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Para a África, a primeira década do século XXI foi marcada pelo rápido aprofun-

damento de sua integração à economia internacional e pela emergência de novos 

parceiros, que ganharam peso no comércio africano em detrimento de parceiros 

tradicionais do continente. A China tem sido certamente o mais importante dos 

novos parceiros da África, com iniciativas muitas vezes articuladas na área de 

comércio, investimentos e cooperação. 

Neste período, o Brasil desenvolveu uma ativa estratégia de aproximação com os 

países africanos, com motivações variadas, econômicas e políticas. Esta estraté-

gia incluiu iniciativas na área de política comercial e de cooperação e se deu em 

simultâneo com o crescimento de investimentos diretos brasileiros no continente. 

Não é claro até que ponto estas iniciativas tiveram impacto sobre os fluxos comerciais 

entre o Brasil e África, tanto em termos quantitativos quanto qualitativos, ou em que 

medida o governo brasileiro logrou traduzí-las medidas de política comercial, unila-

teral e negociada. A análise dos dados estatísticos relacionados ao comércio bilateral 

e da evolução dos instrumentos de política comercial aplicados ao relacionamento 

bilateral podem lançar alguma luz sobre estas questões. É o que se fará neste trabalho.

* Este artigo é uma versão resumida de um trabalho mais abrangente, publicado, sob o mesmo título, 
como Textos Cindes 24, disponível em www.cindesbrasil.org.
** do CINDES - Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento. 

1. Introdução
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2. O comércio da África com o mundo

Na seção 2, são mapeadas as principais tendências quantitativas e qualitativas do 

comércio da África com o mundo, enquanto na seção 3 analisam-se os fluxos do 

comércio bilateral entre o Brasil e o continente, segundo critérios geográficos e de 

composição da pauta de produtos transacionados. A seção 4 compara as principais 

características do comércio da África com China, Índia e Brasil, ficando para a 

seção 5 a apresentação das conclusões do trabalho. 

Desde 1995 até 2008 o comércio da África com o mundo apresentou um incre-

mento substancial. As exportações totais do continente cresceram em torno de 

cinco vezes no período, aumentando a participação do continente nas exporta-

ções mundiais e contribuindo para elevar de 20,6% para 39% a relação entre as 

exportações e o PIB regional (Cirera e Markwald, 2010). Esse crescimento pode 

ser atribuído, em boa medida, ao aumento nos preços das commodities, que bene-

ficiou fortemente os países exportadores de petróleo do continente, e à demanda 

crescente dos países emergentes, especialmente da China, e da própria África. 

Embora a participação do comércio intra-africano no total ainda seja pequena, 

foram estes fluxos de exportação os que mais cresceram entre 1995 e 2008. O 

resultado deste processo, em termos de destino das exportações africanas, foi a 

“redução substancial da dependência (destas) em relação aos mercados dos países 

industrializados - e, em especial, da União Européia, ainda o principal destino das 

exportações africanas - e a diversificação em direção a mercados emergentes e da 

própria África” (Cirera e Markwald, 2010).

Do lado das importações, o acelerado incremento das compras externas africanas 

ocorreu em associação com o deslocamento de parceiros comerciais tradicionais 

dos países africanos (Lautenschlager e Catermol, 2011). Assim, a União Européia, 

que respondia, em 2001, por 55% das importações africanas, passou, em 2009, a 

representar 45% destes fluxos. Cai também o market-share dos EUA (de 11% para 

7,3%, nos mesmos dois anos), enquanto cresce fortemente a participação chinesa 

- que atinge 15%, em 2009, contra apenas 6,6%, em 2001 - e, com muito menos 

intensidade e peso, a do Brasil (de 1,8% para 2,6%). 

Uma análise do período mais recente (2000 a 2009) mostra que, na média do tri-

ênio 2007/2009, as exportações africanas atingiram a cifra de US$ 470 bilhões, 

crescendo 192,5% em relação à média de 2000/2002, quando as vendas externas 

eram de US$ 160,5 bilhões. Já as importações cresceram 205,8 %, passando de 

US$ 141 bilhões para US$ 431 bilhões. Nesse mesmo período, as exportações 

totais do Brasil apresentaram uma variação de 188% e as importações de 145,4%, 

enquanto as exportações mundiais cresceram 122,3% e as importações 119,2%, 

segundo dados da UNCTAD.

Comparando o desempenho do comércio exterior africano com o mundial e o do 

Brasil, observa-se que, pelo lado das exportações, apesar do crescimento atribuído 

ao continente ter superado o dos demais, este não chegou a ser substancialmente 

maior que estes. Entretanto, o crescimento das importações da África foi, no perí-

odo, muito superior ao do Brasil e em especial em relação ao crescimento mundial, 

com uma diferença de quase 87 pontos percentuais. 

Com isso, cresceu a participação africana no comércio mundial, entre 2000 e 2009, 

tanto pelo lado das exportações quanto das importações. De fato, no período,  as 

exportações africanas aumentaram sua participação de 2,3% para 3,2% das expor-

tações mundiais e as importações de 2,1% para 3,3% do total mundial. A título de 

comparação, a contribuição brasileira para as exportações mundiais passou de 0,9% 

em 2000 a 1,2% 2009, a participação das importações variando de 0,9% para 1,1% 

no período (OMC, 2001; 2010). 

Uma análise dos dados por regiões do continente revela que, tanto pelo lado das 

exportações quanto pelo lado das importações, na média de 2007/2009, todas as 

regiões registraram elevadas taxas de crescimento no período. O Norte da África 

figurou como a região de maior peso no comércio exterior do continente. No perí-

odo, o Norte respondeu por aproximadamente 37% tanto das exportações quanto 
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das importações totais africanas. A segunda principal região foi o Sul do conti-

nente, com participação de 28,4% nas exportações totais e 23,2% nas importa-

ções totais no triênio 2007/2009. Ambas as regiões mantiveram suas posições em 

relação à 2000/2002, respondendo juntas no segundo triênio por cerca de 2/3 das 

exportações e 60% das importações africanas. 

A Região Norte da África também se destaca pelo dinamismo de suas exportações 

entre  os dois biênios aqui considerados. Suas exportações cresceram 212% no 

período, superadas apenas pela Região Central, cujo valor total das exportações 

é o menor entre as regiões africanas. Já a Região Sul é aquela que apresenta a 

maior taxa de crescimento das importações, com 221% no período. As duas mais 

importantes regiões africanas, do ponto de vista do comércio exterior, foram supe-

ravitárias no período aqui considerado.

