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INTRODUÇÃO 

 

A África do Sul representa um mercado considerável para os fornecedores brasileiros: o país 

conta com uma população de quase 56 milhões de habitantes e é a maior economia da África. 

Além disso, há o fato de que a África do Sul é a economia mais industrializada da África 

Subsaariana e oferece, assim, um mercado substancial não apenas para bens de consumo, mas 

também para matérias-primas e insumos nos setores de fabricação e mineração.  

Contudo, deve-se lembrar que, apesar dos níveis elevados de industrialização e a relativa 

sofisticação do setor de serviços, a África do Sul tem um dos padrões de distribuição de renda 

mais desiguais do mundo, sendo, portanto, uma estranha dicotomia entre primeiro e terceiro 

mundo. Do ponto de vista do fornecedor brasileiro, isso significa que o mercado para produtos 

sofisticados não é tão grande quanto o tamanho da população pode sugerir. 

A África do Sul e o Brasil desfrutam de boas relações. Historicamente, os laços têm sido 

próximos e, mais recentemente, os dois países se tornaram membros do BRICS, e a União 

Aduaneira da África Austral (SACU), da qual a África do Sul é membro, assinou um acordo de 

comércio preferencial com o MERCOSUL. Além disso, a África do Sul e o Brasil têm uma 

Comissão Conjunta que gerencia e monitora continuamente as relações bilaterais entre os dois 

países.  

O Brasil é a 13ª maior fonte de importações da África do Sul e, em 2017, as importações da 

África do Sul provenientes do Brasil totalizaram US$ 1,5 bilhão, ao passo que as exportações da 

África do Sul para o Brasil totalizaram US$ 489 milhões, deixando a África do Sul com um 

déficit comercial de US$ 1 bilhão com o Brasil. É motivo de preocupação que as exportações do 

Brasil para a África do Sul tenham diminuído, em termos de dólares norte-americanos, nos 

últimos anos, embora esse fato possa estar ligado a produtos específicos, principalmente às 

aves, como resultado de uma disputa comercial em 2012.  
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MAPA 
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INFORMAÇÕES BÁSICAS 

 

 

Área: 1.219.912 km2 

População: 56,5 milhões 

Densidade demográfica: 45 habitantes/km2 

População economicamente ativa: 21,7 milhões 

Principais cidades: Joanesburgo, Pretória, Cidade do Cabo, Durban, Porto Elizabeth 

Moeda: Rand sul-africano 

Taxa de câmbio (média anual de 2017): R 12,38 = US$ 1,00  

PIB Nominal (2017): US$ 349,30 bilhões 

 

Composição do PIB (2017):  Agricultura: 2,8% 

  Indústria: 29,7% 

  Serviços: 67,5% 

 

Crescimento do PIB (últimos dados):            2016: 0,57% 

   2017: 1,32% 

 

Crescimento do PIB (previsão para 2018):    1,50%  

PIB per capita (2017): US$ 6.180 

 

Comércio exterior (2017): 

 Exportações: US$ 88,3 bilhões 

 Importações: US$ 83,0 bilhões 

 

Comércio bilateral (2017): 

    Exportações brasileiras: US$ 1,51 bilhão 

    Importações brasileiras: US$ 489 milhões 

 

Língua:   

Existem onze línguas oficiais na África do Sul: africâner, inglês, ndebele, sesoto do norte, sesoto, 

swazi, tsonga, tswana, venda, xhosa e zulu. O inglês é a língua dos negócios.  
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I – CARACTERÍSTICAS GERAIS 
 

1. Geografia  

 

A África do Sul é um país de médio porte localizado no extremo sul do continente africano, 

estendendo-se do Oceano Atlântico, no oeste, até o Oceano Índico, no leste. Sua área terrestre é de 

1.219.912 km2 e inclui as Ilhas do Príncipe Eduardo (Ilha Marion e Ilha do Príncipe Eduardo). Sua área 

corresponde a um sétimo do tamanho do Brasil e é duas vezes maior do que a França e três vezes 

maior do que a Alemanha. O país tem uma costa de 2.500 km. As fronteiras são com Botswana 

(1.840 km), Lesoto (909 km), Moçambique (491 km), Namíbia (855 km), Suazilândia (430 km) e 

Zimbábue (225 km). A África do Sul envolve o Lesoto e cerca quase completamente a Suazilândia. 

O clima varia de subtropical, na costa leste, para mediterrâneo moderado, na costa sudoeste. As 

partes ao norte do país são quentes e secas, ao passo que as condições semidesérticas prevalecem 

na costa oeste e no interior. 

A África do Sul é formada por nove províncias: Noroeste, Gauteng, KwaZulu-Natal, Mpumalanga, 

Estado Livre, Cabo Oriental, Cabo Ocidental, Cabo Setentrional e Província do Norte. As províncias 

variam consideravelmente de tamanho. A menor é Gauteng, que abrange 1% das terras, e a maior é 

a árida e pouco habitada Cabo Setentrional, que ocupa quase um terço do total da área terrestre da 

África do Sul. 

Área Terrestre das Províncias 

 

 

Fonte: dados do Stats SA 
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2.  População, centros urbanos e indicadores  

 

População 

 

As estimativas de população da África do Sul apontam um número de 56,5 milhões de pessoas em 

2017. Existe uma diferença razoavelmente marcada nas distribuições populacionais em todas as nove 

províncias, sendo que Gauteng, que representa 1% da área terrestre do país, abriga 24,1% da 

população. O Cabo Setentrional tem a menor população, representando 2,1% do total. Do ponto de 

vista de um fornecedor brasileiro, as províncias mais importantes são Gauteng, KwaZulu-Natal e o 

Cabo Ocidental, que representam juntos 55% da população.  

 

População por província, estimativa semestral-2016 

 

Fonte: dados do Stats SA 

 

 A taxa de crescimento populacional é de 1,62% 

 65% da população vivem em áreas urbanas 

 Densidade demográfica: 45 pessoas por km2 de área terrestre 

 Em 2016 a expectativa de vida ao nascer estava estimada em 59,7 anos para homens 

e 65,1 anos para mulheres. 

 A taxa de mortalidade infantil em 2016 estava estimada em 33,7 a cada 1.000 

nascimentos. 

 A taxa de mortalidade para menores de 5 anos é de 44,4 óbitos a cada 1.000 

nascimentos. 
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 A taxa geral estimada de prevalência do HIV é de aproximadamente 12,7% da 

população total da África do Sul. O número total estimado de pessoas vivendo com o 

HIV foi aproximadamente 7,03 milhões em 2016. No caso dos adultos entre 15 e 49 

anos, estima-se que 18,9% da população é HIV-positiva. 

Fontes: Stats SA e Banco Mundial 

 

A África do Sul tem uma população extremamente jovem, sendo que 30% da população têm 

menos de 15 anos de idade e 48%, ou 26,9 milhões de pessoas, tem menos de 25 anos. Quase 

50% dos menores de 15 anos vivem na Província de KwaZulu-Natal ou de Gauteng. A 

migração é um aspecto importante desse dado demográfico, sendo que Gauteng recebeu uma 

entrada de migrantes que superou 1,2 milhão de pessoas nos últimos 5 anos. Esse é o número 

oficial, e o número não oficial é provavelmente muito maior. 

 

A população relativamente jovem da África do Sul apresenta tanto uma oportunidade quanto um 

desafio: é uma oportunidade, pois representa um grande grupo de consumidores emergentes; e é 

um desafio, considerando os níveis elevados de desemprego (oficialmente 27,1%) e o estado 

precário do sistema educacional sul-africano, que não tem conseguido produzir a capacitação exigida 

pela economia. No momento, 30,6% dos jovens com idades entre 15 e 24 anos não estão 

empregados ou em um centro de ensino ou de treinamento (Pesquisa de População 

Economicamente Ativa, 2016).  

 

Distribuição da população por idade e sexo, estimativa de meados de 2016 

 

Fonte: Stats SA Data 
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De acordo com as estimativas populacionais recentes da ONU, a população da África do Sul atingirá 

60 milhões em 2030, um aumento de 10,2% em comparação a 2015. O crescimento populacional 

diminuirá durante o período entre 2015 e 2030 devido à moderação da migração líquida e às quedas 

nas taxas de natalidade e fertilidade. O HIV/AIDS continuará a ter impacto sobre as taxas de 

crescimento. A população urbana crescerá aproximadamente o dobro da taxa da população como 

um todo no período entre 2015 e 2030 e representará 71,3% da população total em 2030. 

Crescimento populacional de 2015 a 2100 

 

 

Fonte: Nações Unidas, Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais, Perspectivas de População Mundial, 2015.  

A África do Sul conta com uma população economicamente ativa de 21,7 milhões de pessoas. A taxa 

de emprego/absorção da população é de 43,1 e a taxa de participação da força de trabalho é de 59,1.  

Empregos por Setor 

 

 Out.-Dez. 

2015 

Out.-Dez. 

2016 

Variação 

A/A 

Setor como 

Percentual 

do Total 

Agricultura 860 919 6,9% 6% 

Mineração 483 421 -12,8% 3% 

Produção 1.738 1.727 -0,6% 11% 

Serviços Públicos 123 131 6,5% 1% 

Construção 1.438 1.483 3,1% 9% 
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Comércio 3.280 3.222 -1,8% 20% 

Transporte 900 961 6,8% 6% 

Finanças e outros serviços 

empresariais 

2.273 2.329 2,5% 14% 

Serviços Comunitários e Sociais 3.624 3.571 -1,5% 22% 

Residências Particulares 1.294 1.299 0,4% 8% 

Fonte: Stats SA: Pesquisa de Mão de Obra 2016 

Principais Centros Urbanos 

 

Do ponto de vista brasileiro, existem três províncias de interesse: Gauteng, que abriga a capital 

administrativa, Pretória, e a capital comercial, Joanesburgo, e representa 33,8% do PIB do país e 24% 

da população; KwaZulu-Natal, que representa 16% do PIB da África do Sul e 20% da população; e o 

Cabo Ocidental, que representa 13,7% do PIB da África do Sul e 11,3% da população. Juntas, essas 

três províncias contabilizam uma população de 30,8 milhões de pessoas, 63,5% do PIB da África do 

Sul e aproximadamente 60% do gasto familiar total nacional.  

Principais indicadores socioeconômicos 

 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): A África do Sul está posicionada em 116º no IDH, depois 

do Paraguai e das Filipinas e à frente do Vietnã e da Bolívia. A pontuação geral do IDH é 0.666 e é 

composta pelo seguinte: 

 Expectativa de Vida ao Nascer (anos)  57,4 

 Expectativa de anos de escolaridade (anos)  13,6 

 Média de anos de escolaridade (anos)  9,9 

 Renda nacional bruta per capita (PPP1$)  12,12 

 

PIB per capita (2017): US$ 6.180 

Distribuição de Renda:  

 

Os 10% mais ricos da população detêm pelo menos 90% a 95% de toda a riqueza, ao passo 

que os 10% que têm a maior renda recebem (apenas) 55% a 60% da renda. Os próximos 40% 

da população – o grupo que normalmente é considerado a classe média – recebem cerca de 

30% a 35% de toda a renda, mas detêm apenas 5% a 10% de toda a riqueza. 

Os 50% mais pobres da população, que recebem cerca de 10% de toda a renda, não detêm 

riqueza mensurável. 

                                                           
1 Paridade do Poder de Compra 



16 

Apesar de as maiores frações da renda serem muito altas em si, em comparação com as 

maiores frações de riqueza elas parecem pequenas. Comparada à renda, a riqueza é muito 

mais concentrada nas mãos de poucos. 

A alta desigualdade de riqueza é confirmada pelos valores estimados do coeficiente de Gini 

(onde o valor igual a zero indica a igualdade completa e o valor igual a um indica a 

desigualdade máxima). 

Com relação à renda, o coeficiente de Gini sul-africano é de cerca de 0,7 em ambos os 

conjuntos de dados, mas com relação à riqueza esse coeficiente é de pelo menos 0,9 a 0,95. 

Os dois valores são mais elevados que o de qualquer outra economia de grande porte para a 

qual existam esses dados. 

Fonte: Desigualdade de Riqueza na África do Sul: Evidências decorrentes de Pesquisa e de Dados Tributários 

[Wealth Inequality in South Africa: Evidence from Survey and Tax Data]; Anna Orthofer (Parte do projeto REDI3x3) 

 

Uma característica da população sul-africana tem sido o rápido crescimento da classe média. O 

diretor do Instituto Unilever de Marketing Estratégico da Universidade da Cidade do Cabo, define a 

classe média da África do Sul como aqueles que recebem entre $ 1.550 e $ 4.800 por mês ou que 

atendem a alguns critérios, por exemplo, ter um emprego de colarinho branco e um carro. Uma 

pesquisa realizada pelo instituto constatou que a classe média de negros do país mais do que 

duplicou, passando de 1,7 milhão em 2004 para uma estimativa de 4,2 milhões até 2012. 

3.  Organização política e administrativa 

Organização política 

 

A África do Sul é uma democracia constitucional com um sistema de três níveis de governo e um 

poder judiciário independente. Os níveis nacional, provincial e local de governo têm autoridade 

legislativa e executiva em suas próprias esferas e estão definidos na Constituição como “distintos, 

interdependentes e inter-relacionados”. 

Ordenamento jurídico:  Com base no Direito Romano-Holandês, na Common law 

inglesa e na Constituição implementada a partir de 4 de 

fevereiro de 1997. 

Últimas eleições:   Nacionais: 2014 / Municipais: 2016 

Governo nacional:  

A África do Sul tem um Parlamento bicameral (duas Câmaras) embasado em uma administração 

conjunta. A Assembleia Nacional é a Câmara eleita diretamente pelos eleitores, ao passo que o 

Conselho Nacional das Províncias é eleito pelas províncias e as representa para garantir que os 

interesses provinciais sejam levados em consideração na esfera nacional de governo.  
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Organização administrativa 
 

Cada uma das nove províncias da África do Sul conta com seu próprio poder legislativo, formado por 

um número de membros entre 30 e 80. Os membros são eleitos em termos de representação 

proporcional. O conselho executivo de uma província é formado por um ministro e vários membros 

(MECs). Os ministros são indicados pelo Presidente. 

As províncias têm poder legislativo e executivo, simultâneo com a esfera nacional, sobre: agricultura; 

casinos, corridas, jogos de azar e apostas; assuntos culturais; educação em todos os níveis, exceto o 

ensino universitário e tecnológico em nível universitário; meio ambiente; serviços de saúde; 

assentamentos humanos; política linguística; conservação da natureza; serviços policiais; imprensa 

pública provincial; transporte público; planejamento e desenvolvimento regional; regulamentação do 

tráfego rodoviário; turismo; promoção do comércio e da indústria; autoridades tradicionais; 

desenvolvimento urbano e rural; licenciamento de veículos; e serviços de assistência social. 

Esses poderes podem ser exercidos à medida que as províncias tenham a capacidade administrativa 

de assumir responsabilidades efetivas. As províncias também têm competência exclusiva sobre várias 

áreas, que incluem: abatedouros; serviços de ambulância; licenças de bebidas alcoólicas; museus que 

não sejam nacionais; planejamento provincial; questões culturais provinciais; atividades recreativas 

provinciais; e rodovias e tráfego provinciais. 

Existem 278 municípios na África do Sul, formados por oito municípios metropolitanos, 44 distritos e 

226 municípios locais. De um ponto de vista brasileiro, os oito conselhos metropolitanos são os mais 

importantes, visto que eles representam as maiores áreas em termos de população e fornecem 

serviços coordenados à área. Os oito municípios metropolitanos são: Buffalo City (East London); 

Cidade do Cabo; Município Metropolitano de Ekurhuleni (East Rand); Cidade de eThekwini (Durban); 

Cidade de Joanesburgo; Município de Mangaung (Bloemfontein); Município Metropolitano de Nelson 

Mandela Bay (Port Elizabeth); e Cidade de Tshwane (Pretória). 

