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A África do Sul é um país localizado no continente africano, 
em sua porção sul. Com uma população de aproximada-
mente 50 milhões de habitantes, o país conta com 3 capi-
tais, quais sejam: Pretória (capital administrativa), Cidade 
do Cabo (capital legislativa) e Bloemfontein (capital judici-
al). É constituída por 9 províncias, além de fazer fronteiras 
com 6 países. Apresenta o 33º maior PIB do mundo, e é 
apontada como uma das principais potências regionais da 
África, tendo sido escolhida para sediar a Copa do Mundo 
da FIFA em 2010. A África do Sul se configura como uma 
República presidencialista, na qual o Presidente exerce o 
papel tanto de Chefe de Estado, quanto de Chefe de Gover-
no. O país, que sofreu grande pressão internacional déca-
das atrás por causa do regime do apartheid, vem buscando 
ampliar suas relações com outros Estados. Assim, a África 
do Sul integra várias organizações e mecanismos internaci-
onais, tais como a ONU, a OMC, a União Africana, o G-77, o 
fórum IBAS e o BRICS. 

 

A África do Sul no Comércio Internacional 

Caracterizada por ser um país em desenvolvimento, com 
um mercado emergente e uma democracia em construção, 
a África do Sul apresenta grande quantidade de recursos 
naturais, além de um setor financeiro bem desenvolvido. 
Dentre seus principais produtos de exportação, pode-se 
destacar o ouro, o diamante, a platina, produtos láticos, 
frutas e verduras. Como principais parceiros comerciais da 
África do Sul têm-se a China, os Estados Unidos, o Japão, a 
Arábia Saudita, a Alemanha e o Japão. Foi membro do 
GATT desde 1948, tendo permanecido membro da OMC a 
partir de 1995, quando de sua criação. Além da OMC, a Áfri-
ca do Sul participa da Comunidade para o Desenvolvimento 
da África Austral, uma organização sub-regional de integra-
ção econômica, com o objetivo de criar um mercado co-
mum entre os países. 

 

A África do Sul e a Rodada Doha 

Na Rodada Doha, a África do Sul atua de modo a defender 
certas políticas referentes à agricultura e à questão de bens 
industriais. O país entende ser fundamental alcançar-se a 
redução dos subsídios e de outras políticas econômicas 
semelhantes aplicadas pelos países desenvolvidos em suas 
economias. Com isso, sua vantagem comparativa na produ-
ção de bens como milho, frutas e cana-de-açúcar poderia 
ser utilizada em seu favor. Assim, a África do Sul se concen-
tra em ganhar maior acesso aos mercados dos países de-
senvolvidos. O país entende que houve uma abertura mas-
siva de mercados após a Rodada Uruguai, o que importa 
em um baixo interesse em continuar com o processo de 
liberalização comercial. O setor de serviços, por conta de 
sua importância fundamental para o país – compõe quase 
70% de seu PIB –, coloca a África do Sul em uma posição de 
forte resistência à uma maior liberalização do setor. 
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