 

Em se tratando de países e blocos subrregionais, em 2007/2009, a União Adu-

aneira do Sul da África (SACU) - composta pela África do Sul e mais quatro 

pequenos países - Nigéria e Argélia foram, nesta ordem, os três maiores países 

exportadores do continente, o primeiro respondendo por 19% do total africano (e 

por 90% das exportações da Região Sul), o segundo por 15% do total continental 

(e por cerca de ¾ das exportações anuais médias da África Ocidental) e o terceiro 

por 14% das exportações africanas (e 38% das exportações da Região Norte). Já 

no triênio 2000/2002 estes países ocupavam, nesta mesma ordem, as três primeiras 

posições no ranking exportador africano e, nos dois triênios, a participação con-

junta destes países ficou em torno de 50% - sendo um pouco menor em 2007/2009. 

Os três países, mais Líbia e Angola, responderam juntos por 67% do total expor-

tado pela África entre 2007/2009. Dos cinco maiores exportadores, quatro têm 

no petróleo seu grande produto de exportação.  Vale ainda registrar que, dos dez 

maiores exportadores africanos em 2007/2009, cinco pertencem à Região Norte do 

continente, dois à Região Ocidental e um à Região Sul.

Do lado das importações, a primeira posição também é da SACU, com cerca de 

19% do total, em 2000/2002 e 2007/2009, a ela seguindo-se, nos dois triênios; 

o Egito, que respondeu por 11,5% do total da compras externas africanas, em 

2007/2009. Também entre 2000/2002 o Egito ocupava a segunda posição no 

ranking. O terceiro maior importador africano é a Nigéria, com 10% do total 

importado. No primeiro triênio aqui considerado, a terceira posição era ocupada 

pelo Marrocos, que em 2007/2009, cai para o quinto lugar.

Também no caso das importações, identificam-se, entre os dez maiores, a presença 

dos cinco países da Região Norte da África. Além disso, nove países se encontram 

nos dois rankings dos dez maiores, a exceção sendo, do lado das exportações, a 

Costa do Marfim, e do lado das importações, Quênia. Esta configuração não se 

altera entre os dois períodos, chamando a atenção para o fato de que há, a rigor, 

oito países cujos fluxos “dominam” o comércio exterior da África: trata-se dos 

cinco países do Norte (Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Egito), da Nigéria, de 

Angola e de SACU. Estes oito países representaram, em 2007/2009, 83,6% das 

exportações e 74,2% das importações africanas. 

Do ponto de vista da composição por produtos das pautas de comércio africano, 

observa-se a elevada concentração da pauta em um pequeno grupo de produtos, 

quando analisados os capítulos que têm participação nas pautas superiores a 1%. 

Petróleo e derivados respondem por cerca de metade das exportações totais da 

África em 2007/2009. Outros produtos de origem mineral (capítulos 26, 72, 74 

e 76) representavam juntos 12,7% do total e pedras preciosas (diamantes, ouro, 

etc.) detinham 6,6% do total. Portanto, utilizando o conceito de produtos e setores 

de origem mineral, chega-se a um share destes bens no total das exportações afri-

canas da ordem de quase 71%, em 2007/2009. Em contraste, produtos de origem 

agrícola responderam por menos de 3% do total, bens de consumo não duráveis 

- representados por vestuário - por 3,3% e os três capítulos produtores de bens de 

consumo duráveis e bens de capital (84, 85 e 87) somaram juntos 7,4% das expor-

tações totais da África no triênio.
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O comércio bilateral é o principal vetor de relacionamento econômico entre o 

Brasil e a África. No triênio 2007/2009, a corrente de comércio bilateral registrou 

média anual de US$ 20,6 bilhões, com pequeno saldo positivo para o continente 

africano. Este valor foi quase quatro vezes aquele observado no triênio 2000/2002 

(US$ 5,3 bilhões), quando o saldo favorável à África na relação bilateral foi, em 

termos relativos, bem maior do que a do segundo triênio.

Este crescimento do comércio bilateral, superior ao que se observou para o 

comércio exterior brasileiro como um todo, levou a um aumento na importância 

relativa da África como parceiro comercial do Brasil. De fato, em 2000/2002, a 

África respondia por 3,4% das exportações e por 5,7% das importações brasi-

leiras, participações que, em 2007/2009, crescem para 5,5% e 7,9%, respecti-

vamente. Para a África, é menor a relevância como sócio comercial do Brasil. 

Em 2007/2009, o Brasil foi o mercado de destino de 2,3% das exportações 

africanas (2,0%, em 2000/2002) e foi a origem de 2,3% das importações do 

continente (1,5%, em 2000/2002). 

O comércio bilateral do Brasil com a África concentra-se em três das cinco regi-

ões do crescimento, dentro destas regiões, em um número pequeno de países. Há 

alguma desconcentração da pauta em termos de países de destino das exporta-

ções e de origem das importações, tendência que não se observa, nem do lado das 

exportações nem das importações brasileiras. Do lado das exportações brasileiras, 

embora a concentração das exportações em um número limitado de produtos se 

mantenha entre os dois triênios, há alguma diversificação com o crescimento na 

participação na pauta de produtos como bens de capital e carnes. Já do lado das 

importações brasileiras, a concentração até se acentua, em torno de petróleo e 

combustíveis e de adubos e fertilizantes, que juntos, em 2008/2010, responderam 

por cerca de 90% das compras brasileiras no continente. 

Embora o comércio de bens domine as relações bilaterais, os fluxos de exportação 

de serviços do Brasil para a África são razoavelmente importantes e se explicam 

essencialmente pelas exportações brasileiras de serviços de construção e engenha-

ria - exportações que existem há várias décadas, apesar de seu valor oscilar sig-

nificativamente de ano a ano. Além disso, os investimentos diretos brasileiros no 

continente cresceram significativamente nos últimos anos, assim como se inten-

sificaram as iniciativas de cooperação econômica do Brasil na África. Mas estes 

temas (investimentos diretos e cooperação) fogem ao escopo do presente trabalho.

 

3.1. Exportações do Brasil para a África

a) As exportações brasileiras por regiões e países de destino

As exportações brasileiras para a África concentram-se em três regiões: Ocidental, 

Norte e Sul e se distribuíam, em 2007/2009, de forma bastante equilibrada entre 

estas regiões. A participação das duas outras regiões – Oriental e Central –, como 

destino das exportações brasileiras, é muito pequena, embora tenha crescido subs-

tancialmente entre os dois triênios. Em 2007/2009, a região Norte respondia por  

32,4% das exportações brasileiras para o continente africano, a Região Sul por  

31,2% e a Ocidental por  29,2%.  

