo) e turismo, com aproximadamente 4%. 

Entre os anos de 2008 e 2011 o setor de serviços participou com aproximadamente 

11% do total de investimentos, com destaque para o setor de construção, que havia 

apresentado uma participação praticamente inexistente nos anos anteriores e entre os anos de 

2008 e 2011 participou com aproximadamente 35%, e para o setor energético – setor que 

engloba também o abastecimento de água –, que participou com aproximadamente 12%. 

Diferentemente dos demais países estudados até aqui, o setor mineração no Quênia, no 

que diz respeito aos influxos de IDE, tem participação diminuta; entre os três períodos de 

análise destacados acima, 2000 – 2004; 2004 – 2007 e 2008 – 2011, a maior participação 

desse setor foi durante o último intervalo, durante o qual alcançou modestos 3,5% do total. 

Essa diferença no portfólio de investimentos diretos estrangeiros no Quênia é 

facilmente compreendida ser analisada sua pauta exportadora, que, apesar de contar com itens 

como pedras preciosas, petróleo e outros bens, cuja atuação estrangeira na extração e 

manufatura é bastante corriqueira principalmente na África Subsaariana, apresenta um 

percentual demasiadamente pequeno, principalmente se comparado com os dos demais países 

analisados neste trabalho. 
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2.2.8 TANZÂNIA 

 

Com um PIB de US$ 33,23 bilhões, a Tanzânia se encontra em um patamar bem 

abaixo dos últimos países abordados. Sua posição é a oitava dentre as economias 

subsaarianas, e a décima terceira em relação à África como um todo. A participação do PIB 

tanzaniano no PIB da África Subsaariana é de 2,1% do total. A Tanzânia viu seu PIB real 

crescer a uma taxa média anual de 6,8%, saindo de pouco mais de US$ 10 bilhões em 2000 

para pouco mais de US$ 24 bilhões ao final de 2013
115

. 

 

A exemplo do último país estudado, o Quênia, a economia tanzaniana não recuou com 

o advento da crise financeira global;  no caso da Tanzânia isso é ainda mais emblemático, pois 

além de não recuar o PIB cresceu em velocidade maior a partir, justamente, do ano de 2008, 

como podemos ver no gráfico abaixo, que relaciona o crescimento do PIB em dólares de 

2005116: 

 

A Tanzânia é o sexto país mais populoso da África, e o quinto da África Subsaariana, 

com aproximadamente 49,3 milhões de habitantes. Embora apresente um índice populacional 

semelhante ao da África do Sul, a Tanzânia em nada se assemelha àquele país no que tange o 

PIB per capita. Com apenas 695 dólares ao ano, aproximadamente um décimo do PIB per 

capita da África do Sul, a Tanzânia tem o segundo menor PIB per capita dentre os índices 
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Ambas as informações foram extraídas do Banco Mundial. 
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World Bank. Vide: http://data.worldbank.org/ 
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analisados neste trabalho até este ponto. Houve avanço desde o ano 2000, de fato, porém o 

crescimento médio de 3,8% ao ano, verificado entre os anos 2000 e 2013, em valores 

constantes, não foi suficiente para tirar o país de uma das piores posições na África com 

relação a esse indicador: ocupou o 33º lugar no continente em 2013.117 

No que diz respeito à participação dos setores no total do produto nacional, houve 

mudanças significativas no período de 2000 a 2013: a agricultura, por exemplo, deixou de 

participar com 28,9%, em 2000, e passou para 15,1% em 2013, sendo que já no ano de 2002 a 

participação passou a rondar a média dos 22%; o setor industrial cresceu de pouco mais de 

13%, em 2000, para 21%, em 2013, enquanto que o setor de serviços deixou de participar 

com quase 58% em 2000 e passou para 47,4% em 2013. Ou seja, ao longo dos anos que este 

trabalho se propõe a estudar houve aumento da participação do setor industrial, em detrimento 

das participações dos setores de serviços e agricultura, conforme podemos ver representado 

abaixo:118 

 

As exportações tanzanianas, em 2012, estavam divididas de acordo com as seguintes 

taxas: 34,3% de metais preciosos, dos quais o ouro é responsável por mais de 96%; seguidos 

por produtos hortícolas, com 17,5%, dos quais o café teve a maior participação, com 

aproximadamente 19%; em terceiro lugar vêm os minerais, com 12,4%; logo após, os têxteis, 

com 6,6%;o tabaco com 6,4%, entre outros. É interessante notar a diferença entre a pauta 

exportadora do ano destacado acima, 2012, e a do ano 2000, cuja composição era de 29,3% de 

produtos hortícolas, 22% de produtos de origem animal, os metais e pedras preciosas, que 

atualmente são os líderes da pauta exportadora, estavam em terceiro lugar, com 
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aproximadamente 17% do total – em 2002 essa categoria passou a ocupar o primeiro lugar no 

ranking de exportações, onde permanece desde então, variando entre pouco mais de 20% e 

30% do total exportado. 

Ainda sobre as exportações, também digno de nota é o fato de que entre 1996 e 1999 a 

participação média dos metais preciosos no total da pauta exportadora foi de 

aproximadamente 1,5%, sendo que em 1996, 1997 e 1999 o percentual foi de 0,5%. 

Quantos às importações, tal como vimos no Quênia, a maior categoria da pauta em 

2012 foi a de produtos minerais, com aproximadamente 29% do total, dos quais o petróleo 

refinado participa com mais de 87,7%; em segundo lugar,está a categoria de máquinas, com 

18,7%;logo após, a categoria dos transportes (tratores, carros, caminhões e outros) teve 

11,9%; produtos químicos, 7,8%; minérios, 7,3%; plásticos e borrachas, 6%; produtos 

hortícolas, 3,8%; entre outros. 

Importante ressaltar que entre os anos de 1993 e 2003 a principal categoria importada 

pela Tanzânia foi a de máquinas, seguida sempre de perto pela categoria de transportes. A 

partir de 2003, no entanto, a categoria de produtos minerais – carregada basicamente pelo 

petróleo refinado – manteve-se em primeiro lugar entre os produtos importados pela 

Tanzânia.119 

Os principais países aos quais a Tanzânia faz exportações são a África do Sul, a Suíça, 

a China, a Índia, o Quênia, o Japão e a Alemanha. Esses sete países compuseram 

aproximadamente 69% do total exportado pela Tanzânia no exercício 2012/2013.120 

Quanto à origem dos materiais importados, podemos colocar como maiores 

fornecedores os seguintes países, para o exercício de 2012/2013: Suíça, China, Emirados 

Árabes, África do Sul, Índia, Quênia e Japão, que juntos perfizeram aproximadamente 57% 

do total importado pela Tanzânia.121 

Apesar do protagonismo do ouro na pauta exportadora, em detrimento dos produtos 

hortícolas, e mesmo tendo o ouro se valorizado antes e após a crise do subprime (no segundo 

caso, com maior variação que no primeiro), não há registro de superávit na balança comercial 

tanzaniana de 1995 a 2012/2013
122

. Pelo contrário, ao final do exercício 1999/2000 a balança 
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comercial havia registrado um déficit de aproximadamente US$ 673 milhões, enquanto que ao 

final do período de 2012/2013 o déficit na balança comercial alcançou US$ 4,45 bilhões, 

segundo maior déficit no período supracitado, ficando atrás somente do exercício 2011/2012 

cujo déficit alcançou a cifra de US$ 4,73 bilhões. 

O déficit na balança comercial se deu mesmo em condições de desvalorização 

cambial. Em 2002 eram necessários 976,7 xelins tanzanianos para cada dólar americano; ao 

final de junho de 2013 a cotação média anual chegou a 1.571,6 xelins tanzanianos por dólar, e 

em 24 de agosto de 2014 a cotação passou 1.661 xelins tanzanianos por dólar.123 

O balanço de pagamentos, no entanto, saiu de uma condição de seguidos déficits, entre 

os anos de 1995 e 2005, para sucessivos superávits, até o exercício de 2012/2013, exceto pelo 

ano de 2011, quando apresentou déficit de pouco menos de US$ 200 milhões. Os seguidos 

excedentes no balanço de pagamentos se deram basicamente pelo desempenho das contas de 

capital e financeira, uma vez que a conta corrente é persistentemente deficitária, muito 

influenciada pela condição também deficitária da balança comercial. 

Diante do bom desempenho refletido no balanço de pagamentos da Tanzânia, o 

aumento das reservas internacionais foi bastante significativo: entre 2000 e 2013 o aumento 

foi de 380%, saindo de pouco mais de US$ 974 milhões e indo para US$ 4,67 bilhões, 

respectivamente. 

 

2.2.8.1Investimento Direto Externo – TANZÂNIA 

 

Quando abordados os investimentos por setor da economia, a Tanzânia parece nos dar 

um sinal diferente da maioria dos demais países da África Subsaariana. Não que os dados 

tanzanianos, no que tange o investimento direto externo, sejam vistos como outliers, mas 

apresentam, de fato, mudanças importantes nos últimos anos. 

Vejamos. Em 2008, do total de investimentos externos ingressantes, aproximadamente 

49,4% foram direcionados para o setor de extração mineral. Em 2009 essa participação recuou 

9%; em 2010 a participação superou a de 2008, chegando a pouco mais de 50%; em 2011, no 

entanto, a participação da mineração na composição do investimento direto externo chegou a 

um de seus menores patamares, com 33,1%. 
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É importante destacar a participação da extração mineral em anos anteriores: em 1999, 

por exemplo, o valor chegou a aproximadamente 67% do total124. Como vimos, a Tanzânia é 

grande exportadora de metais preciosos, mais expressivamente de ouro, cuja participação na 

pauta exportadora aumentou significativamente a partir do século XXI. Essa performance está 

intimamente associada ao valor do ouro, que nos últimos anos tem apresentado aumento 

significativo. 

Porém, apesar de a mineração ter perdido espaço nos IDEs para, por exemplo, a 

manufatura, o estoque de capital estrangeiro no setor de mineração permanece a maior parte 

do total, e bastante distante do segundo colocado, o setor de manufaturas. O estoque de capital 

estrangeiro no setor de mineração é maior que quase todos os demais setores somados em 

2011.125 

A Tanzânia também tem recebido muito investimento direto estrangeiro no setor de 

varejo e atacado e no de comunicações. Os relatórios disponíveis no Banco Central do país 

apontam para a melhoria em infraestrutura de estados importantes, nos quais novos 

recebimentos têm-se concentrado. Dar Es Salam, importante região portuária, tem 

constantemente recebido mais de 50% do total dos investimento diretos estrangeiros nos 

últimos anos; Mwanza e North Unguja são outros grandes recebedores – em 2008, por 

exemplo, 91,3% do total recebido pelo país foi destinado a essas regiões. 

