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Entre o Brasil e a África há uma conexão cultural, estética e genética.
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1 INTRODUÇÃO

Na primeira década do século XXI, o Brasil se destacou nos cenários globais, tanto 
como global trader quanto como global player, sob o rótulo de potência emergente. 
A chegada de Luiz Inácio Lula da Silva (daqui em diante, Lula) à Presidência, em 
2003, pareceu assinalar um antes e um depois na história do Brasil moderno, não 
apenas pelas políticas domésticas que começaram a ser implementadas, vinculadas 
à inclusão social e racial, mas também pela execução de uma política externa prag-
mática, com alta densidade, apoiada em um crescimento econômico sustentado 
pelo boom das commodities e em uma estratégia de internacionalização das empresas 
brasileiras com suporte estatal. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), a 
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), entre outras instituições, foram instrumentos 
que operacionalizaram o desembarque brasileiro na América do Sul, o relançamento 
da política africana e uma ativa participação multilateral, buscando alianças entre 
os países do Sul e, em alguns casos, atuando como ator do Norte.

O novo século proporcionou o contexto para que o Brasil mostrasse suas 
potencialidades, junto com outros poderes emergentes, e se convertesse em um 
ator central na Cooperação Sul-Sul (CSS). Nesse sentido, é possível diferenciar uma 
primeira etapa, entre 2000 e 2010, com amplas expectativas sobre as capacidades 
econômicas e políticas dos países emergentes em torno de projetos ambiciosos; e 
um segundo período, pelo qual se transita atualmente, em que começaram a ser 
vistas limitações a esse despertar e questionamentos acerca dos alcances efetivos 
das ações desenvolvidas na década anterior.

1. Traduzido do espanhol por Walter Desiderá.
2. Professora de relações internacionais da Universidade Nacional de Rosário (UNR) – Argentina.
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As mudanças do final do século XX ofereceram aos países do chamado Sul 
Global novos horizontes, os quais foram aproveitados no início do século seguinte, 
graças à existência de maiores margens de permissividade internacional, podendo-
-se inovar sobre as estruturas de poder vigentes, gerando novas e diversificadas 
relações e multiplicando as alianças regionais e globais. Dessa forma, revalorizou-se 
o multilateralismo; além disso, o desenvolvimento foi realocado como elemento 
central da agenda global e se planejou a necessidade de unirem-se esforços ho-
rizontalmente para promover o desenvolvimento sustentável e combater males 
como a fome e a pobreza.

Nesta segunda década do século XXI, convêm alguns comentários que abrem 
um novo leque de perguntas que só o tempo poderá responder. Logo após o irromper 
da crise financeira em 2008, os países emergentes continuaram sendo receptores dos 
fluxos internacionais de capital e, portanto, estiveram de certa forma afastados dela. 
Todavia, a escolha de um modelo exportador de matérias-primas, acompanhada da 
queda dos preços das commodities – entre elas, as agrícolas, as minerais e as energéticas: 
soja, ferro, gás e petróleo –, conteve o crescimento da grande maioria dos países do Sul 
e provocou recessão, contribuindo, assim, para a deterioração dos indicadores econô-
micos regionais e globais. À esta situação, somaram-se crises políticas e econômicas 
domésticas, próprias do impacto dos constrangimentos sistêmicos. 

Nesse contexto, e dado que o período a ser analisado (2008-2015) inclui os 
dois últimos anos da presidência de Lula e a gestão de Dilma Rousseff (daqui em 
diante, Dilma), convém perguntar-se se os inflamados êxitos do início da década se 
viram ofuscados pelo próprio desgaste de uma longa gestão de governo do Partido 
dos Trabalhadores (PT) – que necessitou de permanentes coalizões para alcançar a 
governabilidade – e pelo impacto da crise financeira global na economia brasileira. 
Ademais, também se questiona como tudo isso afetou a presença internacional do 
Brasil e a prestação de CSS.

Nesse marco, e como objeto específico deste capítulo, merece ser indagado se 
a tão renomada política africana de Lula e Dilma foi exitosa e se seus frutos ainda 
persistem, ou se foi somente uma curta primavera em um contexto de auge e queda 
dos emergentes. Dessa maneira, para abordar a política externa brasileira de 2008 a 
2015, será realizado um exame das políticas consideradas exitosas para esse continen-
te implementadas durante os dois governos Lula, para avaliar ações e resultados nos 
aspectos principalmente políticos, econômico-comerciais e de cooperação científico-
-tecnológica. Este foi o melhor momento da relação do Brasil com a África. Da mesma 
forma, será examinada a gestão Dilma, uma mandatária com um perfil de liderança 
diferente do antecessor, menos afeita ao protagonismo e com um contexto doméstico 
e internacional muito mais complicado. Apesar das diferenças pessoais e de estilo, era 
esperado de Dilma uma continuação do caminho assinalado por Lula, uma vez que 
ela foi escolhida dentro do PT para substituí-lo. Por isso, torna-se complexo separar 
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as duas gestões, dado que muitos desencadeamentos ocorridos em 2011, por exemplo, 
são resultantes de ações prévias. Desse modo, nesta análise será adotada uma flexi-
bilidade com as datas ao se examinarem ambos os governos. Não obstante, poderia 
ser assinalado, sob um ponto de vista simplista, que o impulso da política externa de 
Lula na África teria perdido ímpeto com a gestão de Dilma. Contudo, este capítulo 
busca demonstrar como o desenrolar dessas relações se deu de forma mais complexa.

2 A POLÍTICA AFRICANA DO BRASIL

A partir das independências africanas, ocorridas nos anos 1960, os diferentes 
governos que se sucederam no Brasil foram estruturando uma política africana 
com altos e baixos e ganhando experiência, até que, entre o final dos anos 1980 e 
o começo da década de 1990, se produziu um retraimento nessa relação, causada 
pela ausência de recursos suficientes, por certas mudanças de prioridades no Brasil e 
pela persistência de problemas nos países africanos que levaram ao afro-pessimismo 
(Lechini, 2006).

Nesse processo de construção diplomática, que contou com decisões conscientes 
e momentos inerciais, utilizou-se um discurso culturalista, que enfatizava a familia-
ridade e a história comum a ambos os lados do Atlântico (Saraiva, 1996). Mourão 
(1994) denomina essa política de diplomacia cultural, uma vez que ela ressaltava as 
afinidades culturais afro-brasileiras para promover o comércio e mobilizar a sociedade.

