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RESUMO 

O objetivo desta dissertação consiste em analisar a internacionalização de 

empresas brasileiras para Angola. Apesar das dificuldades, há inúmeras oportunidades 

para as empresas brasileiras. Este estudo teve como base as teorias de vazios 

institucionais, vantagens específicas da firma (FSA) e vantagens específicas do país de 

origem (CSA), além do papel do Estado na internacionalização de empresas. A amostra 

do estudo foi composta de entrevistas com 12 especialistas das relações Brasil-Angola. 

Os resultados da investigação apontam que as empresas brasileiras que vão para Angola 

possuem vantagens competitivas bem definidas e, em sua maioria, vão para o país 

africano visando explorar os vazios institucionais locais. Porém, na percepção dos 

atores envolvidos, as empresas brasileiras que estão indo explorar vazios institucionais, 

se valendo das suas vantagens competitivas, não estão sendo apoiadas eficientemente 

pelo Estado brasileiro. Assim, falta uma política de Estado que priorize essas empresas. 

Os achados também indicam que, para ter sucesso nos negócios em Angola, é 

fundamental construir parcerias com agentes locais como empresários e, sobretudo, o 

governo. Nesse contexto, é sugerido um roteiro estratégico para auxiliar os empresários 

brasileiros a operar no país africano.  

 

Palavras-Chave: Internacionalização de empresas. Vazios institucionais. Vantagens 

competitivas da firma (FSA). Vantagens Competitivas do país (CSA). Estado.  
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1. INTRODUÇÃO 

  

As pequenas e médias empresas constituem a espinha dorsal de qualquer 

economia e também são responsáveis pela criação de empregos. No entanto, a 

existência de empresas multinacionais é fundamental para um país, tanto para o 

crescimento econômico, como para a aprendizagem organizacional, além de possibilitar 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento, e ser fonte de inovação para o país de 

origem (CASANOVA e KASSUM, 2013). Ao longo dos últimos anos, vive-se uma 

quebra de paradigma, já que a crescente participação de empresas multinacionais de 

países emergentes, atores relevantes há pouco em nível global, vem alterando a 

dinâmica tradicional existente durante o século vinte (CAO, 2012). Os mercados 

emergentes, encabeçados pelos BRICS, estão transformando o cenário dos negócios 

internacionais (VAN AGTMAEL, 2007; GAMMELTOFT, 2008), tornando-o ainda 

mais multifacetado e competitivo (GAMMELTOFT, BARNARD, MADHOK, 2010). 

Dos investimentos diretos estrangeiros (IDE) realizados no mundo, os mercados 

emergentes eram responsáveis por 12% nos ides dos anos 2000 e este valor aumentou 

para 39% no ano de 2013. Dos cinco maiores receptores de IDE, com exceção dos 

Estados Unidos, em primeiro lugar, quatro são emergentes: China, Rússia, Hong Kong e 

Brasil, respectivamente (UNCTAD, 2014).  

A estratégia política internacional, aplicada pelo governo do país de origem, 

detém a função de minimizar os riscos encontrados ao atuar num mercado estrangeiro e, 

por conseguinte, desempenha papel fundamental na internacionalização de suas 

empresas nacionais (Meyer, 2014). Cada país apresenta um sistema político-legal sui 

generis que cria desafios para a atuação das empresas estrangeiras. Sendo assim, a 

intervenção governamental representa um elemento relevante do risco-país, ou risco 

político, pois os governos podem alterar o ambiente competitivo local, optando por 

bloquear ou, ao contrário, estimular os investimentos e projetos das diferentes 

multinacionais via subsídios (CAVUSGIL, KNIGHT, RIESENBERGER, 2012). Logo, 

é do interesse da organização alinhar-se à geopolítica nacional e se beneficiar do 

consequente aumento do poder de barganha no mercado desconhecido para com o 

governo local. A dimensão e a capacidade de articulação de um governo têm a 

responsabilidade de suportar ou, ao contrário, frear de forma direta e legítima a 
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internacionalização de suas empresas nacionais. Governo e empresa encontram-se 

interdependentes, por conseguinte, o fator político é determinante no desempenho 

destes, na medida em que nota-se a terceirização de funções estatais, em alguns casos, 

para as corporações, agente chave no contexto internacional (CARTER, CLEGG e 

KORNBERGER, 2008). A esse respeito, Guillén e García-Canal (2009) defendem que 

o engajamento das organizações com o poder político é imperativo para que estas 

possam vencer as adversidades do estrangeirismo e obter êxito na busca pelas vantagens 

competitivas que necessitam. 

Para Narula (2012), o país de origem da multinacional desempenha um papel 

crucial no modo de atuação da empresa, na medida em que tem impacto na maneira 

como se dão a articulação e a organização desta num país estrangeiro. Ao operar em 

contextos institucionais complexos e informais, empresas multinacionais de mercado 

emergente possuem vantagem competitiva em relação às multinacionais de mercado 

desenvolvido (HU, 1995), afinal aquelas já detêm a expertise de trabalhar em mercados 

incertos, os chamados ―vazios institucionais‖ (KHANNA e PALEPU, 2006). Esse 

conhecimento advém da experiência vivida em seu próprio país de origem ou em um 

país de contexto institucional semelhante. Assim, as multinacionais de mercados 

emergentes tendem a ser as maiores em seus países, posto que conhecem as 

imperfeições institucionais locais, como é feito o controle do capital, as burocracias 

existentes e as falhas governamentais. A combinação dessas variáveis resulta num 

sólido conglomerado industrial, o qual geralmente é de posse de algumas poucas 

famílias locais (KHANNA e PALEPU, 2000). O frágil contexto institucional demanda 

tempo para mudar, mas tende a perder relevância nos debates teóricos conforme o país 

emergente se desenvolve e fortalece suas instituições, se aproximando, assim, dos 

mercados desenvolvidos (HOSKISSON et al, 2000). Com o tempo, a tendência é que as 

empresas originárias de mercados emergentes se aproximem cada vez mais das 

multinacionais de países desenvolvidos, caso, por exemplo, de empresas coreanas 

(NARULA, 2012). 

Aparentemente, no caso da internacionalização de multinacionais brasileiras 

para a África, o Estado surge como um ator fundamental, tanto via a criação de políticas 

públicas, a política externa ativa e altiva, o aporte de investimentos diretos e indiretos, 

bem como pela coordenação das operações realizadas no continente local. 
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O presente estudo tem como propósito investigar a relação das empresas 

brasileiras com o governo na internacionalização das multinacionais brasileiras para a 

África, em especial para Angola. Assim, o problema de pesquisa desta dissertação é: 

―Como as empresas que estão indo explorar vazios institucionais em Angola, se valendo 

de suas vantagens competitivas, estão sendo apoiadas eficientemente pelo Estado?‖. 

Nesse contexto, o objetivo geral e os objetivos específicos deste trabalho são os 

seguintes: 

Objetivo geral: 

Compreender, na percepção dos atores envolvidos, se as empresas que estão 

indo explorar vazios institucionais em Angola, se valendo das suas vantagens 

competitivas, estão sendo apoiadas eficientemente pelo Estado. 

Objetivos específicos: 

1) As empresas multinacionais brasileiras que estão indo para a Angola visam 

explorar vazios institucionais. 

2) As empresas multinacionais brasileiras têm essas vantagens competitivas (FSA) 

para explorar esse vazio institucional. 

3) A política do Estado prioriza essas empresas. 