No entanto, quando atentamos para o estoque de capital, surge em nossa análise a 

região de Shinyanga, uma das maiores produtoras de ouro do país, o que ajuda a reforçar tanto 

o aumento dos investimentos em regiões mais desenvolvidas, em outros setores, uma vez que 

Shinyanga não aparece na lista dos maiores recebedores dos últimos anos e, também a 

observação de que a maior parte do estoque de capital estrangeiro ainda permanece nos 

setores extrativos, apesar da evolução dos demais setores. 
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Entre os anos 2000 e 2007 o crescimento médio anual foi de 29%; há um destaque 

evidente no ano de 2005, cuja variação com relação ao ano anterior chegou a 183%. Entre 

2008 e 2013 a variação média anual chegou a 36%, com destaque para o ano de 2013 que, 

apesar de apresentar variação de apenas 4% com relação ao ano de 2012, atingiu o maior nível 

da série entre os anos de 2000 e 2013. 

 

2.2.9 COSTA DO MARFIM 

 

A Costa do Marfim fechou o ano de 2013 com um PIB de US$ 30,9 bilhões, o que 

torna o país a 14ª maior economia africana, bem como em 9ª maior economia da África 

Subsaariana. Entre 2000 e 2013 o seu PIB cresceu a uma taxa média anual de 1,46% em 

valores constantes. Em valores correntes, porém, o PIB do ano 2000, 10,4 bilhões de dólares, 

foi inferior a nove dos dez anos da década anterior. 

Parte relevante da explicação da volatilidade e relativa queda do PIB nos primeiros 

anos da década de 2000126 consiste na queda internacional do preço do cacau, do qual a 

economia costa-marfinense é sensivelmente dependente, conforme conclusão apontada no 

estudo de Bogetic: 

Propusemo-nos a investigar fontes de volatilidade que afetam o crescimento na 

Costa do Marfim. Foram encontradas evidências em apoio dos seguintes resultados: 

                                                           
126

 Entre 1994 e 1999 o PIB real teve crescimento médio anual de aproximadamente 4,9%, não sendo 

registrada nenhuma recessão nesse intervalo. Nos anos 2000, 2001, 2002 e 2003, a média foi de -1,4%, 

sendo o melhor resultado o registrado no ano de 2001, quando a economia apresentou estagnação. Banque 

Centrale Des Etats de L‟Afrique de L‟Ouest. 
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[...] Os preços mundiais em geral (TOT), taxas de câmbio reais e os preços do cacau, 

especificamente, são uma fonte de volatilidade significativa para a economia da 

Costa do Marfim, com grande impacto sobre o crescimento. (BOGETIC, 2007,p.25) 

 

 

No período de recessão que essa queda representou, o PIB per capita só não 

apresentou índices mais negativos devido à desaceleração do crescimento populacional, que 

mais tarde voltaria a apresentar crescimentos mais expressivos. Segundo dados do Banco 

Mundial, o crescimento populacional da Costa do Marfim vinha em desaceleração desde a 

década de 1970 e chegou ao seu menor índice no ano de 2004, com 1,39% de crescimento em 

relação a 2003. A partir de então, o índice de crescimento só acelerou, ano após ano, 

chegando a 2,4% em 2013; porém, números oficiais do Banco Central dos Estados da África 

Ocidental apontam que a população da Costa do Marfim atingiu os 23,37 milhões de 

habitantes em 2013, valor 15% superior ao apontado pelo Banco Mundial. 

Em 2013 o PIB per capita (em valores constantes) da Costa do Marfim alcançou US$ 

502, valor 4% superior ao verificado em 2012 e 65% superior ao verificado em 2000.127 

Apesar da dependência que a economia costa-marfinense tem da agricultura, a 

participação desse setor no PIB entre os anos de 1998 e 2013 reduziu-se significativamente. 

Em 1998 a participação a preços constantes de 1986 era de 31%, enquanto que em 2013 a 

participação em valores constantes de 1989 chegou a 20% do total do PIB.128 
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O setor de serviços e comércio, que em 2013 compôs aproximadamente 36,2% do 

total do PIB, em 1998 compunha apenas 33,3%, caracterizando um pequeno ganho nesse 

setor. Os anos-base para comparação são os mesmos utilizados para o setor de agricultura. 

O setor da indústria e mineração, que teve em 2013 pouco mais de 24% de 

participação no PIB, em 1998 apresentava um índice um pouco superior, de 26,4% do total 

produzido no país. O desempenho da participação da indústria no PIB não reflete os valores 

verificados no índice de formação bruta de capital fixo. Em valores nominais, a formação 

bruta de capital fixo saiu de 866,6 bilhões de francos CFA (US$ 1,47 bilhão) – moeda dos 

países que compõem o Banco Central dos Estados da África Ocidental129– para 2,48 trilhões 

(US$ 4,98 bilhões)130 de francos CFA. 

Em 2011, a excessiva variação de estoque, ocasionada em decorrência da queda real 

de 4,7% do PIB, foi logo revertida por um clima de otimismo, levando a formação bruta de 

capital fixo aos patamares mais elevados do período que aqui analisado. 

Digno de nota é o fato de que o país entrou numa recessão após oito prósperos anos de 

crescimento e estabilidade; a causa foi uma disputa política oriunda de um impasse eleitoral 

no final de 2010, que culminou em uma guerra civil de grandes proporções que terminou por 

destruir uma das maiores cidades do país. 

A crise [política cujo efeito se fez sentir na economia] foi resultado direto do 

impasse eleitoral de 28 de novembro de 2010, quando a vitória do líder oposicionista 

Alessane Ouattara, anunciada por uma Comissão Eleitoral Independente apoiada 

pela ONU, foi bloqueada pelo Presidente em exercício Laurent Gbagbo – que tinha 

em seu suporte o Conselho Constitucional do país (órgão legal máximo do Estado). 

A situação levou a um impasse nacional e internacional. [grifo nosso](SILVA, 2011, 

p. 4) 
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Benin, Burkina Faso, Costa do Marfim, Guiné-Bissau, Mali, Níger, Senegal e Togo. 
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Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Banque Centrale Des Etats de L’Afrique de L’Ouest. 

A Costa do Marfim é o maior produtor mundial de cacau, título conquistado já na 

década de 1960. A produção desse fruto e a do café representam, juntas, aproximadamente 

20% do PIB (SILVA, 2011, p.9). No ano de 2012, mais de 33,4% das exportações consistiram 

em produtos ligados diretamente ao cacau em bruto, sendo 22,34% de cacau em amêndoas, 

6,63% de pasta de cacau, 2,07% de manteiga de cacau, e pó e cascas de cacau, cada um com 

1,2% cada do total exportado.131 

O petróleo, cru e refinado, representou 25% do total exportado, sendo o petróleo 

refinado responsável por 15% do total das exportações costa-marfinenses em 2012. A 

borracha representou 7,8% do total; o ouro, 5,3%; cocos, castanhas-do-Pará e castanhas-de-

caju, 3,1% do total; óleo-de-palma, 2,2%; algodão em rama, 1,9%; bananas, 1,8%; peixe 

processado, 1,5%, entre outros.132 

Os maiores destinos das exportações costa-marfinenses são a Europa, com 42,7% do 

total de exportações, África, com 30,7%, América do Norte, com 13,1%, Ásia, com 10,1% e 

outros, com pouco mais de 4%. Nesta ordem de países, Alemanha, Estados Unidos, Holanda, 

Nigéria, França, Canadá, Bélgica-Luxemburgo, Índia e África do Sul perfazem mais de 53% 

do total das exportações da Costa do Marfim.133 

No que diz respeito às importações, a Costa do Marfim possui um problema  

particular, além do que já abordamos em todos os casos até aqui e que consiste na 

dependência de itens básicos de exportação e itens manufaturados de importação, e que 

                                                           
131
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estabelece um problema nas relações comerciais internacionais. Boa parte do que a Costa do 

Marfim importa é alimento134, o que significa que um problema na balança comercial que 

reflita no balanço de pagamentos pode colocar um problema de alimentação à população 

local, para além da preocupação em manter os investimentos e entradas de bens de capital no 

país. 

Quase um quarto do que o país importa é petróleo cru – 24% do total de importações, 

7,1% é de Arroz, 4,1% de plataformas de perfuração, 3,2% de peixe congelado, 2,6% de 

medicamentos embalados, 2,3% são carros, 2% é trigo, 1,9% de telefones, entre outros, cujos 

maiores fornecedores são a Nigéria, a França, a China, a Índia, a Tailândia, os Estados 

Unidos, a Alemanha, o Vietnã e a Espanha, que, juntos, perfazem mais de 62% do total 

importado pela Costa do Marfim em 2012. Cabe destaque para a Nigéria, que reponde sozinha 

por 24% de tudo o que a Costa do Marfim importou em 2012. 

A Balança comercial da Costa do Marfim apresentou sucessivos superávits de 1996 

até 2013135. As exportações saltaram de US$ 3,9 bilhões, em 2000, para US$ 13,13 bilhões, 

em 2013, enquanto que as importações saltaram de US$ 2,39 bilhões para US$ 10,2 bilhões 

no mesmo período, ambos os índices alcançando seus recordes em 2013.136 

Apesar desses sucessivos superávits, eles vêm diminuindo de tamanho nos últimos 

anos, conforme demonstrado no gráfico abaixo: 
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Id. Em 2012 o arroz representou 7% de tudo o que foi importado. Somados, alimentos, produtos 

hortícolas, produtos de origem animal e subprodutos de origem animal e vegetal somaram 

aproximadamente 21% do total importado pela Costa do Marfim em 2012. 
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Dada a saúde do balanço de pagamentos, que sempre contou com uma balança 

comercial superavitária e, nos últimos anos, tem apresentado superávits também da conta 

financeira por conta dos investimentos diretos externos, a Costa do Marfim apresenta índice 

de crescimento médio anual das reservas internacionais de aproximadamente 11% entre os 

anos 2000 e 2013, segundo o Banco Mundial. A economia que contava com US$ 673,9 

milhões em reservas internacionais, no ano 2000, fechou o ano de 2013 com valor superior a 

US$ 4,24 bilhões. 

 

2.2.9.1Investimento Direto Externo – COSTA DO MARFIM 

 

O Banco Central dos Estados da África Ocidental (Banque Centrale des Etats de 

L‟Afrique de L‟Ouest), cuja responsabilidade e jurisdição da moeda se estendem a oito países 

da África Ocidental (Benim, Burkina Faso, Costa do Marfim, Mali, Níger Senegal e Togo), 

em seu último relatório referente aos investimentos diretos externos emitiu os pareceres que 

serão utilizados para a análise do IDE na Costa do Marfim. 