Em 2000/2002 também, essas eram as três principais regiões de destino das expor-

tações bilaterais do Brasil, mas naquele triênio a participação da Região Norte era 

ainda maior do que no segundo triênio, alcançando 38,4% do total, e distanciando-

-se das outras duas regiões (Ocidental, com 28,5% e Sul, com 26,6%),

No ranking dos principais países de destino das exportações brasileiras, quatro 

países tiveram, em 2008/2010, participação superior a 10%: Egito (17,2%), África 

do Sul (15,4%), Angola (15,2%) e Nigéria (12,4%). Entre os dez principais des-

tinos das exportações brasileiras na África, no triênio, encontram-se cinco países 

da Região Norte (dois deles nas cinco primeiras posições), quatro da África Oci-

dental (dois entre os cinco primeiros), e um da Região Sul. Embora haja alterações 

3. Comércio Brasil e África: uma análise por 
regiões/países e produtos/setores
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nas posições de vários países quando se comparam os rankings de 2000/2002 e 

2008/2010, nove dos dez países presentes no ranking do segundo triênio encon-

travam-se também no do primeiro, revelando uma significativa estabilidade na 

distribuição espacial das exportações brasileiras entre os dois triênios.

b) A composição por produtos e setores da pauta de exportação bilateral do Brasil 

- Por fator agregado

Uma análise dos dados de comércio entre Brasil e África por fator agregado revela 

que, do total exportado pelo Brasil para o continente na média de 2008/2010, 

56,6% corresponderam a produtos manufaturados. Esse percentual, que representa 

em valor US$ 5,3 bilhões, indica a elevada concentração em produtos manufa-

turados das vendas externas brasileiras para a África. A participação das expor-

tações de bens básicos, por outro lado, foi de 26,2% e a de semimanufaturados 

menor ainda, de apenas 17%. No caso das exportações brasileiras para o mundo, 

os manufaturados respondem por 40,7%  e os básicos por 43,3% do total.

Cerca de 45% dos produtos manufaturados exportados pelo Brasil à África desti-

naram-se à Região Sul do continente, em 2008/2010. A Região Norte, por sua vez, 

foi a mais importante em termos de destino para os produtos básicos e semimanu-

faturados, absorvendo, respectivamente, 62% e 70% do total das vendas brasileiras 

para o continente dessas classes de produtos.

Na comparação entre 2000/2002 e 2008/2010 a alta nas exportações de produtos 

básicos foi a que mais se destacou, com variação de 613%, seguida de uma alta de 

516% nas exportações de semimanufaturados e de 311% de manufaturados. Neste 

período, a participação dos manufaturados na pauta de exportação para a África 

caiu significativamente, enquanto crescia a de básicos. Tendência semelhante se 

observou no desempenho das exportações brasileiras para o mundo. 

- Por categoria de uso

Analisando a corrente de comércio do Brasil com a África segundo categorias de 

uso, chamam a atenção os valores exportados de bens intermediários e de bens de 

consumo não duráveis para o continente no triênio 2008/2010. No primeiro caso, 

o Brasil exportou US$ 4,4 bilhões (47% do total exportado para a África). Já no 

segundo, o valor foi de US$ 3 bilhões ou 32%. As demais categorias, bens de 

capital, bens de consumo duráveis e combustíveis somaram participação de 21%. 

Na comparação com o período de 2000/2002, apesar de todas as categorias terem 

apresentado forte crescimento, duas delas chamam a atenção. Primeiro, a alta de 

aproximadamente 500% das exportações de bens de capital, que passaram de US$ 

217 milhões para US$ 1,2 bilhão no período. Os principais itens nas exportações 

bilaterais de bens de capital são máquinas e equipamentos, ônibus, caminhões e veí-

culos comerciais leves, além de suas partes e peças. SACU e Angola são os princi-

pais mercados de destino destas exportações brasileiras, absorvendo juntas 45% das 

vendas bilaterais destes produtos pelo Brasil  (Lautenschlager e Catermol, 2011).

 Segundo, a variação de aproximadamente 350% nas exportações de combustíveis 

(de US$ 110 milhões para US$ 490 milhões). Em algumas regiões africanas, as 

compras desses produtos desde o Brasil era zero em 2000/2002.

- Por capítulo da NCM 

Uma análise mais detalhada do comércio Brasil- África, por capítulos da NCM, 

revela que as exportações brasileiras para o continente, na média de 2008/2010, 

se concentraram em bens como açúcar e produtos de confeitaria (26,5%), carnes 

(12,2%) e automóveis, suas peças e acessórios (9,6%). No caso de açúcar e pro-

dutos de confeitaria as exportações para a África, no valor de US$ 574 milhões, 

corresponderam a 27% do total exportado desse produto pelo Brasil para o mundo. 

Já no caso de carnes esse percentual foi de 10% e de automóveis 8%. 
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Os principais países de destino das exportações brasileiras de açúcar foram Nigé-

ria, Argélia e Egito. No caso de carnes, foram Egito e Angola, que juntos con-

tribuíram com aproximadamente 50% do total exportado do capítulo pelo Brasil 

para a África. Por sua vez, África do Sul e Angola se destacaram como principais 

destinos das exportações brasileiras de automóveis, suas peças e acessórios, sendo 

que a África do Sul sozinha absorveu praticamente metade do total das vendas 

externas brasileiras destes bens para o continente. 

No período de 2000/02, o setor de açúcar também ocupava o primeiro lugar do 

ranking das exportações do Brasil para o continente, em torno de 30%, automó-

veis, suas peças e acessórios era responsável por 10% e minérios, escória e cinzas 

por 7%. As participações da África no total destes produtos exportado pelo Brasil 

para o mundo foram de 29%, 4% e 4%, respectivamente, naquele período.

Na comparação entre os dois triênios, pode-se destacar o crescimento dos seguin-

tes setores: i) carnes, cuja alta foi de 1.150%, passando de US$ 92 milhões para 

US$ 1.145 milhões e ii) cereais, que apresentaram forte crescimento de 1.341% no 

período. Na média de 2000/02 as exportações desse produto que eram de apenas 

US$ 28 milhões passaram para US$410 milhões em 2008/10.

Chama, portanto, a atenção o peso que têm, na pauta brasileira de exportação 

para a África, produtos manufaturados de origem agropecuária - que na realidade 

explicam a predominância dos manufaturados na pauta do Brasil. Açúcar, carnes, 

cereais e gorduras e óleos animais e vegetais responderam juntos por cerca de 44% 

das exportações bilaterais do Brasil, em 2008/2010, contra 42% no triênio anterior. 

Há outros três produtos tipicamente manufaturados (capítulos 84, 85 e 87) que 

responderam, nos dois triênios, por cerca de 18% das exportações para a África.