Trabalhos recentes sinalizam as potencialidades da África para os investidores 

internacionais (EY, 2014; EY, 2015), indicam o aumento dos investimentos externos e a 

participação ativa de multinacionais no continente africano (IGLESIAS e COSTA, 

2011). Santana (2003) estudou o comércio Brasil-África entre os anos 1970 e 1990, 

evidenciando o envolvimento da Câmara de Comércio Afro-Brasileira. Já Ribeiro 

(2007), em sua tese de doutorado, analisou as relações Brasil-África entre 1985 e o fim 

do primeiro governo Lula.  

Nota-se que grande parte dos estudos discute a África sob o prisma politico-

diplomático. Entre eles, Saraiva (2011) sugere o conceito de ―atlantismo brasileiro‖ para 

explicar a estratégia do Brasil em sua relação com a África. Já Oliveira (2008) 

examinou a presença e os investimentos maciços da China no continente.  

Sabe-se que Saggioro (2012) examinou a relação entre o Estado brasileiro e os 

investimentos envolvidos na internacionalização de empresas multinacionais brasileiras 
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durante o governo Lula. Mais recentemente, o BRICS Policy Center (2015) publica os 

resultados de um estudo relacionado ao engajamento brasileiro nas áreas de saúde 

pública e agricultura em solo angolano, o qual colabora com o pequeno número de 

projetos de pesquisa existentes acerca do tema e indica que, no âmbito da cooperação 

sul-sul, inúmeros projetos em Angola e no Moçambique são baseados em experiências 

de sucesso previamente executadas em território brasileiro. Virches (2015) estudou, 

especificamente, o investimento direto externo do Brasil em Angola e apontou algumas 

singularidades de fazer negócios nesse país africano: falta de fornecedores capacitados, 

ausência de leis e regulações, assim como uma infraestrutura deficiente. 

Porém, não foi identificado nenhum artigo que explorasse, de forma integrada, o 

papel do Estado, os vazios institucionais e as vantagens competitivas das empresas 

multinacionais brasileiras, principalmente em relação a países do continente africano e, 

em particular, Angola. 

Desse modo, esta dissertação pretende contribuir academicamente por meio da 

discussão das teorias referentes à internacionalização de multinacionais de países 

emergentes, tendo em vista a sua ampliação, focando em particular nas empresas 

brasileiras entrantes no continente africano. Além disso, no âmbito das relações sul-sul, 

serão exploradas as especificidades das relações Brasil-África, as quais envolvem 

políticas públicas e a estratégia de empresas multinacionais, na perspectiva de propor os 

caminhos de um laço de relacionamento articulado e efetivo entre Estado e empresas 

multinacionais de países emergentes (EMNEs). 

Alguns autores (CUERVO-CAZURRA e GENC, 2008; KHANNA e PALEPU, 

2010) indicaram que as desvantagens de empresas multinacionais de países emergentes 

se tornam vantagens a partir do momento que estas se internacionalizam para outros 

mercados emergentes ou subdesenvolvidos. Entretanto, aparentemente nenhum autor 

investigou se a articulação com o Estado é uma estratégia necessária para atuar em 

países emergentes ou menos desenvolvidos. 

A contribuição gerencial esperada é, primeiramente, apresentar perspectivas para 

auxiliar o empresário brasileiro que almeja fazer negócios na África. Pretende-se 

fornecer informações consolidadas ao mercado, tendo em vista a criação de um 

parâmetro que auxilie os executivos na tomada de decisão em relação aos desafios e 

motivações de realizar investimentos na África, em específico em Angola. 
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A contribuição esperada para políticas públicas é a de destacar se a atuação das 

multinacionais colabora com os gargalos institucionais que freiam o desenvolvimento 

local e dificultam a execução de projetos e investimentos externos.  

Esta dissertação é composta de sete capítulos, os quais são: 1) Introdução; 2) 

Referencial Teórico; 3) O Panorama das relações Brasil-África; 4) Escolhas 

metodológicas; 5) O caso de Angola; 6) Análise de Conteúdo; 7) Considerações Finais. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. As Empresas Multinacionais de Países Emergentes (EMNEs) 

O propósito deste capítulo do trabalho é apresentar diferentes definições do 

conceito de mercado emergente e suas especificidades, além de discutir o processo de 

internacionalização das EMNEs sob a perspectiva das principais lentes teóricas 

existentes na literatura de gestão internacional.  

Segundo Pereiro (2002), um mercado emergente pode ser caracterizado como 

um mercado o qual passa por uma transição política, de regimes totalitários para outros 

mais democráticos e liberais, recebe aportes importantes de capital, observa a instalação 

de subsidiárias de empresas multinacionais em seu território e, principalmente, é 

atrativo para investidores e empreendedores. 

Já para Galli (2000), um mercado é definido como emergente quando 

experimenta a abertura para o fluxo global de investimentos, em suma, quando adentra 

de fato na globalização. Assim, o mercado em questão converte-se num ambiente rico 

em oportunidades e possibilita projetos lucrativos aos investidores internacionais. De 

acordo com Cavusgil, Knight e Riesenberger (2012), mercados emergentes são 

economias que passaram pelo processo de industrialização, modernização e rápido 

crescimento econômico a partir da década de 1980.  

Nesta dissertação, a definição de ―mercado emergente‖ escolhida é a de Khanna 

e Palepu (2011), segundo os quais um mercado emergente pode ser explicado como um 

mercado no qual a relação entre comprador e vendedor é geralmente laboriosa e pouco 

eficiente. Este mercado possui instituições frágeis ou inexistentes nos mercado de 

trabalho, de produtos e de capitais. Essas lacunas institucionais não são vistas como 

obstáculos, mas representam oportunidades para as empresas estrangeiras (KHANNA, 

PALEPU, BULLOCK, 2010b). Apesar de suas fraquezas, os mercados emergentes têm 

produzido novos competidores globais, ou seja, empresas multinacionais que crescem 

rapidamente e estão conseguindo desafiar multinacionais de mercados desenvolvidos, 

muitas vezes até superando-as (VAN AGTMAEL, 2007; CAVUSGIL, KNIGHT, 

RIESENBERGER, 2012). 
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Nesse contexto, o relatório do Boston Consulting Group (2014) oferece um 

panorama das 100 multinacionais de países emergentes que competem com as 

multinacionais de países desenvolvidos, são os chamados desafiantes globais. Destes, há 

18 países localizados em regiões variadas do mundo: África do Sul, Arábia Saudita, 

Argentina, Brasil, Catar, Chile, China, Colombia, Egito, Emirados Árabes Unidos, 

Filipinas, Índia, Indonésia, Malásia, México, Rússia, Tailândia e Turquia. Na lista estão 

13 multinacionais brasileiras: Brasil Foods, Camargo Corrêa, Embraer, Gerdau, Iochpe-

Maxion, JBS, Marcopolo, Natura, Odebrecht, Petrobrás, Tigre, Votorantim e Weg. A 

mineradora Vale faz parte de um seleto grupo de empresas, afinal é classificada pelo 

relatório como pertencente ao grupo das líderes globais em seus respectivos setores. 

Essas empresas aparecem no cenário internacional uma vez que, com o advento 

da globalização e da liberalização econômica, as organizações com origem em países 

emergentes foram levadas a desbravar mercados externos, tendo em vista a busca de 

novos recursos e oportunidades (RAMAMURTI, 2012), além de enfrentarem a 

concorrência de empresas estrangeiras que adentraram em seus mercados domésticos. 