Em relatório que data de janeiro de 2013 (Evolution dês Investissements Directs 

Etrangers Dans Les Pays de L'uemoa Au Cours de La Periode 2000-2011)137 é mostrado que, 

apesar do aumento dos fluxos de origem asiática na região da alçada do BCEAO, a União 

Europeia continua sendo a região majoritária no que diz respeito ao estoque de investimento 

direto externo. 

Com valores próximos a 43% do total verificado ao final de 2011, a região (área de 

atuação do BCEAO) perdeu espaço em comparação como final do ano de 2007, quando a 

participação total chegava aos 50%. Na comparação entre 2011 e 2007, o único destaque no 

crescimento do estoque é a Ásia, cuja participação aumentou de aproximadamente 13% para 

pouco mais de 20%; as demais regiões do planeta apresentaram decréscimo do estoque de 

IDE em 2011 em comparação com ano de 2007, exceto pela Europa que não está na zona do 

euro. 

Ainda com relação à região sob administração do BCEAO, o fluxo de IDE 

compreendido entre os anos de 2007 e 2011 está fortemente alocado no setor das indústrias 
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 Disponível em: 

http://www.bceao.int/IMG/pdf/evolution_des_investissements_directs_etrangers_dans_les_pays_de_l_uem

oa_au_cours_de_la_periode_2000-2011.pdf 
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extrativas, cujo percentual do total chega aos 50%, seguido do setor de telecomunicações, 

com um percentual de 14,8%; das indústrias de manufaturas, com 11,9%; das empresas de 

intermediação financeira, com 9,4% e do comércio atacadista e varejista, com 7,1%. Deve ser 

dada ênfase para o fato de que quando analisado o estoque de IDE na comparação entre os 

anos de 2007 e 2011 somente o setor de indústrias extrativas viu seu percentual aumentar, de 

pouco menos de 15% para 30%, respectivamente; com isso, o estoque de IDE presente nas 

indústrias extrativas alcançou o primeiro lugar entre os setores, deixando os segundo e 

terceiro lugares com as indústrias de manufaturas e o setor de telecomunicações. 

O BCEAO atribui o aumento da importância das indústrias extrativas no período ao 

movimento dos preços das commodities; ademais, dentro do setor das indústrias extrativas 

estão as extrações petrolíferas, que, como vimos, foram amplamente beneficiadas pelo 

aumento do petróleo até o advento da crise subprime. Nesse aspecto, um dos maiores 

responsáveis por esse deslocamento do setor extrativo é o Níger, que tem recebido 

investimentos no setor de mineração e, principalmente, de extração de petróleo. 

A Costa do Marfim, nosso objeto de estudo em especial dentre os países da alçada do 

BCEAO, foi um dos países que apresentaram maiores quedas do estoque de IDE quando 

comparados os períodos 2000-2005 e 2006-2011. Se para o primeiro período o país era 

responsável por mais de 42% do total de estoque de IDE dos países membros do BCEAO, ao 

final de 2011 o percentual verificado ficou em 20% do total, queda de mais de 22 pontos 

percentuais. 

O relatório da BCEAO deixa claro que, apesar da queda da Costa do Marfim no total 

de estoque de IDE dos seus países membros, os investimentos realizados, em grande parte 

pela União Europeia, estão direcionados aos setores de extração de ouro e petróleo. 

O relatório destaca ainda a importância do IDE para os setores aos quais estão sendo 

direcionados. Em uma análise em conjunto dos oito países membros, é possível avaliar os 

ganhos que o setor de mineração teve entre os anos de 2006 e 2011, anos que apresentaram os 

percentuais mais elevados de exportação; porém, é possível inferir também que os ganhos se 

deram em grande medida pela escalada dos preços de algumas commodities, como, por 

exemplo, o petróleo e o ouro, e fica evidente que a participação dos itens minerais subiu por 

conta da perda de participação do setor da agricultura, em grande parte devida ao 

fortalecimento dessas exportações por outros países emergentes, como o Brasil. 
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Ainda assim, cabe o destaque para as exportações de ouro da Costa do Marfim, que 

entre os anos de 2000 e 2008 variaram entre 0,1% e 0,6% do PIB, mas em 2011 e 2012 

apresentaram 2,4% e 3,2% do PIB, significando uma mudança de patamar nos percentuais a 

partir do ano de 2011, conforme visto no direcionamento setorial do IDE para a Costa do 

Marfim. O setor petrolífero também apresentou performance melhor nos primeiros anos da 

década de 2010 em comparação com os primeiros anos do século. 

Os investimentos na Costa do Marfim retomaram sua trajetória de crescimento em 

2004, quando a guerra civil, iniciada em 2002, foi arrefecendo; porém, oficialmente, somente 

em 2007, com o acordo de Ouagadougou, que previa a reunificação do país e eleições gerais, 

foi proporcionada uma maior estabilidade e consequentemente uma confiabilidade suficiente 

para a chegada dos IDEs, que se concentrou principalmente na área de minério de ferro e 

petróleo. Apesar do último relatório do BCEAO colocar as telecomunicações, o transporte e a 

agricultura como setores também bastante beneficiados pelos fluxos de IDE. 

Cabe, aqui, uma nota acerca do setor de telecomunicações: no que diz respeito aos 

celulares, no ano 2000 o país contava com uma taxa de 2,9 celulares habilitados para cada 100 

habitantes, e em 2011 foi atingida a taxa de 86 linhas para cada 100 habitantes, transformação 

recorrente na maioria dos países africanos estudados neste trabalho. 

Por fim, mais de 46% dos investimentos estrangeiros realizados no país no período 

avaliado pelo relatório (de 2000 a 2011) são provenientes da França, outros 10,8% são 

provenientes da União Europeia e 5,8% são oriundos da América do Norte. 
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2.2.10 REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO 

 

A República Democrática do Congo, antigo Zaire, é o segundo maior país africano em 

termos de extensão territorial, com 2,345 milhões de Km
2
, o que equivale a aproximadamente 

28% do território brasileiro. Seu território é banhado por diversos rios e, por isso, a República 

Democrática do Congo apresenta um dos maiores potenciais do continente para geração de 

energia hidrelétrica. Não por acaso, em 2012, do total de energia elétrica produzida no país 

aproximadamente 99,9% foi proveniente de usinas hidrelétricas.138 

Com 67,5 milhões de habitantes em 2013, segundo estimativas do Banco Mundial, a 

República Democrática do Congo é também o quarto mais populoso país da África e o 

terceiro mais populoso da África Subsaariana, o que contribui para que possua um dos 

menores PIBs per capita da África. Em valores reais, a República Democrática do Congo 

alcançou em 2013 a quantia de US$ 288 per capita, após um aumento médio anual de 

aproximadamente 2% desde o ano 2000, tendo apresentado regressão em duas ocasiões no 

período acima. Em valores de 2013, a República Democrática do Congo só está à frente de 5 

países em todo o mundo.140 

Contudo, apesar da adversa situação do PIB per capita, o Banco Central do país 

aponta um crescimento real do PIB nos últimos anos: segundo o último relatório anual 

disponível (datado de 2012), o crescimento médio real anual entre os anos de 2002 e 2012 foi 

de aproximadamente 6%. 

Em valores constantes141, segundo o Banco Mundial, o PIB atingiu 19,46 bilhões de 

dólares em 2013, após um crescimento médio anual de 4,5%. Cabe lembrar que no ano de 

2001 ocorreu uma reversão da tendência de queda que o PIB congolês apresentava desde 

quando atingiu o maior seu nível desde 1960, US$ 19,14 bilhões de dólares, em 1989. 

                                                           
138

Banque Centrale Du Congo. Disponível em: 

http://www.bcc.cd/downloads/pub/rapann/Rapport_annuel_2012_bcc_RDC.pdf 
140

World Bank. Vide: http://data.worldbank.org/. A República Democrática do Congo apresentou no ano 

de 2013 um PIB per capita que só foi maior que os de 5 países em todo o mundo: Burundi, Eritréia, 

Maláui, Madagascar e República Centro Africana. 
141

World Bank. Dólares de 2005.http://data.worldbank.org/ 

http://data.worldbank.org/
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O crescimento verificado nos últimos anos foi alavancado principalmente pelo setor de 

construção, cujo crescimento real superou os 22% entre os anos de 2003 e 2005, desacelerou 

em 2007 e 2008, e desde 2009 vem apresentando crescimentos reais, tanto que em 2012 o 

crescimento real do setor de construção foi de 13%. As atividades de metalurgia e de extração 

mineral também apresentaram bons resultados nos últimos anos, com crescimento real médio 

de 11,5% ao ano.142 

Com base nos preços do ano 2000, a agricultura deixou de participar com 6,5% no 

total do PIB, em 2002, e passou para 14,5%, em 2012. Deve ser dada ênfase ao ano de 2009, 

no qual a participação passou de 40%, em decorrência das quedas dos serviços da 

administração pública e dos serviços bancários. O setor da indústria, que apresentava 

participação de 54,3% em 2002, em 2012 teve participação de 49,1%. Já o setor de serviços 

fechou 2012 com participação de 33,2%, percentual inferior ao verificado no ano de 2002, no 

qual constava 42,1%. No entanto, após as quedas verificadas nos anos de 2009 e 2010, nos 

quais a participação no PIB caiu para 30,6% e 19,9%, respectivamente, o setor apresentou 

crescimentos seguidos em 2011 e 2012, com percentuais de 26,6% e 33,2%, 

respectivamente.143 

A República Democrática do Congo é grande produtora de cobre, zinco, cobalto, 

diamante, cassiterita, wolframita e petróleo bruto. A produção de cobre aumentou 

substancialmente entre os anos de 2002 e 2012, saltando de 16.359 toneladas para 619.301 
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 Relatório anual do Banque Centrale Du Congo. Disponível em: 

http://www.bcc.cd/downloads/pub/rapann/Rapport_annuel_2012_bcc_RDC.pdf 
143

 Relatório anual do Banque Centrale Du Congo. Disponível em: 

http://www.bcc.cd/downloads/pub/rapann/Rapport_annuel_2012_bcc_RDC.pdf 
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toneladas nos referidos anos. A produção de zinco cresceu em tonelagem mais de 250% no 

mesmo período. As produções de cobalto e cassiterita cresceram mais de 10 vezes no mesmo 

período. A produção de diamante, por sua vez, diminuiram relação à de 2002, apesar de certa 

recuperação verificada nos anos de 2011 e 2012. A produção de petróleo bruto manteve-se 

estável, variando entre 8,5 e 10,1 milhões de barris.144 

O aumento das extrações minerais propiciou uma melhora nas exportações e, com 

isso, uma evolução na situação da balança comercial,que pôde sair de um déficit persistente 

do início da primeira década deste século para sucessivos superávits, desde 2007 (exceto pelo 

ano de 2009, quando registrou um déficit de US$ 578 milhões).145 

No ano 2000, as exportações da República Democrática do Congo eram lideradas pelo 

petróleo em bruto, cuja participação chegou a 39,77% do total exportado. O cobalto e o 

minério de cobalto, por sua vez, participaram com mais de 32%, enquanto que em 2012 o 

principal produto exportado foi o cobre. O cobre refinado participou com mais de 40% do 

total exportado, o cobre bruto, com aproximadamente 16,4% do total, o cobalto, com mais de 

13%, minério de cobalto, com 7,87% e o petróleo em bruto, com apenas 14,48% do total. 