A especificidade da pauta de exportação brasileira para a África em compara-

ção com a pauta do Brasil para o mundo é evidenciada pelo fato de que os dez 

primeiros produtos no ranking bilateral responderam, em 2008/2010, por 75,8% 

das vendas totais do Brasil para a África. Estes mesmos produtos representaram 

54,6% das exportações brasileiras para o mundo. O produto (capítulo) que explica 

esta diferença de participação é o açúcar, embora outros dois produtos - óleos e 

gorduras vegetais e animais - e veículos automotivos - também tenham participa-

ção na pauta brasileira para a África nitidamente superior à observada na pauta 

global do Brasil.   

c) As exportações brasileiras de serviços

O Brasil tem uma razoável experiência na exportação de serviços de construção 

e engenharia. Desde a década de 70 as atividades no exterior de algumas poucas 

grandes empresas brasileiras cresceram. A queda da demanda doméstica por obras 

de infraestrutura, a partir da década de 80, empurrou as grandes empresas de enge-

nharia para mercados externos e a América do Sul, África e Oriente Médio foram 

os principais destinos das exportações deste tipo de serviços, fortemente incenti-

vadas por mecanismos públicos de financiamento e garantias.

Posteriormente, as empresas brasileiras de engenharia em processo de interna-

cionalização passaram a atuar também em mercados de países desenvolvidos, lá 

constituindo filiais e subsidiárias. A partir da primeira década do século XXI, a 

prioridade política conferida pelo governo Lula às relações Sul-Sul teve, na atu-

ação das grandes empresas de engenharia, um de seus principais vetores econô-

micos. Os instrumentos de financiamento públicos voltaram a ser mobilizados 

para viabilizar atuação mais agressiva das empresas brasileiras, principalmente na 

América Latina e secundariamente na África. Angola e países do Norte da África, 

como a Líbia, foram alguns dos principais alvos da maior exposição das empresas 

brasileiras ao mercado africano no período recente. Angola, em especial, tem sido 

o país de destino de parte significativa das exportações de bens manufaturados e de 

serviços financiadas pelo Proex-financiamento e pelo BNDES Exim, assim como 

daquelas apoiadas pela modalidade de equalização de taxas de juros do Proex (ver 

adiante a sub-seção dedicada à África na política comercial brasileira).
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3.2. Importações do Brasil com origem na África

a) As importações brasileiras por regiões e países de origem

Assim como no caso das exportações, as Regiões Norte, Ocidental e Sul se desta-

cam por seu peso nas importações brasileiras da África. No caso das importações, 

no entanto, o principal parceiro do Brasil é a Região Ocidental, fornecedora de 

petróleo a partir principalmente da Nigéria e de Angola. Esta região respondia, em 

2008/2010, por 47% das importações do Brasil, participação bastante superior à das 

Regiões Norte (35%) e Sul (14,7%). Estas três regiões respondiam juntas por 97% 

das compras brasileiras na África no último triênio. Em 2000/2002, as participações 

das três regiões não se diferenciam muito das observadas em 2008/2010, embora o 

peso da Região Norte no total das compras brasileiras na África fosse ainda maior 

(49,7%) e a da Região Sul fosse algo menor (11,7%) do que no segundo triênio. 

Como também ocorre pelo lado das exportações brasileiras, as Regiões Central e 

Oriental têm participação quase marginal nas importações (3%, em 2008/2010).

No ranking dos principais países de origem das importações brasileiras, em 

2008/2010, a Nigéria se destaca tanto pela importância de sua participação – 49% 

do total – quanto pela distância que a separa dos demais países – o segundo for-

necedor brasileiro na África sendo Argélia, que responde por 17,6% das com-

pras brasileiras no continente.  Seguem-se dois países produtores e exportadores 

de petróleo (Angola e Líbia), ou seja, dos cinco principais países de origem das 

importações brasileiras, quatro são essencialmente exportadores de petróleo, o 

quinto (Marrocos) sendo um importante fornecedor de adubos e fertilizantes ao 

Brasil. Em 2008/2010, aparecem entre os dez primeiros do ranking dois países 

exportadores de petróleo – Líbia e Guiné Equatorial – que não se encontravam 

entre os dez primeiros em 2000/2002. Saem da lista outros dois exportadores de 

petróleo – Gabão e República do Congo. 

As importações brasileiras desde a África são fortemente concentradas – mais que 

as exportações – em um pequeno grupo de países. Os três primeiros do ranking 

acumulam 75% de participação no total, os cinco primeiros 87% e os dez primei-

ros mais de 99%. Embora a concentração da origem das importações nos três e 

cinco primeiros países do ranking tenha se reduzido do primeiro para o segundo 

triênio, cresceu a participação dos dez primeiros.

b) A composição por produtos e setores da pauta de importação bilateral do Brasil 

- Por fator agregado

No que concerne às importações brasileiras provenientes da África, do total comer-

cializado na média do triênio 2008/2010, de US$ 11,8 bilhões, 75,2% foram de 

produtos básicos. Os demais se concentram em bens manufaturados, responsáveis 

por 23,2% do total. Esta composição contrasta fortemente com a que se observa 

para o total das importações brasileiras, no mesmo triênio. Neste caso, 80,2% do 

total se referem a manufaturados e apenas 15,4% a produtos básicos.  

A Região Ocidental respondeu por 75% do total de produtos manufaturados impor-

tados pelo Brasil do continente. No caso dos bens básicos, 65% foram importados 

da Região Ocidental, e 80% dos semimanufaturados da Região Sul. 

- Por categoria de uso

As importações do Brasil, com origem na África, desagregadas por categorias de 

uso, se concentraram basicamente em combustíveis, em torno de 85% na média de 

2008/10. Os demais 15% importados foram, em grande parte, de bens intermediários. 

A Região Ocidental, onde se localiza a Nigéria - importante país exportador de 

petróleo – destacou-se como principal fornecedora de combustíveis para o Brasil, 

respondendo por quase 60% do total importado pelo país. 

Na comparação entre os dois períodos analisados, as importações de bens de 

consumo duráveis foram as que apresentaram maior crescimento, de 562%. Vale 
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destacar ainda a a alta taxa de crescimento, superior a 1.000%, das importações 

brasileiras de combustíveis provenientes do Sul da África, que passaram de US$ 

79 milhões para US$ 970 milhões.

- Por capítulo da NCM 

Os dados de importações desagregados por capítulos da NCM só corrobo-

ram a análise realizada por categorias de uso, uma vez que deixa bem claro 

a importância dos combustíveis na pauta de importadora brasileira da África. 

Entre 2008/2010, o principal item dessa pauta foram petróleo e derivados. Esses 

produtos responderam por 85,4% do total importado pelo país do continente 

africano no período, e por 36% do total importado do mundo. O segundo item 

mais importante, ainda que com participação de apenas 5%, bem inferior a do 

primeiro, foram adubos e fertilizantes, responsáveis por 10% do total importado 

pelo Brasil do mundo no período. 