A herança africana na composição do ethos brasileiro e o reconhecimento 
da dívida com a África pela prática do tráfico de escravos formaram parte dos 
discursos em quase todas as aproximações com os países africanos. A influência 
africana no Brasil é definitivamente relevante desde o ponto de vista étnico, cultural 
e linguístico e conforma parte do corpo social brasileiro. Entretanto, a existência 
de raízes comuns não habilitava o conhecimento automático das realidades pós-
-independências, sobre as quais os funcionários diplomáticos possuíam poucas 
referências, salvo por alguns contatos na Organização das Nações Unidas (ONU). 
Por isso que foi necessária uma estratégia de aproximação que enfatizasse as raízes 
africanas, e foi o Itamaraty que deu continuidade e sustentação a essa abordagem.

Contudo, Saraiva (2012, p. 109) aponta que, no século XXI, houve uma 
diminuição do discurso culturalista, a elevação do atlantismo pragmático e a uti-
lização dos países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) como 
ponte com a África. Ele sustenta que “em alguma medida o atlantismo brasileiro se 
moveu do discurso de cultura luso-afro-brasileira para o discurso da recuperação 
histórica da dívida com a África”. No entender deste trabalho, entretanto, ambos 
coexistiram na construção histórica da política africana do Brasil, apenas variando 
as intensidades segundo as mudanças de conjuntura.
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3  A POLÍTICA EXTERNA DE LULA PARA A ÁFRICA: COMBINANDO CONTEXTOS 
DOMÉSTICOS E EXTERNOS FAVORÁVEIS

Desde a eleição de Lula em 2003, a política externa brasileira se direcionou para a 
construção de uma liderança regional com inserção global, por meio de políticas 
ativas voltadas para os países do Sul, entre eles os africanos. Desde seu início, se 
retomou e se reforçou a política africana a partir de um processo de intensas aproxi-
mações diplomáticas e relações econômicas frutíferas (Lechini, 2006, p. 103-138).

Em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo (15 nov. 2010), o então ministro 
das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou que o “êxito da política externa 
brasileira se devia à personalidade de Lula e à visão inovadora da diplomacia do 
país, que nesses últimos oito anos passou a ser ativa e altiva” (Amorim..., 2011). 
Além disso, vale mencionar que nesse período foram incrementados ao Itamaraty 
novos jogadores que incidem no processo decisório, havendo, portanto, diversifica-
ção de interesses. A internacionalização das empresas brasileiras com apoio estatal 
começou a gerar processos novos de maior participação da sociedade na política 
externa. Nesse sentido, o presidente Lula foi sensível às mudanças, e incorporou 
esses atores na gestão externa do país. Da mesma forma, junto com a diplomacia 
tradicional, foi se desenvolvendo, como soft power, uma diplomacia cultural, na 
qual certos símbolos da cultura brasileira – africanos ou não – foram utilizados 
como agentes de suas relações internacionais.

No caso da aproximação com a África, Lula se converteu no baluarte do re-
lançamento da política africana do Brasil, em um marco caracterizado por fatores 
sistêmicos e domésticos que estavam soprando ventos a seu favor. A diversificação 
dos centros de poder econômico globais e o redescobrimento da África, em parte 
pelo desembarque chinês e pela chegada do afro-otimismo, conjugaram um am-
biente externo favorável. Sob a perspectiva doméstica, o Brasil crescia no compasso 
do incremento dos preços das matérias-primas, e novas necessidades geraram um 
forte impulso no redesenho da inserção regional e global. Nesse contexto, a ênfase 
renovada colocada por Lula na política africana buscou mostrar coerência entre a 
política externa e a interna, que devia responder às crescentes demandas dos movi-
mentos negros. A resposta imediata foi a aprovação da Lei Federal no 10.639, de 10 
de janeiro de 2003, que tornou obrigatório, em todos os níveis de ensino, o estudo 
da história e da cultura africana e afro-brasileira,3 e a criação, no dia 21 de março do 
mesmo ano, da Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – 
para promover a igualdade e a proteção dos direitos dos indivíduos e grupos raciais 
e étnicos afetados pela discriminação, com especial ênfase na população negra.4

3. Essa lei estava vinculada a uma série de medidas de ação afirmativa que foram tomadas, tais como o reconhecimento 
da existência de discriminações raciais no país (Pereira, 2008, p. 253).
4. Esse organismo coordenava interministerialmente as políticas do governo brasileiro de igualdade racial e desenvolvia 
estratégias de ação afirmativa, além de também trabalhar com organizações internacionais e países terceiros.
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Sob a perspectiva externa, a dimensão africana voltou a tomar força pela ação 
do Itamaraty, no contexto de uma política pragmática, vinculada ao interesse nacional 
como fio condutor de um conjunto de interesses subnacionais, na qual a CSS tinha e 
segue tendo um lugar privilegiado. O contexto africano promissor possibilitou que os 
pessimistas, que planejavam uma retração no perfil das relações com a África, dessem 
lugar aos otimistas, que insistiam que o Brasil deveria retomar as rotas do Atlântico 
Sul para restabelecer as conexões que existiam com o continente africano, de modo a 
promover uma aproximação de ambas as margens do Atlântico Sul (Saraiva, 2012).

No primeiro ano de governo, e como prova da decisão presidencial de priorizar a 
África, foi lançado o Foro Brasil-África, na cidade de Fortaleza. Isso ocorreu em junho 
daquele ano, logo após a visita a países africanos, realizada em maio pelo chanceler 
Amorim, a qual se constituiu em uma preparatória do primeiro giro presidencial de 
Lula pela África, que se deu em novembro. Posteriormente, em julho de 2004, ele 
participou, em São Tomé e Príncipe, da V Conferência de Chefes de Estado e de 
Governo da CPLP, e participou de todas as reuniões de cúpula posteriores, as quais 
tiveram lugar em Guiné-Bissau (2006), Portugal (2008) e Angola (2010).