 

4.  Participação em organizações e acordos internacionais  

 

 Banco Africano de Desenvolvimento (AfDB) 

 Lei de Crescimento e Oportunidades para a África [Africa Growth and Opportunity Act] 

(AGOA) 

 União Africana (UA) 

 Banco de Padrões Internacionais (BIS) 

 BRICS  

 Conselho de Cooperação Aduaneira (CCC) 

 Comunidade das Nações (CW) 

 Acordo de Livre Comércio entre a EFTA (Associação Europeia de Livre Comércio) e a SACU 

(FTA)  

 Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO) 

 Grupo dos 20 (G20) 

 Sistema Geral de Preferências (SGP)  

 Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) 
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 Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) 

 Organização da Aviação Civil Internacional (OACI) 

 Câmara de Comércio Internacional (CCI) 

 International Finance Corporation (IFC) 

 Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FISCV) 

 Organização Internacional do Trabalho (OIT) 

 Fundo Monetário Internacional (FMI) 

 Comitê Olímpico Internacional (COI) 

 Organização de Padrões Internacionais (ISO) 

 União Internacional de Telecomunicações (UIT) 

 Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (AMGI) 

 Movimento Não Alinhado (MNA) 

 Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) – uma instituição do BRICS aberta em julho de 2015 

 União Aduaneira da África Austral (SACU) 

 SACU-MERCOSUR 

 Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC) 

 Acordo de Parceria Econômica da SADC (SADC EPA)  

 Zona Tripartida de Livre Comércio entre a SADC, a EAC (Comunidade da África Oriental) e o 

COMESA (Mercado Comum da África Oriental e Austral) (em negociação) 

 Acordo de Comércio, Desenvolvimento e Cooperação (TDCA)  

 Acordo Cooperativo de Comércio, Investimento e Desenvolvimento (TIDCA)  

 Acordo de Comércio e Investimento (TIFA)  

 Nações Unidas (ONU) 

 Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD) 

 Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 

 Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) 

 Federação Mundial de Sindicatos (WFTU) 

 Organização Mundial de Saúde (OMS) 

 WIPO (World Intellectual Property Organization) 

 Organização Marítima Internacional (IMO) 

 World Bank 

 Organização Mundial do Comércio (OMC) 

 Acordo comercial bilateral Zimbábue/África do sul. 
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II – ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS 

 

 

1.  Ambiente econômico 

 

A África do Sul é a segunda maior economia do continente africano, tendo registrado um PIB de US$ 

349,3 bilhões em 2017. Para colocar em contexto, o porte da economia sul-africana é comparável ao 

de Israel, Hong Kong e Nigéria, primeira economia africana com US$ 376,3 bilhões de PIB em 2017. A 

economia sul africana é equivalente a 17% da economia brasileira e representa 23% do PIB da África 

Subsaariana.  

Porte Comparativo da Economia Sul-Africana - 2017 

 

A política econômica do governo é pautada pelo Plano Nacional de Desenvolvimento (NDP). O NDP é 

uma estratégia de desenvolvimento com os objetivos centrais de erradicar a pobreza e reduzir de 

forma acentuada a desigualdade até 2030. O NDP especifica várias metas que precisam ser atingidas 

nas próximas duas décadas para atingir esses objetivos, incluindo gerar 11 milhões de empregos e 

alcançar um crescimento real anual médio do PIB de 5,7%. Os passos para atingir essas metas 

incluem melhorar a coordenação e implementação de políticas, fornecer uma melhor infraestrutura 

e reduzir custos comerciais, bem como fortalecer o funcionamento do mercado de trabalho. O NDP 

também descreve um plano de ação para atingir essas metas. Em linha com as metas do NDP, o 

Departamento de Comércio e Indústria estabeleceu recentemente uma agência conhecida como 

InvestSA, que atua como um balcão único de investimentos estrangeiros na África do Sul.  

A economia sul-africana investe muito no setor de serviços, que representou 67% da origem do PIB 

em 2017. O setor agrícola representa 3% do valor agregado, porém precisa ser analisado em um 

contexto mais amplo, como importante gerador de empregos e de receitas de exportação. O setor 

Fonte:  IMF - World Economic Outlook Database, April 2018
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sofreu um grande abalo durante os anos de 2014 e 2015, quando a África Austral enfrentou a pior 

seca em duas décadas. Isso se refletiu nos números de valor agregado do setor agrícola, que 

registraram a sétima queda trimestral consecutiva em produção real do setor no terceiro trimestre 

de 2016. As boas chuvas de verão no norte do país contribuíram para uma recuperação em 2017.  

O setor de mineração continua tendo importância para a economia sul-africana, representando 8% 

do valor agregado bruto em 2016. A importância do setor reside em sua contribuição para as 

exportações. Os aumentos recentes na produção de mineração têm sido provenientes de minério de 

ferro, diamantes e cobre, em vez dos tradicionais determinantes platina, ouro e carvão. O setor de 

mineração sul-africano continuará a ser restringido, entre outros fatores, pelo aumento gradual dos 

custos de produção, controvérsias trabalhistas e paralisações da produção devido a questões de 

segurança, preço das commodities e demanda fraca. 

O setor industrial representou 30% da origem do PIB. O setor como um todo tem estado em declínio 

como reflexo de uma retração a uma taxa anualizada de 3,2% no terceiro trimestre de 2016. Essa 

retração tem sido impulsionada pela menor produção de produtos industrializados duráveis e não 

duráveis em resposta à menor demanda dos consumidores e é ampla, com os volumes de produção 

diminuindo em oito dos dez subsetores de fabricação. A utilização da capacidade de produção no 

setor industrial é 82%. 

A economia sul-africana passou por um período desafiador devido ao crescimento econômico de 

apenas 1,3% em 2015 e 0,6% em 2016. O baixo nível de crescimento deve-se principalmente à fraca 

demanda por commodities da China, aos baixos preços globais das commodities, ao baixo 

investimento, aos fluxos de capital instáveis e à pouca confiança do consumidor e das empresas. O 

crescimento do PIB real para 2017 foi projetado em 1,32%.  

 

Crescimento do PIB de 2015 a 2019 

 

Fonte: IMF - World Economic Outlook Database, April 2018. 

 

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2015 2016 2017 2018 2019

Crescimento real do PIB (%)



21 

O ano de 2017 tem sido desafiador para a África do Sul. Em setembro de 2017, o Banco Mundial 

rebaixou a previsão de crescimento da África do Sul para 2017 de 1,1% para 0,6% em janeiro de 

2017, declarando que a recuperação do país de uma recessão no segundo trimestre do ano não seria 

suficiente para restaurar o crescimento positivo do PIB per capita em 2017 após dois anos 

consecutivos de crescimento per capita negativo em 2015 e 2016. Para 2018 e 2019, o crescimento 

do PIB deve chegar a um nível moderado de 1,5% e 1,7%, respectivamente, impulsionado por uma 

melhoria nos preços das commodities e por um fortalecimento na renda das famílias. 

De acordo com o Banco Mundial, um dos principais desafios de desenvolvimento da África do Sul 

continua sendo o fato de que o país tem uma economia dupla com uma das maiores taxas de 

desigualdade do mundo. Com um coeficiente de renda Gini que varia entre 0,66 e 0,70, o decil 

superior da população representa 58% da renda do país, ao passo que o decil inferior representa 

0,5% e a metade inferior, menos de 8%.2 Isso torna a África do Sul um dos países mais 

sistematicamente desiguais do mundo.  

Inflação 

 

A África do Sul apresentou formalmente as metas para a inflação em 2000, e a política tem sido 

muito bem-sucedida. O índice de preços ao consumidor ficou em torno ou abaixo dos 6% – o limite 

superior da faixa meta do Banco de Reserva da África do Sul (SARB) – por mais de cinco anos e, no 

início de 2015, o índice caiu abaixo dos 4%, impulsionado pela queda nos preços do petróleo. A 

média anual do índice de preços ao consumidor ficou em 6,7% em 2016, pois o custo aumentou a um 

ritmo superior ao que foi previsto com relação a alimentos e bebidas não alcoólicas e moradia e de 

serviços públicos. O IMF informou que a inflação em 2017 foi de 4,72% e que a projeção para 2018 

ficará em uma média de 5,6%. 

 

Índice de preços ao consumidor: Variação no Percentual nos últimos 5 anos  

 

Fonte: IMF - World Economic Outlook Database, April 2018. 

                                                           
2 Resumo do Banco Mundial sobre a África do Sul 
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2.  Principais setores econômicos  

Agricultura e silvicultura 

 

O valor bruto total da produção agrícola do período entre 2015 e 2016 é estimado em R 247.098 

milhões (US$ 16.820 milhões), em comparação a R 226.531 milhões no ano anterior – um aumento 

de 9,1%. O valor bruto de produtos de origem animal, produtos de horticultura e culturas de campo 

contribuiu 47,2%, 28,5% e 24,3%, respectivamente, para o valor bruto total da produção agrícola. O 

setor de carnes de aves foi o que apresentou a maior contribuição, com 15,6%, seguido pelo de gado 

e bezerros abatidos, com 12,3%, e pelo milho, com 10,9%. 

 

Valor Bruto da Produção Agrícola 

 

Fonte: Departamento Nacional de Agricultura: Tendências no Setor Agrícola 

A principal cultura é o milho, que é o alimento básico de um grande percentual da população; o trigo 

também é cultivado, bem como a cevada. As frutas decíduas e subtropicais são culturas regionais 

importantes e contribuem para as receitas de exportação da África do Sul. O açúcar é cultivado em 

KwaZulu-Natal e em Mpumalanga, e os produtores de açúcar sul-africanos têm uma intensa presença 

regional. A criação de gado é voltada para a produção de carne e laticínios, e o país também cria 

ovelhas e porcos. A África do Sul é um importante fornecedor mundial de lã e de mohair.   

A África do Sul conta com amplas fazendas artificiais de extração de madeira macia, que são a base 

de uma indústria considerável de papel e celulose. Cerca de 92% das plantações da África do Sul são 

de pinho e eucalipto. Em 2015, a África do Sul produziu 6,8 milhões de m3 de madeira macia e 11,1 

milhões de m3 de madeira dura. A maior parte da produção é destinada ao setor de papel.3 

Dos gastos relevantes para o fornecedor brasileiro, pode-se destacar os realizados com produtos e 

serviços intermediários, que totalizaram US$ 8.755 milhões em 2016. Os gastos com rações agrícolas 

são o maior item de despesa, contribuindo 28,8% para o total de despesas, seguidos por manutenção 

                                                           
3 Forestry South Africa: Fatos e Números Florestais 
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e reparos (14,0%), serviços agrícolas (12,4%), combustível (9,0%), saúde animal, proteção de 

colheitas e sementes e plantas (6,3% cada uma), fertilizantes (5,3%), materiais de embalagem (4,6%) 

e materiais de construção e para cercas (3,8%). 

Mineração 

 

Tradicionalmente, o setor de mineração sul-africano tem sido a base da economia. Embora a 

importância do setor na contribuição geral para a atividade econômica tenha apresentado uma 

queda nas últimas duas décadas, ele continua sendo um importante pilar da economia sul-africana. 

 

De acordo com a Câmara das Minas da África do Sul, em 2016, a mineração representou: 

 28% das exportações de mercadorias da África do Sul  

 11% do total de investimentos fixos (GFCF) 

 18% do investimento privado 

 7,3% do PIB (17% se incluídos os multiplicadores) 

 Taxa de crescimento de investimentos fixos na mineração de -3,8% A/A. 

 Empregou 7,9% de toda a mão de obra do setor privado. 

 Em 2016, o setor gastou R 211,8 bilhões (US$ 14,4 bilhões) em diversos produtos e serviços. 

 

A África do Sul é a número um do mundo em reservas de aluminossilicatos, cromo, manganês, 

metais do grupo platina (MGP) e vermiculita. O país tem a segunda maior reserva de ouro do mundo 

e a oitava maior reserva de carvão. 

 Vendas e Exportações de Minerais da África do Sul por Commodity, 2016 

 

 Vendas 

Locais 

Exportações Total de 

Vendas 

Exportações como 

percentual do total de 

vendas 
US$ milhões 

Ouro 1.018 4.133 5.151 80,2% 

MGP 757 5.821 6.578 88,5% 

Minério de 

Ferro 

263 2.687 2.950 91,1% 

Carvão 4.196 3.443 7.639 45,1% 

Diamantes 567 854 1.421 60,1% 

Manganês 60 1.287 1.347 95,5% 

Cromo 552 657 1.209 54,3% 
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 Vendas 

Locais 

Exportações Total de 

Vendas 

Exportações como 

percentual do total de 

vendas 
US$ milhões 

Outros 2.088 2.899 4.987 58,1% 

Total 9.500 21.781 31.282 69,6% 

Fonte: Câmara das Minas 

Produção 

 

O setor industrial sul-africano enfrentou vários anos difíceis e, em 2016, nove das 10 unidades do 

setor industrial apresentaram queda ou não fizeram nenhuma contribuição para o desempenho geral 

do setor, afetando negativamente o crescimento econômico geral. De acordo com o economista-

chefe da Stanlib,4 em 2010 a atividade industrial cresceu 4,7% A/A, um avanço em relação à queda 

de 13,5% divulgada em 2009. Em 2012, a média de crescimento foi de 2,3%, devido à economia 

global mais fraca e às intensas greves de mineradores. Em 2014, o setor foi afetado por quedas de 

energia e aumentou somente 0,2%. A produção industrial apresentou alta de 0,8% em janeiro de 

2017, porém ainda está abaixo dos níveis de produção registrados antes da crise do mercado 

financeiro mundial.  

 

Receita Total da Produção por Tipo de Fabricante 
 

 

Fonte: Statistics South Africa  

O Governo tem uma política para tratar da transformação industrial e da reindustrialização por meio 

do Plano de Ação da Política Industrial (IPAP), que é o principal pilar do Quadro Estratégico de Médio 

                                                           
4 O setor industrial continua a apresentar desempenho inferior, de acordo com o site Fin24 em 14 / março / 2017.  
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Prazo (MTSF) de 2014-2019. O IPAP procura desencadear uma mudança estrutural na economia por 

meio do rompimento da dependência das commodities e da busca por uma economia diversificada e 

de conhecimento em que “aumentar a agregação de valor e a intensidade das exportações define a 

trajetória de crescimento da África do Sul”.5  

Energia  

 

O Plano Nacional de Desenvolvimento (NDP) prevê que, até 2030, a África do Sul terá um setor de 

energia que promova o crescimento e o desenvolvimento econômico por meio do investimento 

adequado em infraestrutura de energia. O plano também prevê que, até 2030, a África do Sul terá 

uma oferta adequada de energia e combustíveis líquidos para garantir que a atividade e o bem-estar 

econômicos não sejam interrompidos e que pelo menos 95% da população tenha acesso a energia da 

rede principal ou privada.6 

Em nível funcional, a África do Sul tem sido afetada pela escassez e por cortes de energia nos últimos 

anos, e os economistas estimam que o desenvolvimento da economia poderia ter sido 10% maior se 

a escassez de energia não tivesse contido o crescimento e os investimentos. Em termos de corte de 

carga, a situação parece ter se estabilizado e a empresa de serviços públicos de energia Eskom 

passou o ano de 2016 otimizando a produção das usinas existentes, já que seus principais programas 

de expansão estão anos atrasados. 

O país realmente apresenta um programa de energias renováveis bem-sucedido, e produtores de 

energia independentes (IPPs) têm alimentado sistematicamente a rede nacional. O programa 

nacional de investimento em energia renovável é considerado uma história de sucesso global, tendo 

atraído mais de US$ 11 bilhões em investimentos em energia limpa desde 2012. 

Os empreendimentos de transformação de gás em energia têm recebido muita atenção, 

principalmente devido à grande quantidade de gás encontrada no vizinho Moçambique. O 

Departamento de Comércio e Indústria lançou recentemente a Unidade de Industrialização de Gás 

(GIU), destinada a encabeçar uma estratégia de médio a longo prazo para a industrialização de gás na 

África do Sul e na região da África Austral. O objetivo é “eliminar as limitações de energia e reduzir a 

intensidade de carbono, para garantir um mix de energia mais equilibrado nas economias vizinhas e 

regionais mais amplas, aprofundar o desenvolvimento e o investimento industriais, e promover a 

integração industrial regional.”7 

Serviços 

Os setores de serviços são extremamente importantes para a economia sul-africana, com os serviços 

representando mais de 70% do valor agregado bruto em 2016. Os setores mais importantes são o de 

serviços financeiros, serviços profissionais, mercados de atacado e varejo, serviços de engenharia e 

relacionados ao cenário de construção e turismo. 

 

                                                           
5 Departamento de Comércio e Indústria: Desenvolvimento Industrial 
6 www.gov.za 
7 www.engineeringnews.co.za, maio de 2016 

http://www.engineeringnews.co.za/
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3. Moeda e finanças  
 

Moeda 
 
A moeda da África do Sul consiste em células e moedas, em rands (R) e centavos.  
O rand sul-africano é uma moeda de um mercado emergente e, assim, varia diariamente. Nos 

últimos cinco anos, o rand apresentou desvalorização de 44% em relação ao dólar norte-americano. 

A moeda recuperou-se em 2016, com um fortalecimento de 20% em relação ao dólar durante o 

período de doze meses.  