Pesquisadores identificaram que o comportamento das multinacionais de países 

emergentes é distinto das multinacionais de países desenvolvidos e que as teorias 

existentes de gestão internacional são insuficientes para explicar a totalidade das 

peculiaridades das empresas multinacionais oriundas de mercados emergentes 

(NARULA, 2012).  

Desde então, existe um debate teórico envolvendo três visões acerca das EMNEs 

(CUERVO-CAZURRA, 2012): 1) As teorias das empresas multinacionais de países 

desenvolvidos são suficientes para explicar o comportamento das EMNEs; 2) É preciso 

ampliar as teorias existentes para compreender o processo de internacionalização das 

EMNEs; 3) As EMNEs constituem um fenômeno totalmente novo, o qual requer a 

criação de teorias próprias.  

A primeira visão é defendida por pesquisadores como Narula (2006) e Rugman 

(2010), para os quais as particularidades do processo de internacionalização das EMNEs 

podem ser facilmente explicadas pelas teorias já existentes.  
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Diferentemente, Ramamurti (2009) defende a atualização das teorias referentes 

ao processo de internacionalização de empresas de países emergentes, posto que estas 

advenham de um ambiente bastante distinto daquele existente nos mercados 

desenvolvidos e possuem vantagens específicas influenciadas pelas vantagens 

peculiares de seus países. Para Ramamurti (2009) as teorias tradicionais falham ao 

explicar as vantagens competitivas características dos mercados emergentes e como 

algumas EMNEs competem de igual para igual com multinacionais de países 

desenvolvidos. Do mesmo modo, Hennart (2012) indica que as EMNEs possuem 

vantagens competitivas singulares atreladas ao país de origem, são as chamadas 

―vantagens específicas do país‖, as quais são recursos comumente geridos por 

monopólios locais e contribuem para a internacionalização. Esse modelo foi batizado de 

―modelo de agregação‖ (HENNART, 2009). 

A terceira visão considera que as empresas multinacionais de um país emergente 

são um fenômeno totalmente novo e que exigem teorias originais, diferentes das teorias 

empregadas para analisar as empresas multinacionais de países desenvolvidos 

(WRIGHT, FILATOTCHEV, HOSKISSON, PENG 2005; LUO e TUNG, 2007; 

GUILLÉN e GARCÍA-CANAL, 2009). 

Nesse contexto, surgem novas propostas teóricas como, por exemplo, as 

―dragons multinationals‖ (MATHEWS, 2006), as quais são originárias da Ásia, e as 

―multilatinas‖ (CUERVO-CAZURRA, 2008), empresas multinacionais latino-

americanas. As multinacionais de países emergentes não possuem, geralmente, uma 

tecnologia de ponta, uma marca forte e vantagens competitivas definidas, características 

das multinacionais de países desenvolvidos (RAMAMURTI, 2012). Além disso, as 

EMNEs tendem a ser menos competitivas devido ao seu porte inferior, marca país 

desfavorável e pelo fato de operarem num mercado doméstico com contexto 

institucional ineficiente (BILKEY e NESS, 1982; WELLS, 1983; BARTLETT e 

GOSHAL, 2000). O conjunto das empresas multinacionais de países emergentes é 

composto de firmas que empregam mão de obra de baixo custo e recursos naturais de 

forma intensiva, prosperaram em contextos protegidos da concorrência externa e atuam 

em mercados complexos (FLEURY e FLEURY, 2007). 
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No caso específico do Brasil, o estudo do processo de internacionalização das 

empresas é um fenômeno recente (FLEURY e FLEURY, 2012). A internacionalização 

das empresas brasileiras, desde 1990, foi fomentada pela estabilização macroeconômica, 

advento do Plano Real, pela liberalização comercial, a privatização das empresas e uma 

maior integração do Mercosul (DE TONI, 2010). De forma geral, as multinacionais 

brasileiras encontram-se no estágio de "transnacionalização incipiente" (FRISCHTAK, 

2008).  

No entanto, ao atuar em mercados emergentes ou em mercados 

subdesenvolvidos, os quais apresentam instituições frágeis ou nulas, a desvantagem 

torna-se uma vantagem competitiva, já que a multinacional de país emergente está 

habituada a lidar em condições similares em seu país de origem (CUERVO-CAZURRA 

e GENC, 2008). Este postulado foi confirmado pelos autores por meio de estudo 

envolvendo os 50 mercados menos desenvolvidos do mundo. De acordo com 

classificação da UNCTAD (2011), quanto maiores são as deficiências institucionais de 

um dado país, maior é a presença das empresas multinacionais de países emergentes.  

Em estudo com quatro multinacionais brasileiras (Embraer, Odebrecht, 

Marcopolo e Stefanini) viu-se que a expansão geográfica compreende a tomada de 

riscos, logo poder ser considerada uma ação empreendedora. Não obstante, a 

internacionalização permite a mitigação dos riscos na seara internacional, já que a 

entrada em mais países representa a diversificação deste risco (PARENTE et al, 2013). 

Tendo em vista o desenvolvimento de seus pontos fracos em seu país de origem, 

as empresas multinacionais de países emergentes, entrantes tardias no mercado externo, 

em sua maioria, realizam a aquisição de ativos em outros países para obter as 

competências estratégicas que necessitam (LUO e TUNG, 2007). 

A Tabela 1 apresenta de forma sintética as idiossincrasias das teorias clássicas e 

recentes relacionadas à internacionalização de EMNEs. Alguns tópicos merecem 

atenção especial como, por exemplo, a velocidade de internacionalização, a localização 

de investimentos diretos no estrangeiro (IDE), a relevância da capacidade política e a 

mudança nos modos de entrada. 
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Tabela 1 – Teorias clássicas e recentes sobre EMNEs 

 

Fonte: (STAL, CAMPANÁRIO, 2010) 

 

A velocidade de internacionalização das empresas multinacionais de países 

emergentes, que era caracterizada como ―lenta‖ e ―gradual‖, nas décadas de 1970-1980, 

a partir de 1990 surge com grande velocidade. Nos dias atuais, o processo de 

internacionalização de empresas tende a ser bastante veloz, pois, como afirma Narula 

(2006), algumas empresas decidem expandir seus ativos no exterior, mesmo que ainda 

não possuam as capacidades ideais e experiência prévia, ou seja, negligenciam o 

processo de internacionalização incremental tradicionalmente praticado. 
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Além disso, nos anos 1970 e 1980 os investimentos diretos estrangeiros eram 

realizados, prioritariamente, para países menos desenvolvidos e geograficamente 

próximos, mas desde os anos 1990 os destinos de investimentos são mais diversificados 

e para países psiquicamente próximos, caso de Angola, localizada na região do 

Atlântico Sul. 

A capacidade política das empresas multinacionais era considerada fraca, pois 

estas estavam habituadas a ambientes políticos estáveis. Por outro lado, nas últimas 

décadas as empresas multinacionais de países emergentes têm apresentado uma 

capacidade política forte, pois se acostumaram a atuar em ambientes políticos instáveis, 

é o caso, por exemplo, das empresas brasileiras nos países africanos.  

Em relação ao modo de entrada, identifica-se que as empresas multinacionais de 

países emergentes, que antigamente criavam subsidiárias próprias, atualmente tendem a 

optar por alianças e aquisições para entrar em novos mercados. 
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2.2. O Estado 

 Neste capítulo do trabalho, o objetivo é identificar o papel do Estado nos 

negócios internacionais e analisar em que medida este influencia o comportamento das 

empresas multinacionais de países emergentes, sobretudo a relação do governo 

brasileiro na internacionalização de suas empresas, em específico para a Angola.  