Sua persistência na geração de ações que mostravam inequivocamente sua 
aproximação com os países da África levou o então presidente do Senegal, Abdou-
laye Wade, a qualificá-lo como “o primeiro presidente negro do Brasil: considere-se 
um africano” – disse isso quando, em abril de 2005, Lula viajou para Camarões, 
Gana, Guiné-Bissau, Nigéria e Senegal (Lula..., 2005).

Consequentemente, a revitalização da agenda africana constituiu um dos eixos 
centrais de seu governo. A atividade diplomática se intensificou nos níveis bilateral 
e multilateral, ao mesmo tempo que a relação comercial se incrementava. Durante 
seus dois mandatos, o presidente realizou onze giros pelo continente, e visitou 28 
países, ao passo que seu chanceler, Celso Amorim, esteve 66 vezes no continente 
(Oliveira, 2015, p. 29). Lula encerrou seu governo com uma viagem a Moçambique, 
acompanhado da presidente eleita, Dilma Rousseff, como claro sinal de seu desejo 
pela continuidade da política brasileira para a África, a qual veio se confirmar com 
o giro africano de Dilma no primeiro ano de seu governo, em outubro de 2011.

Outro fator importante, argumentado por Dussort (2016), é a atitude de 
Lula de buscar apoio e complementaridade com os empresários brasileiros para 
sua política africana.5 Dos giros realizados, o de 2003 contou com mais de cem 
empresários brasileiros interessados em fazer negócios, principalmente em Angola. 
Tal foi o impulso, que naquele mesmo ano foi aberto um escritório do Banco do 
Brasil em Luanda, com o objetivo de se encarregar da expansão das exportações 
(BB abre..., 2003).

5. Política que já havia começado a aplicar seu antecessor, Fernando Henrique Cardoso (daqui em diante, FHC), em suas 
viagens pela África, sendo exemplos suas visitas à África do Sul e a Angola em novembro de 1996.
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A ativa atuação presidencial teve seu correlato no dinamismo diplomático, 
revertendo a retração ocorrida nos anos 1990. Durante o governo Lula, foram 
abertas dezesseis embaixadas brasileiras no continente africano (composto por 
54 países), totalizando 31. Por sua vez, das 34 embaixadas de países africanos em  
Brasília, dezoito foram abertas durante os governos Lula e uma, a última, no governo 
Dilma. Do mesmo modo, aumentou a quantidade de atos internacionais firmados 
com países africanos, os quais subiram para 346 – 67% dos 519 atos assinados em 
todo o período 1960-2010 (Lechini e Giaccaglia, 2011).

As históricas conexões culturais e linguísticas, somadas a uma maior atenção 
à população de afrodescendentes, refletiram-se no aprofundamento da cooperação 
cultural com a África, principalmente no âmbito da CPLP. No período, promoveu-se 
o intercâmbio de professores, o fortalecimento das instituições de ensino médio e 
superior dos países de língua oficial portuguesa e a mobilidade de estudantes entre 
os países membros do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) 
e do Programa de Estudantes-Convênio de Pós-Graduação (PEC-PG), destinados 
a estudantes de graduação e de pós-graduação, respectivamente. Por seu turno, os 
ministérios da Educação, da Cultura e de Relações Exteriores ofereceram subsídios 
para a formação de uma rede de acadêmicos de universidades africanas nas quais 
existissem centros dedicados ao estudo da língua portuguesa e da literatura e da 
cultura brasileiras (Rizzi et al., 2011).

Nesse contexto, foi fundada a Universidade da Integração Internacional da 
Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), vinculada ao Ministério da Educação, com sede 
na cidade de Redenção, no Ceará. Ela foi criada pela Lei Federal no 12.289, de 20 
de julho de 2010, e foi inaugurada em 25 de maio de 2011 – data na qual nasceu, 
em 1963, a Organização da Unidade Africana (OUA), hoje União Africana. Essa 
universidade tem como missão específica a formação de recursos humanos para 
contribuir com a integração entre o Brasil e os demais membros da CPLP. Como 
seus estudantes – metade brasileiros e metade de países lusófonos – são de tempo 
integral, eles recebem bolsas do governo brasileiro e têm a obrigação de retornar 
aos seus países de origem. Esse projeto de colaboração acadêmica institucionalizou 
a cooperação que, de maneira intermitente, universidades brasileiras já vinham 
realizando desde os anos 1960, ao receberem estudantes africanos. Instaurou-se, 
assim, um modelo inovador e ousado de cooperação afro-brasileira, ao formar 
pessoas que contribuiriam para a integração entre os povos e para a criação de 
quadros técnicos que promoveriam a cooperação horizontal, o desenvolvimento 
regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional.

Em matéria de ações multilaterais, é importante resgatar a intensificação 
das atividades com países da CPLP, a revitalização da Zona de Paz e Coope-
ração do Atlântico Sul (Zopacas) e a promoção de novas iniciativas, como o  
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Fórum IBAS (Índia, Brasil e África do Sul) e as Cúpulas ASA (América do Sul –  
África) e Aspa (América do Sul – Países Árabes).6 Essas instâncias se apresenta-
ram como plataformas para projetar os interesses brasileiros no exterior e para 
atender a interesses globais que não seriam possíveis de alcançar de maneira 
individual. A diversificação temática e geográfica com os países do Sul se inseriu 
em um projeto de busca de maiores níveis de autonomia e de margens de ação 
em relação aos atores centrais.

4 A COOPERAÇÃO SUL-SUL BRASIL-ÁFRICA

A aproximação com os países africanos se inscreve, no contexto da CSS, como 
um instrumento de política externa para promover uma presença positiva e 
crescente em países e regiões consideradas relevantes. A CSS é, então, entendida 
e praticada tanto em sua dimensão ampla como restrita – que abarca aspectos 
científico-tecnológicos, acadêmicos, de negociações econômico-comerciais, entre 
outros (Lechini, 2009).

Dessa forma, a CSS, em um sentido amplo, aponta para a construção de 
alianças políticas, principalmente em âmbitos multilaterais, baseadas no apro-
fundamento de vínculos laterais, para gerar coalizões que defendam interesses 
comuns compartilhados. No segundo caso, a concepção de CSS está mais próxima 
daquela utilizada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) quando a interpreta de uma maneira mais pragmática, concreta e 
específica, como cooperação horizontal ou cooperação entre países em desen-
volvimento. A chamada cooperação horizontal se refere, de uma forma geral, à 
cooperação técnica – transferência de capacidades técnicas e administrativas (o 
know-how ou saber fazer) – entre os países em desenvolvimento, ou a cooperação 
científico-tecnológica, que se direciona para a realização de atividades conjuntas 
de pesquisa para promover avanços que permitam um desenvolvimento integral 
(Lechini, 2010).