O país africano exportador de petróleo e derivados que mais se destacou em ter-

mos de participação foi a Nigéria, que contribui com 60% do total importado pelo 

Brasil destes produtos. No caso de adubos e fertilizantes o destaque foi o Marro-

cos, com participação de 66%. 

A especificidade da composição das importações brasileiras vis à vis das compras 

externas totais do Brasil, já identificável através da alta participação dos produtos 

básicos na pauta bilateral, confirma-se ao se analisar o peso dos dez produtos mais 

relevante nas importações do Brasil. De fato, estes dez produtos responderam, 

em 2008/2010, por 97,5% das importações brasileiras originárias da África e por 

57,8% do total das compras externas brasileiras. O principal produto responsável 

pela diferença observada é o petróleo.

Na comparação com o triênio 2000/2002 a composição das importações não se 

alterou substancialmente, ao menos no que diz respeito aos produtos dos dois prin-

cipais capítulos importados. Nesse período a participação de combustíveis, óleos e 

ceras, minerais na pauta era de 85%, ao passo que a de adubos e fertilizantes era de 

2,5%. Esse item apresentou crescimento de aproximadamente 750% entre 2000/02 

e 2008/10, passando de US$ 70 milhões para US$ 590 milhões.

3.3. A África na política comercial brasileira

O Brasil efetuou, durante os dois governos Lula (2002 – 2010), uma ofensiva 

diplomática em direção à África, na qual iniciativas propriamente políticas – visi-

tas do Presidente a 19 países africanos, organização da Primeira Cúpula América 

do Sul – África- e de cooperação técnica e econômica – instalação de escritório da 

Embrapa, em Gana e da Fiocruz, em Moçambique, além do início da construção 

de fábrica de vacinas neste país - tiveram papel relevante. 

Os investimentos brasileiros no continente cresceram naquele período, assim como 

aumentou a relevância – ainda hoje bastante limitada – da África como parceira 

comercial do Brasil. Sem que seja possível comprovar a hipótese, a concentração 

dos investimentos brasileiros na África em serviços de construção e engenharia 

de infraestrutura e, mais recentemente, em mineração, bem como o fato de que o 

Brasil importa da África praticamente apenas petróleo (a atividade de importação 

de petróleo sendo controlada pela estatal Petrobrás) tornam os fluxos de comér-

cio e investimentos sensíveis a decisões e iniciativas políticas intergovernamen-

tais. Neste sentido, talvez não se deva exclusivamente a fatores econômicos o fato 

de Líbia e Guiné Equatorial, países com os quais o governo Lula estreitou laços 

diplomáticos, aparecerem em 2008/2010, mas não em 2000/2002, entre os dez 

maiores exportadores africanos para o Brasil.  

As motivações brasileiras para esta ofensiva são variadas e todas encontraram abrigo 

no discurso de política externa do governo Lula. A ênfase renovada na cooperação 

Sul – Sul como vetor prioritário de inserção internacional de afirmação política 

do Brasil no cenário global e a promoção de interesses econômicos e empresariais 

brasileiros (motivação que encontra ecos poderosos no pragmatismo econômico 

tradicional na política externa brasileira) estiveram entre as motivações explicitadas 
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com maior frequência pelos principais atores de política no Brasil, a começar pelo 

Presidente. Mais recentemente, a necessidade de fortalecer a presença econômica 

brasileira em um continente onde a presença chinesa crescia rapidamente surgiu 

como nova rationale para a atuação da diplomacia brasileira na África.  

No que se refere a integração da África aos instrumentos de política comercial 

manejados pelo Brasil, os resultados do período Lula foram bastante modestos. Na 

dimensão unilateral da política, a África foi, sobretudo nos últimos anos, integrada 

à agenda de promoção comercial da APEX como mercado regional, embora antes 

já fizesse parte dos programas setoriais de promoção, como um dos mercados 

potenciais de destino das exportações dos setores-alvo daqueles programas. 

Em 2008 e 2009, a APEX realizou uma série de missões de exploração de oportu-

nidades e rodadas de negócios  em diversos países da África, com ênfase naqueles 

da Região Ocidental. Finalmente, em 2010, foi instalado em Luanda (Angola) 

o primeiro Centro de Negócios da APEX no continente africano, voltado para a 

provisão de serviços de inteligência de mercado, promoção de negócios e apoio à 

instalação local de empresas brasileiras. Vale observar que já existiam, no mundo, 

sete Centros de Negócios da APEX, a África tendo sido a última região a ser con-

templada por este tipo de iniciativa da parte do Brasil.  

Sem dúvida, o principal instrumento de política comercial unilateral utilizado pelo 

Brasil nas suas relações comerciais com a África tem sido o financiamento público 

às exportações. No caso das exportações para o continente africano, o mecanismo 

mais utilizado tradicionalmente (desde a década de 70) tem sido o Proex, que 

existe nas modalidades equalização e financiamento, e que se aplica a bens e servi-

ços. A importância relativa do Proex, neste caso, se explica pelo fato de suas linhas 

financiarem a exportação de serviços há muito mais tempo do que o BNDES e 

contarem com recursos do Tesouro, mais adequados para a provisão de créditos a 

países considerados de risco político relativamente elevado.

Na modalidade financiamento, a participação das exportações de bens  e serviços 

para a África no desembolso do Proex se reduziu nos últimos anos, passando de 

54% do total em 2005 para 4% em 2010. Em termos absolutos também o valor das 

exportações financiadas pelo Proex para a África se reduziu drasticamente entre 

estes dois anos, caindo de US$ 266 milhões para US$ 20,2 milhões. Em 2005, toda 

a participação africana era atribuível a exportações para Angola, majoritariamente 

compostas de vendas de serviços efetuadas por empresas de grande porte. 

As exportações beneficiadas por equalização de taxas de juros nesta modalidade 

do Proex têm na África um destino importante. Em 2010, 20% dos US$ 3.539 

milhões de exportações apoiadas na modalidade equalização foram direcionadas 

aos países africanos, sendo que Angola respondeu por ¾ deste total. Em 2008, as 

participações da África e de Angola foram de respectivamente 14% e 8%. Nestes 

dois anos, os principais setores exportadores beneficiados pelo Proex-Equalização, 

independente do destino das exportações, foram o de material de transporte, com 

níveis próximos ou superiores a 50%, máquinas e equipamentos e serviços (18% 

do total da modalidade, em 2010, e 6%, em 2008). 