Taxa de Câmbio Histórica: Rand Sul-Africano em relação ao US$ 

 

Fonte: Banco de Reserva da África do Sul 

Balanço de Pagamentos e Reservas Internacionais 

 

Tendências Recentes no Balanço de Pagamentos (US$ milhões) 

Balança de Pagamentos 2012 2013 2014 2015 2016 

Conta Corrente      

Exportações de mercadorias, 

FOB 

91.656 89.858 86.973 76.268 82.522 

Exportações líquidas de ouro 8.667 6.621 5.776 7.649 3.962 

Receitas de serviços 17.663 16.809 16.854 15.011 16.514 

Receitas de rendimentos 5.917 6.679 7.581 7.677 6.875 
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Menos importações de 

mercadorias, FOB 

104.811 104.013 98.620 84.263 85.346 

Menos pagamentos por serviços 18.938 18.050 17.040 15.480 17.157 

Menos pagamentos de 

rendimentos 

16.693 16.295 16.943 15.538 16.310 

Transferências atuais (receitas 

líquidas positivas) 

-3.827 -3.178 -3.176 -2.626 -2.151 

Saldo de conta corrente -20.366 -21.570 -18.594 -13.651 -11.090 

Fonte: Banco de Reserva da África do Sul 

Reservas Estrangeiras e de Ouro do Banco de Reserva 

Fonte: Banco de Reserva da África do Sul 

 

 

 

Finanças públicas 

 

Finanças do Governo Nacional, US$ milhões 

 

Período 

Quantia no encerramento do Período (R milhões) 
Item do memorando (US$ 

milhões) 

Reservas 

de Ouro 

Direitos 

Especiais 

de Saque 

Outras 

Reservas 

Cambiais 

Ouro bruto e 

outras 

reservas 

estrangeiras 

Situação de 

Liquidez 

Internacional 

do Banco de 

Reserva 

Ouro Bruto e 

Outras 

Reservas 

Estrangeiras 

2012 56.982 23.873 350.087 430.942 47.948 50.735 

2013 50.621 29.603 439.965 520.189 45.479 49.587 

2014 55.887 32.119 480.518 568.524 42.727 49.102 

2015 66.692 42.157 605.044 713.893 40.654 45.787 

2016 63.811 37.814 546.198 647.823 40.809 47.356 
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 Receita 

Receita 

Tributária Total 

Receita Não 

Tributária 

Receita Total 

Orçamento 2015/2016 80.674 3.468 84.142 

Orçamento 2016/2017 77.237 1.827 79.064 

 Despesas 

Montantes 

votados 

Juros Outras Total 

Orçamento 2015/2016 55.179 9.894 32.623 97.696 

Orçamento 2016/2017 49.068 10.044 30.590 89.702 

 Saldo do livro-caixa antes de Empréstimos 

Orçamento 2015/2016 -13.554  

Orçamento 2016/2017 -10.638 

Fonte: Banco de Reserva da África do Sul 

Sistema bancário 

 

A África do Sul tem um sistema bancário desenvolvido, regulamentado e com vantagens em 

comparação aos sistemas de países industrializados. O recente interesse no setor pode ser percebido 

pela quantidade de bancos estrangeiros presentes no país, ao passo que outros estão adquirindo 

participações nos principais bancos. O setor bancário sul-africano ficou em 11º lugar entre 138 países 

no Relatório sobre a Competitividade Global de 2016/2017 do Fórum Econômico Mundial. Os 

principais bancos locais são o First National Bank, o Standard Bank, o Nedbank e o ABSA.  

De acordo com a Banking Association, houve várias alterações a respeito do cenário regulatório, das 

ofertas de produtos e da quantidade de participantes, resultando em um nível mais alto de 

concorrência dos bancos menores, que visam o mercado de baixa renda. Atualmente, o setor 

bancário é formado por 16 bancos registrados, 3 bancos mútuos, 15 agências locais de bancos 

estrangeiros e 36 bancos estrangeiros com escritórios de representação local aprovados. 
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Competitividade do Setor Bancário Sul-Africano  

 Classificação entre 138 países 

8º Pilar: Desenvolvimento do mercado 

financeiro 

11 

Atendimento das necessidades comerciais pelos 

serviços financeiros 

2 

Acessibilidade dos serviços financeiros 27 

Financiamento por meio do mercado de ações 

local 

1 

Facilidade de acesso a empréstimos 12 

Disponibilidade de capital de risco 53 

Solidez dos bancos 2 

Regulamentação da bolsa de valores 3 

Índice de direitos legais 0-10 (melhor) 68 

Fonte: Relatório Global de Competitividade 2016/17, Fórum Econômico Mundial 
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III – COMÉRCIO EXTERIOR 

 

1. Tendências recentes: considerações gerais  

 

Em 2017, as exportações da África do Sul totalizaram US$ 88,3 bilhões e as importações totalizaram 

US$ 83,0 bilhões, superávit comercial de US$ 5,2 bilhões  (37ª maior superávit mundial). A queda no 

comércio sul africano nos anos de 2015 e 2016, foram superadas pelo crescimento em 2017, 15,1% 

com relação a 2016 e refletem o estado geral da economia. As importações apresentaram 

crescimento de 11,1% e as exportações de 19,1%, com base no ano anterior..  

Comércio Total da África do Sul de 2002 a 2017 

 

 

2. Origem e destino do comércio  

Importações 

 

A principal fonte de importações da África do Sul é a Ásia, que representou 45% do valor total das 

importações em 2017, seguida pela Europa com mais 32% do valor de importação. Entre os dez 

primeiros fornecedores da África do Sul estão a China, a Índia, Arábia Saudita, o Japão e a Tailândia, 

na Ásia, e a Alemanha, o Reino Unido e a Itália, na UE. O Brasil é a 13ª maior fonte de importações da 

África do Sul e o único país da América Latina entre os 15 principais fornecedores. Na África, a Nigéria 

é o 1º fornecedor e 11º no mundo, devido ao fato de vender petróleo para a África do Sul.  

 

 

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrente 49,3 66,1 87,9 102,0 121,1 143,9 161,6 117,6 165,6 210,6 203,0 198,6 190,5 149,2 148,9 171,3

Exportações 23,1 31,6 40,3 47,0 52,6 64,0 74,0 53,9 82,6 107,9 98,9 95,1 90,6 69,6 74,1 88,3

Importações 26,2 34,4 47,6 55,0 68,5 79,9 87,6 63,8 82,9 102,7 104,1 103,4 99,9 79,6 74,7 83,0
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China 15,22 18,3%

Alemanha 9,56 11,5%

Estados Unidos 5,49 6,6%

Índia 3,92 4,7%

Arábia Saudita 3,84 4,6%

Japão 2,83 3,4%

Reino Unido 2,49 3,0%

Tailândia 2,48 3,0%

Itália 2,22 2,7%

França 2,09 2,5%

...

Brasil (13º lugar) 1,56 1,9%

 

Subtotal 51,70 62,3%

Outros países 31,34 37,7%

Total 83,03 100,0%

Principais origens das importações da África do Sul

US$ bilhões

Países 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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Exportações 

 

No geral, o principal destino das exportações da África do Sul é o restante da África, com cinco países 

africanos entre os 15 principais destinos em 2017. Desde 2009 a China é o mercado principal das 

exportações da África do Sul, seguida pelos Estados Unidos. Na década anterior essa posição se 

revezava entre os Estados Unidos e Japão. Os mercados regionais são fundamentais para as 

empresas sul-africanas e, principalmente, para os fabricantes. Além de representar 26% do total da 

cesta de exportações, a África Subsaariana representa cerca de 38% das exportações de valor 

agregado da África do Sul. As exportações para a UE e a Ásia tendem a ser principalmente focadas 

nas categorias de matérias-primas.  
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China 8,67 9,8%

Estados Unidos 6,62 7,5%

Alemanha 5,81 6,6%

Japão 4,16 4,7%

Índia 4,14 4,7%

Botsuana 3,84 4,4%

Namíbia 3,57 4,0%

Reino Unido 3,47 3,9%

Moçambique 2,89 3,3%

Países Baixos 2,77 3,1%

...

Brasil (38º lugar) 0,40 0,5%

 

Subtotal 46,35 52,5%

Outros países 41,92 47,5%

Total 88,27 100,0%

Principais destinos das exportações da África do Sul

US$ bilhões

Países 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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3. Composição por produto  

  

As principais importações da África do Sul estão nas categorias de energia (petróleo, gás natural e 

energia elétrica), veículos e equipamentos de telecomunicações.  

Os países vizinhos da África como Nigéria, Angola e Moçambique foram os principais fornecedores de 

combustíveis em 2017 (32% do total das compras). 

Máquinas mecânicas e elétricas representaram 23% das compras em 2017. Os principais produtos 

importadores foram máquinas para terraplanagem, computadores e suas unidades, aparelhos 

elétricos para telefonia. 

Os veículos de passageiros e suas partes e acessórios são o terceiro grupo produtos importados pela 

África do Sul, tendo como principais fornecedores a Alemanha e os países asiáticos. 

As exportações da África do Sul concentram-se nos produtos básicos e semimanufaturados. Platina, 

ouro e diamantes foram os principais produtos exportados em 2017, representando 16% do total das 

vendas do país e tendo como destinos o Japão, Estados Unidos e Reino Unido. Minérios 

representaram 13%, tendo como principal comprador, a China (51% do total).  
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Ouro, prata e pedras preciosas 14,11 16,0%

Minérios 11,31 12,8%

Combustíveis 10,56 12,0%

Automóveis 9,79 11,1%

Ferro e aço 6,04 6,8%

Máquinas mecânicas 5,37 6,1%

Frutas 3,39 3,8%

Alumínio 1,81 2,0%

Máquinas elétricas 1,80 2,0%

Bebidas 1,32 1,5%

  

Subtotal 65,49 74,2%

Outros 22,78 25,8%

Total 88,27 100,0%

10 principais grupos de produtos exportados

Composição das exportações da África do Sul (SH2)

US$ bilhões

Grupos de Produtos 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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Combustíveis 12,25 14,8%

Máquinas mecânicas 10,98 13,2%

Máquinas elétricas 8,50 10,2%

Automóveis 6,98 8,4%

Plásticos 2,48 3,0%

Farmacêuticos 2,24 2,7%

Instrumentos de precisão 2,14 2,6%

Diversos indústrias químicas 1,57 1,9%

Químicos orgânicos 1,35 1,6%

Químicos inorgânicos 1,23 1,5%

Subtotal 49,70 59,9%

Outros 33,33 40,1%

Total 83,03 100,0%

10 principais grupos de produtos importados

Composição das importações da África do Sul (SH2)

US$ bilhões

Grupos de produtos 2 0 1 7
Part.%             

no total

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/Trademap, June 2018.
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IV – RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL-ÁFRICA DO SUL  

 

1. Comércio bilateral  

Tendências recentes 

 

Em 2017, as exportações brasileiras para a África do Sul alcançaram US$ 1,5 bilhão e as importações 

brasileiras provenientes da África do Sul chegaram a US$ 489 milhões. O superávit comercial 

brasileiro com a África do Sul em 2017 foi de US$ 1 bilhão. Conforme ilustrado no gráfico abaixo, as 

exportações do Brasil para a África do Sul caíram em 2014, após crescente alta desde 2009. Entre 

2013 e 2017 as exportações voltaram a apresentar uma queda de 18%, porém as vendas voltaram a 

apresentar aquecimento no último ano, se comparado a 2016 (8%). As importações brasileiras 

também apresentaram uma queda nos últimos cinco anos, caindo 32% entre 2013  2017, porém no 

comparativo entre 2016 e 2017 as compras aumentaram 45%. 

 

 

Comércio bilateral 

 

As exportações do Brasil para a África do Sul são diversificadas e abrangem várias categorias de 

produtos. Os produtos manufaturados representaram 64% da pauta, os produtos básicos, 24% e os 

semimanufaturados, 11%. Carnes de frango e açúcar refinado são os principais produtos exportados 

e representam 27% do total das vendas.  

As importações brasileiras provenientes da África do Sul são pulverizadas, com uma alta prevalência 

de minérios metálicos e substâncias químicas. Os produtos manufaturados lideram a pauta e em 

2017 representaram 46% do total das compras (inseticidas, laminados de ferro e aço, fertilizantes), 

seguido pelos produtos básicos, com 32% (carvão mineral, desperdícios de alumínio, minérios de 

manganês) e os semimanufaturados com 22% (platina, paládio e ródio).  

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Maio de 2018.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Corrente (X+M) 530 710 660 936 1.305 1.713 1.898 2.280 2.529 1.693 2.063 2.593 2.614 2.556 1.958 1.998 1.733 1.998

Exportações brasileiras (X) 302 424 478 734 1.037 1.371 1.463 1.758 1.755 1.260 1.310 1.681 1.765 1.836 1.226 1.354 1.397 1.510

Importações brasileiras (M) 228 286 182 202 268 342 435 522 774 433 753 912 849 720 732 645 336 489

Saldo (X-M) 74 138 297 532 769 1.030 1.028 1.236 981 826 557 769 917 1.117 494 709 1.061 1.021
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Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX, Maio de 2018.

Importações

Exportações e importações brasileiras por fator agregado
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Carne de frango 133 9,8% 115 8,2% 270 17,9%

Açúcar refinado 68 5,0% 85 6,1% 137 9,1%

Tratores 135 10,0% 123 8,8% 99 6,6%

Zinco 84 6,2% 52 3,7% 78 5,2%

Veículos automóveis 91 6,7% 83 5,9% 61 4,0%

Hidróxido de alumínio 0 0,0% 51 3,7% 48 3,2%

Máquinas de terraplanagem 18 1,3% 18 1,3% 35 2,3%

Minério de ferro 28 2,1% 28 2,0% 34 2,3%

Partes de motores 25 1,8% 28 2,0% 34 2,3%

Partes e acessórios de veículos 

automóveis
60 4,4% 40 2,9% 33 2,2%

Subtotal 642 47,5% 623 44,6% 829 54,9%

Outros 711 52,5% 774 55,4% 681 45,1%

Total 1.354 100,0% 1.397 100,0% 1.510 100,0%

Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil, 2017

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Maio de 2018.

Composição das exportações brasileiras para a África do Sul (SH4)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017
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Valor
Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total
Valor

Part.%             

no total

Carvão mineral e outros combustíveis 

sólidos
87 13,5% 48 14,3% 84 17,2%

Platina 45 7,0% 27 8,0% 81 16,6%

Inseticidas/herbicidas/fungicidas 75 11,6% 42 12,5% 44 9,0%

Desperdícios de alumínio 5 0,8% 11 3,3% 28 5,7%

Laminados de ferro ou aço 29 4,5% 22 6,5% 27 5,5%

Fertilizantes contendo nitogênio, 

fósforo e potássio
16 2,5% 0,3 0,1% 22 4,6%

Minério de manganês 6 0,9% 6 1,8% 20 4,1%

Hidrocarbonetos acíclicos 17 2,6% 13 3,9% 20 4,1%

Ferro-ligas 52 8,1% 17 5,1% 19 3,9%

Minério de titânio 5 0,8% 7 2,1% 12 2,5%

Subtotal 337 52,3% 193 57,5% 357 73,2%

Outros 308 47,7% 143 42,5% 131 26,8%

Total 645 100,0% 336 100,0% 489 100,0%

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Maio de 2018.

Principais grupos de produtos importados pelo Brasil, 2017

Composição das importações brasileiras originárias da África do Sul (SH4)

US$ milhões

Grupos de produtos

2015 2016 2017

0,0% 2,0% 4,0% 6,0% 8,0% 10,0% 12,0% 14,0% 16,0% 18,0% 20,0%

Carvão mineral e outros combustíveis sólidos

Platina

Inseticidas/herbicidas/fungicidas

Desperdícios de alumínio

Laminados de ferro ou aço

Fertilizantes contendo nitogênio, fósforo e potássio

Minério de manganês

Hidrocarbonetos acíclicos

Ferro-ligas

Minério de titânio



41 

 

 

 

Exportações

Carne de frango 72 13,8% 89 18,2%

Óleo bruto de petróleo 0 0,0% 64 13,1%

Tratores 31 6,0% 60 12,3%

Açúcar 60 11,5% 16 3,3%

Ferro-ligas 4 0,8% 15 3,1%

Coque de petróleo 12 2,3% 15 3,1%

Minério de ferro 9 1,7% 14 2,9%

Máquinas para terraplanagem 8 1,5% 13 2,7%

Partes de motores 10 1,9% 12 2,5%

Papel revestido 1 0,2% 11 2,3%

Subtotal 207 39,8% 309 63,2%

Outros 313 60,2% 180 36,8%

Total 520 100,0% 489 100,0%

Importações

Platina 14 10,9% 52 23,7%

Carvão mineral e outros 

combustíveis sólidos
31 24,1% 32 14,6%

Laminados de aço inoxidável 8 6,2% 19 8,7%

Inseticidas, fungicidas e 

herbicidas
11 8,6% 14 6,4%

Alumínio 1 0,5% 13 5,9%

Desperdícios e resíduos de 

alumínio
4 3,1% 10 4,6%

Ferro-ligas 6 4,7% 9 4,1%

Chapas e tiras de alumínio 3 2,3% 8 3,6%

Hidrocarbonetos acíclicos 6 4,7% 6 2,7%

Minério de titânio 2 1,6% 4 1,8%

Subtotal 86 66,7% 167 76,0%

Outros produtos 43 33,3% 53 24,0%

Total 128 100,0% 220 100,0%

Composição do intercâmbio comercial (dados parciais)

US$ milhões

Grupos de produtos (SH4)
2 0 1 7      

(jan-abr)

Part. % 

no total

2 0 1 8   

(jan-abr)

Part. % 

no total
Principais grupos de produtos exportados pelo Brasil em 2018

2 0 1 8   

(jan-abr)

Part. % 

no total
Principais grupos de produtos importados pelo Brasil em 2018

Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb, Maio de 2018.
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2. Investimento bilateral 

 

Os principais investimentos brasileiros na África do Sul são nas áreas de infraestrutura e construção 

(rodovias, ferrovias, portos e aeroportos), geração e transmissão de energia, setor automotivo e seus 

componentes, bem como no agronegócio, turismo e artigos domésticos. 