Na implementação dessa dimensão de cooperação horizontal, o Brasil contou 
com o apoio e o financiamento do BNDES e com a estrutura institucional da 
Agência Brasileira de Cooperação (ABC), a qual foi criada em 1987 e é dependente 
do Ministério das Relações Exteriores – MRE (Leite, 2013, p. 24). As diretrizes da 
ABC giram em torno da priorização de programas que intensificam as relações do 
Brasil com sócios relevantes, apoiando projetos que estão baseados nas prioridades 
nacionais dos países receptores e que, se possível, tenham contrapartidas locais e/ou 
participação efetiva dos sócios. Além disso, estabelece preferencialmente relações 
com entidades governamentais e canaliza esforços naquelas iniciativas que preveem 
um efeito multiplicador. 

6. As quais foram tratadas no capítulo 14 desta obra.
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Durante o governo Lula, merecem destaque os dados de que 50% dos gastos 
de execução da Cooperação Técnica entre Países em Desenvolvimento (CTPD) 
se destinaram a projetos desenvolvidos na África,7 e que, entre 2005 e 2009, o 
orçamento da ABC para os países africanos aumentou 1.578%. As principais áreas 
temáticas foram a agricultura, o combate à fome, a preservação do meio ambiente 
e a saúde pública, destacando-se, por sua magnitude, os quatro projetos seguin-
tes: fortalecimento da indústria algodoeira dos Cotton 4 (Benin, Burkina Faso, 
Chade e Mali); apoio ao desenvolvimento da rizicultura no Senegal; programa 
de cooperação triangular para o desenvolvimento agrícola das savanas tropicais 
de Moçambique (ProSavana); e fortalecimento e apoio técnico à plataforma de 
Inovação Agropecuária de Moçambique – IAM (Rizzi et al., 2011).

De acordo com Cintra (2011), os principais sócios africanos que receberam 
fundos foram Cabo Verde, Guiné-Bissau e Moçambique, porém os projetos se 
estendem à quase toda a África: Angola, Argélia, Botsuana, Camarões, Gana, 
Libéria, Mali, Marrocos, Quênia, República Democrática do Congo, São Tomé e 
Príncipe, Senegal, Serra Leoa, Tanzânia e Zimbábue. Eles estão focados principal-
mente no provimento de tecnologia e na criação de capacidades relacionadas com 
a agricultura e a saúde pública (luta contra a malária e o(a) HIV/Aids, bancos de 
leite materno e formação profissional). 

A área de saúde está fortemente marcada pelas atividades da Fiocruz, as quais se 
concentram na formação de recursos humanos e no fortalecimento institucional de 
áreas relacionadas com a saúde, particularmente nos países de língua portuguesa. Cabe 
ressaltar, entre as iniciativas, um projeto que teve grande difusão e impacto midiático: a 
instalação de uma fábrica de medicamentos genéricos contra o HIV em Moçambique. 

No grande arco da dimensão agropecuária, também se situa a experiência 
brasileira de produção de biocombustíveis, sendo o país o segundo produtor de 
bioetanol do mundo, com 33,2% de participação do mercado em 2009, atrás 
dos Estados Unidos, que produziram 54,7% da produção mundial. Nesta área, 
muitos projetos para o desenvolvimento de usinas alcooleiras na África possuem 
tecnologia brasileira.

É interessante recordar que, em maio de 2010, foi acordado o Diálogo 
Brasil-África sobre Segurança Alimentar, Nutrição e Desenvolvimento Rural, no 
marco do qual o Brasil devia executar dez projetos-piloto no continente e oferecer 
cursos de formação em agricultura familiar. Este esquema contava com aportes da 
Câmara de Comércio (Camex) de US$ 193 milhões para implementar em Gana 
e Zimbábue o programa Mais Alimentos para a África, que replica o modelo bra-
sileiro de modernização da produção familiar em condições financeiras favoráveis 

7. América Latina e Caribe recebiam 40% e Ásia e Oriente Médio, 11% (Cintra, 2011).
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(Sela, 2011). Entretanto, aqui se retomava a ideia de condicionalidade que tanto 
foi criticada da cooperação Norte-Sul, dado que implicava a compra de equipa-
mentos produzidos no Brasil.

Cabe apontar também que diversos países africanos solicitaram a cooperação 
do Brasil para a implementação de projetos inspirados nos programas Fome Zero e 
Bolsa Família, dada a repercussão internacional de seus efeitos positivos, resultante 
do protagonismo do presidente Lula. Nesse contexto, realizaram-se missões brasilei-
ras para a África e visitas africanas ao Brasil de representantes da África do Sul, de 
Gana, da Guiné-Bissau, de Moçambique, da Nigéria e da Zâmbia (Stolte, 2012).

5 COMÉRCIO E INVESTIMENTOS COM A ÁFRICA

A maior atenção dedicada à África, na política externa, teve também seu cor-
relato em matéria de comércio e investimentos, no qual as empresas brasileiras 
que atravessam processos de transnacionalização tiveram um papel fundamental.  
Os dados do intercâmbio comercial refletem a crescente vinculação. Basta assinalar 
que, em dez anos, as exportações brasileiras aumentaram de US$ 1,34 bilhão (2000) 
para US$ 9,26 bilhões (2010), e que as importações da África saltaram de US$ 
2,90 bilhões, em 2000, para US$ 11,30 bilhões, em 2010 (Brasil, 2011). Estes 
números se realizaram em uma balança comercial com uma marcada presença de 
commodities, que tiveram preços crescentes na última década.

Os principais sócios são África do Sul, Angola, Camarões, Egito, Gana, Líbia, 
Nigéria, Quênia, Senegal e Tunísia. Ainda que os mesmos sócios importem produ-
tos primários do Brasil,8 cabe assinalar que aumentaram as vendas de maior valor 
agregado e de maquinários da indústria alimentícia. As importações9 aumentaram 
junto com o preço do petróleo e o aprofundamento das atividades da Petrobras 
em Angola, Líbia e Nigéria.

