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Capital de risco: uma oportunidade 
de investimento nos céus africanos?

No panorama do investimento em África, o capital de risco deve ser atentamente seguido.

Os países africanos fizeram sérios esforços para atraírem investimento estrangeiro.

A crise global ainda pode pôr em risco os sucessos alcançados.

♦

♦

♦

O capital de risco não é um fenómeno novo em África, 
mas está a atrair uma atenção cada vez maior enquanto 
instrumento ágil e inovador para o desenvolvimento 
do sector privado no continente. A melhoria das 
condições para o investimento em África e uma série 
de espectaculares histórias de sucesso de negócios no 
continente (como a aquisição, apoiada em capital de risco, 
da empresa africana pioneira em telecomunicações, Celtel, 
por 3,4 mil milhões de dólares, em 2006) alimentaram 
uma espiral sem precedentes na dimensão e amplitude 
dos fundos africanos de capital de risco. 

Em 2006, o enorme aumento das fusões e aquisições 
(F&A) em África, sobretudo nos sectores da banca e das 
telecomunicações, trouxeram à luz do dia o dinamismo 
do sector privado do continente e levaram o investimento 
a números inéditos: os fluxos de investimento directo 
estrangeiro chegaram aos 36 mil milhões de dólares em 
2006, duplicando os valores de 20041. 

O acentuado aumento do capital de risco privado de 
mercados emergentes globais foi muito forte na África 
Subsaariana, que viu os fundos dispararem quase 200 por 
cento2  em 2006, para os 2.3 mil milhões de dólares. Assim, 
a quota da África Subsaariana nos fundos globais de 

capital de risco chegou aos sete por cento, o que, apesar 
de ainda estar muito aquém da Ásia (58%), é um resultado 
comparável a outras regiões emergentes (América Latina: 
8%; Médio Oriente-Norte de África: 8%; Europa Central 
e de Leste-Rússia: 10%). Os fundos orientados para o 
Norte de África-Médio Oriente aumentaram 50 por cento 
neste período. 
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Fonte: EMEA, 2007.

Os fundos africanos, apesar de ainda pequenos pelos 
padrões internacionais, têm aumentado rapidamente, 
tanto em dimensão como em amplitude: a Pamodzi, uma 
empresa privada de capital de risco sul-africana, lançou, 
em 2007, o maior fundo pan-africano do continente, de 
1.3 mil milhões de dólares. As instituições financeiras 
internacionais também desenvolveram os seus próprios 
meios: o Citigroup lançou, no início desse mesmo ano, 
um fundo de 200 milhões de dólares.

______________________________________ 

 1. Fonte: UNCTAD (2007) World Investment Report, Geneva e 
UNCTAD (2007) Global Investment Propects Assessment 2007-2009, 
Geneva.

  2. African Venture Capital Association, South African Venture Capital 
Association, 2007
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A indústria privada sul-africana de capital de risco, a 
exemplo da predominância financeira do país, é a maior 
do continente, com 1.7 por cento do PIB – números 
comparáveis aos de muitos mercados desenvolvidos 
(Europa: 1.5 por cento; Reino Unido: 3.7 por cento; 
América do Norte: 2.8 por cento)3, com o décimo sétimo 
lugar mundial em termos de actividade de investimento 
(2005). Em 2006, a África do Sul conheceu um aumento 
de 409 por cento nos fundos de gestão, alcançando os 
11.2 mil milhões de rands (1.6 mil milhões de dólares). 
Os fundos sul-africanos gerem cerca de 80 por cento do 
capital de risco privado da África Subsaariana, seguindo-se 
a Nigéria com 10 por cento. 

As economias desenvolvidas, particularmente os Estados 
Unidos, continuam a ser a maior fonte de capital, sendo 
responsáveis por 50 por cento do total dos fundos 
destinados ao investimento em África em 2006 (enquanto 
a Europa é responsável por 9 por cento). Um quarto 
dos fundos dirigidos ao continente são sul-africanos, 
mantendo-se uma tendência de aumento das fontes locais. 
Pela primeira vez, um terço do capital angariado na África 
do Sul teve igualmente como fonte fundos de pensões 
e de dotação estrangeiros, o que revela o crescente 
interesse – e confiança – dos investidores institucionais 
pelos activos africanos. 

Os fundos públicos, particularmente os provenientes das 
instituições financeiras europeias de desenvolvimento, 
são também importantes fontes de capital. Procurando 
desenvolver as actividades do sector privado, estas 
agências governamentais têm sido, historicamente, 
garantes importantes dos fundos de investimento privados 
no continente. Neste campo, são representativas a 
francesa Proparco, a holandesa FMO e a britânica CDC 
(antiga Colonial Development Corporation), com 845 
milhões de dólares imputados a África, desde 2004, 
através de doze gestores de fundos africanos. 

Nos anos mais recentes, os governos africanos fizeram 
progressos reais na adopção de políticas amigáveis para o 
mercado, desenvolvendo o ambiente para o investimento e 
tomando medidas enérgicas para estimular o envolvimento 
externo. Em 2006, novas medidas de promoção do 
investimento estrangeiro foram introduzidas em 40 
países africanos. Foi permitida a participação externa na 
indústria das telecomunicações no Botsuana, no Burkina 
Faso, no Burundi, em Cabo Verde, no Ghana e na Nigéria. 
No Congo, no Egipto e na Nigéria, deram-se importantes 
reformas no sector bancário. Marrocos legalizou a 
propriedade estrangeira de grandes propriedades 
fundiárias. Diversos países puseram em prática medidas 
de facilitação fiscal e de novas empresas e criaram zonas 
especiais de investimento.  

A expansão global dos últimos anos levou a procura de 
activos africanos a novos patamares. A baixa correlação 
com os mercados globais, a alta liquidez e o crescimento 
da importância das matérias-primas alimentaram o 
investimento, mas também contribuíram para esconder as 
oportunidades não relacionadas com o sector primário. 

Os capitais de risco, por seu lado, têm demonstrado 
uma tendência de sentido contrário ao investimento 
internacional, concentrando-se nos sectores orientados 
para os consumidores e para as comunicações4. Estes 
investimentos têm, muito provavelmente, um maior 
impacto na vida diária dos africanos do que o maior 
dos mega-projectos extractivos, e fazem com que os 
capitais de riscos apareçam como uma contrapartida 
dinâmica e diversificada em relação às fontes clássicas 
de investimento estrangeiro em África.
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 África do sul 

Canais de investimento

Abertura ao investimento estrangeiro

Uma fonte de financiamento diversificado

_________________________

3. Fundos sob gestão em 12/2006 para a África do Sul, e em 12/2005 
para a Europa e os Estados Unidos. 

4. African Venture Capital Association, South African Venture Capital 
Association, 2007
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Desenvolvimento da OCDE com a UNECA, com a ajuda financeira da Comissão Europeia. A edição Portuguesa deste 
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