O aumento da produção viabilizou o aumento das exportações durante a década 

estudada, mas foi, porém, o aumento de preços que trouxe maior importância ao saldo da 

balança comercial, conforme é possível verificar no gráfico 43, abaixo. Resta apenas saber se 

o rico país situado no coração da África estará pronto para suportar uma queda de preços dos 

dois ou três bens aos quais compõem todo o seu comércio exterior. Resta saber também qual 

seria o impacto nas compras de minerais e minérios oriundos da República Democrática do 

Congo de uma possível desaceleração mais forte no crescimento chinês. 
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Ibid. 
145

Ibid. 
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Quanto ao destino das exportações do país, no ano 2000 o principal eram os Estados 

Unidos, recipiente de 44,7% do total exportado, e em segundo lugar estava a Finlândia, com 

19,6% do total; logo após, a Itália, com 6,5%, a Holanda, com 5,9% e a França, com 4,2%. 

Juntos, esses países tinham somavam aproximadamente 81% do total exportado pela 

economia congolesa. 

Contudo, a relação de destinos das exportações mudou muito ao longo dos últimos 

anos. Como vimos, os Estados Unidos eram o maior destino das exportações congolesas no 

ano 2000, mas em 2012 o total de participação da América do Norte inteira não chega a 0,2%, 

e a China, que no ano 2000 participava com menos de 0,5% do total, no ano 2012 foi o 

destino de 77,3% do total das exportações congolesas. Esse valor é o maior da série entre 

2000 e 2012, mas a China já era o principal destino das exportações congolesas desde 2005, 

quando superou a Finlândia, líder no ano de 2004. 

Quanto à pauta de importações, essa se mostrou bastante diversificada durante o 

período estudado, variando em algumas categorias pontuais. Se, por um lado,o ano 2000, foi o 

ano no qual o país exportou mais petróleo do que as demais categorias, por outro o período 

em que mais importou petróleo refinado foi justamente o dos primeiros anos da década de 

2000. Em 2012 a pauta de importações ainda se mostrava bastante diversificada, com 

destaque para máquinas, caminhões, telefones, carros, produtos químicos e outros produtos 

manufaturados e semimanufaturados. 

O balanço de pagamentos, por sua vez, apresentou déficit em todos os anos entre 2000 

e 2010; nos anos 2011 e 2012, porém, houve uma reversão desse cenário, com superávits de 
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US$ 75,3 milhões e US$ 606,3 milhões, respectivamente. A melhora no saldo do balanço de 

pagamentos está em parte relacionada com a conta financeira, na qual se encontra o 

investimento direto estrangeiro. O ano de 2012 se efetivou como o segundo melhor ano em 

termos de IDEs, com US$ 2,89 bilhões investidos, valor superior em mais de 100% à média 

verificada entre os anos 2003 e 2012. 

 

2.2.10.1 Investimento Direto Externo – República Democrática do Congo 

 

 

Como visto, a República Democrática do Congo, é grande produtora de diamantes, 

cobre, cobalto, zinco e outros minérios e metais. Discorreu-se também sobre a exploração de 

“novos” materiais, tal como o cobre, que alcançou o primeiro lugar entre os produtos da pauta 

exportadora congolesa. A exploração desses novos recursos foi muito positiva para a 

economia, uma vez que trouxe maior valor agregado aos produtos exportados, mas não 

contribuiu, porém, para a redução da dependência da economia congolesa. 

Com relação ao IDE, a média das entradas, que entre os anos 2000 e 2006 era de cerca 

de US$ 231 milhões, saltou para mais de US$ 2 bilhões entre os anos 2007 e 2013. Grande 

parte da mudança substancial que ocorreu a partir do ano de 2007 – cujo aumento de IDE em 

relação a 2006 alcançou os 606% em valores correntes, tendo ficado a partir deste ano 

somente uma vez abaixo de US$ 1 bilhão, em 2009, em decorrência da crise subprime – está 

associada à mudança no cenário político do país, que em 2006 teve sua primeira eleição geral 

em 40 anos, quando foi estabelecida a sua nova constituição. 

Esse crescimento trouxe relativa segurança aos investidores internacionais apesar de 

haver ainda, no Congo, uma frente de rebeldes que prefere resguardar os recursos naturais do 

país da especulação estrangeira. Há, portanto, apesar dos avanços institucionais do Congo nos 

últimos anos, uma defasagem entre a teoria e a prática. 
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É interessante notar que, apesar da abundância em recursos naturais, tais como 

diamante, petróleo e imenso potencial hidrelétrico, os principais investimentos diretos 

estrangeiros nos últimos anos têm se concentrado no setor de serviços. Em 2010 haviam 

US$3,6 bilhões em projetos de IDE aprovados com potencial de execução; desses, US$ 512 

milhões eram relativos ao setor de serviços, pouco mais de 14% do total. O investimento 

direto estrangeiro nessa área viu sua participação aumentar para 61% do total de 

investimentos em 2011, crescendo para 77% em 2012 e 73,6% em 2013, com US$ 1,23 

bilhão, US$1,64 bilhão e US$ 1,9 bilhão, respectivamente, aproximando-se assim dos 

patamares anteriores à crise financeira global. Ainda segundo o Departamento de Estado 

norte-americano 146 , o investimento estrangeiro na indústria, categoria que concentra a 

mineração, a construção, entre outros, apresentou queda em 2011 e 2012, com leve 

recuperação em 2013. 
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 Disponível em: http://www.state.gov/e/eb/rls/othr/ics/2013/204623.htm 
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CAPÍTULO 3 – ANÁLISE CONTEMPORÂNEA DA ÁFRICA SUBSAARIANA 

 

 

 O objetivo deste capítulo é avaliar de que maneira a África vem se comportando diante 

das mudanças colocadas no capítulo anterior, e determinar o que se manteve completa ou 

incompletamente inalterado, e o que mudou neste interregno, quais os fatores de maior 

relevância que podem ser apontados no contexto econômico ao qual está submetida a África 

Subsaariana, bem como de que maneira os demais países ainda geram entraves e soluções 

para o crescimento e desenvolvimento dos países africanos. 

 

3.1 PAÍSES PRODUTORES DE PETRÓLEO 

 

Se analisados de forma separada o estoque de investimento externo direto construído 

nos três maiores exportadores de petróleo inclusos neste trabalho, Nigéria, Angola e Sudão, 

veremos que, apesar dos avanços dos IDEs ocorridos no setor de manufatura e 

telecomunicações, por exemplo, os mesmos ainda não são páreo para a importância do 

segmento de extração de petróleo na estrutura econômica desses países. 

Os já destacados exportadores de petróleo tiveram, juntos, uma média de aumento no 

estoque de IDE da ordem de 10% ao ano, se considerarmos o período de 2000 a 2013. Quanto 

ao período pré-crise, de 2000 a 2009, a média de crescimento anual era de 11%. 

O volume total de estoque de IDE saltou de US$ 33,16 bilhões, no ano 2000, para US$ 

113,47 bilhões, no ano de 2013.147 

Os demais países presentes neste trabalho148 tiveram juntos crescimento médio anual 

de 15,5% no IDE entre os anos 2000 e 2013, e não apresentaram diferença significativa entre 

os percentuais dos períodos pós e pré-crise do subprime. 

O valor total de estoque de IDE nessa segunda categoria de países saltou de US$9,3 

bilhões, no ano 2000, para US$ 55,9, no ano de 2013. Trata-se de uma mudança absoluta 

                                                           
147

UNCTAD. Valores correntes. 
148

 Para essa análise foi excluída a África do Sul, que em 2013 continha mais de 42% do total de estoque de 

IDE dos países analisados neste trabalho e, portanto, poderia influenciar os números de maneira a 

desconfigurar o perfil dos demais países. 
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significativa para os padrões da África Subsaariana, mas que ainda encontra-se 50% abaixo 

do total de estoque de IDE verificado nos grandes exportadores de petróleo.149 

 

A partir da análise do gráfico acima vê-se o crescimento quase ininterrupto do estoque 

de IDE na Nigéria e no Sudão, crescimento que passou sem maiores percalços pela crise do 

subprime, enquanto que Angola, outro grande produtor de petróleo, encontra-se com estoque 

decrescente de IDE desde 2009. Foram vistos os principais motivos que levaram Angola a 

esses índices, como, por exemplo, a maturação de projetos de IDE, ou ainda o retorno 

envolvido nas operações junto ao país angolano, que tem proporcionado grandes repatriações 

de lucros, e não a elevação do IDE. 

Quanto à África do Sul, a instabilidade da economia nacional tem refletido também 

nos estoques de IDE. Vimos que a economia sul-africana enfrentou recessões em 2012 e 

2013, e esse cenário estende-se a outras áreas, tal como os investimentos diretos estrangeiros 

no país. 

Do ponto de vista dos fluxos de investimentos diretos externos, há também um quadro 

interessante. Do início dos anos 1990 até o ano de 2013 houve uma inversão do percentual de 

participação do IDE total dos países produtores de petróleo e dos não produtores150. O gráfico 

46, abaixo, demonstra que, se analisados somente os fluxos, os países não produtores tiveram 

participação superior e com tendência de crescimento, enquanto que o grupo dos grandes 
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 UNCTAD. 
150

 Adotaremos como países produtores os três maiores exportadores, Nigéria, Angola e Sudão, e os sete 

países restantes serão considerados não produtores devido à dimensão das produções em cada um deles. 
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produtores de petróleo assumiu uma tendência de queda, que se acentuou a partir do advento 

da crise do subprime. 