Em 2010, as transnacionais brasileiras continuaram com uma forte presença 
na América do Sul, com um índice de regionalidade de 30,9%, enquanto a Ásia 
correspondeu a 17% e a África, a 10%. De fato, em 2010 algumas transnacionais 
brasileiras desembarcaram em novos países, como África do Sul, Egito, Guiné e 
Zâmbia. Na África, observa-se que as alianças estratégicas têm contribuído para au-
mentar a presença brasileira na região. Por exemplo, algumas empresas de construção 
civil realizaram obras de infraestrutura por convite de empresas mineradoras locais.  

8. Entre os principais produtos, se encontram estes: açúcar, trigo, farinhas, carnes bovinas desossadas, frangos, galinhas 
e miúdos congelados, gelatinas, sucos, chocolates e derivados, café solúvel e em grão, pimenta, arroz, óleo de soja 
refinado; aos quais se somam madeiras e móveis, papéis, aviões, tratores e motores e grupos eletroeletrônicos. 
9. O Brasil importa combustíveis minerais, fertilizantes com nitrógenos, cimento, polietilenos, petróleo bruto, naftas 
para petroquímica, goma vulcanizada, elastômeros, inseticidas e gás natural. Também algodão, tapetes e revestimentos, 
sulfato de níquel e cromo e lâminas de ferro, propanos e resíduos ferrosos, couros e peles de caprinos e ovinos e tecidos 
de algodão, peles ovinas, goma arábica e chá.
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A estratégia follow the client (siga o cliente) impulsionou também empresas do setor 
de tecnologia da informação para atender a clientes brasileiros em suas subsidiá-
rias no exterior. É importante notar também que, ao longo da última década, os 
investimentos externos diretos (IEDs) brasileiros na África cresceram de US$ 69 
bilhões, em 2001, para US$ 214 bilhões, em 2009. Não obstante, a região Sub-
saariana recebeu uma pequena parte (US$ 124 milhões, em 2009), sendo África 
do Sul e Angola os principais receptores (Cintra, 2011).

De acordo com Brun (2009), a Petrobras é a empresa latino-americana que 
possui mais projetos na África, em função de ter aumentado a quantidade de 
petróleo processado proveniente desse continente, passando de 6,8%, em 1997, 
para 13,63%, em 2006, ultrapassando o Oriente Médio (6,7%). A empresa se 
especializou na exploração de águas profundas, e este tipo de produção se leva 
adiante em Angola, Egito, Guiné Equatorial e Nigéria, o que indica o motivo do 
interesse brasileiro na África Ocidental.

Ao lado da Petrobras, podem ser assinaladas outras empresas brasileiras que 
desembarcaram na África com investimentos. Segundo Vilas-Bôas (2011), elas estão 
presentes em 22 países africanos, as quais se dedicam principalmente à mineração e 
à construção civil. Entretanto, convém esclarecer que elas não são recém-chegadas 
ao continente, quer dizer, foram adquirindo vasta experiência ao longo dos anos. 
Tal é o caso da Odebrecht, também competitiva nos setores petroquímico e 
gasífero, que começou suas operações na África em 1984, com a construção da 
estação hidrelétrica de Capanda, em Angola. Nesse mesmo país, já realizou mais 
de dezesseis projetos, que vão da construção de centros comerciais e casas até obras 
de saneamento e irrigação agrícola. Na Líbia, trabalhou na construção de rodovias 
e do aeroporto de Trípoli. Outras construtoras brasileiras, como a Mendes Júnior 
e a Camargo Correa, também possuem importantes atividades na África.

A Vale, multinacional líder na produção de minério de ferro e de níquel, está 
presente em sete países africanos, sendo a África do Sul o sócio mais relevante. No 
Gabão, ela tem interesses no manganês e em Moçambique, no carvão. Também na 
indústria cultural, há presença de empresas brasileiras em Angola e Moçambique 
que estão aproveitando o idioma compartilhado, tais como as redes de televisão 
Globo e Record. Para se consolidar na África, o setor privado brasileiro recebeu um 
grande apoio de instituições nacionais, principalmente do BNDES, estimulando 
as exportações de serviços por meio de empréstimos. No marco do Programa de 
Integração com a África, o banco concedeu financiamentos que somaram R$ 477 
milhões, os quais subiram para R$ 649 milhões em 2009, situando-o como um 
interlocutor privilegiado entre os empresários brasileiros e o mercado africano. 
Essa política creditícia beneficiou tanto as grandes empresas, que desde a década 
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de 1980 estão presentes na África, como as pequenas e médias empresas, que estão 
começando a interagir com o outro lado do Atlântico (Cintra, 2011).

O ambiente de negócios também foi promovido pela Agência Brasileira 
de Exportações (Apex), que fomenta a expansão de pequenas e médias empresas 
por meio de eventos como feiras comerciais e missões de negócios; e pela Caixa  
Econômica Federal (Caixa), que oferece, em Angola e Moçambique, cooperação 
técnica para o desenvolvimento de projetos habitacionais.

A presença crescente de empresas brasileiras na África se apoia no impulso 
que o governo brasileiro ofereceu a essas relações e também em um componente 
privado que foi motivado pelas oportunidades de mercado e a “marca-país”, 
que é reconhecida na África. De acordo com uma pesquisa do Instituto de 
Estudos Estratégicos Internacionais (IEEI) de 2010, acerca das percepções 
sobre os estrangeiros em Angola e Moçambique, países que recebem a maior 
quantidade de investimentos brasileiros, o Brasil figura entre os três primeiros 
em importância e influência em Angola e na 11a colocação em Moçambique 
(Vilas-Bôas, 2011).

Quando Lula expressou “não queremos saquear a África. Queremos comprar 
matéria-prima, mas também impulsionar uma transformação que permita que a 
África gere riqueza e emprego. As pessoas simplesmente não compreendem que 
temos que criar mais consumidores no mundo” (Entrevista..., 2009), ele assinalou 
claramente o lugar da África na estratégia de inserção internacional brasileira. Nes-
sa visão, busca-se diversificar sócios e aliados para elevar a influência no sistema 
capitalista mundial e promover o desenvolvimento nacional. 