2.2.1. O papel do Estado na internacionalização de MNEs 

O relacionamento das empresas com o poder político é um acontecimento global 

e opera mediante variados dispositivos, como o envolvimento de executivos na esfera 

pública, a participação de políticos aposentados em conselhos de empresas, doações 

empresariais destinadas a campanhas políticas e, também, quando bancos de 

desenvolvimento ou o governo são acionistas de firmas (COSTA, BANDEIRA-DE-

MELLO, MARCON, 2013). Garcia (2012) afirma que por trás de uma grande empresa 

há sempre um Estado forte, o qual organiza o campo político e jurídico para que a 

organização possa operar e crescer. A dinamicidade da economia global gera mercados 

cada vez mais integrados, além de desafios políticos e sociais. Assim, construir uma 

nação competitiva é responsabilidade compartilhada por todos, ou seja, compreende 

tanto a iniciativa privada como o poder público (VIETOR, 2007). As empresas tendem 

a desempenhar um papel político ativo principalmente quando as ações do governo 

impactam os seus negócios, seja direta ou indiretamente, assim como quando a firma 

deseja obter privilégios: obter financiamentos ou acessar informações estratégicas 

(BONARDI, HILLMAN, KEIM, 2005). Nos Estados Unidos existe a Overseas Private 

Investment Corporation (OPIC), uma agência de investimentos que realiza missões 

empresariais para incentivar o setor privado no exterior, enquanto que no Japão há oito 

agências, com destaque para o Japan Bank for International Cooperation (JBIC), que 

financia investimentos em outros países (ALEM e CAVALCANTI, 2005). 

Já nos anos 1990, Stopford (1994) sinalizou a crescente interdependência entre 

organizações e governos. Pensando no futuro do país, faz-se necessário traçar o 

planejamento e a estratégia para construir a trajetória desejada. Esta tarefa é, 

geralmente, encabeçada pelo governo, mas há exceções como é o caso de Hong Kong, 

que possui instituições sólidas (VIETOR, 2007). A aptidão de operar em mercados com 

elevado risco político está relacionada ao contexto do país de origem da empresa 

multinacional, o que significa que as empresas de mercados com maior risco político 
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desenvolvem um know-how que se torna uma vantagem competitiva em países instáveis 

(HOLBURN e ZELNER, 2010). 

Nesse sentido, Sennes e Mendes (2009) declaram que é possível classificar os 

incentivos governamentais de internacionalização de empresas em dois grupos: o 

primeiro, mais abrangente, destina-se a impulsionar as exportações; já o segundo 

objetiva, mais especificamente, auxiliar as empresas na instalação de suas operações 

físicas no exterior.  

Já Bremmer (2010) aponta para uma importante mudança que está afetando a 

economia global como um todo: trata-se do ―capitalismo de Estado‖, fenômeno no qual 

governos conduzem economias nacionais via participação nas principais empresas do 

país, tendo em vista a conquista de ganhos políticos. Na visão de Bremmer, o 

capitalismo de Estado consiste num modelo organizacional híbrido que prioriza 

algumas empresas privadas, tendo em vista o controle de setores fulcrais da economia, e 

cujas motivações são prioritariamente políticas, ou seja, fortalecer o poder do Estado. 

Lazzarini e Musacchio (2012) ampliam a definição de ―capitalismo de Estado‖. 

Para os autores a participação do Estado opera de dois modos: O primeiro é o Estado 

minoritário ou leviatã minoritário, caso no qual o Estado não controla a empresa, mas 

ele tem algumas participações, via fundos de pensão e bancos de desenvolvimento, por 

exemplo, que podem, juntos, engendrar a criação de uma grande empresa: o ―campeão 

nacional‖. A segunda forma é o Estado majoritário ou leviatã majoritário, que se 

caracteriza pela participação direta do Estado na empresa como investidor ou 

controlador desta. 

Assim, Lazzarini e Musacchio (2014) discutem o ―capitalismo de Estado‖ e as 

implicações deste para o mercado e a sociedade de modo geral. Ademais, sabe-se que a 

relação de favoritismo, sobretudo via financiamento de campanhas políticas, beneficia 

as empresas doadoras direta e indiretamente (LAZZARINI, 2011).  
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2.2.2. O papel do Estado na internacionalização de EMNEs 

Os países emergentes são influenciados, mesmo nos dias atuais, direta e 

indiretamente no tocante ao modus operandi de suas organizações domésticas (COSTA, 

BANDEIRA-DE-MELLO, MARCON, 2013). No entanto, o papel do Estado é muitas 

vezes negligenciado quando se analisa o processo de internacionalização das empresas 

de países emergentes (MASIERO e CASEIRO, 2012; BAZUCHI, 2013).  

Pesquisadores como Meyer et al (2009) buscaram entender a influência do 

governo do país de destino no comportamento das empresas multinacionais atuando no 

local. Já no tocante à atuação do governo do país de origem e os reflexos no 

desempenho da MNE, a literatura é, de modo geral, incipiente. Peng (2012) argumenta 

que é porque a maioria dos estudos envolvendo investimento direto estrangeiro era, até 

recentemente, basicamente realizada com MNEs de países desenvolvidos. 

Nas EMNEs como Brasil e China, o Estado representa um ator ativo, o qual 

fortalece as empresas no mercado doméstico e externamente, alinhando a atuação destas 

com as estratégias do país (MASIERO e CASEIRO, 2012). Em seu artigo sobre a 

estratégia internacional das multinacionais chinesas, Peng (2012) ressalta o papel 

desempenhado pelos governos dos países de origem das empresas multinacionais como 

uma força institucional e afirma que a expansão chinesa está baseada em instituições. 

Enquanto força institucional, o governo chinês é responsável por estimular o 

Investimento Direto Estrangeiro (IDE), como nos últimos vinte anos, ou desacelerá-lo, 

vide o período que antecede o meio dos anos 1990 (PENG, 2012). Esses mecanismos 

governamentais resultaram num expressivo acréscimo do número de multinacionais 

chinesas na lista da Fortune Global 500, de 20 em 2005 para 61 empresas em 2010 

(PENG, 2012). 

Masiero e Caseiro (2012) apontam que enquanto a estratégia governamental 

chinesa é mais explícita e busca a obtenção de recursos naturais e tecnologia, no Brasil 

o governo é mais discreto e tende a estimular as indústrias já consolidadas e com maior 

potencial competitivo no cenário internacional. Já Lazzarini e Musacchio (2012) 

indicam que Brasil, Rússia, India e China, os chamados BRIC, possuem um mix de 

participação do Estado, ou seja, existe leviatã minoritário e leviatã majoritário. Os 

autores indicam que na China predomina o leviatã majoritário, enquanto que no Brasil o 

leviatã minoritário é o mais praticado. 
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A íntima relação de dependência entre o público e o privado permeia o convívio 

no Brasil e é elemento onipresente do caráter brasileiro em todas as esferas sociais 

(HOLANDA, 2010). Uma das principais transformações da inserção internacional do 

Brasil nos últimos anos é a emergência da multinacional brasileira (SENNES, 

MENDES, KOHLMANN, 2009), a qual é um impulsor do desenvolvimento 

socioeconômico e recebe apoio do governo dentro e fora do Brasil (RICUPERO, 

BARRETO, 2007). Em meio à ocorrência do processo de globalização, o surgimento de 

um mundo multipolar e o consequente acirramento da concorrência global, pode-se 

destacar que o vínculo governo-empresa tem se alterado (CASTELLS, 1999). Nesse 

contexto, aproveitando uma carência do setor privado, o BNDES oferece linhas de 

crédito para investimentos de longo prazo e representa o principal instrumento 

fomentador da internacionalização de empresas brasileiras (COSTA e SOUZA-

SANTOS, 2010).   Um estudo indica que as empresas bem relacionadas com o poder 

político tendem a ser beneficiadas na obtenção de empréstimos junto ao BNDES. Há 

indícios de que este subsidia, sobretudo, organizações que têm capacidade de financiar 

seus projetos de outros modos (LAZZARINI et al, 2014).  