As linhas de financiamento do BNDES – Exim somente começaram a ser utilizadas 

nas exportações para a África a partir de 2007, na sequência da assinatura dos Pro-

tocolos de Entendimentos entre Brasil e Angola, que estabeleceram linha de crédito 

total de US$ 1,75 bilhão para a exportação de bens e serviços brasileiros destinados 

a projetos priorizados pelo governo angolano” (Galvão e Catermol, 2009).

De fato, entre 2007 e 2010, Angola absorveu a quase totalidade (97%) dos finan-

ciamentos do BNDES às exportações de bens e serviços brasileiros para a África 

– no valor total de US$ 1,6 bilhão –, os 3% restantes distribuindo-se entre África 

do Sul e Guiné Equatorial. Os serviços de engenharia (obras rodoviárias, de sanea-

mento, de geração e transmissão de energia elétrica e de infraestrutura de transporte 

aéreo) receberam a quase totalidade dos financiamentos de exportações destinados 

a Angola no período, sendo que ônibus e caminhões dominam o uso de recursos do 

BNDES nas exportações para os outros dois países. 
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Entre 2007 e 2009, a participação dos países africanos no total dos desembolsos 

do BNDES na área de financiamento às exportações cresceu bastante, passando de 

3,6% do total, em 2007, para 9,2%, em 2009. Já em 2010, houve forte queda dos 

desembolsos para Angola, reduzindo a participação africana a 1,6% dos desem-

bolsos do BNDES na área de exportação. Vale ainda notar que, em 2008 e 2009, a 

participação de Angola nos desembolsos do BNDES à exportação de serviços foi 

muito expressiva, superando em 2009, os 50%.   

Ainda na esfera dos instrumentos unilaterais de política comercial, o Brasil anun-

ciou, em dezembro de 2006 e antes que qualquer outro país o fizesse, sua decisão 

de garantir livre acesso a seus mercados (duty-free and quota-free) para os produ-

tos originários dos 32 países menos desenvolvidos (LDCs, no conceito OMC) – 

uma proposta que constava da declaração da Ministerial da OMC, em Hong Kong 

(dezembro de 2005). 

A decisão gerou muitas reações da parte de setores industriais brasileiros, sobre-

tudo os produtores de têxteis, eletrônicos, química e máquinas e equipamentos. 

Estes setores pediram a exclusão de cerca de 1300 produtos por eles designados 

como sensíveis. De acordo com publicação da UNCTAD (2009), “ a key concern 

of industry groups was transhipment of products from more competitive non-LDC 

exports such as China through LDCs”. Na Sétima Conferência Ministeral da OMC, 

em dezembro de 2009, o Brasil voltou a anunciar sua disposição de implementar 

o mecanismo, garantindo livre acesso aos produtos do LDCs, com cobertura de 

80% das linhas tarifárias a partir de meados de 2010, cobertura que seria estendida 

anualmente em 5 pontos percentuais de forma a atingir 100% das linhas tarifárias 

em 2014. Esta medida seria implementada independente das negociações de Doha. 

No entanto, provavelmente refletindo resistências do setor industrial brasileiro, a 

decisão anunciada ainda não foi posta em prática. 

Na área de política comercial negociada, o Brasil, como membro do MERCOSUL, 

assinou dois acordos de comércio, um com SACU – baseado na concessão recíproca 

de margens de preferências tarifárias negociados para um conjunto limitado de pro-

dutos – outro com o Egito – neste caso, um acordo de livre comércio. Há ainda movi-

mentos esporádicos de negociação de um acordo de livre comércio com o Marrocos, 

mas eles parecem não ter ainda evoluído para a fase de negociações técnicas.

O acordo MERCOSUL – SACU foi assinado em dezembro de 2004 e as negocia-

ções definiram preferências para 958 produtos (concedidas pelo MERCOSUL) e 

951produtos (concedidas pela SACU). As margens de preferências fixas estabe-

lecidas vão de 10% a 100%, mas em geral os produtos beneficiados por margens 

elevadas de preferência têm tarifa NMF próximas de zero. O acordo ainda não 

entrou em vigor, dependendo de aprovação legislativa no Brasil. Encontra-se em 

negociação a ampliação das listas originais de produtos cobertos pelo acordo    

O acordo MERCOSUL – Egito foi subscrito em agosto de 2010, depois de cinco 

rodadas negociadoras. Trata-se de acordo de livre comércio, que sucede ao acordo 

de preferências fixas de 2004, cujas negociações não foram concluídas. O acordo 

inclui compromissos de acesso em bens, serviços e investimentos e, no caso de 

bens, prevê desgravação de grande parte do universo tarifário. O Brasil ofere-

ceu para desgravação imediata quase 75% das importações bilaterais originárias 

do Egito, ao passo que este país fez oferta semelhante para 48,3% do valor das 

exportações brasileiras, reservando para o cronograma de desgravação em oito 

anos 44% do total de vendas do Brasil ao país. O acordo depende de aprovação 

legislativa e internalização por parte dos países signatários para entrar em vigor.

Finalmente, em uma iniciativa que não se restringe às suas relações com a África, 

mas que reúne vários países em desenvolvimento – inclusive vários do continente 

africano – o Brasil participa das negociações do Sistema Geral de Preferências 

Comerciais, mecanismo criado sob os auspícios da UNCTAD para promover o 

comércio Sul-Sul através da desgravação preferencial de tarifas aplicáveis àqueles 

fluxos comerciais. O acordo original foi assinado em 1976, mas só entrou em vigor 

em 1989, tendo sido internalizado pelo Brasil em 1991. Três rodadas de negocia-

ções foram realizadas em seguida à primeira, uma na década de 80, outra na de 90 

e finalmente a terceira, iniciada em 2004 e denominada Rodada São Paulo, 
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Em dezembro de 2009 a conferência ministerial do SGPC estabeleceu modalidades 

do acordo – preferência de pelo menos 20% sobre a tarifa NMF aplicada cobertura 

de pelo menos 70% das linhas tarifárias. O acordo foi fechado em dezembro de 

2010, mas sua aplicação ao Brasil depende de aprovação legislativa e de internali-

zação à legislação brasileira.

China se expandiram 675%, quase o dobro das taxas de crescimento registradas 

para as compras externas africanas no Brasil e na Índia. Como resultado deste 

desempenho, a corrente de comércio entre África e China atingiu U$ 85 bilhões, 

em 2007/2009, equivalente a 9,5% do comércio total da África com o mundo e 

muito acima do intercâmbio bilateral africano com a Índia (US$ 35 bilhões) e do 

Brasil (US$ 20,5 bilhões). 

No caso de suas exportações, na média do triênio 2007/2009, a África destinou 

8,2% do total das suas vendas externas para a China.  O Brasil e a Índia tiveram 

participação bem mais modesta de 2,3%, e 4,5%, respectivamente, no total das 

exportações africanas.