6 DILMA E ÁFRICA: MUDANÇA DE VENTOS E DIFICULDADES EM SEGUIR O RUMO

Como foi mencionado, em novembro de 2010, Lula viajou a Maputo acompanhado 
da presidente eleita, Dilma Rousseff, para deixar clara a continuidade da política 
brasileira para a África. Da mesma forma, no primeiro ano de seu mandato, Dilma 
designou o ex-presidente Lula como representante oficial do Brasil para a cúpula 
da União Africana realizada na Guiné Equatorial (Cintra, 2011) e promoveu a 
criação do Grupo África, composto por representantes de diferentes ministérios 
e do setor privado, para organizar a estratégia do país para o continente africano 
(Cabral, 2011).

Cabe esclarecer que, passados dois anos de sua posse, a presidente corroborou 
sua vontade de continuar com a política africana do Brasil em seu discurso em 
Addis Abeba, na cerimônia de comemoração do cinquentenário da União Africana, 
em 25 de maio de 2013.
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Nos últimos dez anos o Brasil dedicou-se com muito empenho a fortalecer as suas 
relações com a África. O governo brasileiro assumiu liderança essencial nesse processo, 
e hoje vemos com orgulho cada vez mais que as relações com o continente africano se 
pautam por genuíno interesse da sociedade civil brasileira e do setor privado. Nosso 
engajamento com a África é de longo prazo e tem um sentido estratégico. Reconhe-
cemos não só o renascimento africano, mas também a importância estratégica que 
a África terá para a humanidade no século XXI (Brasil, 2013).

Apesar desse início promissor, ela não pôde sustentar o ímpeto inicial, e a 
política africana de Dilma começou a se diluir em função de seu estilo de lide-
rança e de constrangimentos domésticos e sistêmicos. Desse modo, observa-se 
uma diminuição na intensidade das relações do Brasil com os países africanos, 
assim como na atividade diplomática e nas escassas análises acadêmicas sobre 
esse período.10

A queda no perfil diplomático se percebe comparativamente ao serem contadas 
as viagens da presidente a apenas seis países africanos, enquanto seus chanceleres 
Antonio de Aguiar Patriota e Luís Alberto Figueiredo foram apenas a quinze. 
As viagens oficiais tiveram como destino os principais parceiros comerciais do 
continente, tais como África do Sul, Angola, Moçambique (membro da CPLP e 
potencial produtor de gás e hidrocarbonetos) e Nigéria. Essa escolha sugere uma 
concentração similar à aplicada durante a gestão de FHC, que foi qualificada 
como minimalista.

Contudo, durante a presidência de Dilma, foram abertas três embaixadas – 
Libéria (2011), Serra Leoa (2012) e Malaui (2013) –, totalizando 38 representações 
diplomáticas brasileiras na África, passando, assim, a ter a quarta maior presença 
diplomática no continente, junto com a Rússia e atrás dos Estados Unidos, da 
China e da França (Dussort, 2016).

Essa atividade pode ser interpretada tanto positiva como negativamente. Por 
um lado, como um país emergente, é natural o investimento diplomático dese-
nhado para um continente que faz parte das prioridades do governo, comparável 
ao de grandes países com fortes interesses na África. Por outro lado, o problema 
surge quando se colocam as estruturas junto com as possibilidades práticas de 
preenchê-las com conteúdo.

A esse respeito, o embaixador Paulo Cordeiro Andrade Pinto, subsecretário-
-geral para África e Oriente Médio no MRE durante o período 2011-2015, 
manifestou-se da seguinte forma: “eu tenho lugares onde o embaixador está só com 
um funcionário administrativo”.11 Na mesma linha de pensamento, Cordeiro já 

10. Nesse sentido, convém destacar que, além das fontes oficiais para a análise dessa seção, foram fundamentais os 
aportes publicados por Oliveira (2015) e Dussort (2016).
11. Entrevista com o embaixador Paulo Cordeiro de Andrade Pinto em Brasília, em 13 de dezembro de 2014 (Dussort, 2016).



As Relações com a África (2008-2015)  | 417

havia trazido ao conhecimento público que “o foco do Brasil agora será melhorar 
a infraestrutura das representações já existentes, e não ampliar o número de em-
baixadas no continente. Ainda faltam representações em países relevantes, como 
Uganda. Mas, antes, precisamos consolidar o trabalho onde já estamos presentes” 
(Instituto Lula, 2013).

Ainda que, em termos comparativos, o ativismo quase frenético de Lula 
na África não possa ser comparado com a moderação de Dilma, em 2013 foi 
inaugurada uma diretoria para África e América Latina dentro do BNDES e foi 
aberto o primeiro escritório do banco em Johannesburgo-África do Sul. No mês 
de maio, o ora mencionado Grupo de Trabalho África apresentou à presidente 
seu diagnóstico sobre as relações com a África, na chamada Agenda África. Este 
relatório resultou de reuniões iniciadas no início de 2012 por um grupo composto 
por alguns ministérios (Relações Exteriores, Fazenda, Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior e Desenvolvimento Agrário) e especialistas e executivos do 
setor privado. A agenda continha três pontos fundamentais: perdões de dívida; 
missões para negociar acordos de investimentos e de comércio; e ampliação dos 
projetos de cooperação no marco de uma eventual reforma da ABC (Rossi, 2013).

Diante das dificuldades que atravessavam alguns sócios africanos, foi neces-
sário incrementar a reestruturação da dívida com a África.12 Na viagem de Dilma 
à Etiópia em 2013, a mandatária anunciou o cancelamento de US$ 900 milhões 
em dívida externa a doze países africanos. Em meados daquele ano, havia sido 
concretizada a reestruturação de US$ 431 milhões, dos quais US$ 280 milhões 
foram perdoados. Os países beneficiados foram Gabão, República Democrática 
do Congo, São Tomé e Príncipe, Senegal e Sudão (Moura, 2013).