Mercados de capitais subdesenvolvidos, ambientes político-econômicos 

instáveis e a presença de conglomerados familiares constituem o macroambiente no 

qual se desenvolveram as multinacionais com origem na América Latina (SINHA, 

2005). De acordo com um relatório da Deloitte (2014), é possível identificar cinco 

características para que uma empresa de origem latino-americana possa tornar-se um 

líder mundial.  Há dois fatores que são relacionados ao macroambiente (executivos 

qualificados para atuar internacionalmente e acesso a mercados de financiamento e 

capitais), além de outras três que são de controle da empresa: ser líder de mercado no 

país de origem, usufruir dos mecanismos de governança corporativa, além de possuir a 

capacidade de realizar joint ventures e aquisições internacionais. Esses fatores, somados 

a um Estado protecionista, impulsionaram o crescimento de empresas estatais e 

conglomerados familiares em escala, frequentemente via diversificação setorial nos 

mercados domésticos latinos (CASANOVA e KASSUM, 2013).  

Nota-se que o Estado brasileiro, pelo menos a partir dos anos 1930, tem dado 

apoio às empresas nacionais, importantes agentes para a inserção internacional do 

Brasil, bem como para o desenvolvimento do país (MENEZES, 2010). É relevante 

compreender a trajetória das empresas multinacionais brasileiras que passaram de 
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―campeões nacionais‖ a competidores globais e examinar as idiossincrasias desses 

processos de internacionalização (CASANOVA e KASSUM, 2013). No Brasil, viu-se a 

política de criação de ―campeões nacionais‖, que são empresas subsidiadas pelo 

governo e protegidas da concorrência internacional, com objetivos nacionais como a 

criação de novos empregos, a participação no crescimento do país e a obtenção de 

prestígio internacional (CASANOVA, 2009). A formação de grandes conglomerados no 

Brasil para competir globalmente, contou com a ativa participação do governo, 

capitaneada pela figura do presidente da república e o financiamento do BNDES.  

Enquanto Fernando Henrique Cardoso privatizou, Luiz Inácio Lula da Silva 

conglomerou (CERVO e BUENO, 2011). 

Em estudo recente, Coelho (2014) analisa as empresas brasileiras de bens de 

capital mecânicos e defende que, apesar de o governo assumir um papel relevante na 

internacionalização das empresas brasileiras, há outros fatores, como o porte da 

empresa, que possuem maior peso. Para Coelho (2014) a relação governo-empresa deve 

ser mais aprofundada para fortalecer a inserção, bem como a competitividade brasileira 

nos mercados internacionais, afinal cabe ao Estado prover as condições satisfatórias e as 

políticas públicas adequadas para que as empresas nacionais possam se internacionalizar 

de modo sustentável (TEIXEIRA, 2006). 

No caso do continente africano, a inserção do Brasil depende, em grande parte, 

da boa relação entre os governos em questão, os quais são responsáveis por estimular 

missões empresariais e articular cooperações em diversas áreas (GUEDES, 2006). 

Assim, o BNDES surge como um importante dispositivo de execução de políticas 

públicas. Seu novo escritório internacional tem como foco a prospecção de novos 

negócios para as empresas brasileiras na África. A escolha da África do Sul tem um viés 

político, afinal o país é um dos BRICS, além de possuir o mercado financeiro mais 

robusto da região (CARRO, 2013). 

O BNDES não age apenas como uma fonte de empréstimos, também representa, 

via o BNDESPar (BNDES Participações S.A.), um investidor para o setor privado 

(LAZZARINI e MUSACCHIO, 2012). Além do BNDES, que desenvolve uma função 

chave na expansão dos negócios brasileiros na África, tem-se a Caixa Econômica 

Federal, a qual apoia projetos habitacionais em Angola e Moçambique, bem como o 

Banco do Brasil e o Bradesco, que juntos com o banco português Espírito Santo, têm 
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dado suporte às empresas brasileiras (UNCTAD, 2013). A Apex-Brasil incita a 

internacionalização, principalmente em estágio inicial, via feiras e serviços prestados 

para auxiliar as empresas (MENEZES, 2010). Já o Ministério das Relações Exteriores 

(MRE) detém informações e dados estratégicos para facilitar a internacionalização de 

empresas e a adaptação dos expatriados brasileiros (RIBEIRO, 2007). 

O Brasil pretende desempenhar um papel mais ativo e influente na política 

internacional. Nesse sentido, a atuação de suas empresas em escala global fortalece a 

economia do país e traz prestígio, o qual implica em ganho de poder no campo das 

relações internacionais (CASANOVA e KASSUM, 2013). Assim, declarou o presidente 

Lula:  

"It is time for Brazilian businessmen to abandon their fear of becoming multinational businessmen.” 

(UNCTAD, 2004).  

A boa relação entre governo e empresa é estratégica para assegurar o êxito ao 

investir e realizar negócios em países africanos (GANDRA, 2013). A Odebrecht entrou 

em Angola em 1984, em plena guerra civil, tendo em vista realizar projetos de 

infraestrutura, como por exemplo, no setor de construção. 
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2.3. FSA e CSA  

A internacionalização de empresas é, basicamente, fruto do crescimento interno 

destas e motivada pela procura de vantagens competitivas em outros mercados 

(HYMER, 1976). O estudo da internacionalização de empresas, processo multifacetado 

e complexo, abrange mercados/países e organizações heterogêneas, portanto dificulta a 

apresentação de uma teoria única para explicar esse fenômeno (ALEM e 

CAVALCANTI, 2005). 

Uma das abordagens teóricas que visa abarcar as peculiaridades do processo de 

internacionalização e o seu modus operandi é o paradigma eclético (DUNNING, 1998), 

o qual consiste num modelo holístico que explora as atividades de uma empresa 

multinacional fora de seu país de origem (DUNNING, 2000) e tem influenciado 

fortemente os pesquisadores do campo da gestão internacional (STOIAN, FILIPPAIOS, 

2008). Também conhecido pela sigla OLI (Ownership, Localization e Internalization), 

esse paradigma é considerado eclético à medida que explica a ida a outros mercados por 

meio de vantagens competitivas específicas para concorrer com empresas locais: possuir 

competências tangíveis e intangíveis (vantagem de propriedade), vantagem de 

localização e, por fim, vantagem de internalização das operações para o mercado local 

(PINTO et al, 2010). 

As multinacionais internacionalizam-se por diferentes motivações. Dunning 

(1988b) classifica as motivações para a internacionalização das empresas em quatro 

grupos distintos. São eles: a busca por recursos naturais e vantagens comparativas; b) 

maior facilidade de comercializar produtos e serviços; c) atuar em outros mercados; d) 

obter ganho de escala e eficiência.  

