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APÔS TRÊS DÉCADAS DE
GUERRA CIVIL, ANGOLA
TRANSFORMA-SE EM UM
CANTEIRO DE OBRAS
COM ESPAÇO PARA AS
EMPRESAS BRASILEIRAS

A
s revistas e jornais de negócios falam
o tempo todo do crescimento e das
oportunidades existentes na China.
Mas, crescendo a taxas até mesmo
maiores, a efervescente e pouco lem-

brada Angola representa um mundo de oportu-
nidades para empresas brasileiras, com a vanta-
gem de estar mais próxima e de falar a mesma
língua portuguesa.

A ligação entre o Brasil e o país africano foi
traçada ainda no período colonial, quando mi-
lhares de angolanos foram trazidos ao país na
condição de escravos. Agora, são os brasileiros
que percorrem os 6.000 quilômetros que sepa-
ram os dois países para fazer negócios em Ango-
la. O país conquistou a paz depois de trinta anos
dê guerra civil e está trabalhando em ritmo ace-
lerado para a reconstrução da nação. Novas es-
tradas, prédios públicos, sistemas de saneamen-
to básico, escolas e casas transformam Luanda, a
capital, em um grande canteiro de obras e ali-
mentam um mercado em expansão.

Segundo o Banco Mundial, o Produto Interno
Bruto (PIB) angolano cresceu 20,6% em 2005 e
o Banco Nacional de Angola indica crescimento
de 19,5% em 2006. O ritmo é dos mais intensos
do mundo, estimulado principalmente pela
abundante indústria de petróleo e de diamantes.
A reconstrução do país, entretanto, depende de
empresas estrangeiras e a proximidade cultu-



ral coloca o Brasil em po-
sição privilegiada,-apesar
de a queda na cotação do
dólar dificultar nossas
exportações. "Em Angola,
tudo necessita ser refeito
e, devido à guerra, preci-
samos comprar tudo de
fora. Por isso, há demanda
reprimida em todas as
áreas", diz John Quibem-
ba, representante oficial
da Embaixada de Angola
no Brasil. De acordo com
o Ministério do Desen-
volvimento, as exporta-
ções do Brasil para Angola
atingiram US$ 836 mi-
lhões em 2006, 60% a
mais em relação a 2005.

Apesar de as prioridades
do governo local estarem
nas áreas de infra-estrutu-
ra (rodovias, redes de esgo-
tos e água, escolas e hospi-
tais, por exemplo), geral-
mente dominadas por
grandes companhias, há
espaço para pequenos e

médios empreendimentos. É o que afirma Ronaldo
Chaer, presidente da Câmara de Comércio e Indús-
tria Brasil-Angola, que tem 90% de seus atendi-
mentos voltados a negócios desse porte. "As
oportunidades para as pequenas estão principal-
mente nos ramos da construção civil, móveis,
utensílios e ferramentas industriais e agrícolas,
eletrodomésticos, alimentos, vestuário e serviços
de informática e telecomunicações". Em 2005, se-
gundo dados do Ministério do Desenvolvimento, as
micro e pequenas empresas brasileiras exportaram
US$ 32,5 milhões para Angola e as médias empre-
sas exportaram outros US$ 90,4 milhões.

Exemplo de quem conquistou espaço no merca-
do angolano é a escola de negócios Brazilian Busi-
ness School (BBS). No ano passado, a BBS montou
uma filial em Luanda para ministrar cursos de
MBA. A turma africana da BBS, com 19 alunos, ga-
nhará diploma em novembro próximo e a segunda
sala já está montada, com 25 estudantes. "Abrire-

mos nova turma no segundo semestre e faremos
cursos in company em pelo menos três empresas.
Em pouco tempo, Angola vai representar parte im-
portante no nosso faturamento, já que o MBA aqui
no Brasil custa R$ 25.000 e, lá, custa o equivalente
aR$ 36.000", diz John Schulz, diretor da BBS.