No caso das importações da África, a participação chinesa no total africano é ainda 

maior do que nas exportações. Na média do triênio 2007/2009, 11% (em torno 

de US$ 47 bilhões) do total importado pela África tiveram origem na China. As 

participações do Brasil e da Índia se limitaram a 2,3% e 3,3%, respectivamente. 

O desempenho do comércio China-África não impressiona apenas quando com-

parado ao do intercâmbio do continente com a Índia e o Brasil. Recentemente a 

China subiu no ranking para se tornar o terceiro parceiro comercial do continente, 

atrás apenas dos EUA e da França, e vem aumentando fortemente sua participação 

no comércio com a China, ocupando parcelas de mercado até então detidas pelos 

sócios comerciais tradicionais da África, a começar pela União Europeia.

Se por um lado, a China apresentou destaque, em ambos os períodos analisados, 

como a principal, em relação à Índia e Brasil, origem e destino dos fluxos inter-

nacionais de comércio dos países africanos, por outro a participação da África nas 

exportações e importações chinesas revelaram-se bem mais modestas. Na média 

do triênio 2007/2009, a China apenas 3,2% das exportações e 4,8% das importa-

ções chinesas  dizem respeito ao comércio com o continente africano.

4. Relações comercias entre a África e os BICs

O crescimento do comércio, no período recente, entre, de um lado, a África, e de 

outro, os BRICs - e, entre estes, especialmente a China -  tem chamado a aten-

ção dos analistas (Cirera e Markwald, 2010; ADB Group 2010). De fato, com o 

objetivo estratégico de assegurar recursos naturais para atender à sua demanda 

interna e atenta às oportunidades de exportação a mercados de consumo em forte 

expansão, a China se aproximou de forma muito rápida de alguns países africa-

nos, como por exemplo, Angola, Nigéria e Sudão, países fornecedores de petróleo. 

No entanto, outros países africanos também entraram no radar chinês: Congo e  

Zâmbia, fornecedores de cobre e coltan1 (necessários para telefones móveis);  e 

África do Sul e Zimbábue, fornecedores de ferro, platina, aço, diamantes e ouro. 

4.1. Comércio total África - BICs

Analisando o comércio da África com Brasil, Índia e China, observa-se que o valor 

das exportações e importações envolvendo a China é, sobretudo no segundo triê-

nio, muito superior ao registrado nos fluxos de intercâmbio entre a África e os dois 

outros países. Este dado reflete a evolução dos fluxos comerciais bilaterais entre a 

África e os três países considerados entre 2000/2002 e 2007/2009. Neste intervalo 

de tempo, as exportações africanas para a China cresceram 680% contra 255% 

no caso da Índia e 240% no caso do Brasil. Já as importações africanas desde a 

1 Mistura de dois minerais: columbita e tantalita.
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No triênio 2008/2010, dentre os principais produtos (desagregados por capítulo 

da NCM) exportados da China para a África destacaram-se máquinas, apare-

lhos e materiais elétricos e suas partes, com participação de 16,5%; e caldeiras, 

máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes com participação de 

13,5%. Para ambos os capítulos, 85 e 84, respectivamente, os principais países de 

destino das exportações chinesas foram África do Sul, Nigéria e Egito. Segundo o 

African Development Bank (2010), as exportações de máquinas e equipamentos, 

assim como as de material de transporte, estão vinculadas “à forte presença das 

firmas chinesas no setor de infraestrutura, especificamente em telecomunicações, 

construção rodoviária e construção de numerosos edifícios públicos”.

No que concerne aos principais produtos importados pela China da África, esses 

se concentraram basicamente nos capítulos 27: combustíveis, óleos e ceras, mine-

rais (66%) e 26: minérios, escórias e cinzas (13,5%). No caso do capítulo 27, 

Angola foi o principal país fornecedor dos produtos para a China, com participa-

ção de 55% no total importado do capítulo. Já minérios, escórias e cinzas tiveram 

como fornecedor mais relevante a África do Sul, com percentual de 63% no total 

importado do capítulo. Nos casos do Brasil e da Índia, a participação da África 

nos fluxos comerciais totais dos dois países foi, nos dois triênios considerados, 

superior à desses países nos fluxos de comércio da África. São, portanto, parcei-

ros ainda muito pouco relevantes para a África, embora esta tenha ganho peso 

nos fluxos comerciais dos dois países, graças principalmente às exportações de 

petróleo e combustíveis.

Dentre os produtos que a Índia exportou para a África, na média de 2008/2010, 

os principais foram: combustíveis, óleos e ceras, minerais, com participação de 

19,5%, máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas partes, 11%, e produtos far-

macêuticos, 9,5%. No primeiro caso os principais países de destino das exportações 

indianas foram África do Sul, Quênia e Tanzânia. No caso do capítulo 85 (aparelhos 

e material elétrico), os destinos mais importantes foram Nigéria, África do Sul, e 

Egito e, no caso de produtos farmacêuticos, África do Sul, Nigéria e Quênia.

Assim como o Brasil, a Índia importou da África em torno de 8% do total das suas 

compras externas. Estas importações se concentraram basicamente, assim como 

no caso da China, em combustíveis, óleos e ceras, minerais (capítulo 27), com 

participação de 66%. As importações de pérolas, pedras preciosas ou semiprecio-

sas, metais preciosos e suas obras (capítulo 71) também se mostraram relevantes, 

com participação de aproximadamente 14%.  Nigéria e Angola foram os principais 

fornecedores dos produtos do capítulo 27, com participações de 40% e 24%, res-

pectivamente, no total importado desses bens pela Índia. Em relação ao capítulo 

71, o fornecedor mais importante para o país foi a África do Sul, que respondeu 

por 98% do total importado do capítulo.
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Desde 1995 até 2008 a integração da África à economia internacional através dos 

fluxos comerciais se aprofundou aceleradamente. As exportações totais do con-

tinente cresceram em torno de cinco vezes, aumentando a participação do conti-

nente nas exportações mundiais no período e  contribuindo para quase duplicar a 

relação entre as exportações e o PIB regional. Esse crescimento é atribuível, em 

boa medida, ao aumento nos preços das commodities, que beneficiou fortemente 

os países exportadores de petróleo do continente, e à demanda crescente dos países 

emergentes, especialmente da China, e da própria África.

Tanto do lado das exportações quanto das importações, o acelerado crescimento 

dos fluxos ocorreu em associação com o deslocamento de parceiros comerciais 

tradicionais dos países africanos. Perderam relevância a União Europeia e os EUA 

e ganharam participação no comércio africano, além dos próprios países do conti-

nente, as grandes economias emergentes. 