O simples movimento do fluxo de IDE pode não responder a algumas perguntas. AA 

retirada de lucros do país recebedor do investimento tem impacto significativo sobre o fluxo 

nos países produtores de petróleo, tal como vimos no exemplo angolano; porém, mostra que 

há um processo de mudança incipiente. Para que a análise não fosse distorcida pelo outlier 

dessa pesquisa, a África do Sul, ela foi desconsiderada no grupo de países não produtores de 

petróleo. 

 

 

3.2 EXPORTAÇÕES 

 

No segundo capítulo da pesquisa foi observado que não houve mudanças significativas 

no tipo das exportações africanas, e que a dependência das exportações de commodities 

aumentou nos últimos anos, levando consigo os déficits na balança comercial na década de 

2000. Em termos de participação no comércio mundial, a África já foi mais representativa e, 

inclusive, o percentual de participação das commodities no total exportado pela África já foi 

menor, conforme passagem no MDG Report de 2014: 

Entre os principais fatores que limitam o comércio da África do lado da oferta são a 

sua produção estreita e base de exportação, que é dominada por produtos primários e 

custos comerciais muito elevados. Em 2012, 60 por cento das exportações africanas 

eram derivadas de petróleo e de mineração, um número que tem aumentado desde 

2000 (53%), devido ao boom dos preços das commodities (da UNECA e da OCDE , 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do UNCTAD.

Gráfico 46 - Fluxo de IDE para os países produtores e não 
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Não Produtores Produtores



122 
 

 

2013). No mesmo ano, as exportações de mercadorias do continente atingiram 626 

bilhões de dólares, decorrentes da recuperação mais ampla no comércio mundial e 

do reforço nos preços das commodities. Mas este número foi responsável por 

apenas 3,4 por cento das exportações mundiais de mercadorias, contra 4,9 por 

cento em 1970-1979, embora um pouco melhor do que os 2,8 por cento em 2000-

2010 (UNECA e AUC, 2014). A participação da África nas importações mundiais 

tem experimentado um aumento modesto, de 2 por cento, em 2000, para 3,3 por 

cento, em 2012. Para a África perceber o pleno potencial de acordos de comércio, 

não há necessidade de prosseguir a diversificação econômica para melhorar a 

capacidade produtiva e a competitividade. AfT emergiu como um importante canal 

para a mobilização de recursos adicionais, no sentido de reforçar a capacidade 

produtiva em setores essenciais como a infraestrutura comercial. 

(MDG Report, 2014, pp. 86-7) 

  A África do Sul é um país que, apesar de apresentar forte dependência da 

exportação de bens primários, também apresenta uma relativa vantagem sobre os demais 

países apresentados neste trabalho, no que diz respeito à diversificação da sua pauta 

exportadora. Contudo, mesmo tomando a África do Sul como exemplo, temos no período 

analisado uma piora na relação do tipo de bens exportados. Partindo do exposto no primeiro 

capítulo, que relaciona uma piora no quadro de dependência do país na medida em que as 

exportações estão mais associadas aos itens básicos, é possível depreender uma piora nessa 

condição, já que, segundo o último relatório do Banco Central sul-africano, houve uma 

concentração das exportações em categorias que compreendem produtos básicos, conforme 

aponta o gráfico baixo: 

Gráfico 47 – Composição das exportações de mercadorias da África do Sul 2003 e 2012 

(% do total) 

 

Fonte: Banco Central sul-africano. Relatório anual de 2013. 
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 Apesar da Lei de Crescimento e Oportunidade para a África (AGOA)151, que institui 

para 39 países a exportação com destino aos Estados Unidos livre de impostos, ter entrado em 

vigor no ano 2000, a diminuição das exportações aos Estados Unidos pode anular os 

incentivos fiscais visados por essa lei. Angola, Nigéria e República Democrática do Congo, 

por exemplo, viram suas exportações aos Estados Unidos diminuírem consideravelmente. A 

crise financeira global e a exploração mais maciça de novos combustíveis, entre outros 

fatores, têm colaborado para a diminuição das exportações para esse destino. 

 Essa pode ser uma das condições mais contraproducentes do ponto de vista do 

comércio exterior e da dependência africana para com o resto do mundo. Em plena 

funcionalidade ou não, planos como o AGOA criam condições de comércio mundial que, 

muitas vezes, tornam o comércio com os países desenvolvidos muito mais fácil e barato do 

que com os países adjacentes na própria África. 

 O comércio entre os países africanos, considerando exportações e importações, 

aumentou de US$ 67,7 bilhões, em 2011, para US$ 73,7 bilhões, em 2012. Apesar do 

aumento, no mesmo ano de 2012 a participação do comércio intra-africano no total era de 

11,5%. E, entre os anos de 1996 e 2011, o comércio da África com o resto do mundo cresceu 

a uma taxa de 12% ao ano, portanto, mais rápido e sobre uma base maior que a média de 

8,2% de crescimento do comércio entre países africanos. Esse baixo crescimento é explicado 

pelas dificuldades em exportar e também pelo aumento dos preços das commodities, 

verificado durante os anos 2000. O comércio entre os países africanos é pautado por bens 

mais diversificados, diferentemente do verificado com os países do centro, e por isso o 

aumento do preço das commodities não pode ser levado em consideração em ambas análises, 

dos comércios intra e extra-africanos.152 

 As mercadorias como petróleo, metais e minerais foram responsáveis por mais de 66% 

do aumento das exportações da África para o resto do mundo entre 2002 e 2012. Além disso, 

em 2012, do total exportado pela África Subsaariana mais da metade foi composta por 

petróleo. A forte dependência que possui de poucos itens mostrou sinais de problemas em 

2013, quando, no primeiro semestre, foi registrado recuo de mais de 4% no total exportado, 

por conta do arrefecimento dos preços das commodities. Até o momento da elaboração desta 

pesquisa não estavam disponíveis dados sobre as exportações em 2014, e sua relação com a 

forte desvalorização do preço do barril do petróleo – em 18 de dezembro de 2014 esse preço 
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 African Growth and Opportunity ACT,AGOA. 
152

Economic Commission for Africa. Annual Report, 2014. 
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alcançou valor inferior a US$ 60 – que certamente trará grandes problemas ao comércio 

exterior africano. 

 No século XXI muito foi feito pelos países do continente africano em favor do 

estreitamento do comércio intrarregional, porém, os países se especializaram em produzir 

bens que são demandados pelos países centrais, como ouro, cobre, estanho e petróleo – bens 

que estão diretamente relacionados com a produção de eletrônicos, cuja indústria na África é 

incipiente e diminuta. Ou seja, mesmo que haja ainda mais esforços como, por exemplo, a 

diminuição de tarifas aduaneiras, da  burocracia, da corrupção e de roubos, o maior dos 

esforços que pode ser empreendido é a diversificação da indústria africana. 

 Por meio das análises dos perfis dos países foi possível identificar que, dos que 

apresentam volume representativo de comércio com os próprios países africanos, todos têm 

em sua pauta exportadora a participação razoável de produtos agrícolas. Gana, Quênia e Costa 

do Marfim são importantes exportadores de alimentos para o próprio continente africano, e os 

três países têm negócios relevantes com seus parceiros africanos; logo, corroboram com a tese 

de que o comércio intra-africano é pequeno não só por conta das dificuldades burocráticas e 

tarifárias, mas por conta da própria pauta exportadora, que carece de demanda dentro da 

África. 

 No gráfico abaixo estão presentes os países exportadores e o indicador do percentual 

do total exportado para a África com relação às exportações de 2012. E, conforme descrito 

acima, à medida que a pauta se diversifica ou é composta por bens agrícolas, aumenta a 

participação das exportações intra-africanas. 
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Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Observatory Complexity Economic.

Gráfico 48 - Exportações para a África (% do total US$) 2012
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 A situação é mais latente quando olharmos o valor absoluto exportado. Apesar de 

graficamente os números do gráfico acima poderem apontar para uma relativamente alta 

participação africana no total do comércio exterior das dez economias selecionadas, os valores 

absolutos, representados no gráfico 49, abaixo, evidenciam o problema que resulta de não 

travar muito comércio com os próprios países africanos, mostrando a dessemelhança, em 

valores absolutos entre as vendas para a África e para o resto do mundo. 

 

 Em 2012, portanto, do total exportado pelos países selecionados, pouco mais de 14% 

foi destinado à própria África, enquanto que no ano 2000 essa participação era de 11%. 

Houve, portanto, um crescimento pífio diante do aumento da renda agregada ao qual foram 

submetidos os países da África Subsaariana.153 

 Analisando a corrente de comércio entre os países selecionados e a África, por sua 

vez, seu valor, que no ano 2000 foi pouco superior a US$ 13 bilhões, em 2012 alcançou 

aproximadamente US$ 87 bilhões. Esse aumento se deu principalmente por conta da mudança 

de valores verificada nos maiores exportadores da África, Nigéria e África do Sul, que 

sozinhos representaram mais de 64% do aumento da corrente de comércio verificado entre os 

anos 2000 e 2012. Essencialmente, o aumento dos valores do primeiro dos países se deu por 

conta do aumento do valor importado, e o do segundo dos países, devido à majoração do valor 

exportado para dentro do continente africano. 

 

                                                           
153

 Segundo o site Observatory Complexity Economic, no ano 2000 o total exportado pelos países 

selecionados foi de aproximadamente US$ 79,4 bilhões, dos quais aproximadamente US$ 8,5 bilhões 

tiveram como destino a África Subsaariana.  

288,8

48,3

Fonte: Elaboração do autor a partir de dados do Observatory Complexity Economic.

Gráfico 49 - Destino das exportações dos países selecionados - 2012 

- US$ bilhões

Resto do mundo África
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3.3  DEGRADAÇÃO ECONÔMICA E POLÍTICA, A INFLUÊNCIA DO CENTRO. 

 

 Abordamos neste trabalho a dependência que alguns países apresentam com relação à 

importação de alimentos como, por exemplo, a Costa do Marfim. Mais adiante neste mesmo 

capítulo mostraremos o quão temerário é manter-se dependente de importações de produtos 

de primeira necessidade – neste caso, alimentos. 

 Vimos que em Angola, rico país no que diz respeito ao potencial agrícola, estima-se 

que mais de 88% do território nacional esteja apto ao plantio, mas apenas uma pequena 

parcela é dedicada a este fim, seja com vistas a exportações ou ao consumo nacional. Vimos 

também os variados motivos que levam à negligencia de tão vasta área cultivável, como, por 

exemplo, o número excessivo de minas explosivas ativas no país. 

 No entanto, neste terceiro capítulo cabe tratar não somente da negligência de áreas 

cultiváveis como também dos problemas devidos à seca, que tornamos países dependentes do 

abastecimento de alimentos básicos via importação. 