Outro ramo em que o Brasil pode exportar
know-how é o de televendas. Em 2003, o carioca
Norton Vieira Fritzsche lançou com um grupo de
sócios dos dois países a Shop TV de Angola. Na
época, o sistema de telefonia angolano não funcio-
nava bem, os celulares estavam apenas chegando e
não havia cartões de crédito nem mesmo código de
endereçamento postal. "Tivemos que adotar um
modelo híbrido, com oito horas de programação na
televisão e pontos-de-venda terceirizados em lo-
cais de grande circulação, porque era impossível
entregar produtos pelo correio." Hoje, a empresa
tem 50 quiosques em várias cidades, iniciou o
atendimento por telemarketing e a entrega em do-
micílio em 2007. Também começou a aceitar car-
tões de crédito — o país já emitiu 100.000 cartões,
segundo Fritzsche. A Shop TV vende uma média
mensal de 10.000 itens de saúde, beleza e equipa-
mentos de ginástica e cresce a taxas de 25% ao ano.

Embora não se saiba quantas empresas brasileiras
estão fazendo negócios em Angola, Chaer diz que
o movimento rumo às terras africanas é tendência
seguida por número cada vez maior de empresá-
rios. Um dos indícios desta tendência é o pavilhão
brasileiro na maior feira de negócios de Angola, a
Feira Internacional de Luanda (Filda), que acontece
todos os anos em julho e reúne mais de 400 em-
presas de todo o mundo. Marco Audra, responsá-
vel pela organização do setor brasileiro na feira, diz
que a primeira participação estruturada aconteceu
em 2003 e que desde 2006 o pavilhão conta com
800 m2 e 8o expositores, sendo 90% de pequeno
e médio portes. "A cultura africana exige proximi-
dade, o empresário quer conhecer o parceiro e seu
produto pessoalmente. Isso beneficia as pequenas,
que já têm esse hábito", diz.

Segundo Audra, as empresas brasileiras na
Filda expõem de alimentos e confecções a utili-
dades domésticas e maquinários. A última edi-
ção do evento gerou US$ 9 milhões em negócios



para o Brasil. "A feira é fundamental para anali-
sar a concorrência, traçar o perfil dos comprado-
res e apresentar produtos. Mas ê preciso ir pre-
parado, com informações sobre Angola e sobre
procedimentos e custos aduaneiros. Além disso,
sempre aconselho a não fechar acordo no pri-
meiro momento, antes de conhecer as instala-
ções do comprador", declara.

No mercado nacional desde 1940, a Zilda, pro-
dutora carioca de cosméticos voltados para o
público negro, participou da feira em 2006 e
pretende repetir a dose em 2007. A empresa tem
seis funcionários e faturametno médio mensal
de R$ 50.000. "No evento, conseguimos uma
base de interessados para distribuir nossos pro-
dutos. Fechamos dois pedidos de US$ 5.000 ca-
da e as exportações mais regulares devem come-
çar no segundo semestre deste ano, com pedidos
mínimos de US$ 5.000 a US$ 10.000", afirma o
sócio Henrique Parente.

Outra participante da Filda 2006 foi a Fibro-
mar, de Pinheiral (RJ), fabricante de caixas
d'água, bancadas de pia e telhas de fibra. Forne-
cedora da Odebrecht em Angola, a empresa ven-
de em média 2.000 bancadas de pia para a cons-
trutora por ano e, após o evento, fechou parceria
com a Casacom — uma loja de materiais de
construção local — para a distribuição de banca-
das e telhas. "Este primeiro lote foi de US$
11.000 e acredito que Angola possa render 20%
do meu faturamento dentro de dois anos", diz
Álvaro Rocha, proprietário da Fibromar.

A Agência de Promoção de Exportações e In-
vestimentos (Apex) do governo federal também
marca presença na Filda há três anos e, para a
próxima edição, em julho, espera levar 30 em-
presários, 75% dos quais, pequenos. "Identifica-
mos em Angola um campo aberto para o em-
preendedorismo, principalmente para negócios
que gerem outros pequenos negócios, como a

venda de máquinas para fabricação de fraldas,
por exemplo", afirma Juarez Leal, coordenador
da Unidade de Eventos Internacionais da Apex.