Dois tipos de companhias brasileiras seguiram operando na África: companhias 
multinacionais de capital privado, presentes desde 1980, e pequenas e médias em-
presas, de atuação mais recente. Ainda que o número de multinacionais brasileiras 
que investem no exterior tenha se incrementado substantivamente desde 2003, o 
estoque de IED brasileiro permanece concentrado em um número pequeno de 
companhias. As quatro empresas brasileiras mais importantes (Itaú-Unibanco, Vale, 
Odebrecht e Petrobras) concentram 78% do estoque do IED do Brasil. Na África, o 
esse investimento se localizou em setores estratégicos, como a mineração, a energia 
e a infraestrutura, portanto, nas mãos da Vale, Odebrecht, Andrade Gutierrez e 
Camargo Correa (Alves, 2013).

De toda forma, o investimento se concentrou em poucos países. África do 
Sul, Angola e Moçambique captaram a maior parte desse IED (Fundação Dom 
Cabral, 2015). Angola é o principal destino do investimento das empresas brasileiras, 

12. Durante os oito anos do governo Lula, foram perdoados US$ 436,7 milhões de dívida de três países africanos: 
Cabo Verde, Moçambique e Nigéria.
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especialmente nos setores de energia, mineração e infraestrutura. O investimento  
estrageiro direto do Brasil em Angola alcançou os US$ 11,7 milhões (Chen, Gei-
ger e Fu, 2015), que provêm da presença de doze empresas brasileiras neste país; 
seguida pela África do Sul, com nove, e por Moçambique, com sete. 

Em 2015, o Brasil firmou com Angola e Moçambique, parceiros privilegiados 
e prioritários, os primeiros Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos, 
baseados no novo modelo de tratado bilateral de investimentos do Brasil, o qual 
promove novas formas mais amigáveis para resolver controvérsias. Dussort (2016) 
toma esses países como exemplo para asseverar que para ambos os casos houve uma 
considerável diminuição dos projetos de cooperação entre os governos Lula e Dilma. 
Apesar de não terem sido iniciados novos projetos com o mesmo fervor com que 
ocorreu no governo Lula, foi dada continuidade a 61 projetos de cooperação com 
países africanos que haviam sido realizados por intermédio da ABC, e também se 
começaram alguns novos (Oliveira, 2015, p. 41).

A esse respeito, no que se refere à cooperação implementada pela ABC, Costa 
(2015, p. 16-22) sustenta que, enquanto durante o governo Lula o orçamento da 
ABC recebeu incentivos para cooperar com a África de forma bilateral, no governo 
Dilma houve uma redução substancial de financiamento e, por isso, de projetos 
de cooperação. Por essa razão, foram priorizados os projetos que estavam por ser 
finalizados, no lugar de iniciar novos. Para confirmar a informação, a autora cita 
o coordenador Nelci Peres Caixeta, da gerência de África, Ásia e Oceania da ABC, 
que manifestou que o corte orçamentário anual foi de cerca de 70% durante o 
primeiro governo Dilma.13

Por seu turno, e apesar dos constrangimentos externos e internos, o Brasil teve 
também que competir com o avanço da cooperação chinesa e indiana na África 
(Lechini e Giaccaglia, 2014), utilizando seu soft power em setores atrativos para as 
populações locais, como inclusão social, agricultura, educação e saúde.

Do mesmo modo, e no âmbito da cooperação, é interessante mostrar um 
dado significativo nas relações com os países africanos, que se refere ao aumento 
da colaboração na área de defesa. A nomeação de Celso Amorim como ministro 
da Defesa, e sendo ele ex-ministro de Relações Exteriores de Lula, poderia explicar 
alguma ênfase nessa área, concomitante com a publicação do livro Branco de defesa, 
em 2012, e a renovação do Atlântico Sul como espaço prioritário para o Brasil, 
no contexto da Zopacas. Deve-se ressaltar que o ministro realizou visitas oficiais 

13. Informação recebida em resposta a pedido de informação realizado por meio do sistema e-SIC (disponível em: 
<www.acessoainformacao.gov.br>) e confirmada, por telefone, pelo coordenador Nelci Peres Caixeta, da Gerência de 
África, Ásia e Oceania da ABC (Costa, 2015, p. 18).



As Relações com a África (2008-2015)  | 419

a seis países africanos entre 2011 e 2014,14 mostrando as prioridades de defesa do 
governo Dilma. Não há dúvidas de que sua passagem pelo Itamaraty como minis-
tro do governo Lula lhe havia deixado as portas abertas para essa nova empreitada 
no continente. Segundo expressa Aguilar (2013), nas relações do Brasil com os 
países da África Atlântica, combinaram-se as preocupações com segurança, muito 
importantes para Brasília, com as de desenvolvimento, mais caras ainda para os 
países do outro lado do oceano. Um caso exemplificador da cooperação na área 
de segurança e defesa é a relação com a Namíbia, que floresceu no século XXI 
sobre a base de uma associação entre os militares em ambas as partes, acerca de 
afinidades estratégicas e oportunidades de negócios entre os setores de segurança 
e as crescentes preocupações a respeito da soberania sobre suas respectivas áreas 
marítimas (Seabra, 2016).

Porém, nenhuma medida foi suficiente para atenuar os efeitos sistêmicos.  
O florescente comércio com a África sofreu o impacto negativo da crise financeira 
internacional. Também foram negativas as consequências econômicas dos processos 
ocorridos nos países do Norte da África – como produto da Primavera Árabe, que 
se iniciou entre o final de 2010 e o princípio de 2011. Dessa forma, não puderam 
ser recuperadas as cifras da década anterior. Se se somar a isso a contínua queda 
dos preços internacionais das commodities, predominantes na balança comercial, 
tudo isso resultou em uma contração de 15% das exportações brasileiras e em mais 
de 50% das importações provenientes desses países.15

Por fim, merece menção um agente não governamental da promoção da 
aproximação do Brasil com a África, o Instituto Brasil-África. Criado em 2013, 
em Fortaleza, busca converter-se em nexo entre a atividade pública, a atividade 
privada e os setores acadêmicos para a construção de uma agenda sobre temas de 
interesse entre o Brasil e a África. Seu objetivo é apresentar propostas de cooperação 
e traçar um plano estratégico de aproveitamento do potencial de oportunidades 
mútuas para empresas brasileiras e africanas no continente africano. Seu principal 
produto é a organização dos Foros Brasil-África, os quais se realizam em torno 
de temas escolhidos para promover a cooperação e os negócios dos dois lados do 
Atlântico. O primeiro ocorreu em 2012, em Fortaleza, com o tema cooperação, 
oportunidades e desenvolvimento; o segundo, também em Fortaleza, foi em 2014, 
em torno dos problemas vinculados a infraestrutura e associações; o terceiro foi 
realizado em 2015, em Recife, no qual foi focado o tema de energia.16 O quarto 

