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Angola, jovem país em reconstrução, atrai empreendedores brasileiros. 
 
Nos indicadores sociais, Angola corresponde ao quadro que geralmente formulamos dos países 
da África subsaariana: o índice de desenvolvimento humano é um dos 20 mais baixos do 
mundo, e dois terços da população, que tem uma expectativa de vida de 41 anos, vive com 
menos de US$ 2 por dia. Por outro lado, o país, que desde 2002 está em processo de 
pacificação após 26 anos de guerra civil, tem apresentado um crescimento médio de 9% do 
PIB – em 2006, o aumento foi de quase 20%.  
 
A exploração de diamantes e petróleo – a Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola 
prevê que até 2012 serão 255 poços perfurados – é a principal fonte de renda da ex-colônia 
portuguesa, que para sua reconstrução tem aberto oportunidades de expansão para empresas 
brasileiras. 
 
Um dos ícones mais festejados da “nova” Angola é o Bellas Shopping, o primeiro do país. 
Situado na zona sul da capital, Luanda, foi construído e é administrado por brasileiros. A 
angolana HO Gestão de Investimentos detém 70% da participação acionária do 
empreendimento, que custou US$ 35 milhões. Os outros 30% são da construtora brasileira 
Odebrecht. A operação do estabelecimento é feita pela Enashopp, administradora de três 
shoppings em Salvador e que está na sua primeira incursão fora do Brasil. 
 

 
Jorge Antunes, da Mundo Verde: capacidade de abrir loja em Angola do mesmo jeito que em qualquer outra cidade no 

Brasil 
 
Desafiada por um diretor da Odebrecht em 2003, a Enashopp aceitou a provocação de 
construir um shopping center num país recém-saído da guerra. “A partir de visitas a Luanda e 
pesquisas de mercado, percebemos que a cidade tinha um comércio forte, mas informal, 
desorganizado. O shopping traria essa organização”, afirma Édison Resende, diretor da 
Enashopp.  
 
Entre projeto e construção, passaram-se dois anos. Inaugurado em março de 2007 – quem 
comandou o cerimonial foi o presidente do país, José Eduardo dos Santos –, o Bellas já está 
passando pelo primeiro processo de expansão, com acréscimo de 60 lojas às outras 100 
existentes. “Fizemos esse shopping projetado para o futuro, pensando em cinco expansões”, 
completa Resende.  
 
Diariamente, circulam cerca de 20 mil pessoas no Bellas, com picos de 35 mil nos finais de 
semana. Segundo Resende, essa é a média de circulação dos shoppings recém-inaugurados 
em cidades médias no Brasil. “Diz-se que um shopping começa a definir-se depois do terceiro 
Natal.”  
 
Rogério Feijó, gerente de relacionamento da Associação Brasileira de Franquias (ABF), afirma 
que, apesar das altas taxas de pobreza que restringem o consumo da maioria da população, a 
crescente classe média formada por militares tem grande interesse em produtos brasileiros. 



Essa demanda impulsionou Jorge Antunes, dono da rede de produtos naturais Mundo Verde, a 
apostar numa franquia em Angola.  
 
 
“Os angolanos são excelentes clientes das nossas lojas no Rio”, afirma. A Mundo Verde adotou 
o sistema de master franquia no país, em acordo com a empresa angolana Nutrição e Saúde 
pelos próximos seis anos, período em que está prevista a abertura de seis novas lojas. A 
parceria com a distribuidora Organic Life ajuda a superar as dificuldades de logística. “Hoje, 
temos capacidade de abrir loja em Angola do mesmo jeito que no Rio ou em outra cidade no 
Brasil”, garante Antunes.  
 
Afinidade 
 
Para Feijó, a língua portuguesa pode ser um fator significativo para a instalação de empresas 
brasileiras em Angola, mas não determinante. Mas, no caso da Livraria Nobel, outra franquia 
brasileira que aportou lá, o idioma facilitou bastante a aceitação dos produtos no país, que não 
tem uma indústria editorial consolidada.  
 
Quase todos os livros vendidos na Nobel do Bellas Shopping são em português, e o grande 
foco são os títulos brasileiros. Eduardo Pires, gerente de expansão da rede, afirma que os 
romances são os mais procurados, mas também tem crescido a demanda na área de gestão e 
administração – reflexo da estruturação do setor de serviços no país. 
 
 

 
Feijó: crescente classe média tem interesse em produtos brasileiros 

 
A rede de escolas de idiomas Fisk foi outra marca brasileira que aproveitou a similaridade da 
língua para investir em Angola, pois a metodologia de ensino é voltada principalmente para 
pessoas que falam português e que querem aprender inglês. A primeira unidade foi inaugurada 
no ano passado em Huambo, cidade a 700 quilômetros de Luanda.  
 