A mineradora sul-africana AngloGold Ashanti está presente no estado de Minas Gerais, e um dos 

quatro maiores bancos sul-africanos, o Standard Bank, mantem escritório de representação em São 

Paulo. A Aspen Pharmaceuticals investiu em uma unidade de produção em Vitória. A empresa de 

consultoria e equipamentos utilizados na produção de açúcar, Bosch Projects, estabeleceu uma 

subsidiária no Brasil, e o grupo de mídia Naspers investiu em três empresas do Brasil: a Movile, o 

Tbogroup e o Buscapé.  

3. Principais acordos econômicos com o Brasil  

Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a União 

Aduaneira da África Austral (SACU)  

Esse acordo foi assinado em 2009 e entrou em vigor em 1º de abril de 2016. Nos termos do acordo, a 
SACU ofereceu concessões de 1.062 posições tarifárias e o MERCOSUL fez o mesmo com 1.052 
posições tarifárias. Em ambos os lados, as margens de preferência variam entre 10% e 100%.  
 
BRICS 
 
Todos os membros do BRICS lideram países industrializados em desenvolvimento ou recém-
industrializados, diferenciados por suas grandes economias e sua influência significativa sobre os 
negócios regionais. Desde 2009, as nações do BRICS encontram-se anualmente em reuniões formais.  
 

Fórum de Diálogo Índia-Brasil-África do Sul (IBAS) 

A criação do IBAS foi formalizada pela Declaração de Brasília em 6 de junho de 2003. O IBAS é um 

mecanismo de coordenação entre os três países, que se compromete a: 

 contribuir para a construção de uma nova arquitetura internacional  

 unir-se a respeito de problemas globais  

 fortalecer seus vínculos em diversas áreas 

O IBAS também se propõe a concretizar projetos de cooperação e parceria com países menos 

desenvolvidos. 

Acordo de Cooperação entre a Industrial Development Corporation (IDC) e o BNDES, março / 2013 

A IDC, uma instituição financeira de desenvolvimento nacional instalada para promover o 

crescimento econômico e a expansão industrial, e o BNDES assinaram o memorando de 

entendimento a respeito da troca de informações técnicas com relação a seus produtos e suas 

políticas financeiras. As duas organizações concordaram em estabelecer e desenvolver uma 

cooperação abrangente e de longa duração, com foco em setores específicos, a saber: o setor 

automotivo e seus componentes, incluindo veículos com combustíveis alternativos; o setor 
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aeronáutico e seus componentes; o setor de geração de energia, principalmente o uso de fontes de 

energia renováveis e mais limpas e a cogeração de energia; o setor de processamento de alimentos e 

outras agroindústrias; o setor de produtos farmacêuticos; e o setor de beneficiamento de recursos 

minerais. 

Acordo entre a África do Sul e o Brasil para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em 

relação aos impostos de renda 

Um acordo abrangente de bitributação entre a África do Sul e o Brasil tem estado em vigor desde 24 

de julho de 2006. 

Acordo de Assistência Mútua entre Administrações Aduaneiras (2014) 

Nesse acordo, ambos os países asseguram a observância adequada da lei aduaneira em vigor em 

seus respectivos territórios. 

Memorando de Entendimento para a Promoção do Comércio e Investimento entre o Ministério 

Brasileiro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e o Departamento de Comércio e 

Indústria da África do Sul (DTI) (2009) 

O MOU promove uma relação de comércio e investimento mais produtiva entre os dois países e 

procura estabelecer um plano de implementação que terá como foco a forma como as iniciativas 

comerciais e de investimento serão estruturadas para o benefício de ambos os países.  

Comissão Conjunta África do Sul-Brasil 

A Comissão Conjunta gerencia e monitora as relações bilaterais entre os dois países e fornece um 

mecanismo estruturado para gerenciar e monitorar as relações bilaterais entre os dois países. A 

Quinta Sessão da Comissão Conjunta África do Sul-Brasil foi realizada no Brasil em 2013.  

4. Linhas de crédito de bancos brasileiros  

 

O Novo Banco de Desenvolvimento, fundado em 2015, aprovou US$ 811 milhões em sua primeira 

rodada de empréstimos para o desenvolvimento de projetos de energia renovável nos estados 

membros. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) recebeu o maior 

empréstimo, com uma linha de crédito total de US$ 300 milhões, que será direcionada para a 

construção de 600 MW de capacidade de energia verde. 
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V – ACESSO AO MERCADO 

 

1. Sistema tarifário  

Estrutura tarifária 

 

A estrutura da tarifa externa é o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de 

Mercadorias (SH). Os tributos sobre a importação são aplicados como impostos ad valorem sobre o 

valor FOB. A África do Sul é membro da União Aduaneira da África Austral (SACU), que é composta 

pela África do Sul, pelo Botswana, por Lesoto, pela Namíbia e pela Suazilândia. A SACU cobra uma 

tarifa externa comum, e os tributos são exigíveis a partir do primeiro ponto de entrada na união 

aduaneira.  

O Acordo de Comércio Preferencial entre o Mercado Comum do Sul (MERCOSUL) e a União 

Aduaneira da África Austral (SACU) assinado em 2009 entrou em vigor em 1º de abril de 2016. Nos 

termos do acordo, a SACU ofereceu concessões com relação a 1.062 posições tarifárias, e o 

MERCOSUL ofereceu concessões com relação a 1.052 posições tarifárias. Em ambos os lados, as 

margens de preferência variam entre 10% e 100%. A SACU ofereceu uma Quota Tarifária para quatro 

produtos agrícolas, que estarão acessíveis com base no princípio “primeiro que entra, primeiro que 

sai” e sem exigências de licença. As Quotas Tarifárias são controladas por uma autoridade 

governamental competente do país exportador, cuja função é garantir que, no momento da 

exportação, não sejam emitidos certificados de origem para as consignações que estejam acima do 

limite anual das quotas. 

Quaisquer produtos provenientes do MERCOSUL que reivindicam uma preferência tarifária nos 

termos do acordo precisam de um certificado de Origem do MERCOSUL válido que deve ser 

apresentado com uma declaração de importação válida para o consumo doméstico ao chegar à 

África do Sul. 

Outras tarifas e outros encargos de importação 

O Imposto de Valor Agregado (IVA) é cobrado pelo Serviço de Receita da África do Sul (SARS) sobre 

todas as importações e todos os produtos industrializados e serviços locais no ponto de entrada. A 

alíquota de IVA atual é de 14%. O IVA sobre produtos importados é aplicado sobre o Valor 

Adicionado Fiscal (VAF), que é determinado como: [(Valor aduaneiro + 10% desse valor) + (quaisquer 

tributos não reembolsados incidentes sobre os produtos)] x 14%. 

Outros impostos especiais de consumo ad valorem incidem sobre uma ampla gama de artigos de 

luxo ou não essenciais, como perfumes, armas de fogo e fliperamas. 

Taxas anti-dumping e direitos alfandegários compensatórios incidem sobre os produtos considerados 

“despejados” na África do Sul ou subsidiados no país de origem. Investigações anti-dumping e ações 

de reparação posteriores são de responsabilidade da Comissão de Administração do Comércio 

Internacional (ITAC). No momento, os direitos anti-dumping estão em vigor em fritas de vidro do 

Brasil da seguinte forma: 
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Código 

Tarifário de 

Seção 

Descrição Importado ou 

Proveniente de 

Taxa do 

Direito 

antidumping 

3207.40 01 Fritas de vidro e todas as outras 

variedades de vidro que se apresentem 

em pó, granalhas, lamelas ou flocos 

fabricados ou exportados pela 

Smalticeram do Brasil Ltda. 

Brasil 24,65% 

 

3207.40 02 Fritas de vidro e todas as outras 

variedades de vidro que se apresentem 

em pó, granalhas, lamelas ou flocos 

(exceto os fabricados ou exportados 

pela Smalticeram do Brasil Ltda.) 

Brasil 50% 

 

Fonte: Lei de Alfândega e Impostos Especiais de Consumo [Customs And Excise Act], 1964. Emenda do Anexo Nº 2 (Nº 

2/1/347), 15 / Fevereiro / 2013. 

2. Regulamentação de atividades de comércio exterior  

Regulamentação geral 

As importações e exportações são controladas pela Comissão de Administração do Comércio 

Internacional da África do Sul (ITAC). A ITAC foi instalada por meio da Lei de Administração do 

Comércio Internacional [International Trade Administration Act] nº 71, de 2002, que entrou em vigor 

em 1º de junho de 2003. A Lei controla, por meio de um sistema de licenças, a importação e 

exportação das mercadorias especificadas no regulamento. A ITAC é responsável pelo controle das 

importações e exportações, dos instrumentos de comércio internacional, bem como por orientações 

técnicas, investigações tarifárias e soluções comerciais. 

Com aproximadamente 6.650 posições tarifárias na versão sul-africana do Sistema Harmonizado de 

Designação e de Codificação de Mercadorias, existem 276 posições tarifárias sob controle de 

importação e 177 posições tarifárias que estão sob controle de exportação. Entretanto, é importante 

lembrar que a importação de todas as mercadorias usadas ou de segunda mão precisa de uma 

licença de importação.  

Quando uma licença de importação é exigida, a solicitação precisa ser feita perante o respectivo 

departamento, por exemplo, o Departamento de Agricultura, no caso de alimentos e produtos 

agrícolas, a ITAC, no caso de itens usados, produtos químicos e pneus novos. A solicitação precisa ser 

feita antes do embarque das mercadorias. As licenças de importação são válidas apenas durante o 

ano civil em que foram emitidas. A licença é válida somente a respeito das mercadorias do tipo e país 

especificados. Ela é intransferível e só poderá ser utilizada pela pessoa a quem foi emitida. 

Importações Proibidas e Restritas 

 

O Serviço de Receita da África do Sul (SARS) impõe algumas proibições ou restrições nos termos do 

artigo 113(8)(a) da Lei de Alfândega e Impostos Especiais de Consumo [Customs and Excise Act], de 
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1964, em nome de vários departamentos, instituições ou órgãos governamentais, como, por 

exemplo, o Departamento de Agricultura, Silvicultura e Pesca, o Regulador Nacional de 

Especificações Obrigatórias (NRCS) e o Banco de Reserva da África do Sul (SARB). 

 

As proibições e restrições de todos os departamentos, instituições ou órgãos governamentais estão 

incorporadas às Listas Consolidadas de Importações e Exportações Proibidas e Restritas segundo o 

código da tarifa harmonizada. A lista pode ser baixada no link a seguir: 

http://www.sars.gov.za/ClientSegments/Customs-Excise/Travellers/Pages/Prohibited-and-

Restricted-goods.aspx 

Regulamentos específicos 

 

Os regulamentos mais complexos aplicam-se à importação de produtos agrícolas e alimentos 

processados de origem vegetal ou animal. Por exemplo, como especificado na legislação e nas 

condições das licenças de importação, todos os produtos derivados de peixes (Capítulo 3) exigem 

uma inspeção obrigatória no porto de entrada da África do Sul, realizada pelo Diretor de Saúde do 

Porto, juntamente com o Controle de Qualidade do Porto e os Serviços de Inspeção e Quarentena de 

Produtos Agrícolas da África do Sul (SAAFQIS). As amostras são extraídas e inspecionadas para 

verificar a existência de bactérias, odores, a uniformidade do tamanho e a qualidade geral e para 

garantir que o produto foi mantido congelado a -20ºC. A embalagem também é inspecionada para 

garantir que atenda à norma obrigatória. Atestados de saúde para consignações de peixes ou 

produtos de pesca que cumpram as normas locais serão então emitidos.  

Carnes e Aves 

As importações de todos os produtos de origem animal exigem uma licença veterinária de 

importação emitida pela Direção de Padrões de Importação Alimentícia e Agrícola do Departamento 

de Agricultura. Os formulários de solicitação dessas licenças estão disponíveis no website do 

Departamento no endereço www.daff.gov.za. Uma licença veterinária de importação normalmente é 

emitida dentro de 5 a 10 dias úteis, uma vez que a aprovação tenha sido fornecida pelo veterinário 

do Estado. Também é necessário um Atestado de Saúde Veterinário que precisa ser preenchido com 

10 dias de antecedência da partida da remessa, em inglês, por um veterinário autorizado a fazê-lo 

pela Autoridade Veterinária do país exportador.  

No Porto de Entrada na África do Sul, são necessários os seguintes documentos: 

 Licença Veterinária de Importação Original 

 Atestado de Saúde Veterinário Original 

 Qualquer outra documentação especificada, como declarações de indenização de 

certificados de vacinação contra raiva.  

 

Especificamente com relação à carne suína, após um processo de avaliação de risco e de notificações 

à OMC, a África do Sul implementou, em maio de 2013, restrições à importação de carne suína de 

países que não estão livres do vírus da Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos (PRRS). De 

acordo com o Departamento de Agricultura, podem ser emitidas licenças veterinárias para a carne 
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suína congelada destinada a processamento posterior originada do Brasil. O acesso da carne suína 

congelada para venda irrestrita está atualmente sendo negociado. 

Lei de Pestes Agrícolas [Agricultural Pest Act]  

A Organização Nacional de Proteção Vegetal (NPPO) é responsável pela emissão de licenças para a 

importação de mercadorias controladas nos termos das disposições do Agricultural Pests Act de 

1983. Isso inclui os vegetais e os produtos vegetais, e a regulamentação serve para proibir a 

movimentação de material vegetal infectado de áreas infectadas por pragas para áreas livres de 

pragas. A solicitação deve ser apresentada à Direção de Saúde Vegetal e Qualidade pelo menos 30 

dias antes da data de chegada das mercadorias em questão na África do Sul.  

O importador precisará declarar que as mercadorias em questão não contêm nenhum organismo 

geneticamente manipulado e deve fornecer as seguintes informações sobre todas as mercadorias 

controladas: 

 Descrição das mercadorias controladas; 

 Nome da variedade vegetal (quando aplicável); 

 Quantidade (número ou massa); 

 Nome completo e endereço do fornecedor estrangeiro; 

 Porto de entrada; 

 Finalidade da importação; 

 País de origem; 

 Nome e informações de contato da empresa/do solicitante. 

 

Avaliação de Risco de Pragas (ARP) 

As importações de vegetais e produtos vegetais exigem um certificado fitossanitário do país de 

origem para que essas mercadorias controladas passem pela avaliação e inspeção da NPPO na África 

do Sul. Antes do Departamento de Agricultura, Silvicultura e Pesca emitir uma licença de importação 

para que frutas, verduras e legumes frescos sejam importados para a África do Sul, uma Avaliação de 

Risco de Pragas (ARP) deve ser realizada na origem, e devem ser estabelecidas condições específicas 

de acordo com os riscos fitossanitários envolvidos.  

Rotulagem 

 

A África do Sul tem exigências rigorosas de rotulagem para bens de consumo. Os regulamentos se 

aplicam a: 

 Têxteis, vestuário e calçados que exijam indicação de origem, descrição, teor de fibra, 

instruções de cuidado e origem. 

 Os Regulamentos Sul-Africanos de Rotulagem de Alimentos (R146/2010) foram publicados 

no Diário Oficial de 1º de março de 2010. Em 29 de maio de 2014, uma alteração dos 

Regulamentos Sul-Africanos de Rotulagem de Alimentos, R429/2014, foi publicada e aberta 

para comentários. Ela emendou o Projeto de lei R429/2014, que está em processo de 

finalização. Até o momento da legislação definitiva, os R146 ainda estão ativos. Os principais 
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pontos no que diz respeito a um fornecedor estrangeiro são: 

o Todos os produtos alimentícios fabricados localmente ou importados devem ser 

rotulados de acordo com o regulamento; 

o É necessário que haja uma descrição precisa do produto no painel principal da 

embalagem; 

o O nome e o endereço do fabricante, importador ou vendedor devem aparecer no 

rótulo. No caso das importações, o nome e o endereço dos fabricantes devem ser 

mostrados; 

o Instruções de uso devem ser incluídas quando adequado; 

o Instruções especiais de armazenamento devem ser incluídas quando adequado; 

o O conteúdo líquido da embalagem deve ser mostrado em unidades SI. 

o Todos os rótulos devem estar em inglês; 

o Todos os produtos importados devem mostrar o país de origem da seguinte forma: 

o Produto do (nome do país) caso todos os ingredientes principais, o processamento e 

a mão de obra utilizados para fabricar os produtos alimentícios sejam de um país 

específico; 

o Produzido em (nome do país), Processado em (nome do país), Fabricado em (nome 

do país) ou palavras semelhantes quando um alimento for processado em um 

segundo país que altera sua natureza; e 

o As palavras “embalado em (nome do país)” poderão ser utilizadas como uma opção 

além da mostrada acima; 

o Os números do lote de fabricação e carimbos com o prazo de validade são exigidos 

em embalagens de comida; 

o O mês e o ano de fabricação devem aparecer no rótulo.  

Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias (NRCS) 

 

As Especificações Obrigatórias são regulamentos técnicos que exigem a conformidade de um 

produto ou serviço com os regulamentos de saúde, segurança ou proteção ambiental de uma norma, 

ou com as disposições específicas de uma norma. O termo é utilizado apenas na África do Sul. O 

NRCS tem poderes para informar o Ministro sobre assuntos relacionados às especificações 

obrigatórias e gerenciou historicamente o processo de desenvolvimento. 

 

O NRCS é responsável por aprovar os produtos importados que atendam às exigências das 

especificações obrigatórias aplicáveis. Serão emitidos aos fabricantes e importadores documentos de 

autorização assim que as exigências forem atendidas, para que os produtos possam ser importados 

ou colocados à venda. O NRCS aceitará relatórios de teste de qualquer órgão de avaliação de 

conformidade, nacional ou estrangeiro, que atenda a suas exigências. 
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Lista de Especificações Obrigatórias  

Nº VC Título 

Departamento: Automotivo 

VC 8013 Especificação obrigatória para freio hidráulico e fluido de embreagem 

VC 8016 Especificação obrigatória para capacetes de segurança para motociclistas 

VC 8022 Especificação obrigatória para veículos motorizados de categoria M1 

VC 8023 Especificação obrigatória para veículos motorizados de categoria M2 e M3 

VC 8024 Especificação obrigatória para veículos motorizados de categoria N1 

VC 8025  Especificação obrigatória para veículos motorizados de categoria N2 e N3 

VC 8026  Especificação obrigatória para veículos de categoria O1 e O2 (trailers e reboques 

leves) 

VC 8027  Especificação obrigatória para veículos de categoria O3 e O4 

VC 8033 Especificação obrigatória para cadeirinhas infantis para utilização em veículos 

motorizados 

VC 8048  Especificação obrigatória para lâmpadas incandescentes de reposição para veículos 

motorizados 

VC 8049  Especificação obrigatória para faróis de reposição para veículos motorizados 

VC 8050  Especificação obrigatória para faróis secundários de reposição para veículos 

motorizados 

VC 8051  Especificação obrigatória para vidro temperado de reposição para uso em veículos 

rodoviários 

VC 8053 Especificação obrigatória para conjuntos de lona de freio de reposição para veículos 

rodoviários 

VC 8056 Especificação obrigatória para pneus para carros de passeio e reboques 

VC 8057  Especificação obrigatória para tratores agrícolas 

VC 8059 Especificação obrigatória para pneus para veículos comerciais e seus reboques 

VC 8062  Especificação obrigatória para placas de identificação refletivas para veículos 

motorizados – Anulada em 26 de julho de 2013 

VC 8065  Especificação obrigatória para engates de tipo bola e suportes de reboque para 

trailers de reboque ou reboques leves 
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Nº VC Título 

VC 8078 Especificação obrigatória para materiais para marcação refletiva de veículos 

motorizados – Anulada em 26 de julho de 2013 

VC 8080  Especificação obrigatória para coxins e vedações de reposição para cilindros ativos 

de freios hidráulicos para uso em veículos motorizados que utilizam fluido de freio 

hidráulico de base não petrolífera (temperatura de funcionamento 70°C a 150°C, no 

máximo) 

VC 8098 Especificação obrigatória para veículos motorizados de Categoria L (motos, triciclos 

motorizados e quadriciclos) 

Departamento: Produtos Químicos, Mecânicos e Materiais 

VC 8028 Especificação obrigatória para armas de fogo para uso por civis 

VC 8032 Especificação obrigatória para utensílios de flutuação pessoal 

VC 8034 Especificação obrigatória para fogões e aquecedores a carvão para utilização em 

uma residência – Anulada em 2014 

VC 8041 Especificação obrigatória para cabines de segurança microbiológica (Classes I, II e III) 

VC 8041A Licença de Venda para cabines de segurança microbiológica 

VC 8041B Ficha Técnica para cabines de segurança microbiológica 

VC 8054 Especificação obrigatória para desinfetantes e detergentes 

VC 8072  Especificação obrigatória para respiradores 

VC 8073  Especificação obrigatória para aparelhos respiratórios 

VC 8076 Especificação obrigatória para a segurança de acendedores 

VC 8076A Solicitação para a homologação de isqueiros 

VC 8076B Ficha técnica para isqueiros 

VC 8076C Solicitação para a homologação de um utensílio acendedor 

VC 8087 Especificação obrigatória para sacolas e bolsas de plástico 

VC 9003 Especificação obrigatória para óculos de segurança e outros materiais de vidro de 

segurança 

VC 9085  Especificação obrigatória para cimento 

VC 9088 Especificação obrigatória para clubes de tiro com armas de pequeno porte 
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Nº VC Título 

VC 9090 Utensílios de Natação 

VC 9089  Especificação obrigatória para fogões e aquecedores de parafina sem pressão 

VC 9092 Especificação obrigatória para madeira tratada com conservantes 

VC 9092A Itens necessários para a solicitação da aprovação da fábrica para o tratamento da 

madeira com conservantes 

VC 9092B Ficha técnica da fábrica para o tratamento da madeira com conservantes 

VC 9092C Solicitação da aprovação da fábrica para o tratamento da madeira com conservantes 

VC 9093 Especificação obrigatória para aparelhos pressurizados de parafina 

Departamento: Eletrotécnico 

VC 8003 Especificação obrigatória para comutadores operados manualmente em instalações 

fixas 

VC 8006  Especificação obrigatória para segurança de cabos flexíveis para aparelhos elétricos 

VC 8008  Especificação obrigatória para plugues, tomadas e adaptadores de tomadas 

VC 8011  Especificação obrigatória para suportes de lâmpadas 

VC 8012  Especificação obrigatória para conectores 

VC 8029  Especificação obrigatória para cabos e extensões 

VC 8035 Especificação obrigatória para disjuntores diferenciais 

VC 8036 Especificação obrigatória para disjuntores 

VC 8039 Especificação obrigatória para a segurança de starters para lâmpadas fluorescentes 

tubulares 

VC 8043  Especificação obrigatória para lâmpadas incandescentes 

VC 8052 Especificação obrigatória para comutadores operados manualmente em 

eletrodomésticos 

VC 8055  Especificação obrigatória para aparelhos elétricos e eletrônicos 

Sup8055 Complemento ao VC8055 

VC 8075  Especificação obrigatória para a segurança de cabos elétricos com isolamento 

dielétrico sólido extrudado em instalações fixas (300/500 V a 1.900/3.300 V) 
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Nº VC Título 

VC 8077 Especificação obrigatória para a segurança de cabos elétricos de média tensão 

VC 8079  Especificação obrigatória para o controle de consoles de jogos eletrônicos e 

aparelhos relacionados 

VC 9006 Especificação obrigatória para tanques de armazenamento de água quente 

VC 9008 Eficiência energética e rotulagem de aparelhos elétricos e eletrônicos 

VC 9091 Especificação obrigatória para lâmpadas fluorescentes compactas 

VC 9087 Especificação obrigatória para o balastro de lâmpadas 

Sup9087 Complemento da Especificação obrigatória para o balastro de lâmpadas 

Departamento: Setores Alimentícios e Relacionados 

VC 8014 Especificação obrigatória para a fabricação, produção, processamento e tratamento 

de peixes enlatados, moluscos enlatados e crustáceos enlatados 

VC 8017 Especificação obrigatória para peixes congelados, moluscos congelados e produtos 

congelados provenientes deles 

VC 8019 Especificação obrigatória para a fabricação, produção, processamento e tratamento 

de produtos de carne enlatados 

VC 8020 Especificação obrigatória para lagosta congelada e produtos congelados 

provenientes de lagosta 

VC 8021 Especificação obrigatória para peixe defumado 

VC 8031 Especificação obrigatória para camarões, lagostins e caranguejos congelados 

VC 9001 Especificação obrigatória para abalones vivos criados em cativeiro 

VC 9104 Especificação obrigatória para lagostas vivas 

Fonte: Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias 

Regime cambial 

O atual conjunto de Regulamentos de Controle Cambial foi promulgado em 1º de dezembro de 1961. 

Nos termos dos Regulamentos de Controle Cambial, o controle sobre as reservas de moeda 

estrangeira da África do Sul, bem como seus acúmulos e gastos, cabe ao Tesouro. 

As empresas podem adquirir moedas estrangeiras para pagar o preço real das mercadorias 

importadas, taxas de frete legítimas, cobertura de seguro, bem como pagar comissões e honorários 

devidos a agentes, juntamente com quaisquer outras cobranças incidentais à compra e ao envio das 

mercadorias. Pagamentos de importações apenas serão feitos com a seguinte documentação: 
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 faturas comerciais emitidas pelo fornecedor; 

 qualquer um dos documentos de transporte prescritos pela UCP 600 (Costumes e Prática 

Uniformes relativos a Créditos Documentários) da Câmara de Comércio Internacional e seu 

complemento para apresentação eletrônica, o UCP, comprovando o transporte das relativas 

mercadorias para a África do Sul; ou o Certificado de Recebimento dos Transitários ou 

Transitários de Cargas 

 Certificado de Transporte; ou 

 cópia do destinatário da Declaração Aduaneira do SARS.8 

 

A moeda estrangeira, a respeito de adiantamentos para cobrir o custo das importações permitidas, 

exceto bens de capital, poderá ser fornecida por um Distribuidor Autorizado mediante a 

apresentação de uma nota fiscal, desde que uma prova documental seja apresentada a ele no 

momento oportuno, confirmando que os produtos foram recebidos na África do Sul. O fornecimento 

de moeda estrangeira poderá ocorrer no caso de adiantamentos de até 100% do custo ex-fábrica de 

bens de capital a serem importados cujo valor não exceda o total de R 10 milhões. As empresas 

poderão comprar moeda estrangeira com relação a adiantamentos e/ou pedidos com pagamento 

efetuado com o pedido de compra para as importações com custo admissível, bem como para 

mercadorias expedidas por via aérea em contra reembolso, desde que, em até 14 dias, uma cópia do 

documento de transporte correspondente, datado e assinado por um membro da Associação Sul-

Africana de Transitários de Cargas, seja apresentada ao Distribuidor Autorizado. Os pagamentos com 

relação a importações nos casos em que os documentos de importação exigidos tenham mais de 12 

meses poderão ser efetuados por meio de um Distribuidor Autorizado, desde que o fornecedor 

estrangeiro não tenha cobrado juros.9 

 

3. Documentação e exigências 
 
A Alfândega da África do Sul exige que um importador se registre em seu escritório e obtenha um 
código de importador com o SARS, o que afeta muitos importadores e pode causar atrasos no 
desembaraço de mercadorias. 
 

O SARS utiliza um Documento Administrativo Único (DAU) para facilitar o desembaraço aduaneiro de 

mercadorias. O DAU é um formulário multifuncional de declaração de mercadorias, que abrange as 

importações, exportações, movimentações internacionais e em trânsito. 

Apresentamos a seguir o que é exigido para embarques com destino à África do Sul: 

 Uma cópia negociável e duas não negociáveis do Conhecimento de Embarque. O 

Conhecimento de Embarque poderá ser “direto” ou “à ordem”. 

 O Certificado de Origem SACU-MERCOSUL, caso uma preferência tarifária seja reivindicada. 

 Quatro cópias e um original da Fatura Comercial. 

 Uma cópia do certificado de seguro é exigida para frete marítimo.  

 Três cópias do Romaneio. Os dados contidos nesse documento devem estar de acordo com 

os de outros documentos. 

                                                           
8 Moeda e Diretrizes de Câmbio para pessoas jurídicas, Banco de Reserva, janeiro de 2017 
9 Ibidem. 
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 Licença de importação, se necessário. 

 A fim de reduzir a probabilidade da incidência de tributos sobre as amostras, o remetente 

deve declarar o seguinte: “Amostra: Sem valor comercial”. Faturas sem valor não são aceitas 

pelas autoridades aduaneiras sul-africanas. 

 

O processo de desembaraço na Alfândega da África do Sul inclui a aceitação e verificação da 

declaração de mercadorias em comparação aos documentos apresentados, o exame das 

mercadorias, caso necessário, e a incidência e recolhimento de impostos e do IVA. A Alfândega 

poderá exigir informações adicionais e também poderá solicitar amostras. A Alfândega também 

poderá deter mercadorias para outros departamentos governamentais. O departamento 

governamental relevante garantirá, então, o cumprimento de suas leis, regulamentos e regras 

aplicáveis. 

4. Regimes aduaneiros especiais 

Restituições 

 

O Serviço de Receita da África do Sul (SARS) estabelece a restituição de tributos e impostos sobre 

mercadorias. O SARS permite que os clientes solicitem uma restituição de tributos e impostos junto à 

Alfândega dentro de um período de tempo prescrito nos Artigos 75 e 76 lidos juntamente com o 

Artigo 76B do Customs and Excise Act. As restituições são pagas com relação a tributos pagos em 

excesso ou quando as mercadorias forem exportadas na mesma condição em que são importadas. As 

restituições de impostos são feitas com relação a materiais específicos utilizados na fabricação, no 

processamento, empacotamento, etc. de mercadorias que serão exportadas posteriormente. É 

obrigação do solicitante garantir que os formulários e os documentos comprobatórios corretos 

estejam em anexo antes de apresentar a solicitação de restituição de impostos ao SARS. O manual 

sobre as restituições de tributos e impostos pode ser baixado no endereço:  

http://www.sars.gov.za/AllDocs/OpsDocs/Policies/SC-DT-C-13%20-

%20Refunds%20and%20Drawbacks%20-%20External%20Standard.pdf 

Zonas Econômicas Especiais 

As Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) são áreas geograficamente designadas reservadas para 

atividades econômicas especificamente direcionadas e que são sustentadas por meio de acordos 

especiais. Na África do Sul, o Plano de Ação da Política Industrial (IPAP) de 2014/15 – 2016/17 aponta 

as ZEEs como as principais contribuidoras para o desenvolvimento econômico. As ZEEs são motores 

de crescimento com relação aos objetivos estratégicos do governo a respeito da industrialização, do 

desenvolvimento regional e da criação de empregos. Existem atualmente cinco ZEEs que operam na 

África do Sul:10 

 

                                                           
10O Departamento de Comércio e Indústria 
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IDZ de Coega 

A IDZ de Coega é a maior Zona de Desenvolvimento Industrial (IDZ) da África Austral. Está localizada 

no Município Metropolitano de Nelson Mandela Bay, na Província do Cabo Oriental e está situada em 

um ponto estratégico na rota comercial leste-oeste, atendendo tanto o mercado global quanto o 

africano. A IDZ de Coega atrai investimentos no setor automotivo, de agroprocessamento, 

aquicultura, energia, logística de metais e serviços de processo de negócio. Para mais informações, 

visite www.coega.co.za  

 

IDZ de Richards Bay  

A Zona de Desenvolvimento Industrial de Richards Bay (RBIDZ) é um imóvel industrial seguro 

construído na costa nordeste sul-africana. O corredor de negócios N2 liga os dois maiores portos da 

Província, em Durban e em Richards Bay, e faz a conexão com Maputo, em Moçambique, e, por fim, 

com áreas da África Oriental. Está ligada ao porto marítimo internacional de Richards Bay, adaptado 

para a fabricação e o armazenamento de minerais e produtos para impulsionar os benefícios, o 

investimento, o crescimento econômico e, mais importante, o desenvolvimento de competências e 

empregos. Para mais informações, visite: www.rbidz.co.za  

 

IDZ de East London 

A Zona de Desenvolvimento Industrial de East London (ELIDZ’s) é formada por parques industriais 

especializados com localização na área municipal de Buffalo City. Ela oferece um local estratégico 

para a produção e o processamento voltados às exportações. Para mais informações, visite 

www.elidz.co.za  

 

IDZ da Baía de Saldanha  

 A Zona de Desenvolvimento Industrial da Baía de Saldanha está localizada no Cabo Ocidental, a duas 

horas a noroeste da Cidade do Cabo. Prevê-se que a SBIDZ servirá como o principal complexo de 

engenharia de manutenção de óleo, gás e do mar e de serviços de logística na África, atendendo às 

necessidades das empresas prestadoras de serviços upstream do Setor de Exploração e Produção de 

Petróleo que operam nos campos de petróleo e gás da África Subsaariana. A SBIDZ incluirá logística, 

reparos, manutenção e atividades de produção. Para mais informações, visite www.sbidz.co.za  

 

Dube TradePort  

Localizada a 30 km do norte de Durban, em KwaZulu-Natal, a Dube TradePort reúne um aeroporto 

internacional, um terminal de carga, armazenamento, escritórios, um setor de varejo, hotéis e uma 

área agrícola. A Dube TradeZone e a Dube AgriZone foram designadas como Zonas de 

Desenvolvimento Industrial. A Dube TradeZone tem como objetivo o foco na produção e adição de 

valor, principalmente para o setor automotivo, de produtos eletrônicos e vestuário de moda. O 

complexo envolve armazenagem, fabricação e união de recursos imobiliários, completo em uma 

única unidade (Dube TradeHouse) em que estão localizados todos os transitários de cargas e 

transportadoras, que gozam de um vínculo direto com o Terminal de Carga de Dube por meio de um 

sistema elevado de transporte de cargas. A Dube AgriZone é uma unidade agrícola futurística de alta 

tecnologia e hospeda a maior área de cultivo cercada por vidros e com clima controlado da África. Ela 

tem como foco produtos agrícolas e hortícolas de alto valor e de nicho. Para mais informações, visite 

www.dubetradeport.co.za 
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VI – INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES  

 

1.  Infraestrutura interna  

 

Rodoviária  

A rede rodoviária total da África do Sul é de cerca de 747 mil km. O Departamento Nacional de 

Transportes é responsável pela política em geral, ao passo que a construção e manutenção das 

rodovias são responsabilidade da South African National Roads Agency (Sanral), bem como das nove 

províncias e dos governos locais. As rodovias nacionais abrangem 16.200 km, as provinciais 

estendem-se por 185 mil km, e a rede municipal totaliza aproximadamente 66 mil km.11 Cerca de 

19% das rodovias nacionais são pedagiadas e mantidas pela Sanral, ao passo que o resto foi 

concedido a companhias privadas para desenvolver, operar e fazer a manutenção das rodovias. 