Entre estas, merece destaque a posição alcançada pela China. Em 2007/2009, a 

China tornou-se destino de mais de 8% das exportações e origem de 11% das 

importações africanas, como resultado do desempenho dos fluxos bilaterais 

durante a primeira década do século. Brasil e Índia detêm parcelas nitidamente 

mais modestas do comércio africano. Os três países emergentes (Brasil, Índia e 

China) têm suas importações originárias da África fortemente concentradas em 

petróleo, cada um deles complementando suas compras externas na África com 

diferentes produtos de origem mineral (fertilizantes, para o Brasil, minérios, para 

a China, e pedras e metais preciosos, para a Índia). As pautas de exportação dos 

mesmos três países para a África são bem mais diversificadas, em termos de com-

posição setorial, mas são bastante diferentes entre elas. As exportações brasilei-

ras registram forte participação de manufaturas baseadas em básicos agrícolas, 

as chinesas em máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos e as indianas, em 

combustíveis, equipamentos eletro-eletrônicos e produtos farmacêuticos.

Enquanto a África aprofundava sua integração à economia internacional, o Brasil 

efetuou, durante os dois governos Lula (2002 – 2010), uma ofensiva diplomática 

em direção àquele continente, na qual iniciativas propriamente políticas  e de coo-

peração técnica e econômica tiveram papel relevante. 

As motivações brasileiras para esta ofensiva são variadas e todas encontraram 

abrigo no discurso de política externa do governo Lula. A ênfase renovada 

na cooperação Sul – Sul como vetor prioritário de inserção internacional de 

afirmação política do Brasil no cenário global e a promoção de interesses eco-

nômicos e empresariais brasileiros (motivação que encontra ecos poderosos 

no pragmatismo econômico tradicional na política externa brasileira) estive-

ram entre as motivações explicitadas com maior frequência pelos principais 

atores de política no Brasil, a começar pelo Presidente. Mais recentemente, a 

necessidade de fortalecer a presença econômica brasileira em um continente 

onde a presença chinesa crescia rapidamente surgiu como nova rationale para 

a atuação da diplomacia brasileira na África.  

Não é claro até que ponto estas iniciativas contribuíram para o crescimento 

forte do intercâmbio bilateral nos últimos anos. O comércio bilateral cresceu, na 

década, a taxas superiores às observadas no comércio exterior brasileiro como um 

todo,  o que levou a um aumento na importância relativa da África como parceiro 

comercial do Brasil. 

Sem que seja possível comprovar a hipótese, a concentração dos investimentos 

brasileiros na África em serviços de construção e engenharia de infraestrutura e, 

mais recentemente, em mineração, bem como o fato de que o Brasil importa da 

África praticamente apenas petróleo (a atividade de importação de petróleo sendo 

controlada pela estatal Petrobrás) sugerem que os fluxos de comércio e investi-

mentos bilaterais se tornam mais sensíveis a decisões e iniciativas políticas inter-

governamentais. Neste sentido, talvez não se deva exclusivamente a fatores eco-

nômicos o fato de Líbia e Guiné Equatorial, países com os quais o governo Lula 

estreitou laços diplomáticos, aparecerem em 2008/2010, mas não em 2000/2002, 

5. Conclusões



O Brasil frente à emergência da África: comércio e política comercialbreves cindes  |  www.cindesbrasil.org28 29

entre os dez maiores exportadores africanos para o Brasil, nem que as empresas 

de engenharia brasileira obtenham contratos importantes em países privilegiados 

pela diplomacia brasileira.  

Os mecanismos de financiamento público às exportações de bens e serviços têm 

sido o principal instrumento de política comercial utilizados pelo Brasil em suas 

relações com a África, nos últimos anos. No entanto, apesar da ofensiva diplo-

mática brasileira em direção à África nos governos Lula, os resultados de tais 

iniciativas foram bastante modestos, no que se refere a integração da África aos 

instrumentos de política comercial manejados pelo Brasil. Apenas no caso das 

exportações para Angola financiadas pelo BNDES parece possível afirmar que a 

África ganhou alguma expressão na política comercial brasileira. 

Também no caso da política comercial negociada os resultados obtidos foram 

modestos. Um acordo de preferência fixa com a SACU e um acordo de livre 

comércio com o Egito - ambos ainda não em vigor - foram os resultados nesta área 

da política de aproximação do Brasil com a África.  

A baixo ambição revelada pelo acordo com a SACU e as dificuldades internas no 

Brasil para implementar o sistema de duty free quota free em benefício dos países 

menos desenvolvidos sugerem que há, entre setores empresariais brasileiros preo-

cupações e posicionamentos que restringem a possibilidade de acordos comerciais 

mais abrangentes ou de concessões unilaterais relevantes envolvendo o Brasil, de 

um lado, e países africanos, de outro.

Se se pode discutir o alcance dos resultados econômicos da ofensiva diplomática 

brasileira na África, parece claro o fato de que o padrão de comércio bilateral - 

fortemente concentrado em poucos países e produtos (neste caso, principalmente 

pelo lado das exportações africanas) - pouco se alterou na última década. 

De fato, o comércio do Brasil com a África é bastante concentrado geografica-

mente. Em 2008/2010, os três principais mercados de destino respondiam por 48% 

das exportações brasileiras, os cinco primeiros por 68% e os dez primeiros por 

85%. As exportações brasileiras dirigem-se em grande medida para alguns poucos 

países da África Ocidental, para o Norte da África e para a África do Sul. Estas 

mesmas regiões se destacam por seu peso nas importações brasileiras da África. 

No caso das importações o maior parceiro do Brasil é a Região Ocidental, fornece-

dora de petróleo a partir principalmente da Nigéria e de Angola.

Em termos de composição setorial das exportações, chama a atenção o peso que 

têm, na pauta brasileira de exportação para a África, produtos manufaturados de 

origem agropecuária - que explica a predominância dos manufaturados na pauta 

do Brasil e diferencia a pauta bilateral da pauta global do Brasil. Açúcar, carnes, 

cereais e gorduras e óleos animais e vegetais responderam juntos por cerca de 

44% das exportações bilaterais do Brasil, em 2008/2010. Há outros três produtos 

tipicamente manufaturados (capítulos 84, 85 e 87) que responderam, nos dois tri-

ênios, por cerca de 18% das exportações para a África. Do lado das importações, 

a especificidade da composição da pauta bilateral vis à vis das compras externas 

totais do Brasil é essencialmente atribuível à elevadíssima (85%, em 2008/2010) 

participação do petróleo nas importações brasileiras da África.

Portanto, no que se refere aos fluxos comerciais, a continuidade dos padrões de 

composição das pautas de intercâmbio bilateral prevaleceu e, em certa medida, até 

mesmo se acentuou, no que tange às importações brasileiras originárias da África. 
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