 Instituições multilaterais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, 

ofereceram ajuda a alguns países que apresentavam dificuldades financeiras na década de 

1980. Com isso, parte das contrapartidas consistiriam em justamente fortalecer o campo com 

uma produção cujo destino era a exportação. Com o aumento do preço dos grãos, os países 

africanos deveriam focar em sua produção e, com isso, atender à demanda mundial de 

alimentos, deixando para trás os cultivos destinados a atender a população local. 

 Numa passagem do livro A Globalização da Pobreza, do autor Michel Choussudovsky 

é tratada a condição pela qual passou a Somália em meados da década de 1980. A Somália 

não está presente entre os países selecionados, no entanto, como o próprio autor destaca, 

existem muitas “somálias” no mundo e, certamente, boa parte delas encontra-se em solo 

africano, sendo portanto apropriado utilizá-la a título de exemplo do ocorrido com os países 

aqui analisados. 

 Muitas ações tomadas pelos órgãos multilaterais acabaram por destruir a estrutura da 

pequena plantação ou da criação familiar do gado, substituindo-a por carne subsidiada vinda 

da Europa e grãos vindos do excedente produtivo dos Estados Unidos, por exemplo. Essas 

ações fizeram minguar as iniciativas nacionais  africanas, que até então conseguiam atender a 

demanda local de alimentos. 
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O Zimbábue, (outrora considerado o celeiro da África meridional) foi severamente 

afetado pela fome e pela seca que assolaram essa região em 1992. Sofreu uma queda 

de 90% em sua safra de milho, cujas plantações estavam em grande parte localizadas 

em terras menos produtivas. Todavia, ironicamente, no auge da seca, o tabaco de 

exportação (apoiado por modernas irrigação, crédito, pesquisa, etc.) registrou uma 

colheita excepcional. Enquanto “a fome forçava a população a comer cupim” a 

maior parte das receitas da exportação da tabaco do Zimbábue era usada para o 

serviço da dívida externa. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p. 95) 

Ou seja, a seca participa, de fato, como um componente de atraso ao desenvolvimento 

dos países da costa leste da África Subsaariana; no entanto, um esforço multilateral de 

interesse no sistema financeiro global pode viabilizar plantações em áreas que enfrentam em 

copiosos anos condições adversas do clima. 

 Chossudovsky aponta ainda para a degradação da agricultura nacional de Ruanda, que, 

novamente, não faz parte do apanhado de países selecionados neste trabalho, porém é 

exemplar do que acontece em diversos outros países africanos. 

 Grande dependente da cultura de café, Ruanda viu sua economia deteriorar-se a ponto 

de engendrar uma guerra civil que chocou o mundo. À época, os grandes meios de 

comunicação falaram em uma guerra civil sem precedentes, sem apontar, no entanto, suas 

causas efetivas. As reformas aplicadas à época do Acordo de Breton Woods, bem como 

algumas reuniões entre os países do centro, fizeram com que o café, principal produto 

ruandês, tivesse seu valor diminuído em mais de 50% em questão de meses, o que acabou por 

antecipar a eclosão do choque social que já se mostrava inevitável. (CHOSSUDOVSKY, 

1999, p. 98) 

No encerramento de uma reunião histórica de produtores realizada na Flórida, os 

preços do café caíram mais de 50% em questão de meses. Para Ruanda e vários 

outros países africanos isso foi a ruína total. O preço de varejo era mais de vinte 

vezes maior que o pago para os agricultores africanos. De modo que uma enorme 

riqueza estava sendo apropriada nos países ricos.
154

 (CHOSSUDOVSKY, 1999 p. 

98)  

 Conforme descrito no primeiro capítulo do presente estudo, o conflito étnico ocorrido 

em Ruanda foi incitado pelos países do centro tanto por meio da degradação das condições 

econômicas e políticas, quanto por meio da parte “operacional”, no dia a dia do país. Para os 
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 O que corrobora o estudo de Ladislau Dowbor que trata dos atravessadores, da criação inflacionária e da 

má distribuição da renda, mencionado ao final deste capítulo. 
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países do centro, o conflito que se mostrava iminente era de grande valia, uma vez que o país 

dividido por uma guerra étnica, delegaria, compulsoriamente, o controle político aos países 

centrais. (CHOSSUDOVSKY, 1999, p.99) 

O objetivo era incitar rivalidades interétnicas como meio de adquirir o controle 

político, bem como de impedir o desenvolvimento da solidariedade entre os dois 

grupos étnicos, que inevitavelmente se teriam voltado contra o regime colonial. [...] 

A economia da comunidade foi destruída e os camponeses foram forçados a mudar 

da agricultura de grãos para consumo humano para as culturas de exportação. As 

terras comunitárias foram transformadas em lotes individuais destinados 

exclusivamente às culturas comerciais (as chamadas “culturas obrigatórias”) 

(CHOSSUDOVSKY, 1999,  p.99) 

 

 E mesmo durante os anos de estudo deste trabalho, que perfazem a década de 2000, 

ainda havia fortes indícios de países que, pesar de contar com vastas áreas de cultivo 

disponíveis, são bastante dependentes de importação de alimentos, seja devido ao diminuto 

investimento em áreas agrícolas, seja devido à inoperância do Estado em face da condição de 

dependência que exige dos países uma subserviência e, com isso, o direcionamento da 

utilização dos campos e processos para produtos e extrativos de exportação. 

 

3.4 PRODUTO INTERNO BRUTO 

 

 No primeiro capítulo desta pesquisa foi feita uma breve explanação sobre o PIB, 

explicitando de que maneira esse indicador poderia dar pistas de um possível 

desenvolvimento, e de que maneira ele não indica muita coisa além do crescimento do 

produto interno, que, por sua vez, pode ter sido viabilizado por setores com baixa criação de 

emprego, sendo acompanhado, portanto, por uma baixa elasticidade do emprego com relação 

ao crescimento do produto e de outros condicionantes que corroboram para a construção do 

desenvolvimento. 

 A África apresentou elevados índices de crescimento a partir da década de 2000, no 

entanto, ele se deu a partir de bases pequenas. Os países selecionados neste trabalho compõem 

mais de 80% do PIB total da África Subsaariana no ano de 2013; contudo, o valor dos dez 

PIBs somados chega somente à monta de US$ 1,3 trilhão em dólares de 2013. Para efeito de 
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comparação, o PIB do Brasil, também medido pelo Banco Mundial, no mesmo ano de 2013 

alcançou US$ 2,25 trilhões, montante superior em mais de 71%. 

 Angola, o país com o maior crescimento real do PIB entre os anos de 2000 e 2013, 

com média anual de crescimento de mais de 9%, tem um PIB de menos de US$ 58 bilhões em 

dólares de 2005. Com os mesmos dólares de 2005, a África Subsaariana fechou 2013 com 

participação de 1,7% do PIB mundial; no ano 2000, a participação era de aproximadamente 

1,3%. Novamente, apenas para efeito de comparação, no ano 2000 a América Latina e Caribe 

representavam 6,2% do PIB mundial, enquanto que em 2013 o percentual alcançou 6,7%. A 

China apresentou participações de 3,5% e 8,7% em 2000 e 2013, respectivamente. Por sua 

vez, o incremento absoluto no produto da África Subsaariana entre os anos de 2000 e 2013 foi 

de aproximadamente US$ 440 bilhões, enquanto que o da América Latina foi de mais de US$ 

1,2 trilhão.
156

 

 Por meio desse pequeno exercício é possível perceber a dimensão do diminuto PIB da 

África Subsaariana. Os percentuais de crescimento dessa região são bastante fortes, no 

entanto, todos eles referentes às pequenas bases que ali se encontram. 

 Além dessa constatação acerca das pequenas bases para comparações percentuais, a 

África vem apresentando números diferentes desde que a crise financeira global nela se 

abateu, em 2008. Existe um movimento bastante claro de arrefecimento do crescimento, 

apresentado no primeiro gráfico deste trabalho
157

; a própria Angola, que citamos neste 

subcapítulo justamente por ser o país com maior média de crescimento durante este século, 

apresentou taxas de crescimento bastante distintas antes e após a crise. Entre 2000 e 2007, sua 

média de crescimento anual chegou a 12%, enquanto que entre 2008 e 2013 a medial anual de 

crescimento foi de 5%. Da mesma maneira, o Quênia manteve uma média regular de 

crescimento de 4% nos dois períodos; a Nigéria deixou um crescimento de 10% para alcançar 

apenas 6% no segundo período; o Sudão caiu de um crescimento real médio de 7% para um 

decréscimo de 2%; a Tanzânia apresentou média regular de 7% nos dois períodos; a África do 

Sul caiu de 4% no primeiro período para 2% no segundo. Por sua vez, Congo, Costa do 

Marfim, Etiópia e Gana apresentaram elevação na média de crescimento. 

Mas, ainda assim, por se tratarem de economias menores, não causam alteração 

significativa no balanço total dos dez países aqui abordados, fazendo com que o resultado do 
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 Todos os valores calculados com base nos dólares constantes de 2005. 
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Página 41. 
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crescimento do grupo tenha variado de 6% no primeiro período para 4% no segundo. O 

gráfico abaixo mostra o crescimento médio anual da África Subsaariana comparado aos da 

América Latina e Caribe, China e Mundo, e demonstra que, apesar da recuperação após a 

crise do subprime e da manutenção de certa estabilidade, a África Subsaariana mantém-se em 

um patamar inferior ao verificado nos primeiros anos deste século. 

 

 Esse abrandamento do crescimento demonstra na prática a teoria da dependência  

citada no primeiro capítulo. É evidente que a crise, de proporções globais, teve impacto direto 

nos países abrangidos pelo gráfico, sejam eles desenvolvidos ou não; ademais, existe uma 

conexão muito forte tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista financeiro 

entre eles. Primeiramente porque a crise derrubou o preço das commodities, de cujas 

exportações os países da África Subsaariana são extremamente dependentes; em segundo 

lugar, porque esses países africanos têm menos recursos para lidar com tão duradoura crise e, 

com o baixo preço das commodities,os países passam a ter mais vulnerabilidade externa. 

Além disso, uma crise prolongada nesses países poderia contar com pacotes de socorro do 

governo ou até mesmo de órgãos multi e unilaterais; tal medida, no entanto, causaria um 

problema ainda maior no balanço de pagamentos. 

 

3.5 DESENVOLVIMENTO POSSÍVEL 

 

Até o momento nesta pesquisa foram apresentadas condições que colocam 

desenvolvimento dos países subdesenvolvidos em oposição aos interesses dos países centrais. 