Ferroviária  

A África do Sul tem uma ampla rede ferroviária – a 14ª mais longa do mundo – com  

21 mil km. A infraestrutura ferroviária do país, que conecta os portos ao restante da África do Sul, 

representa cerca de 80% da infraestrutura total da África.12 A rede ferroviária é administrada pelo 

Departamento de Empresas Públicas por meio da Empresa Estatal Transnet. A Transnet Freight Rail é 

a maior empresa de ferrovias e transporte pesado na África Austral.  

Aérea  

A África do Sul tem 10 aeroportos de grande porte e três aeroportos internacionais de grande porte: 

o Aeroporto Internacional Oliver Tambo, em Joanesburgo, o Aeroporto Internacional da Cidade do 

Cabo e o Aeroporto Internacional King Shaka, em Durban. O Aeroporto Internacional Oliver Tambo é 

o hub de transporte aéreo da África Austral e um dos 100 aeroportos mais ativos no mundo, 

atendendo mais de 17 milhões de passageiros por ano. A estatal Airports Company of South Africa 

(ACSA) é responsável pela gestão dos principais aeroportos. Outros aeroportos privados incluem o 

Lanseria (Midrand), o Internacional de Polokwane (Polokwane), o Internacional Kruger Mpumalanga 

(Mpumalanga) e o Internacional de Pilanesberg (Província Noroeste). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Instituto de Engenharia Civil da África do Sul 
12 Brand South Africa 
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Mapa das Principais Rotas de Transporte 

 

Fonte: EPC Mapas Vetores das Cidades 

2.  Infraestrutura de importação/exportação 

 

A infraestrutura de transportes dos portos, das ferrovias e dos transportes rodoviários e aéreos da 

África do Sul é bem desenvolvida e auxilia na distribuição eficiente de mercadorias importadas ou 

nacionais, tanto para os principais centros urbanos como para toda a região da África Austral. Os 

serviços de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo são bons na maior parte do país. A qualidade 

da infraestrutura nas áreas rurais normalmente requer desenvolvimento e melhorias. 

 

Os produtos provenientes do Brasil entregues por via marítima serão descarregados na Cidade do 

Cabo ou em Durban, dependendo do endereço do importador e do destino final do produto. A partir 

daí, as mercadorias serão transportadas internamente por via rodoviária ou ferroviária. Os serviços 

ferroviários são prestados pela estatal Transnet Freight Rail e existem várias empresas do setor 

privado que prestam serviços de transporte rodoviário em todo o país, embora o custo do transporte 

interno seja alto.  
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 A companhia aérea nacional, a South African Airways, é a principal transportadora no país, embora 

várias companhias aéreas privadas tenham recentemente começado a prestar serviços que 

concorrem com os da companhia aérea nacional. 

O Brasil ocupa uma posição competitiva em termos de tempo de navegação para os portos sul-

africanos. O tempo atual de navegação partindo da China é de cerca de 30 dias e o tempo de 

navegação partindo do Brasil fica entre 40 e 60% desse tempo.  

Tempo de navegação indicativo do Brasil para a África do Sul  

 

De Para Dias 

Santos Cidade do Cabo 8-9 dias 

 Porto Elizabeth 9-12 dias 

 Durban 9-16 dias 

Rio de Janeiro Cidade do Cabo 7 dias 

 Porto Elizabeth 10 dias 

 Durban 19-20 dias 

Fonte: Conversas com linhas de navegação 
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VII – ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO 

 

1. Canais de distribuição 

Considerações gerais 

 

A África do Sul é uma mistura estranha de primeiro e terceiro mundo, e a logística, a distribuição e os 
canais de varejo sofisticados funcionam em linha com um setor informal dinâmico.  
 
Em 2015, os setores formais de varejo, atacado, catering e hospedagem contribuíram 15% para o PIB 
geral e refletiram um crescimento de 6% no ano anterior. Os setores varejista e atacadista, 
especificamente, empregam uma estimativa de 3,2 milhões de pessoas, o que representa 20% da 
mão de obra nacional. 

Estrutura geral 

Atacado 

O setor atacadista é importante para os setores de Bens de Consumo de Alta Rotatividade (FMCG), 

produtos farmacêuticos e materiais de construção, incluindo produtos elétricos e de encanamento. O 

setor atacadista está posicionado para ser o fornecedor dos pequenos varejistas dentro do setor 

formal e é um dos principais elos com o mercado informal. Os atacadistas do setor da construção das 

áreas de baixa renda, por exemplo, vendem cimento diariamente a empreiteiros informais que 

chegam com dinheiro e cobram as exigências. Na outra ponta do mercado, um grande 

estabelecimento comercial atacadista do setor da construção, como a Build-It, vende grandes 

quantidades ao mercado de pequenos e de médios empreiteiros. 

Vendas no varejo  

A maior proporção das vendas no varejo é realizada por meio de distribuidores gerais, seguida por 

outlets especializados em têxteis, calçados e vestuário (21%) e outlets de alimentos e bebidas (9%). O 

mercado varejista de alimentos e bebidas representa 65% da distribuição de alimentos na África do 

Sul. O percentual restante de 35% representa os canais de atacado. 

O setor de varejo formal é dominado por poucas empresas importantes. O setor de varejo de 

supermercados é dominado pelas 5 principais marcas, a saber, a Shoprite, Spar, Woolworths, Pick’n 

Pay e, mais recentemente, Cambridge Foods, que faz parte do Massmart Group. O setor de varejo de 

saúde e beleza é dominado pela Dischem e pela Clicks. O varejo de vestuário, têxteis, calçados e 

eletrodomésticos é dominado por cinco grupos: The Foschini Group, Truworths, Edcon, Mr Price e 

Woolworths. Em geral, cada um desses grupos incorpora diversas marcas de vestuário, uma marca 

de eletrodomésticos e uma de calçados. Dessa forma, por exemplo, o Foschini Group incorpora as 

seguintes marcas que estão localizadas em lojas individuais: 

Um importante aspecto do setor de varejo sul-africano é que as grandes empresas de varejo estão na 

linha de frente da expansão sul-africana para outros países da África. Shoprite, Pick’n Pay, Massmart, 

Spar, Woolworths, Edcon, Clicks, The Foschini Group e Mr Price expandiram-se além de seus 

mercados tradicionais na última década e todas essas empresas enxergam a África como um destino 
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lógico à medida que o mercado sul-africano amadurece e oferece menos oportunidades de 

crescimento. Do ponto de vista de um fornecedor brasileiro, o aprovisionamento de operações 

africanas é normalmente centralizado na matriz sul-africana e esse seria o ponto de contato.  

O varejo on-line apresentou defasagem em relação a outros países e, pela primeira vez desde o início 

do comércio eletrônico na África do Sul, atingiu 1% das vendas gerais no varejo durante 2016.13 O 

último Relatório sobre Varejo On-line demonstra que o comércio eletrônico continua a crescer a uma 

taxa elevada na África do Sul, mantendo uma taxa de crescimento acima de 20% desde 2000. Em 

2015, a taxa de crescimento foi de 26%, levando o varejo on-line à marca de R 7,5 bilhões (US$ 590 

milhões). A taxa de crescimento caiu para 20% em 2016, deixando a receita total acima de R 9 

bilhões (US$ 615 milhões). As projeções para o crescimento futuro são altas, com estimativas de que 

os gastos on-line cresçam para mais de R 53 bilhões (US$ 3,6 bilhões) até 2018. Os motivos para a 

fraca adoção do comércio eletrônico incluem o acesso à internet, o custo elevado dos dados, a 

capacidade de efetuar pagamentos on-line e o custo elevado da entrega.  

Canais recomendados 

 

Em nível de consumo, os grandes varejistas e atacadistas estão cada vez mais se voltando para uma 

relação direta com seus fornecedores estrangeiros. Isso permite que eles controlem os pedidos e 

entregas e diminui o custo de negociar com o auxílio de um intermediário. Entretanto, existem 

exceções: por exemplo, o Woolworths terceiriza o processo de compra internacional de frutas, 

verduras e legumes para uma empresa de comércio exterior especializada, e outros varejistas 

terceirizam seus açougues em lojas físicas para especialistas comerciais em carne. A outra exceção é 

o caso dos produtos especializados e de luxo, nos quais importadores e distribuidores especializados 

ainda desempenham um importante papel, obtendo espaço na prateleira em lojas físicas e 

mantendo relacionamentos.  

O uso de agentes e distribuidores para produtos industrializados e técnicos é recomendado, visto 

que essas empresas conseguem oferecer uma função de vendas técnicas juntamente com o 

atendimento pós-venda, os reparos e o fornecimento de peças de reposição. 

2. Promoção de vendas 

 

Considerações gerais 

Em geral, um fornecedor estrangeiro deve fornecer materiais promocionais como folhetos, manuais 

operacionais, manuais de instrução e outros materiais da marca. Esse material deve estar em inglês.  

Construir uma marca de consumo na África do Sul exige muita propaganda e promoção na forma de 

mídia impressa, televisão, mídia social e rádio, bem como por meio de promoções em lojas físicas 

quando adequado. O custo dessas atividades normalmente é compartilhado.  

Principais feiras e exposições comerciais 

As feiras e exposições comerciais são um aspecto importante na promoção e construção de uma 

marca na África do Sul. As feiras comerciais são frequentadas por gerentes de compra, compradores, 

                                                           
13 Varejo On-line na África do Sul em 2016, World Wide Worx 
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importadores e agentes e proporcionam uma plataforma útil pela qual a empresa estrangeira pode 

explorar o mercado sul-africano. Existe um grande número de feiras ao longo do ano com tendências 

que vão desde feiras gerais a exposições com foco em setores específicos. As exposições sul-africanas 

são cada vez mais frequentadas por visitantes do restante da África, o que possibilita a promoção 

para um público mais amplo. O planejamento para uma exposição é importante para maximizar sua 

eficácia e incluiria garantir convites pessoais a clientes-alvo para visitar o estande da empresa. Uma 

base de dados das principais exposições está disponível no website da Associação de Exposições da 

África do Sul: www.exsa.co.za.  

Canais de propaganda 

 

A África do Sul tem uma imprensa sofisticada e enérgica. Além da imprensa padrão como jornais, 

revistas, periódicos setoriais, televisão e rádio, outras ferramentas incluem as mídias sociais 

(Facebook, Twitter, Tumblr, Instagram e Pinterest), mensagens de texto, websites corporativos, 

editoriais em periódicos ou revistas relevantes, anúncios de rua, outdoors e anúncios em jornais. O 

material do ponto de venda nas lojas também é visto como uma forma importante de apoiar as 

marcas. As pop-up-stores estão se tornando mais predominantes, com marcas de destaque entre os 

consumidores utilizando esse conceito de maneira muito efetiva para criar um mercado e vender 

suas mercadorias. A utilização de embaixadores da marca também está se tornando muito popular, 

principalmente no setor de moda e beleza. 

Consultoria de marketing 

 

Existem várias empresas de consultoria que podem auxiliar nas estratégias de entrada no mercado e 

na consultoria de marketing, que variam desde empresas globais como a McKinsey até empresas 

menores, independentes e locais. A escolha depende do produto em questão e do mercado-alvo. Em 

todos os casos é importante verificar o histórico e as referências dos projetos anteriores da empresa. 

 

3. Práticas comerciais 

Negociações e acordos de importação 

 

Toda correspondência com empresas sul-africanas deve ser feita em inglês, incluindo cotações, listas 

de preços e faturas. As cotações devem ser calculadas em dólares norte-americanos em uma base 

CIF. 

 

Os prazos de pagamento diferem de acordo com o comprador. As grandes empresas normalmente 

insistem para que o fornecedor adote seus prazos de pagamento e não negociam a esse respeito. Os 

agentes e distribuidores pedem uma variedade de prazos para o pagamento mediante o 

recebimento de mercadorias, incluindo: 135 dias após a data FOB; até 30 dias após a entrega; ou até 

90 dias após a remessa.  
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Designação de agentes 

 

A maior parte dos agentes na África do Sul esperaria exclusividade e isso se estenderia, às vezes, a 

países vizinhos como Suazilândia, Botswana e Namíbia. Ao escolher um agente, é importante garantir 

que ele tenha presença nacional e que consiga atender a marca em nível nacional. Também é 

importante garantir que eles estejam localizados em um grande centro e que tenham uma base de 

clientes relevante. Também é importante compreender quantas outras agências uma empresa possui 

e garantir que o agente consiga representar o produto e a marca de maneira efetiva.  

Abertura de representações comerciais, subsidiárias e franquias 

 

Várias empresas estrangeiras decidem abrir uma filial ou uma subsidiária na África do Sul. Os motivos 

para essa decisão variam, mas normalmente se refere à identificação de uma grande oportunidade 

de mercado que traria melhores resultados com um escritório local, o uso da África do Sul como um 

ponto de partida para a África Austral ou a necessidade de oferecer projetos e suporte técnicos. O 

Departamento de Comércio e Indústria fundou recentemente uma agência conhecida como 

InvestSA, que atua como um balcão único de investimentos estrangeiros na África do Sul 

(www.investsa.gov.za).  

O Banco Mundial classifica a África do Sul em 136º de 190 economias em termos de facilidade de 

iniciar um negócio, com 7 procedimentos identificados, com um tempo estimado em 43 dias.14 

Existem 5 tipos de estruturas empresariais disponíveis:15  

 Uma sociedade privada normalmente denominada “Pty” (Proprietary Limited Company) 

 Uma companhia aberta é uma empresa que oferece participação ao público e é denominada 

Limited. 

 Uma empresa sem fins lucrativos normalmente é denominada Sociedade do Artigo 21, por 

exemplo, ONGs e organizações religiosas e de caridade.  

 Uma companhia externa é uma companhia estrangeira registrada na África do Sul.  

 Uma sociedade registrada por profissionais, por exemplo, advogados, médicos e auditores, é 

uma sociedade em que os conselheiros continuam conjunta e solidariamente responsáveis 

por dívidas e normalmente é denominada Sociedade do Artigo 53(b). 

 

O sistema de franquias é popular na África do Sul e é o mercado escolhido como mecanismo de 

entrada por várias marcas internacionais. Existem 625 sistemas operacionais franqueados na África 

do Sul, realizando negócios por meio de 39.000 outlets, com um faturamento estimado em R 465 

bilhões (US$ 31,7 bilhões). Existe uma Associação de Franchising ativa que fornecerá auxílio em 

questões relativas a franquias (www.fasa.co.za). 

 

 

 

                                                           
14

 http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/south-africa#starting-a-business 
15

 Comissão de Propriedades Empresariais e Intelectuais 
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 Categorias Comerciais de Franquias na África do Sul 

 

Fonte: Relatório Anual de 2016 da Associação de Franchising da África do Sul. 

Formando joint ventures 

 

Joint ventures são comuns na África do Sul. As empresas estrangeiras optam por esse método de 

entrada no mercado, por meio do qual fornecem a tecnologia e proficiência e os parceiros locais 

fornecem o conhecimento local e acesso ao mercado. As joint ventures também possibilitam às 

empresas estrangeiras acesso à classificação do Empoderamento Econômico Negro (BEE), que é 

essencial para fazer negócios com o Governo ou com entidades paraestatais.  