Dunning (2001) declara que, num primeiro momento, os investimentos diretos 

estrangeiros (IDE) estão relacionados às vantagens do país de origem da empresa 

(CSA), enquanto que posteriormente esses investimentos são provenientes das 

vantagens específicas da própria empresa (FSA). Dunning (2001) criou o Investment 

Development Path, que analisa a firma desde o status de receptora de investimentos até 

o de investidor externo, e no qual apresenta que há alteração das vantagens OLI 

conforme ocorre crescimento econômico e desenvolvimento de um mercado, via, entre 

outros fatores, a melhoria das políticas públicas, o que permite reforçar o fator 

―localização‖ e atrair mais investimentos (STAL, CAMPANÁRIO, 2010). Um país 
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pouco desenvolvido, então com escassas vantagens específicas de localização, tende a 

captar baixos investimentos externos. Por outro lado, conforme se desenvolve, o país 

em questão amplia suas vantagens específicas de localização, recebe maiores 

investimentos e, assim, pode fortalecer suas vantagens específicas de propriedade 

(STAL, CAMPANÁRIO, 2011). 

Enquanto a grande maioria das empresas realiza o processo de 

internacionalização objetivando desenvolver vantagens competitivas, um artigo de 

Child e Rodrigues (2005) expande a teoria de negócios internacionais e defende que as 

empresas multinacionais chinesas, diferentemente, tendem a buscar sanar suas 

desvantagens competitivas. 

Os países emergentes são caracterizados pela heterogeneidade no tocante a seus 

contextos institucionais e seus diferentes níveis de crescimento econômico (WRIGHT, 

FILATOTCHEV, HOSKISSON, PENG, 2005). De acordo com Dunning (1980) tanto 

os fatores internos como os fatores externos são relevantes no processo decisório que 

precede a internacionalização de empresas. Barney (1991) defende que são as 

capabilidades intrínsecas à empresa as responsáveis pelos resultados financeiros, bem 

como pela definição do percurso estratégico da organização. Ampliando essa ideia, 

Rugman (1981) denomina esses pontos fortes de ―vantagens específicas da firma‖, ou 

―Firm specific advantage‖ (FSA), que representa uma capacidade conquistada pela 

empresa, tangível ou intangível, que a diferencia perante os seus concorrentes e 

constitui uma vantagem competitiva no curto-médio prazo, já que para os imitadores 

potenciais implica elevados riscos e altos custos (CAVES, 1996).  

É necessário assegurar-se de que a vantagem específica da firma é sólida e 

sustentável no país de origem primeiramente para, em seguida, buscar a 

internacionalização e poder usufruir da competência em questão. É a estratégia ―multi-

doméstica‖, segundo Bartlett e Goshall (1989), a qual caracteriza as organizações que 

aperfeiçoam seus pontos fortes no mercado doméstico num primeiro momento, o que 

permite minimizar os custos e riscos de entrada no exterior posteriormente. 

Para Ramamurti (2008) não se pode afirmar que as multinacionais de países 

emergentes estão necessariamente em desvantagem pelo fato de serem originários de 

mercados emergentes. Afinal, ao atuar nos países subdesenvolvidos, as desvantagens 
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das empresas multinacionais de países emergentes em mercados desenvolvidas são 

vistas como vantagem competitiva (CUERVO-CAZURRA e GENC, 2008).  

Enquanto entrantes tardios, as multinacionais de países emergentes têm de 

enfrentar o estrangeirismo, ou seja, o custo de atuar no exterior, conhecido como 

―liability of foreignness‖ – LOF (HYMER, 1960), que engloba aspectos culturais, 

institucionais e socioeconômicos, e é um conceito bastante discutido entre 

pesquisadores de negócios internacionais (ZAHEER, 1995; EDEN e MOLOT, 2002).  

No caso de empresas com nenhuma ou insignificante vantagem específica, o 

risco da ―liability of foreignness‖ é ainda maior (BARNARD, 2010). Sethi e Guisinger 

(2002) apresentam o conceito de uma forma mais abrangente, já que consideram que a 

LOF surge a partir do momento que a empresa decide atuar no ambiente internacional, 

ou seja, leva em conta todos os fatores estratégicos existentes na literatura de negócios 

internacionais.  

Assim, a rede de contatos, ou laços de relacionamento, é um mecanismo crucial 

para superar o obstáculo do estrangeirismo e penetrar no mercado local (DUNNING e 

NARULA, 2004). Logo, as empresas multinacionais que conseguem se adaptar 

rapidamente às peculiaridades do mercado estrangeiro transformam a LOF em 

vantagem competitiva (SETHI, GUISINGER, 2002). 

Nesse sentido, Rugman e Verbeke (2001) estudaram a ligação entre as vantagens 

específicas da firma e as vantagens específicas da subsidiária. Os autores defendem que 

seria adequado destacar as ―vantagens específicas da subsidiária‖, pois estas são 

responsáveis por desenvolver um papel central na disseminação das capacidades e dos 

laços de relacionamento para a matriz da empresa multinacional.  

A partir de duas teorias, as quais são o paradigma eclético de Dunning (1993) e a 

teoria moderna de internalização (RUGMAN e VERBEKE, 1992), analisam-se os 

comportamentos das MNEs (VERBEKE, 2009). Nem sempre é simples separar as 

vantagens competitivas em três grupos (propriedade, localização e internalização) como 

sugere Dunning (1993), pois a vantagem de propriedade, em alguns casos, pode ser 

confundida com a vantagem de localização (RUGMAN, 2010). A atuação da Petrobrás 

em Angola é um bom exemplo: enquanto a posse de petróleo é uma vantagem de 

localização de Angola, a exploração deste, vantagem competitiva da multinacional 
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brasileira, apenas foi possível via antigos laços de relacionamento entre ambos os 

governos e os principais executivos da empresa. Stal e Campanário (2011) defendem 

que nos mercados emergentes o governo detém mecanismos que podem aprimorar as 

vantagens específicas de localização e, por isso, os fatores ―propriedade‖, ―localização‖ 

e ―internalização‖ não possuem exatamente a mesma relevância. 

A competitividade internacional de uma empresa multinacional depende da 

afinidade entre as potencialidades de seu país de origem e de suas vantagens 

competitivas (RUGMAN, OH, LIM, 2011). Rugman (1981) construiu uma matriz que 

correlaciona esses dois aspectos. É interessante notar que o fator ―localização‖ de 

Dunning e o que Rugman denomina de ―vantagens específicas do país‖ são bastante 

similares. Enquanto o primeiro abrange características como a cultura local, os recursos 

naturais existentes e o comportamento do governo do país de destino, o segundo 

contempla praticamente essas mesmas variáveis em sua matriz FSA/CSA (RUGMAN, 

2010).  

Rugman, Oh e Lim (2011) atualizaram a matriz das vantagens específicas da 

empresa/país criada por Rugman (1981). Os autores estudaram as 500 maiores empresas 

do mundo com a ajuda da teoria do diamante (PORTER, 1990) referente à 

competitividade nacional da firma e a ampliação desta proposta por Rugman e D‘Cruz 

1993). Para eles, a competitividade além das fronteiras não é efetivamente um 

fenômeno internacional, mas sim regional. 