Todas as 300 vagas oferecidas inicialmente já foram ocupadas. “Tive muita sorte desde o 
início, não somente com o preenchimento das vagas, como também com o nível dos 
profissionais”, destaca Manuel Pires, proprietário da unidade Angola da Fisk.  
 
A qualificação da mão-de-obra não foi problema para a Fisk. Mas, segundo Feijó, para outros 
empresários é um obstáculo. “E, como o país não tem indústria, também não tem geração de 
empregos”, completa. Para ele, a franquia é uma opção interessante para o país porque 
preenche estas necessidades: cria postos de trabalho e promove treinamento do pessoal. Tudo 
isso, com baixo investimento.  
 



Só no Bellas Shopping, estão presentes dez franquias brasileiras, principalmente de vestuário, 
serviços e alimentação. Além da Mundo Verde e da Nobel, a Sapataria do Futuro é um exemplo 
de rede que precisou investir pesado na capacitação dos colaboradores, além do próprio 
franqueado, que passou 30 dias no Brasil.  
 
Depois, a empresa mandou uma equipe para realizar um treinamento de 45 dias. “Eles tinham 
um processo muito simples de conserto, enquanto a técnica da Sapataria do Futuro contempla 
um conjunto de equipamentos que minimizam a participação humana”, explica Wagner 
D’Almeida, diretor de Expansão Internacional da Golden Services, detentora da marca. “Mas 
todos os funcionários estavam interessados em aprender, pois sabem que eles sairão na frente 
do mercado por estarem aprendendo o que é levado para lá. A mão-de-obra sabe que tem que 
se aperfeiçoar.” 
 
Além do sistema de franquias, a instalação de escritórios regionais é outra possibilidade de 
expansão para empresas brasileiras em Angola, como fez a produtora de softwares Alterdata, 
que abriu a filial no país em outubro. Ladmir Carvalho, sócio-diretor da empresa, afirma que, 
assim como a construção civil, o mercado de informática é promissor em Angola, que tem 
pouca estrutura neste setor.  
 
“O problema é que, diferente da construção civil, a informática exige mão-de-obra qualificada. 
Tenho que ter o mínimo de qualificação do funcionário para treiná-lo no nosso sistema”, diz 
Carvalho. 
 
Informática 
 
Aproveitando o crescimento e a organização do comércio local, a Alterdata está focada em 
aplicativos de automação comercial e de gestão. Carvalho afirma que, assim que o país tiver 
um sistema fiscal consolidado, pretende investir também em programas para contabilidade e 
cálculo tributário. Segundo ele, Angola sempre comprava programas de informática 
portugueses, que têm uma qualidade similar aos brasileiros, mas com um custo maior.  
 
É por isso que ele acredita que a Alterdata tem competitividade no mercado angolano. A 
empresa espera implantar 500 sistemas lá até o fim de 2008, estimando que dentro de um 
ano Angola representará 5% das vendas. Após essa data, a estimativa é que a base 
represente 13% nas vendas gerais da empresa. 
 
 

 
Carvalho (ao centro), da Alterdata: mercado de informática é promissor, por que Angola tem pouca estrutura no setor 
 
 
 
 
 
 
 



 
Aproximação comercial 
 
 
 

 
Bellas Shopping, o primeiro do país, construído e administrado por brasileiros: US$ 35 milhões de investimento 

 
Até agora, a única adaptação necessária nos programas da Alterdata foi a moeda, de real para 
kwanza. Já a publicidade precisou ser toda reformulada, com um material adequado à região. 
Para abrir um salão de beleza no Bellas Shopping, a rede Werner Coiffeur também precisou 
fazer alterações no mix de produtos e na publicidade. “Lá os cabelos são diferentes, tem uma 
demanda maior pelos étnicos”, afirma Adriana Araújo, supervisora da rede. A modelo Adriana 
Bombom protagonizou a campanha publicitária da Werner Coiffeur em Angola.  
 
A instalação de franquias brasileiras em Angola foi estimulada com a participação da ABF e da 
Agência de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) na Feira Internacional de 
Luanda (Filda), um dos principais encontros de negócios do sudoeste africano. Neste ano, 35 
companhias brasileiras geraram US$ 5,5 milhões em negócios na Filda, e a estimativa é de 
movimentar mais US$ 35 milhões a partir dos contatos feitos com 20 países além de Angola. 
 
Fora do calendário de eventos, as relações comerciais entre Brasil e Angola estão cada vez 
mais estreitas. Exportamos US$ 837 milhões para lá em 2006, 60% mais do que no ano 
anterior. Açúcar, gasolina, tubos de ferro e aço para gasodutos são os principais itens. Neste 
ano, a balança está negativa para o Brasil. A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do 
Desenvolvimento contabilizou US$ 793 milhões em exportações brasileiras para Angola até 
setembro, e US$ 838 milhões em importações, principalmente de petróleo e derivados. 
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