Junto com a Apex, estará a Associação Brasi-
leira de Franchising (ABF), que já tem três asso-
ciados em Luanda — Bob's, Mundo Verde e Li-
vraria Nobel — e acredita no potencial do país
para receber outras redes de franquias brasilei-
ras. "Como falamos a mesma língua, as escolas
de idiomas e profissionalizantes terão facilidade
para ganhar mercado. As áreas de calçados, rou-
pas e acessórios, alimentos e informática tam-
bém são promissoras", declara Ricardo Camargo,
diretor-executivo da ABF.

A última rede de franquias a desembarcar por
lá foi a Livraria Nobel, cuja primeira unidade
abre as portas este mês. Outros dez pontos estão
previstos para os próximos cinco anos. "Este é
um dos únicos países do mundo com crescimento
superior ao da China. A expansão foi natural para
nós, já que Angola fala português e não tem in-



dústria editorial", diz Sér-
gio Milano, diretor de ex-
pansão da rede. Milano re-
vela que a master-fran-
queada local investiu cerca
de US$ 500.000 na pri-
meira unidade.

Apesar das boas pers-
pectivas, exportar ou es-
tabelecer uma operação
em Angola tem suas difi-
culdades. Consultores e
empresários são unânimes
ao dizer que não é possí-
vel vender para o país sem
encontrar um parceiro lo-
cal e que estabelecer as
parcerias corretas é o
principal fator de sucesso.
"A lei deles exige que
qualquer empresa estran-
geira tenha um sócio an-
golano e há também buro-
cracia e corrupção portuá-
ria. Por isso, é essencial
fazer contato com quem já
trabalha e conhece o mer-
cado", diz Marco Audra.
Devido à ainda precária

infra-estrutura local, alu-
guéis, restaurantes e hotéis
costumam ser mais caros, se
comparados ao Brasil.

Driblando os obstáculos, o
mercado angolano caminha a
passos largos e empreende-
dores brasileiros aproveitam
o momento. Bob's, Mundo
Verde e Livraria Nobel esco-
lheram o primeiro shopping
center de Luanda, o Belas
Shopping, para abrir as por-
tas ao lado de outras 95 lo-
jas. Inaugurado em março
passado, o shopping foi de-
senvolvido e é administrado

pela empresa baiana Enashop, responsável pela
administração de outros quatro empreendimen-
tos em Salvador (BA) e Natal (RN). Edison Re-
zende, sócio da Enashop, diz que o projeto tem
seis fases programadas e a primeira expansão,
com 40 novas lojas, começa a ser feita ainda este
ano. "A primeira fase foi totalmente comerciali-
zada em três meses e já temos um público de
10.000 pessoas por dia. A classe média angolana
ainda é pequena, mas está em formação acelera-
da, devido à criação de postos de trabalho", afir-
ma Rezende. Além das franquias, outras marcas
brasileiras ocupam espaços no Belas Shopping,
como Ellus, Green, Sapataria do Futuro, Ri-
chard's, Mr. Sheik e o salão de beleza Werner.

Segundo Rezende, o grupo africano HO Gestão
de Investimentos e o braço da Odebrecht em An-
gola — proprietários do empreendimento — in-
vestiram nada menos que US$ 35 milhões, que
devem ser recuperados em até oito anos. A pró-
pria Enashop destinou US$ 150.000 para montar
uma operação em Luanda e espera que a filial re-
presente 30% do faturamento da empresa em
dois anos. "90% dos nossos funcionários são an-
golanos, porque queremos transmitir conheci-
mento, profissionalizá-los. O pequeno empresário
brasileiro deve traçar seu caminho em Angola,
mas precisa investir no país e não apenas tirar lu-
cro e voltar sem deixar nada", diz Rezende. <^—
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