Por seu turno, esse não é o único viés para analisar o destino do continente africano nos 
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próximos anos. Analisando sua história, o caminho parece bastante sinuoso e quase que 

imutável; porém, alguns autores como, por exemplo, Inagcy Sachs e Ladislau Dowbor, 

colocam a palavra “desenvolvimento” na pauta das discussões africanas e vão, portanto, ao 

encontro não só dos interesses internacionais, mas primeiramente às condições de seus 

habitantes. 

Já abordamos neste trabalho o problema que pode surgir em decorrência de analisar o 

progresso de um país levando em consideração somente o produto agregado. Sabe-se que há 

muito estão em curso os desenvolvimentos de indicadores que buscam estabelecer uma 

harmonia entre os setores econômico e social, dando melhor medida do desenvolvimento dos 

países como, por exemplo, o IDH, que leva em conta não somente a renda, mas também a 

educação e a saúde. Cabe, no entanto, destacar que não é possível desenvolvimento sem 

crescimento econômico e, apesar de o PIB não corresponder sozinho o grau de 

desenvolvimento de um dado país, somente com ele, ou por melhor dizer, com o excedente de 

uma produção crescente é que se criam condições que permitem a construção de um 

arcabouço para um desenvolvimento vindouro. 

E é exatamente por isso que o PIB pode distorcer a medida do desenvolvimento, pois a 

má alocação do excedente econômico ou o sua evasão, podem diminuir o grau de 

desenvolvimento na medida em que se avança rumo a um PIB cada vez maior. 

Ainda quanto a essa relação, a Sachs aborda da seguinte maneira: 

O desenvolvimento é um conceito multidimensional: os seus objetivos são sempre 

sociais e éticos (solidariedade sincrônica). Ele contém uma condicionalidade 

ambiental explícita (solidariedade diacrônica com as gerações futuras); o 

crescimento econômico, embora necessário, tem um valor apenas instrumental; o 

desenvolvimento não pode ocorrer sem crescimento, no entanto, o crescimento não 

garante por si só o desenvolvimento; o crescimento pode, da mesma forma, 

estimular o mau desenvolvimento, processo no qual o crescimento do PIB é 

acompanhado de desigualdades sociais, desemprego e pobreza crescentes. 

 (SACHS, 2008,  p.71) 

 O florescimento de uma indústria nacional balizada pelo governo é a condição sine 

qua non para que o desenvolvimento possa ser colocado em um horizonte visível. No caso do 

nosso estudo, o continente africano necessita romper as amarras de séculos de exploração. 

Ainda que mesmo os fatores endógenos de atraso do continente africano sejam causados 

justamente pela dialética da dependência, é possível tentar construir uma indústria com maior 
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elasticidade crescimento-emprego, que gerasse uma distribuição de renda melhor do que a que 

é vista atualmente. Foi visto aqui que alguns países contam com uma vasta população, e a 

criação de um parque industrial de manufaturas teria impacto bastante relevante na renda de 

seus cidadãos, por exemplo, permitindo, aos poucos, que fossem criadas condições de 

viabilizar o crescimento “para dentro”. 

Por razões que começam a ser descortinadas, em países subdesenvolvidos boa parte da 

poupança criada é enviada ao exterior, para as matrizes das multinacionais, na forma de 

remessa de lucros, e outra grande parte serve ao consumo da elite, de maneira que atrasa os 

planos nacionais para um desenvolvimento sustentado: o montante destinado aos 

reinvestimentos é insuficiente para criar condições de desenvolvimento. A poupança do 

governo também pode ser ainda mais insuficiente, com sistemas de cobrança de impostos 

ultrapassados, baixa fiscalização e desconhecimento de setores importantes, o que leva a uma 

subtributação que, por sua vez, não permite o amadurecimento de instituições e os 

investimentos do governo, fundamentais ao desenvolvimento. Sobre esse segundo ponto há 

uma passagem importante em Sachs: 

Embora a taxa atual de poupança dos PMDs [países menos desenvolvidos] seja 

muito baixa, a taxa de extração do excedente é bem substancial; no entanto, parte 

desse excedente se direciona para fora dos PMDs, por meio dos termos de troca 

desfavoráveis e dos serviços da dívida; além disso, ele financia o consumo 

conspícuo das elites urbanas e, muitas vezes, sustenta a administração pública 

supérflua e o Estado patrimonial; em outras palavras, o excedente extraído é 

flagrantemente mal alocado.  (SACHS, 2008, p. 76) 

Seria, portanto, o fortalecimento dos governos e de instituições que visem a 

manutenção e o incremento do excedente, além de uma correta aplicação deles, o que criaria 

condições para vislumbrar, num período relativamente curto de tempo, ao menos condições 

que melhorem a situação econômica africana sem que seja necessário acompanhar o curso de 

crescimento e desenvolvimento do centro. É visível a importância da retenção no território 

africano das poupanças nacionais para que se possa propiciar o desenvolvimento de seus 

países, pelo motivo simples de que isso terá um impacto direto na dinâmica de suas 

economias. Em países cujas indústrias nacionais são pouco ou nada desenvolvidas, um plano 

nacional desenvolvimentista precisaria de muitas divisas para iniciar o processo de 

industrialização, e os países da África têm, de fato, gerado divisas por meio da exportação de 

commodities, mas elas ou não têm ficado no país, ou têm sido mal utilizadas. 
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Além disso, se esses países carecem de uma indústria nacional, será necessária a 

compra de bens de capital fornecidos justamente por países já industrializados. Portanto, no 

curto prazo, será preciso ter reservas internacionais, ou, caso não seja uma opção viável, 

tomar crédito internacional.  

Quanto a essas reservas internacionais, como vimos no decorrer deste trabalho, muitas 

vezes elas não são suficientes para garantir mais que algumas semanas de importações. 

Alguns países, no entanto, encontram-se em situações ainda mais problemáticas no que diz 

respeito à dependência das importações. Enquanto alguns pensam em como criar condições 

para que seja estabelecida a indústria nacional, como África do Sul, a Nigéria, Angola, enfim, 

os maiores países dentre os selecionados, outros se encontram dependentes de importação de 

alimentos e, com isso, apresentam problemas no balanço de pagamentos. Qualquer possível 

insolvência pode colocar em risco a subsistência desses países importadores.   

Estando os países subdesenvolvidos presos às condições de deterioração dos termos de 

troca, a volatilidade dos preços das commodities interrompe processos industrializantes e 

podem, em casos mais extremos, colocar em perigo iminente um país inteiro, uma vez que 

boa parte de sua pauta de importações pode simplesmente ficar bloqueada, agravando ainda 

mais o problema da dependência dos países africanos do comércio externo, pois as pautas 

englobam bens de capital, bens industrializados e até mesmo bens básicos e/ou alimentos, 

como aponta Sachs: 

A questão crucial é a participação das importações essenciais nas importações totais. 

Paradoxalmente, quanto mais alta é essa participação (normalmente um sinal de bom 

gerenciamento de divisas escassas) mais sensível se torna o país a mudanças adversas 

nos termos de troca e/ou a variações negativas nas receitas obtidas pelas exportações. 

Quando cai a capacidade de importar, ocorre um corte involuntário nas importações 

essenciais, o que, por sua vez, desacelera ou mesmo paralisa o processo de 

investimento em curso. (SACHS, 2008, p. 77) 

Portanto, uma das principais reformas a serem realizadas é a industrialização dos 

países, em conjunto com o desenvolvimento de uma agricultura moderna158, o que pode evitar 

                                                           
158

 Essa alternativa de modernização da agricultura é uma saída positiva para diminuir a vulnerabilidade de 

importações, colocada acima nas palavras de Sachs. Afinal, a modernização da agricultura, inclusive a fim 

de incrementar ou diversificar a pauta exportadora, não tira os países de condição desfavorável de troca na 

relação com o centro. Em artigo publicado pelo professor Dowbor fica claro o processo de precificação dos 

produtos e mercadorias. Nesse artigo, o autor aponta que o problema se dá por conta dos “intermediários 

dos processos produtivos, que ganham, não ajudando, mas colocando gargalos, ou pedágios, sobre o ciclo 

produtivo” justamente pela força que eles têm, formando sólidos oligopsônios, quando não monopsônios. 
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que os países mais pobres incorram nesse tipo de problema, além de gerar condições de 

aumentar os excedentes econômicos e, juntamente, construir uma indústria local. 

  

                                                                                                                                                                                     
Em um exemplo utilizado no artigo, o mesmo café extraído de Uganda a US$ 0,14 – dinheiro pago ao 

produtor – será vendido a aproximadamente US$ 27 no mercado londrino em redes de varejo, e por US$ 42 

quando servidos como café diretamente ao consumidor final. Esse descompasso de preço entre o produtor e 

a venda final do produto dá a dimensão de como os países exportadores de matéria-prima são explorados na 

remuneração da divisão internacional do trabalho.  
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CONCLUSÃO 

 

 A parte histórica africana abordada neste trabalho narra descaminhos e subordinação. 

Descaminhos por conta do atraso que se seguiu logo após cada conquista, e subordinação 

como divididos ao sabor das vontades políticas, econômicas, psicológicas e diplomáticas dos 

países europeus, à revelia dos cidadãos africanos. Em alguns casos, a independência política 

e/ou econômica não foi forte o suficiente, e sob uma mesma nação foram postas etnias, 

religiões e grupos que não poderiam viver sob uma mesma política nacional, fazendo com 

que, quando da independência de alguns países, logo fossem encontrados pretextos para mais 

problemas políticos e sociais, desta vez endógenos e dependentes da própria África. 

 Nominalmente, a África conseguiu o seu movimento de libertação política justamente 

por conta da Segunda Guerra Mundial; a imoralidade que se abateu após a derrota do 

fascismo e, portanto, do discurso de superioridade de algumas “raças” sobre outras, permitiu 

que se abrissem os caminhos para o processo de independência política dos países africanos. 

 Vimos que, alguns mais que outros, encontraram dificuldades políticas para se 

estabelecer como nação independente. Para os que conseguiram seguir sem maiores 

insurgências de conflitos internos, restava conquistar a capacidade de seguir o caminho para o 

desenvolvimento econômico. No entanto, a formação de uma economia capitalista 

desenvolvida, nessa altura da história, não poderia seguir os mesmos caminhos dos países 

centrais. Os países africanos não dispunham de condições características do nascimento do 

capitalismo, vistas na Europa. A África já estava inserida no capitalismo mundial, sob uma 

divisão internacional do trabalho que a deixava com um papel derivado das demandas que 

emanavam do centro. 