Existem dois tipos de joint ventures na África do Sul – societária e contratual. Uma joint venture 

societária envolve a formação de uma empresa para administrar o negócio da joint venture, e os 

participantes são acionistas da empresa. Uma joint venture contratual é uma relação contratual 

entre os participantes e nenhuma empresa é formada. Como uma empresa sul-africana, uma joint 

venture societária está sujeita à Lei de Sociedades de 2008, opera como uma pessoa jurídica distinta 

e é residente fiscal sul-africana. Uma joint venture contratual é tratada como uma parceria, e os 

participantes são conjunta e solidariamente responsáveis perante terceiros e separadamente 

responsáveis pelos passivos fiscais das joint ventures.16 

Empoderamento Econômico Negro de Base Ampla 

 

O Empoderamento Econômico Negro de Base Ampla (BBBEE) é uma iniciativa do governo destinada a 

aumentar a equidade e a valorizar os proprietários de empresas, stakeholders e funcionários negros. 

O governo se refere ao BEE como “discriminação positiva”.  

                                                           
16 Joint Ventures: Many Hands or too Many Cooks? Norton Rose Fulbright South Africa Inc.  
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Existem quatro leis importantes que controlam o BBBEE, a saber: 

 A Lei da Equidade no Trabalho [Employment Equity Act] de 1998: o Employment Equity Act se 

aplica às pessoas negras, a todas as mulheres e às pessoas com deficiência; além disso, 

estabelece as exigências para ações afirmativas que garantam que as pessoas qualificadas 

provenientes desses grupos sejam representadas com equidade em todas as categorias e 

níveis ocupacionais de uma empresa. A Lei é vinculante com relação a qualquer empresa que 

empregue 50 ou mais funcionários, ou que tenha um faturamento anual de mais de R2 

milhões. 

 A Lei do Desenvolvimento de Competências [Skills Development Act] de 1998 e a Lei da 

Arrecadação para o Desenvolvimento de Competências [Skills Development Levy Act] de 

1999: Essas 2 Leis estabelecem uma estrutura para a melhoria das competências e das 

perspectivas de emprego das pessoas negras. Essas Leis também tornam obrigatório que 

certos empregadores contribuam com um percentual de sua folha de pagamento (conhecida 

como a Arrecadação para o Desenvolvimento de Competências) para um fundo que pode ser 

utilizado para capacitar funcionários.  

 A Lei de Estrutura da Política de Contratações Preferenciais [Preferential Procurement Policy 

Framework Act] de 2000: Essa lei permite a qualquer entidade do Estado dar preferência a 

pessoas negras ao adjudicar contratos. Essa lei também pretende impulsionar o 

desenvolvimento das PMEs, criar novos empregos e promover empresas locais em províncias 

específicas. 

 A Lei de Empoderamento Econômico Negro de Base Ampla [Broad-Based Black Economic 

Empowerment Act] 53 de 2003: Essa Lei estabelece uma estrutura legislativa para a promoção do 

empoderamento econômico negro e confere poderes ao Ministro do Comércio e Indústria para 

emitir códigos de boas práticas e publicar estatutos de transformação. A Lei também dispõe sobre a 

criação do Conselho Consultivo de Empoderamento Econômico Negro. 

 

Seguro de embarque 
 

O setor de seguros é regido pela Lei de Consultoria Financeira e Serviços Intermediários [Financial 

Advisory and Intermediary Services Act] (37 de 2002). Essa Lei regulamenta as atividades de todos os 

prestadores de serviços financeiros (FSP) que prestam consultoria ou serviços intermediários aos 

Consumidores de determinados produtos financeiros. O Financial Advisory and Intermediary Services 

(FAIS) Act exige que FSPs sejam licenciados e cria um código de conduta profissional com medidas de 

execução específicas. O setor de seguros é bem desenvolvido no país e existem vários provedores de 

seguro de carga. 

Financiamento para importações 

 

O Financiamento do Comércio está amplamente disponível por meio de bancos comerciais. A 

Industrial Development Corporation oferece o financiamento do comércio, contudo os critérios para 

se qualificar para esse financiamento são rigorosos.  
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Controvérsias e arbitragem comerciais 

 

As arbitragens na África do Sul são regidas pela Lei de Arbitragem 42 [Arbitration Act 42] de 1965. 

Para ser exequível, as partes devem registrar seu acordo por escrito para arbitrar qualquer 

controvérsia existente ou futura relacionada a um assunto especificado no acordo. O Arbitration Act 

não faz distinção entre as arbitragens nacionais e internacionais. 

De acordo com um escritório de advocacia local,17 o Arbitration Act é ultrapassado e precisa de uma 

atualização e, assim, a África do Sul continua atrás do resto do mundo. Em geral, as partes que 

quiserem ter suas controvérsias arbitradas internacionalmente optam por arbitrar essas 

controvérsias em jurisdições fora da África do Sul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17

 www.asilaw.co.za 
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VIII – RECOMENDAÇÕES ÀS EMPRESAS BRASILEIRAS 

 

 

Salvo se um exportador brasileiro estiver operando em um setor com um nível elevado de 

concentração de mercado, é difícil navegar no mercado sul-africano sem assistência. Uma pesquisa 

de mercado inicial é uma ferramenta útil e pode economizar muito tempo e dinheiro para a empresa 

caso seja constatado que não há mercado para o produto na África do Sul. Várias empresas 

estrangeiras estão empolgadas pelo tamanho da população da África do Sul que, com um pouco mais 

de 50 milhões de pessoas, representa um mercado consumidor substancial. Contudo, é importante 

observar que, apesar das conquistas significativas desde a instalação da democracia em 1994, o país 

ainda tem um dos padrões de distribuição de renda mais distorcidos do mundo, com 10% da 

população representando 47% do consumo ou da renda. O mercado para produtos de consumo e 

estilos de vida sofisticados é, portanto, limitado.  

Caso haja um mercado na África do Sul para um produto específico, o exportador brasileiro deve 

identificar um parceiro comercial adequado. Para garantir que o parceiro comercial consiga atingir a 

expectativa, um entendimento claro da rota para o mercado do produto específico permitirá que um 

parceiro seja identificado no ponto correto da cadeia de valor. O mercado sul-africano tem 

características únicas e o que funciona no Brasil ou em outros mercados de exportação poderá não 

funcionar sempre na África do Sul. Por exemplo, uma empresa que fornece equipamentos médicos 

para o setor público deve identificar um parceiro com alto nível de conformidade com o 

Empoderamento Econômico Negro de Base Ampla, do contrário seus produtos não teriam nenhuma 

chance de ser adquiridos pelo Estado.  

A escolha de um parceiro local pode trazer sucesso ou fracasso na África do Sul. Alguns pontos a 

serem considerados na busca pelo parceiro correto: 

 A localização é importante e o parceiro escolhido deve estar nas proximidades do usuário 

final.  

 Nem todas as províncias são iguais – 55% da população, 64% do PIB e 66% do total da renda 

pessoal estão concentrados em três províncias: Gauteng, Cabo Ocidental e KwaZulu-Natal. 

Qualquer parceiro escolhido deve ter uma presença sólida nesses três centros.  

 Existem centros industriais regionais na África do Sul, assim, por exemplo, os setores de 

seguro e de petróleo e gás estão localizados na Cidade do Cabo, o setor bancário tem sede 

em Joanesburgo e a indústria de couro e pele está centrada em Porto Elizabeth.  

 As empresas na África do Sul estão em boa posição para abastecer o sul da África e são um 

parceiro com um histórico comprovado regionalmente pode ser um ótimo ativo.  

 O usuário final, principalmente de um produto industrial, pode fornecer um bom 

direcionamento quando se busca um parceiro. O usuário final poderá ter um fornecedor 

preferido ou negociará somente com um fornecedor registrado. É importante, portanto, que 

um parceiro atenda a esses critérios.  

 É importante visitar os escritórios dos possíveis parceiros para garantir que tenham as 

estruturas e instalações que prometeram. 
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Assim que um parceiro em potencial tiver sido identificado, é essencial uma visita à África do Sul. Os 

negócios na África do Sul têm base no relacionamento e simplesmente não é possível identificar e 

nomear um parceiro sem sair do Brasil. A expectativa de uma primeira visita deve ser colher e 

verificar informações, encontrar possíveis parceiros e consolidar uma abordagem ao mercado. Uma 

segunda visita será necessária para nomear oficialmente um parceiro e firmar o relacionamento. O 

mercado sul-africano é complexo e leva tempo e paciência para se desenvolver.  

Considerando a prevalência da China como um fornecedor no mercado sul-africano, as empresas de 

outros países, incluindo o Brasil, precisam se diferenciar e criar uma proposta de valor diferente, já 

que elas simplesmente não conseguem competir com relação ao preço. Fatores para se diferenciar 

dos fornecedores asiáticos são a capacitação e o desenvolvimento de uma equipe e de usuários finais 

locais, serviço de pós-venda e a qualidade demonstrável. Fazer com que o parceiro sul-africano se 

sinta parte da equipe é importante e convidar o parceiro local para ir ao Brasil a fim de ter uma 

experiência no país e verificar as instalações locais é uma boa opção para conquistar a fidelidade. 
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ANEXOS 

 

I – ENDEREÇOS 

1.  Órgãos Oficiais 

 

1.1 África do Sul 

 

a) Representações diplomáticas e consulares brasileiras 

 

Embaixada do Brasil em Pretória 

 

Hillcrest Office Park, Woodpecker Place 1st Floor, 177 Dyer Road, Hillcrest 

Pretória, 0083, África do Sul. 

Correspondência: Suite 91, Private Bag x1, Menlo Park, 0102, África do Sul. 

Tel.: +27 (0)12 366 5200 

Fax: +27 (0)12 366 5299 

http://pretoria.itamaraty.gov.br 

Facebook: http://www.facebook.com/Brasemb.Pretoria 

Instagram: embassyofbrazil_insouthafrica 

Seção Consular: consular.pretoria@itamaraty.gov.br 

Setor de Promoção Comercial, de Investimentos e Turismo (SECOM): 

secom.pretoria@itamaraty.gov.br 

Setor Cultural: cultural.pretoria@itamaraty.gov.br 

Centro Cultural Brasil-África do Sul (CCBAS): ccbas.pretoria@itamaraty.gov.br 

Setor Administrativo: administ.pretoria@itamaraty.gov.br 

 

Consulado-Geral do Brasil na Cidade do Cabo 

7 Bree Street, 9th Floor, Touchstone House, 8001, CBD 

Cidade do Cabo, África do Sul. 

Correspondência: PO Box 7958, Roggebaai, 8002, África do Sul. 

Tel.: +27 (0)21 421 4040 

Fax: +27 (0)86 678 7599 

http://capetown.itamaraty.gov.br 

Facebook:https://www.facebook.com/Consulado-Geral-do-Brasil-na-Cidade-do-Cabo-

212458832118925/ 

E-mail: cg.capetown@itamaraty.gov.br 

Seção Consular: consular.capetown@itamaraty.gov.br 

Setor Cultural: cultural.capetown@itamaraty.gov.br 

Setor de Promoção Comercial (SECOM): secom.capetown@itamaraty.gov.br 

Setor Administrativo: administ.capetown@itamaraty.gov.br 
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b) Órgãos locais oficiais de interesse para os executivos brasileiros: 

 

Departamento de Comércio e Indústria (DTI) 
E-mail: contactus@thedti.gov.za 
www.thedti.gov.za 
Regulador Nacional de Especificações Obrigatórias 
www.nrcs.org.za 
Comissão de Administração do Comércio Internacional 
www.itac.org.za 
Departamento de Agricultura (DAFF) 
www.daff.gov.za 
Departamento de Agricultura  
http://www.daff.gov.za/daffweb3/Branches/Agricultural-Production-Health-Food-Safety/Animal-
Health/Import-Export-Policy-Unit  
Comissão de Empresas e Propriedade Intelectual (CIPC) 
Registro de Empresas, Cooperativas e Direitos de Propriedade Intelectual (Marcas, Patentes, 
Modelos e Direitos Autorais) na África do Sul. 
www.cipc.co.za 
Serviço de Receita da África do Sul (SARS) 
Autoridade nacional arrecadadora de impostos responsável por administrar o sistema tributário e 
os serviços alfandegários da África do Sul 
www.sars.gov.za 
Banco de Reserva da África do Sul (SARB) 
Banco central da África do Sul. 
www.resbank.co.za 
 
1.2 Brasil 

a) Representação diplomática ou consular da África do Sul  

Embaixada da África do Sul em Brasília 

Avenida das Nações, Lote 6, Quadra 801 

70406 900 – Brasília - DF 

Tel.: +55 (0)61 3312-9500 

Fax: +55 (0)61 3322 8491 

www.africadosul.org.br 

 

Consulado-Geral da África do Sul em São Paulo 

Tel.: +55 (0)11 3265-0449 

Fax: +55 (0)11 3285-1185 

 www.africadosul.org.br 

Informações para sul-africanos viajando para o Brasil: 

http://www.africadosul.org.br/travelling_brazil.php?iframe=true&width=50%&height=75% 

 

Departamento Comercial do Consulado Geral da África do Sul em São Paulo 

Representante Econômico Estrangeiro  

Tel.: +55 (0)11 3265 0441/2/3 

E-mail: Satrade@terra.com.br 
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b) Órgãos Oficiais Brasileiros 

Governo Brasileiro 

www.brasil.gov.br 

Ministério das Relações Exteriores (MRE) 

www.portalconsular.itamaraty.gov.br 

Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos – Apex Brasil 

www.apexbrasil.com.br 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC) 

www.mdic.gov.br 

Invest & Export Brasil – Guia de Comércio Exterior e Investimento 

www.investexportbrasil.gov.br 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 

www.agricultura.gov.br 

Ministério do Turismo 

www.turismo.gov.br 

Instituto Brasileiro de Turismo – Embratur 

www.embratur.gov.br 

2  Câmaras de Comércio e Agências de Desenvolvimento Regional 

 

2.1 África do Sul  

 

Câmara Federal Africana de Comércio e Indústria (NAFCOC) 

E-mail: info@nafcocnational.org.za 

www.nafcocnational.org.za 

Câmara de Comércio e Indústria da África do Sul (SACCI) 

www.sacci.org.za 

Câmara de Comércio Internacional da África do Sul (ICC) 

E-mail: icc@sacci.org.za / info@iccsa.org.za 

www.iccsa.org.za 

Câmara de Comércio e Indústria de Joanesburgo (JCCI) 

E-mail: denise@jcci.co.za / melitta@jcci.co.za 

www.jcci.co.za 

Câmara de Comércio e Indústria do Norte de Ekurhuleni (ENCCI) 

E-mail: manager@encci.co.za 

www.encci.co.za 

Câmara de Comércio e Indústria de Pretória/Tshwane (TCCI) 

E-mail: info@tcci.co.za / info.tcci@mweb.co.za 

www.tcci.co.za 

Câmara de Comércio e Indústria da Cidade do Cabo 

E-mail: info@capechamber.co.za 

www.capechamber.co.za 

Conselho de Câmaras de Comércio de KwaZulu-Natal 

www.kznchamber.co.za 
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Câmara de Comércio de Nelson Mandela Bay 

www.nmbbusinesschamber.co.za 

Agência de Crescimento e Desenvolvimento de Gauteng (GGDA) 

www.ggda.co.za 

Agência de Promoção do Turismo, Comércio e Investimento da Cidade do Cabo e do Cabo 

Ocidental (WESGRO) 

E-mail: hello@wesgro.co.za 

www.wesgro.co.za 

Agência de Promoção do Comércio e Investimento de KwaZulu-Natal (TIKZN) 

E-mail: info@tikzn.co.za 

www.tikzn.co.za 

Agência de Crescimento Econômico de Mpumalanga (MEGA) 

E-mail: info@mega.gov.za / johannesburg@mega.gov.za  

www.mega.gov.za  

Agência de Desenvolvimento do Cabo Oriental (ECDC) 

E-mail: info@ecdc.co.za 

www.ecdc.co.za 

InvestSA – One Stop Shop 

E-mail: investsa@thedti.gov.za 

www.investsa.gov.za 
 
2.2 Brasil 
 
Câmara de Comércio e Indústria do BRICS 
E-mails: assistantdirector@bricscci.com / info@bricscci.com 

www.bricscci.com 

Câmara de Comércio Afro-Brasileira (AfroChamber) 

E-mails: narapires@afrochamber.org / fernandojacinto@afrochamber.org 

www.afrochamber.org  

3.  Principais Associações Comerciais Locais 

 

Federação de Alumínio da África do Sul (AFSA)  

E-mail: afsa@afsa.org.za 

www.afsa.org.za  

Plastics SA 

E-mail: anton.hanekom@plasticssa.co.za  

http://www.plasticsinfo.co.za/ 

Organização dos Produtores de Leite (MPO) 

