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A palavra emergente é aplicada indistintamente a países que se encontram em situação 
econômica atrasada em relação aos países desenvolvidos. A palavra é imprecisa, pois mascara 
a dinâmica específica de cada economia. No caso de Angola, porém, a palavra emergente se 
aplica com precisão. 
 
Angola é realmente um país emergente. Saída de uma guerra civil de 27 anos que paralisou 
sua economia, custou a vida de 1 milhão de pessoas, e destruiu quase completamente sua 
estrutura, o país começa a se reerguer. A sensação que se tem é que o país e seu povo estão 
unidos em busca do tempo perdido. Entre 2002, quando o conflito terminou, e 2004, Angola 
foi o país da África que recebeu o maior volume de investimento direto estrangeiro, superando 
a Nigéria e a África do Sul, ambos com população e economia muito maiores. Seu PIB cresce 
20% ao ano. A inflação caiu de 325% em 2000 para estimados 12% em 2006. Já é, hoje, uma 
das maiores economias da África. 
 
O potencial econômico do país é enorme. É rica em recursos naturais. Possui 35 dos 45 
recursos minerais mais importantes no comércio mundial, entre eles petróleo e diamantes. Sua 
costa é das mais piscosas do mundo. Tem uma das maiores reservas de petróleo da África. 
Caminha para ser um dos maiores exportadores de petróleo fora da OPEP. Sua produção de 
petróleo deverá em breve ultrapassar a produção brasileira. É o quarto maior produtor de 
diamantes do mundo e tem um enorme potencial hídrico, próximo a uma África do Sul sedenta 
de energia. 
 
Um fato marcante para um estrangeiro que aqui chega é como os rancores da guerra civil 
foram rapidamente superados. Nenhuma das pessoas com quem se conversa se identifica 
como tendo estado deste ou daquele lado. Todos parecem empenhados em esquecer 
rapidamente o pesadelo, embora isto nunca seja verbalizado explicitamente. 
 
A presença da China é marcante. Consta que existem atualmente 50.000 chineses em Angola. 
A China concedeu empréstimo de US$ 2 bilhões ao país, e está presente em vários setores da 
economia, principalmente em infra-estrutura. “Os chineses ofereceram rápido apoio ao 
desenvolvimento da infra-estrutura do país, logo que cessou o conflito. Isto era precisamente 
o que o Governo precisava”, nas palavras de um analista. 
 
As afinidades com o Brasil são imensas. Todavia, na área empresarial, a presença brasileira 
ainda não é muito significativa, mas já existem algumas grandes empresas brasileiras, com 
destaque para a Odebrecht, há 20 anos no país. A empresa começou como provedora de 
serviços para o Governo e hoje participa de diversos investimentos em infra-estrutura e na 
área imobiliária, entre eles, o primeiro Shopping Center do País e a Mina de Catoca, a maior 
mina de diamantes do país. É a empresa brasileira praticando a diplomacia empresarial. 
 
Com a afinidade lingüística e cultural, este quadro indica uma atraente oportunidade de 
negócios para os empresários brasileiros. A postura do governo é receptiva. Como disse o 
Ministro de Relações Exteriores de Angola, João Miranda, na 61ª.Assembléia das Nações 
Unidas: 
 
"Os avanços globais registrados no meu país, em quatro anos de paz, evidenciam que a nova 
Angola em construção constitui uma grande esperança para o seu povo. A comunidade 
internacional pode contar com Angola como um parceiro seguro”. 
 
Os fatos e os números parecem confirmá-lo. 
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