Diferentemente, segundo Cantwell e Narula (2001) o processo de globalização 

incrementou a interdependência entre as variáveis OLI, tanto no país, bem como na 

empresa e em nível industrial em pelo menos duas formas: primeiramente, ocorre uma 

complexa relação de dependência entre as vantagens de ―localização‖ e ―propriedade‖, 

o que gera uma sociedade baseada no conhecimento, por isso é fundamental o controle 

sustentável e o constante desenvolvimento de vantagens por parte da firma.  Ademais, 

no mercado globalizado as empresas são obrigadas a observar rigorosamente e gerenciar 

os acontecimentos além-fronteiras para minimizar os possíveis impactos negativos em 

seus negócios.   
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Narula e Nguyen (2011) afirmam que o comportamento das EMNEs tem 

correlação com as vantagens de propriedade adquiridas, as quais, por sua vez, são 

diretamente afetadas pelas vantagens específicas de localização, ou seja, o contexto do 

país de origem.  Os autores destacam que, basicamente, os países que mais cresceram na 

última década são, em sua grande maioria, países asiáticos recém-industrializados como 

a Coreia do Sul e Cingapura, que apresentam indicadores similares aos dos mercados 

desenvolvidos. Além destes, há também os BRIC (Brasil, Rússia, India e China), que 

constitui um grupo de países emergentes e tem sido cada vez mais estudado. 

Do mesmo modo que as empresas multinacionais devem se adaptar às 

características do país de origem, elas têm o potencial de influenciar nos aspectos do 

país em questão (CANTWELL, 1995). Narula e Kodiyat (2014) estudaram o caso da 

India e indicam que as fraquezas sistêmicas existentes no país de origem representam 

obstáculos para a competitividade de suas empresas no longo prazo, por isso é crucial 

que a firma desenvolva vantagens específicas de propriedade. 

O processo de internacionalização de empresas é concomitantemente um 

fenômeno gradual e descontínuo (REZENDE, 2002), diferentemente da visão 

tradicional de continuidade proposta pela escola nórdica de Uppsala (JOHANSON e 

VAHLNE, 1977).  

Segundo Blankenburg e Johanson (1992) os mercados são compostos de 

inúmeras redes de relacionamento. SYTCH e GULATI (2014) definem os mercados 

como redes, ou seja, padrões estruturados de frequentes relações e interações entre 

diferentes firmas. Assim, a empresa multinacional pode ser definida como uma rede de 

relacionamentos com foco em negócios que se estende por vários ambientes e países 

(FORSGREN, HOLM, JOHANSON, 2006). Nesse contexto, a estrutura organizacional 

tem grande importância e os relacionamentos, tanto internos como externos, 

intermediados via subsidiárias instaladas no exterior, são estratégicos na expansão 

internacional da firma. Chen e Chen (1998) afirmam que os relacionamentos em rede 

tem relevância para definir a localidade para a qual serão efetuados os investimentos 

diretos no exterior e podem ser divididos entre laços intra-firma, ou seja, as relações 

internas da empresa, e os laços inter-firmas, que são os relacionamento com os atores do 

ambiente externo. 
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Nesse sentido, Rezende (2002) define que a internacionalização de empresas é 

um processo tanto intra como interorganizacional, no qual ocorrem interações, diretas e 

indiretas, em cenários múltiplos. O autor evidencia que os agentes externos como 

fornecedores, consumidores e outras subsidiárias são importantes no processo de 

internacionalização de empresas e não apenas a tradicional relação entre matriz e 

subsidiária.  

A capacidade de gerar e compartilhar conhecimentos além-fronteiras é vista 

como fundamental para o sucesso da internacionalização de empresas no longo prazo 

(ACHCAOUCAOU et al, 2014), logo as subsidiárias representam agentes dinâmicos na 

conjuntura internacional. Destarte, por meio das subsidiárias, as redes internas e 

externas de relacionamento interagem na criação e disseminação de conhecimento, 

agregando valor ao negócio (SYTCH e GULATI, 2008). 

Dyer e Hatch (2006) afirmam que os laços de relacionamento devem ser vistos 

como uma vantagem competitiva específica, já que a rede é estratégica e impacta 

positivamente nos resultados da empresa multinacional: vide o caso da Toyota, a qual 

por meio da transferência de conhecimento para com os seus fornecedores diminuiu em 

50% o índice de defeitos em seus carros entre 1990 e 1996. 

Destarte, surge a ―teoria do seguidor‖, definida como o estudo da relação líder-

seguidor e de suas implicações para o mercado, ainda é relativamente pouco estudada na 

literatura de gestão internacional (UHL-BIEN et al, 2014). Os líderes não apenas 

lideram e os seguidores não apenas seguem, ambos são parceiros na busca por um 

objetivo comum e trabalham em conjunto para co-criar liderança (CARSTEN e UHL-

BIEN, 2012; RIGGIO, 2014), ou seja, desenvolver ainda mais o segmento em que 

atuam e o mercado em geral. Para entender o conceito de ―liderança‖, faz-se necessário 

estudar afundo conceito de ―seguidor‖, o qual é mais complexo e demanda novas teorias 

(UHL-BIEN et al, 2014). 

Sabe-se que a escolha de parceiros é um ponto crítico na construção de joint-

ventures internacionais (SHI et al, 2014). Holm, Eriksson e Johanson (1996) defendem 

que as parcerias, ou sistemas de cooperação, fortalecem o relacionamento entre as partes 

e, desse modo, além de impactarem positivamente os negócios, agregam valor aos laços 

de relacionamento criados. Enquanto isso, Manev e Stevenson (2001) elucidam que os 

executivos tendem a criar relações mais robustas com outros executivos que apresentam 
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pequenas distâncias culturais. Para penetrar num novo mercado, as empresas 

estrangeiras optam por selecionar parceiros locais que possuem vigorosas capabilidades 

de relacionamento em âmbito nacional (SHI et al, 2014). 

Um estudo realizado com 794 empresas multinacionais indianas enuncia que as 

EMNEs com escassos laços de relacionamento podem desenvolver suas capabilidades 

de interação e aprendizado quando efetuam parcerias com atores estrangeiros ao realizar 

o processo de internacionalização (ELANGO e PATTNIAK, 2007). 

Já no caso específico de Taiwan, Chen e Chen (1998) anunciam que o país é 

competente para construir relações com o ambiente externo, no entanto tem mais 

dificuldades quando se trata de relações internas. Para com os Estados Unidos, as 

empresas multinacionais taiwanesas necessitam criar relações estratégicas, enquanto 

que no tocante à China e ao sudeste asiático, simples vínculos relacionais propiciam os 

elos e configuram êxito para os negócios. 
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2.4. Os vazios institucionais 

Faz-se necessário, além de explicar os conceitos-chave do capítulo, destacar a 

relação entre FSA e CSA de um lado, e vazios institucionais de outro. Afinal, é 

explorando os vazios institucionais que as desvantagens competitivas podem se tornar 

vantagens competitivas (CUERVO-CAZURRA e GENC, 2008; KHANNA e PALEPU, 

2010). 

A teoria institucional tem demonstrado relevância em diversas áreas das ciências 

humanas (DIMAGGIO, 1988; WALSH et al, 2006). As instituições representam as 

regras (formais e informais) do jogo que organizam as relações humanas e impactam a 

competição entre as organizações (North, 1990). Scott (1995) classifica a instituições 

em três estruturas: reguladora, normativa e cognitiva que, juntas, trazem estabilidade e 

guiam os comportamentos sociais. Dunning (2004), por sua vez, destaca que as 

instituições são fundamentais para estudar as ações das empresas multinacionais, já que 

influenciam diretamente o funcionamento estratégico destas.  

De maneira geral, o contexto institucional tem um papel importante, afinal 

permite a diminuição dos riscos e incertezas de atuar no mercado local (North, 1994). 