 A África, refém do atraso histórico causado pelas formas de ocupação e posterior 

desocupação por parte da Europa, (cabe lembrar que o processo de independência dos países 

da África Subsaariana se deu após os anos de 1950 e, principalmente, a partir da década de 

1960), buscava manter-se em pé à medida que se ocupava em atender as demandas do centro, 

fornecendo-lhe matéria-prima, enquanto os países desenvolvidos, preocupados em manter-se 

na situação hegemônica, aumentaram ainda mais o distanciamento em relação ao 

desenvolvimento africano. 

 Associados a todos os problemas impostos pelos países centrais, a África esteve refém, 

por muito tempo, de problemas que eram impostos por si própria, como, por exemplo, 
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governos que estavam envolvidos em corrupção, ou uma elite econômica em favor apenas de 

si mesma, renegando o desenvolvimento africano em favor de milhões de pessoas. Como 

apontado, muitas dessas elites estavam no poder como resultado da própria relação de 

dependência com os países centrais. 

 Pudemos verificar, no segundo capítulo, que os países selecionados neste trabalho 

passaram por transformações em suas economias durante o período compreendido entre os 

anos 2000 e 2013. No entanto, essas transformações em muitos casos foram incipientes e não 

denotam estar caminhando rumo ao desenvolvimento, mas apenas fortalecendo as relações de 

dependência com foco em commodities. 

 A África é um continente pautado pela exploração de riquezas naturais, e essas 

explorações compõem setores que contam com pouca criação de empregos, sem capacidade 

de distribuir renda via salários por ter baixa elasticidade, aumento do produto-emprego. 

 Foi também possível verificar que, nesse interregno, houve nos países analisados uma 

perda da participação do setor agrícola em benefício dos setores de serviços e mineração, um 

duplo problema aos países cuja pauta de importação conta com itens básicos como, por 

exemplo, alimentos. Os problemas no setor externo, discutidos no terceiro capítulo, mostram 

o quão frágeis podem ser esses setores, tornando temerário qualquer tipo de aumento nas 

importações, em face do desaquecimento dos preços das commodities. 

 A entrada da China na OMC no final do ano 2000 colaborou com a mudança no setor 

externo africano, seja pelo aumento de demanda que ela ocasionou, aumentando, com isso, os 

preços das commodities durante a década de 2000; seja pelo destino, volume e composição 

das exportações e importações dos países africanos. Porém, a dependência que o setor externo 

africano tem dos países centrais não foi diminuída com o passar dos anos, ela foi modificada. 

Em alguns países, por vezes as exportações à China superam os 70% do total exportado. Esse 

parece ser a nova possível ameaça às economias africanas, uma vez que a desaceleração do 

crescimento chinês resulta em uma redução dos preços das commodities, que, como vimos, 

pode causar muitos problemas para elas. 

 Apesar do notável aumento do fluxo e do estoque de investimento direto externo, 

vimos que boa parte dele está direcionado ao setor de extração mineral, ignorando a 

necessidade que a África tem de desenvolver uma indústria local. O desenvolvimento desse 

tipo de indústria diminuiria a deterioração dos termos de troca e permitiria à África criar um 

ambiente econômico mais sólido e menos dependente do setor externo. No entanto, com 
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dificuldades de realizá-lo por vias próprias, a África teria como saída o IDE que, novamente, 

ao entrar majoritariamente no setor básico da economia, acaba por consolidar a África em sua 

posição na divisão internacional do trabalho e por levar para o exterior o excedente produtivo, 

que serviria de substrato para um possível desenvolvimento e para a defesa frente às crises 

internacionais que têm se tornado cada vez mais comuns. 

 Os números apontados no terceiro capítulo, por seu lado, mais precisamente no 

subcapítulo 3.2 (pág. 116 ss.), que trata das exportações, importações e saldos da balança 

comercial, trazem à tona uma das principais e mais evidentes fragilidades das economias 

africanas: os dez países selecionados – que representam mais de 80% do PIB da África 

Subsaariana em 2013 – apresentam poucas mudanças em termos de composição da pauta 

exportadora. Essa constatação mostra que em 13 anos os países pouco conseguiram realizar 

em termos de industrialização, fincando os pés em seu papel na divisão internacional do 

trabalho – o de continente supridor de matérias primas para a produção industrial global.

 Quando é possível encontrar algum indício de transformação na pauta exportadora, 

percebe-se que foi ocasionado por meio da entrada de novos bens oriundos do setor de 

mineração, que por muitas vezes são vendidos aos demais países em sua forma bruta e, 

portanto, acrescentando pouco, em termos de valor, ao PIB, e contribuindo para preservar a 

condição de atraso das economias dos países analisados. Ou ainda, percebe-se que as 

transformações se deram pela entrada de novos parceiros comerciais, mas em alguns casos a 

transformação foi tão significativa que, do ponto de vista da dependência, o problema se 

acentuou, como é o caso de alguns países cujos parceiros antigos de comércio foram 

substituídos e praticamente não compõem mais o destino das exportações, deixando-os com 

poucos compradores de suas matérias-primas. 

 No que tange a exportação de matéria-prima, o MDG Report de 2014 aponta um dado 

que foi constatado neste trabalho, que indica que o valor acrescentado pela indústria 

transformadora caiu de 14% para 10% entre os anos 2000 e 2008. E, também, que a 

participação de produtos manufaturados caiu, no mesmo período, de 43% para 39%. (MDG 

REPORT, 2014, p.12) 

 No mesmo relatório são apontados alguns problemas que abordamos algumas vezes no 

decorrer deste trabalho como, por exemplo, a dependência da China que alguns países estão 

cristalizando. Se, por um lado, a China serviu de “colchão” para a queda do fornecimento de 

matéria-prima durante da crise que se abateu nos países desenvolvidos, por outro a própria 

China tem enfrentado problemas para manter a mesma taxa de crescimento verificada nos 
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últimos 30 anos, e busca mais recentemente um crescimento voltado “para dentro”, o que até 

poderia ajudar manter a demanda chinesa. A mudança da política monetária norte-americana 

também pode exercer algum impacto em alguns países da África Subsaariana. 

Isso significa que os países africanos devem se apressar em discutir e colocar em 

prática um modelo de crescimento mais balizado pela própria África, ou seja, devem trabalhar 

de maneira a diminuir sua dependência, criando condições mínimas de viabilizar também um 

crescimento voltado “para dentro”. Esse movimento se faz necessário inclusive por conta das 

novas descobertas de reservas de xisto betuminoso nos Estados Unidos, da safra recorde de 

grãos e de outros desdobramentos geopolíticos. Mesmo com o crescimento norte-americano, 

que em tese aumentaria a demanda por produtos africanos, já não é tão garantido. 

 Não podemos deixar de atentar para o fato de que a África é orientada por forças 

políticas que advêm dos próprios países desenvolvidos, cujos interesses certamente divergem 

dos interesses dos cidadãos africanos. O FMI e o Banco Mundial têm tomado medidas que 

impedem que esse continente diminua sua relação de dependência com relação aos países do 

centro, dentre os quais se inclui, agora, a China. E mesmo o crescimento que estamos 

acompanhando recentemente não é algo novo para a África, que já teve maior importância nas 

exportações mundiais mesmo tendo apresentado crescimento nessa participação durante o 

período estudado. 

O comércio internacional e os acordos econômicos têm beneficiado pouco os países 

africanos. Políticas prescritas pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e do Banco 

Mundial (particularmente Programas de Ajustamento Estrutural) resultaram na 

liberalização econômica excessiva, com efeitos desastrosos, incluindo os requisitos 

para cortar verbas na saúde, educação e serviços públicos, e de contar com produtos 

de base para exportação. E, no entanto, os países desenvolvidos continuam a 

controlar os termos de transferência de tecnologia, de capital e de ajuda externa dos 

fluxos privados, mantendo as barreiras comerciais para proteger seus fornecedores 

nacionais de importações mais baratas, da África. Em consequência, a integração 

das economias africanas nos mercados globais continua a ser limitada, e partes do 

continente das exportações globais representaram apenas 3,4 por cento do total em 

2012, acima dos 2,3 por cento em 2000, mas ainda cerca de metade do nível do 

início da década de 1980. (MDG REPORT, 2014, p. 85) 

 

 Sobre o balanço de pagamentos, parece haver uma convergência entre os países 

exportadores de petróleo, os exportadores de produtos agrícolas e os que contam com uma 

pauta mais diversificada; enfim, a análise do balanço de pagamentos de cada país em separado 
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por vezes parece contar uma mesma história, parecendo uns estar mais a frente e outros mais 

para trás, esperando para percorrer um script que os lançará diretamente aos problemas no 

setor externo. 

Os países que dispõem de um montante mais relevante de reservas internacionais têm 

acompanhado o aumento expressivo dos produtos importados. O próprio aquecimento das 

economias gera uma demanda maior de bens e, essencialmente carentes de uma indústria 

nacional, veem-se os cidadãos e empresas atendidos pelo restante do globo. Qualquer 

problema que ocorrer com as exportações ou qualquer déficit mais agudo em alguma conta do 

balanço de pagamentos pode colocar em xeque essas economias que, em boa parte, chegam a 

contar em semanas o tempo de reservas diante de uma eventual necessidade de importações. 

Os que não dispõem, por sua vez, de reservas internacionais condizentes com as operações 

anuais do seu balanço de pagamentos entram em crise para manter o padrão de importação. 

 Boa parte dos países viu também as transferências unilaterais diminuírem, seja pelo 

melhor desempenho da economia nacional, seja pelos problemas que os países desenvolvidos 

têm encontrado após a crise de 2008, fazendo suspender algumas ajudas que outrora foram 

oferecidas. 

 E como dito no início dessa conclusão, o problema com de balanços de pagamento 

persistentemente deficitários, ou em vias de sê-lo, colocará os países em condições 

desfavoráveis, uma vez que, para resolver os problemas terão de pedir ajuda internacional e 

essa, por sua vez, costuma solicitar como garantia de pagamento e do próprio empréstimo 

políticas austeras que impedem e postergam, por ainda mais tempo, o sonho de uma África 

desenvolvida. 

 É evidente que apenas uma pequena parcela do debate a respeito da condição de 

dependência africana foi realizado aqui. Alguns países puderam ser mais bem estudados por 

conta da disponibilidade de dados e acesso às informações atinentes ao tema. No entanto, por 

conta de algumas informações não estarem disponíveis para todos os países selecionados, 

alguns temas precisaram ser excluídos do trabalho, enquanto que outros só puderam ser 

analisados de maneira superficial. Este trabalho, no entanto, tem a pretensão de servir de base 

para novos e mais completos estudos, que venham a contribuir para o entendimento da África 

e de sua situação contemporânea. 
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