E-mail: Koos.coetzee@mpo.co.za  

Milk South Africa 

E-mail: admin@milksa.co.za 

Associação Sul-Africana das Indústrias Aeroespacial, Marítima e de Defesa (AMD) 

E-mail: info@amd.org.za / magda@amd.org.za 

www.amd.org.za  

Instituto Sul-Africano de Ferro e Aço (SAISI) 
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E-mail: saisi@saisi.co.za 

www.saisi.co.za  

 Federação Sul-Africana de Impressão e Embalagem 

E-mail: info@printingsa.org 

printingsa.org 

Packaging SA 

E-mail: liza@packagingsa.co.za 

www.packagingsa.co.za 

Associação de Desenvolvimento do Aço Inoxidável da África Austral (SASSDA) 

E-mails: Lesley@sassda.co.za / palani@telkomsa.net  

Associação Sul-Africana da Indústria do Azeite 

E-mails: Leanard@adept.co.za / info@saolive.co.za 

www.saolive.co.za 

 Organização Sul-Africana do Setor de Orgânicos (SAOSO) 

E-mail: heinrich@saoso.org  

www.saoso.org 

Associação de Produtores de Peixes Marinhos da África do Sul (MFFASA) 

E-mail: andre@pureocean.co.za / info@mffasa.org  

Associação Sul-Africana de Energia Eólica (SAWEA) 

E-mails: Kirsten@windaba.co.za / Kirsten@jade-sky.com / admin@sawea.co.za 

www.sawea.org.za 

Business Process Enabling South Africa 

E-mail: gareth@bpesawesterncape.co.za / info@bpesa.org.za 

http://www.bpesa.org.za 

Associação de Importadores e Exportadores de Carne (AMIESA) 

E-mail: ceo@amiesa.co.za 

www.amiesa.co.za 

Câmara das Minas 

E-mail: info@chamberofmines.org.za 

www.chamberofmines.org.za 

BNI Tshwane/Pretória 

E-mail: karin@bni.co.za 

www.bni-pta.co.za 

BNI Norte de Joanesburgo e West Rand 

E-mail: paul@bni-online.co.za 

www.bni-jhb.co.za 

BNI Centro Sul de Joanesburgo 

E-mail: bjorn@bni.co.za 

www.bni-jhbsouth.co.za 

BNI Joanesburgo, Ekurhuleni 

E-mail: mariette@bni.co.za 

www.bni-eastrand.co.za 

Unidade de Negócios África do Sul (BUSA) 

E-mail: busa@busa.org.za 

www.busa.org.za 
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Para obter uma lista de Conselhos de Exportação, Associações Industriais e Grupos de Ações 

Conjuntas, visite o site do Departamento de Comércio e Indústria:  

https://www.thedti.gov.za/trade_investment/export_organisations_contacts.jsp 

4.  Principais Empresas de Comércio Eletrônico 

 

Take-a-Lot 

www.takealot.com 

Zando 

www.zando.com 

Spree 

www.spree.com 

Yuppie Chef 

www.yuppiechef.com 

Action Gear 

www.actiongear.co.za  

Bid or Buy 

www.bidorbuy.co.za  

Superbalist 

www.superbalist.com 

Loot 

www.loot.co.za  

5. Principais Bancos 

 

Banco Telefone Website 

Bancos Estrangeiros Regulamentados  

ABSA Bank Limited +27 11 350 4000 www.absa.co.za 

Albaraka Bank Limited +27 31 366 9000 www.albaraka.co.za 

Habib Overseas Bank Limited +27 11 834 7441 www.habiboverseas.co.za 

HBZ Bank Limited +27 31 267 4400 www.hbzbank.co.za 

Mercantile Bank Limited +27 11 302 0300 www.mercantile.co.za 

The South African Bank of Athens 

Limited 

+27 11 634 4300 www.bankofathens.co.za 

Bancos Locais Regulamentados  

African Bank Limited  +27 11 256 9000 www.africanbank.co.za 

Bidvest Bank Limited +27 11 407 3000 www.bidvestbank.co.za 
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Banco Telefone Website 

Capitec Bank Limited +27 21 809 5900 www.capitecbank.co.za 

FirstRand Bank Limited +27 11 282 8000 www.firstrand.co.za 

Grindrod Bank Limited +27 31 333 5300 www.grindrodbank.co.za 

Investec Bank Limited +27 11 286 7000 www.investec.com 

Nedbank Limited +27 11 294 4444 www.nedbank.co.za 

Sasfin Bank Limited +27 11 809 7500 www.sasfin.co.za 

The Standard Bank of South Africa 

Limited 

+27 11 636 9111 www.standardbank.co.za 

UBANK Limited +27 11 518 5000 www.ubank.co.za 

Bancos Mútuos  

Finbond Mutual Bank +27 12 460 7288 www.finbondmutualbank.co.za 

GBS Mutual Bank +27 46 622 7109 www.gbsbank.co.za 

VBS Mutual Bank +27 15 516 3542 www.vbsmutualbank.co.za 

Representantes Bancários Estrangeiros  

AfrAsia Bank Limited +27 11 268 5780 www.afrasiabank.com 

African Banking Corporation of 

Botswana Limited (opoerando como 

BancABC Botswana) 

+27 11 722 5300  

Banco BIC +27 116 161 726  

Banco BPI, SA +27 11 622 4376/86  

Banco Santander Totta S.A. +27 11 656 3156  

Bank Leumi Le-Israel BM +27 11 328 1700  

Bank of America, National Association +27 11 305 5842  

Bank One Limited +27 31 535 7151  

Banque SYZ SA +27 11 305 2382  

CaixaBank  

Commerzbank AG Johannesburg +27 11 486 0724/  



75 

Banco Telefone Website 

486 0565 

Credit Suisse AG +27 11 012 8000 www.credit-suisse.com 

Doha Bank +27 11 881 5581  

Ecobank Ghana Limited +27 11 505 0300  

Export-Import Bank of India +27 11 326 5113/103 www.eximbankindia.com 

First Bank of Nigeria +27 11 784 9922 / 

9925 

 

Hellenic Bank Public Company Limited +27 11 783 0155 www.hellenicbank.com 

Industrial and Commercial Bank of 

China African Representative Office 

+27 21 2008 005  

KfW Ipex-Bank GmbH +27 11 507 2511  

Millenium BCP +27 11 622 0847 / 

0857 

 

Mizuho Bank Limited  +27 11 881 5410  

National Bank of Egypt  +27 11 268 0500 / 

0501 

 

Notenstein Private Bank Limited +27 21 827 7046  

Novo Banco +27 11 616 5382 / 9  

Société Générale Representative 

Office for Southern Africa 

+27 11 778 4381 www.socgen.com 

Sumitomo Mitsui Banking Corp.  +27 11 219 5300 / 03 www.smbcgroup.com 

Swedbank AB (Publ) +27 11 300 5621  

The Bank of New York Mellon +27 11 217 7166  

The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, 

Ltd. 

+27 11 884 4721  

The Mauritius Commercial Bank 

Limited 

+27 10 730 0500 / 01  

The Rep. of for Southern and Eastern 

Africa of The Export-Import Bank of 

+27 11 783 0767  
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Banco Telefone Website 

China 

Unicredit Bank AG +27 11 380 8090 www.hvbgroup.com 

Union Bank of Nigeria Plc +27 11 883 3313 / 

2915 

www.unionbankng.com 

Vnesheconombank +27 11 783 3425  

Wells Fargo Bank, National 

Association 

+27 11 214 2940  

Zenith Bank Plc +27 11 783 5826 / 27  

Agências de Bancos Estrangeiros  

Bank of Baroda  +27 11 784 0715 www.bankofbaroda.com 

Bank Of China Limited Johannesburg 

Branch (operando como Bank Of 

China Johannesburg Branch) 

 +27 11 520 9600 www.boc.cn 

Bank of India  +27 11 883 9902  

Bank of Taiwan South Africa Branch  +27 11 880 8008 www.bot.com.tw/english 

BNP Paribas SA  +27 11 088 2101 www.bnpparibas.com 

Canara Bank  +27 11 784 3271 / 

5316 / 5108 / 9927 

www.canarabank.com 

China Construction Bank Corporation 

– Johannesburg Branch 

 +27 11 520 9400 www.ccbjhb.co.za 

Citibank N.A.  +27 11 944 1000 www.citigroup.com 

Deutsche Bank AG  +27 11 775 7000 www.db.co.za 

HSBC Bank plc – Johannesburg Branch  +27 11 676 4200 www.hsbc.co.za 

Icici Bank Limited +91 22 2653 1414 www.icicibank.com 

JPMorgan Chase Bank, N.A. 

(Johannesburg Branch) 

 +27 11 507 0300 www.jpmorgan.com 

Société Générale  +27 11 448 8400 www.socgen.com 

Standard Chartered Bank – 

Johannesburg Branch 

 +27 11 217 6600 www.standardchartered.com 
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Banco Telefone Website 

State Bank of India  +27 11 778 4500 www.statebank.co.za 

Fonte: Banco de Reserva 

6.  Imprensa 

 

6.1 Principais jornais:  

 

Independent Newspapers 

www.iol.co.za 

Times Media 

www.timeslive.co.za 

Media 24 

www.media24.com 

Mail & Guardian 

www.mg.co.za 

 

6.2 Principais revistas: 

 

Financial Mail 

www.businesslive.co.za/fm 

Engineering News 

www.engineeringnews.co.za 

Times Media 

www.timeslive.co.za  

Media 24 

www.media24.com 

Caxton Magazines 

www.caxtonmags.co.za 

 

6.3 Canais de TV:  

 

SABC 

www.sabc.co.za/tv 

Canais de TV estatais. 

M-Net & DSTV 

www.m-net.dstv.com  

Canais de TV por assinatura. 

Star Sat 

www.starsat.co.za 

Canais de TV por assinatura. 

ETV 

www.etv.co.za 

Canal de TV local privado. 
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6.4 Estações de rádio:  

 

SABC Radio 

www.sabc.co.za/radio 

Primedia Broadcasting 

www.primedia.co.za/ 

 

6.5 Principais agências de publicidade:  

 

Grey Advertising 

www.grey.com/southafrica 

Ogilvy South Africa  

www.ogilvy.co.za 

King James  

www.kingjames.co.za 

FCB South Africa  

www.fcb.co.za 

Ireland Davenport  

www.ireland-davenport.com 

TBWA\Hunt\Lascaris  

www.tbwa-africa.com 

Net#work BBDO  

www.networkbbdo.co.za 

Y&R South Africa  

www.yr.com 

DDB South Africa  

www.ddb.co.za 

Joe Public  

www.joepublic.co.za 

Native  

www.vml.com/native-vml 

M&C Saatchi Abel  

www.mcsaatchiabel.co.za 

The Jupiter Drawing Room 

www.thejupiterdrawingroom.com  

7.  Empresas de Consultoria 
 

PWC Southern Africa 

www.pwc.co.za 

KPMG South Africa 

https://home.kpmg.com/za/en/home.html 

EY South Africa 

www.ey.com/za/en/home 
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Deloitte South Africa 

www.deloitte.com/za/en.html 

8.  Obtendo Documentos 
 

A documentação alfandegária está disponível no site do SARS no link: 

http://www.sars.gov.za/Pages/Forms.aspx?pageid=J6 

 

Os formulários de solicitação de licenças de importação à ITAC estão disponíveis no endereço: 

http://www.itac.org.za/pages/services/import--export-control/import-control/application-forms 

 

Os formulários de solicitação para importação de produtos veterinários podem ser baixados no 

endereço: 

http://www.itac.org.za/pages/services/import--export-control/import-control/application-forms 

 

Solicitações de vistos e passaportes: 

http://www.dha.gov.za/ 

II  Transportadoras que Operam no Brasil 
 

1. Marítimas 

 

Mediterranean Shipping Company 

www.msc.com 

Maersk Lines 

www.my.maerskline.com/schedules 

 

2. Aéreas 

 

South African Airways 

www.flysaa.com 

LATAM 

www.latam.com 

Emirates 

www.emirates.com 

TAAG 

www.taag.com 

 

3. Inspeção e Supervisão de Remessas 

 

Existe uma lista completa no site da Associação Sul-Africana de Transitários de Cargas: 

www.saaff.org.za/membership/directory-listing/ 
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III – Informações Adicionais 
 

Moeda  

 

A moeda da África do Sul consiste em células e moedas, em rands (R) e centavos. 

 

Taxas – 13 de dezembro de 2017  

US$ /ZAR - 13.6502  

GBP/ZAR - 18.2220  

EUR/ZAR - 16.0310  

Pesos e medidas: Sistema Métrico. 

 

Comunicações 

 

A África do Sul conta com um sistema de comunicações moderno e eficiente. O código de discagem 

internacional da África do Sul é +27. 

 

Feriados 

A África do Sul comemora os seguintes feriados públicos: 

 1º de janeiro: Ano Novo 

 21 de março: Dia dos Direitos Humanos 

 Abril/março: Sexta-feira Santa; e Dia da Família no dia seguinte ao Domingo de Páscoa 

 27 de abril: Dia da Liberdade 

 1º de maio: Dia do Trabalhador 

 16 de junho: Dia da Juventude 

 9 de agosto: Dia Nacional da Mulher 

 24 de setembro: Dia da Tradição 

 16 de dezembro: Dia da Reconciliação 

 25 de dezembro: Natal 

 26 de dezembro: Dia da Boa Vontade 

Obs.: Caso um feriado público caia em um domingo, a segunda-feira seguinte é declarada feriado 

público. 

 

Fuso horário 

  

A África do Sul se localiza em um fuso horário, que é o GMT +2. São Paulo está cinco horas atrás do 

horário sul-africano.  

 

Horário comercial 

  

O horário comercial normalmente vai de segunda-feira a sexta-feira, das 8h00 às 17h00. 
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Energia elétrica 
 

O fornecimento de energia sul-africano é de 220/230 volts, AC e de 50 Hz. A maioria dos plugues são 

de 3 pinos e 15 A ou 2 pinos e 5 A, com pinos redondos. 

 

Períodos recomendados para viagens 

 Os meses favoráveis para uma viagem de negócios para a África do Sul são fevereiro, março, maio, 

junho, julho, agosto, setembro e outubro. Novembro é um período muito agitado e normalmente é 

difícil agendar compromissos. Os sul-africanos desfrutam as longas férias de verão de meados de 

dezembro até meados de janeiro. Existem vários feriados públicos em abril, o que dificulta os 

cronogramas de negócios.  

Visto de entrada 

 
Os detentores de passaportes brasileiros não são obrigados a deter um visto para uma estada 

pretendida de 90 dias ou menos e quando em trânsito. Para obter mais informações, acesse o 

website da Embaixada da África do Sul em Brasília e o Consulado-Geral da África do Sul em São Paulo 

(http://www.africadosul.org.br/). A África do Sul implementa atualmente o sistema biométrico nos 

portos de entrada. Caso seja um cidadão não sul-africano, ao viajar pelos portos de entrada, você 

deve fornecer suas digitais e uma fotografia no balcão de imigração.  As novas exigências 

introduzidas pelo Departamento de Assuntos Internos Sul-Africano em 1º de junho de 2015 

especificam que todos os menores (crianças com menos de 18 anos) são obrigados a apresentar, 

além de seu passaporte, uma Certidão de Nascimento de Inteiro Teor que apresente as informações 

de ambos os pais para todas as viagens internacionais partindo para e da África do Sul. Poderá ser 

necessária documentação adicional dependendo da situação conjugal dos pais, e é aconselhável 

verificar a regulamentação específica antes da partida no seguinte link:  

http://www.dha.gov.za/index.php/civic-services/traveling-with-children 

Vacinas 

No momento, a única vacina obrigatória é a de Febre Amarela para viajantes chegando de um país 

com risco de febre amarela ou em trânsito por mais de 12 horas em um aeroporto em um país com 

risco de febre amarela. 

Alfândega e moeda 

Os viajantes podem trazer à África do Sul as seguintes mercadorias sem pagar impostos aduaneiros 

ou impostos de valor agregado (IVA): 

 Cigarros – até 200 por pessoa. 

 Charutos – até 20 por pessoa. 

 Tabaco para cigarro ou charuto – até 250 g por pessoa. 

 Perfume – até 50 ml por pessoa; eau de toilette (líquido perfumado mais leve que colônia) – 

até 250 ml por pessoa. 

 Vinho – até 2 litros por pessoa. 

 Destilados e outras bebidas alcoólicas – até 1 litro por pessoa no total. 
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Valores em papel-moeda sul-africano acima de R 25.000; em moeda estrangeira acima de US$ 

10.000; moedas de ouro; coleções de moedas e selos; e pepitas de ouro precisam ser declarados à 

Alfândega ao chegar.  

Para obter informações sobre a restituição de IVA para turistas e empresas estrangeiras, acesse o 

website do SARS no link a seguir: 

http://www.sars.gov.za/TaxTypes/VAT/Pages/VAT-Refund-on-Exported-Goods.aspx 
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