14.“Fue a Cabo Verde, en 2011; a Angola, Namibia y Cabo Verde, en 2013; y a Mozambique, Sudáfrica, República 
Democrática del Congo y Angola en 2014” (Oliveira, 2015, p. 42).
15. Informação disponível em Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Intercâmbio Comercial 
Brasileiro: países e blocos econômicos. Disponível em: <http://www.mdic.gov.br/>. Acesso em: 16 jan. 2016.
16. Para mais informações, ver o site do Instituto Brasil-África. Disponível em:<https://goo.gl/Zuwt8u>. Acesso em: 
20 jan. 2016.
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está marcado para ocorrer ainda em novembro de 2016, em Foz do Iguaçu, sobre 
estratégias para o desenvolvimento da agricultura no Brasil e na África. Entre as 
suas atividades de difusão pública, está um relatório anual e, desde 2014, a Revista 
Atlântico (Instituto Brasil-África, 2016).

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Retomando as reflexões de Cervo e Lessa (2014, p. 133), poderia ser afirmado 
junto com eles que “as relações internacionais do Brasil atravessam, durante os 
quatro anos do primeiro governo de Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014, um 
período caracterizado pelo declínio relativamente ao período correspondente aos 
dois mandatos de Luiz Inácio Lula da Silva, entre 2003 e 2010, quando se lidava 
com o conceito de ascensão”.

Ao comparar a política externa de Lula e Dilma, pode ser observada uma queda 
no perfil da África. Durante o governo de Dilma, produziu-se uma diminuição da 
ênfase nas ações externas e no lugar da política externa no contexto mais geral da 
gestão do governo. Esse retraimento no desenvolvimento de ações para o âmbito 
externo também afetou a política africana, ainda que não tenha modificado seu 
lugar nas prioridades externas. Mudanças domésticas, sistêmicas e de estilo expli-
cam essa diminuição do protagonismo presidencial, dado que a presidente Dilma 
possuía um comportamento menos carismático e midiático que o de seu antecessor.

Também se observa uma menor ênfase na produção científica e nas análises 
da gestão de Dilma, dando a sensação de que “do encanto das sereias de Lula” a 
comunidade acadêmica passou às “profundezas da rejeição”. Isso acaba por somar 
vozes a uma oposição que sempre preferiu ver o copo meio vazio, enquanto alguns 
poucos o viam como meio cheio. Este aspecto é relevante levando em conta as 
atuais circunstâncias que vive o Brasil.

Mesmo que Dilma tenha continuado dando importância às relações com os 
países do Sul e à CSS, durante seu governo produziu-se uma menor atenção para 
com a África, ainda que de maneira proporcional à queda observada em outras 
regiões, permitindo adiantar a análise de que houve mais continuidades do que 
mudanças na política externa brasileira para a África.

Sob uma perspectiva numérica, a diminuição de perfil pode ser explicada sob 
vários aspectos. Após o impactante e quantitativamente relevante desembarque de 
Lula na África, não sobravam muito mais inovações a serem feitas nos aspectos 
diplomáticos, ainda que as atividades continuassem em outros âmbitos, por meio 
de gestões privadas que deram seguimento ao seu próprio curso e de um certo nível 
de cooperação técnica. Este processo se deu em um contexto de constrangimentos 
financeiros domésticos e internacionais, que afetaram negativamente a cooperação 
e o comércio.
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Para finalizar, vale a pena indagar se a política africana de Lula e Dilma foi 
exitosa. Em primeiro lugar, durante os dois governos Lula, foi produzido um perí-
odo de intensas relações político-diplomáticas (com o envio de missões, a abertura 
de embaixadas e a participação conjunta em fóruns multilaterais inter-regionais e 
globais), o qual permitiu criar um emaranhado de vinculações que puderam ser 
utilizados como capa protetora para abraçar outras relações (econômicas, de coope-
ração etc.). Numericamente, a África ficou bem dotada de embaixadas brasileiras, 
e isso se deve às gestões desses últimos anos. O Itamaraty possui 91 diplomatas 
nas missões permanentes e seis em missões transitórias no continente, segundo 
dados de junho de 2016.17 Com 39 embaixadas na África, o Brasil chegou ao nível 
mais alto das relações com o continente, ao menos do ponto de vista diplomático, 
sendo muito relevante desde a perspectiva dos países africanos.

No que concerne à dimensão econômico-financeira das relações, sua evolução 
se deu de acordo com o movimento dos índices macroeconômicos tanto globais 
como brasileiro. Quando a situação se tornou adversa ou complicada, dificultou-se 
a implementação de decisões que precisassem de fundos, como é o caso das relações 
comerciais e da cooperação científico-tecnológica, que diminuíram notavelmente 
com Dilma.

A promoção das empresas multinacionais brasileiras na África foi exitosa 
para os interesses empresariais, que foram sustentados pela estrutura estatal e 
basicamente pelo BNDES, apesar de atualmente esta relação estabelecida estar no 
centro da tempestade política.

Para encerrar uma avaliação dos governos Lula e Dilma na África, de seus 
acertos e de seus malogros, suas continuidades e suas mudanças, também se deve 
reconhecer o legado histórico que ambos os presidentes receberam e produziram 
após cinquenta anos de aproximações com os países da África, criando uma relação 
que será difícil de se apagar.

Na ilha de Gorée, Senegal, principal ponto de saída de escravos rumo às 
Américas, existia a chamada door of no return (caminho sem volta), ponto de triste 
despedida dos africanos de seu lugar de origem. Que seja esperado que o auge da 
África nas relações externas do Brasil, ainda com seus altos e baixos, seja também 
um caminho sem volta, mas desta vez em um sentido positivo. Afinal, fica de 
lição que, para sustentar uma política ativa e altiva, se requer não apenas vontade 
política, mas condições apropriadas de financiamento.

17. Ver mais informações no link: <https://bit.ly/2I5AaGv>. Acesso em: 1o jun. 2016.
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