As instituições do país de origem são relevantes e podem impactar positivamente ou 

negativamente os negócios das empresas (CHACAR et al., 2010). A qualidade das 

instituições de um dado mercado está correlacionada com o sólido crescimento 

econômico do país (Isham, Kaufman, Pritchett, 1997). Essa visão é corroborada por 

Rodrik (1997), para o qual as diferenças no desempenho econômico entre os países 

asiáticos não podem ser explicadas apenas pelas variáveis econômicas tradicionais, 

como a acumulação de capital, a criação de empregos e o progresso tecnológico, mas, 

principalmente, pela qualidade das instituições existentes. As instituições são 

diretamente responsáveis pelo desenvolvimento de um mercado, visto que 

desempenham um papel estratégico na construção do país e permitem um crescimento 

econômico de longo prazo (EL MORCHID, 2011). 

Já de acordo com o estudo de Hayami (1996), o qual se debruçou sobre o caso 

de Hong Kong, diferentemente das tecnologias, que podem ser replicadas de um país 

para outro com certa facilidade, as instituições são mais difíceis de serem imitadas, pois 

estão intimamente ligadas com aspectos históricos e socioculturais. Além disso, existe 

uma relação positiva entre a melhoria do contexto institucional e o nível de bem estar da 
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população, pois os consumidores, confiantes e satisfeitos com as políticas públicas, 

impactam a economia consumindo mais (OTT, 2009).  

Já para Sachs (2003), atribuir a situação econômica de um país apenas às suas 

instituições não é razoável e simboliza uma simplificação, afinal, mesmo reconhecendo 

a relevância do arcabouço institucional, há diversos outros fatores importantes para 

analisar o crescimento econômico, como, por exemplo, os aspectos geográficos.  

Sabe-se que os mercados emergentes cresceram de forma significativa na última 

década, porém do ponto de vista institucional ainda têm muito a melhorar 

(RODRIGUES, 2013). A China constitui o caso mais explícito do impacto que as 

mudanças institucionais podem representar para um país, bem como para os negócios 

internacionais: é o mercado que mais cresceu e de forma mais acelerada nos últimos 

tempos, capitaneado pela participação ativa de instituições governamentais (CHILD e 

TSE, 2001). 

Child, Rodrigues e Tse (2012) levam em conta a variável política para analisar 

como a Yantian International Container Terminals (YICT), a maior empresa de 

containeres da China, interage com o meio no qual está inserida. Os autores 

argumentam que ocorre uma influência mútua entre a firma e o macroambiente, e que 

essa interação influi nas práticas do setor em questão, além de destacarem a importância 

de construir uma boa relação com as instituições, sobretudo governamentais. 

Para que sejam capazes de funcionar adequadamente, de modo eficiente, os 

mercados precisam, necessariamente, de instituições de apoio, as quais permitem, entre 

outros, o respeito dos direitos de propriedade, que os indivíduos cumpram o que foi 

prometido, minimizar a assimetria das informações, ou seja, que as informações possam 

fluir facilmente, além do controle dos custos de transação (MCMILLAN, 2007). 

 Nos mercados emergentes o governo exerce um papel ainda mais central e ativo 

na economia local, e as empresas tendem a acompanhar as prioridades estratégicas 

adotadas pelo governo. Ademais, em países emergentes os governos facilitam o acesso a 

empréstimos e outros subsídios para as empresas multinacionais do país 

(GAMMELTOFT et al, 2010). A internacionalização de empresas multinacionais 

estatais, ou de empresas multinacionais controladas pelo Estado, pode operar segundo 
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lógicas próprias diferenciadas: o governo pode visar e incentivar a internacionalização 

de determinada empresa, tendo em vista fortalecer a competitividade internacional.   

Ramasamy et al (2012) aponta que empresas com controle estatal geralmente são 

atraídas para países com abundância em recursos naturais e ambientes políticos de risco 

significativo. Além disso, sugere que as teorias existentes são suficientes para explicar o 

comportamento das empresas multinacionais privadas e, diferentemente, que as 

empresas multinacionais com controle estatal necessitam de ajustes teóricos para 

explicar os seus comportamentos singulares. 

  

Tradicionalmente, pensa-se que a melhor maneira de escolher um mercado 

emergente a ser explorado é avaliar o seu tamanho e potencial de crescimento 

econômico. Khanna e Palepu (2010) sugerem que a primeira característica a ser 

explorada é a carência ou ineficiência das instituições locais, pois Khanna e Palepu 

(2006) defendem que é devido aos vazios institucionais, ou seja, a ausência de 

intermediários especializados e sistemas regulatórios, que as empresas multinacionais 

que atuam em países emergentes, diferentemente do que ocorre nos mercados 

desenvolvidos, têm dificuldades de encontrar mão de obra qualificada, pesquisadores de 

mercado e obter capital. Assim, Khanna e Palepu (2010) evidenciam que são as 

estruturas deficitárias dos mercados, sejam elas por razões históricas, culturais, 

políticas, econômicas ou jurídicas, as quais acarretam vazios institucionais, os quais 

podem ser mais ou menos significativos de acordo com o mercado analisado. Os autores 

classificam os mercados como disfuncionais, emergentes e desenvolvidos, segundo a 

gravidade dos vazios institucionais identificados, como mostra a figura 1: 

FIGURA 1 – Classificação do mercado 

 

Fonte: KHANNA, PALEPU e BULLOCK, 2010. 
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Desse modo, um mercado com muitos vazios institucionais é considerado 

disfuncional. No entanto, à medida que desenvolve suas instituições, o mercado pode se 

tornar emergente e, no melhor dos cenários, desenvolvido, quando há poucos vazios 

institucionais. Logo, quanto mais significativos forem os vazios institucionais, menos 

desenvolvido é o mercado e, por conseguinte, existem mais oportunidades a serem 

exploradas (KHANNA, PALEPU e BULLOCK, 2010). 

Os vazios institucionais impactam diretamente a estratégia das empresas 

multinacionais, as quais têm interesse em instituições especializadas que atuam como 

intermediários, pois estes não apenas facilitam a realização dos negócios, mas também 

minimizam custos e riscos, aproximando compradores e vendedores no mercado em 

questão (KHANNA e PALEPU, 2011). Nesse sentido, todos os países são considerados 

―emergentes‖, sendo uns em menor grau e outros, de forma mais nítida, com 

importantes lacunas institucionais. Cuervo-Cazurra e Genc (2008) concordam que as 

multinacionais de países emergentes estão em desvantagem quando decidem atuar em 

mercados desenvolvidos. Entretanto, defendem que essas desvantagens constituem 

vantagens competitivas quando as multinacionais de países emergentes decidem atuar 

em mercados menos desenvolvidos, pois já estão familiarizadas com contextos 

institucionais pouco eficientes e a corrupção, prática recorrente.  

Destarte, Khanna e Palepu (2010) destacam três mercados principais para 

analisar os mercados emergentes, além do macrocontexto. São eles: o mercado de 

produtos, o mercado de trabalho e o mercado de capital. Além disso, Khanna, Palepu e 

Bullock (2010) explicam como as empresas multinacionais de países emergentes podem 

identificar e aproveitar das lacunas institucionais, transformando-as em oportunidade de 

negócios.  

Rodrigues (2013) define ―institutional voids‖ como as lacunas existentes entre 

as leis, suas finalidades e a eficácia de sua aplicação. Esses voids surgem à medida que 

o crescimento econômico é mais veloz que a constituição do arcabouço institucional, o 

que dificulta o acompanhamento da dinamicidade do mercado. 

E, aparentemente, as empresas multinacionais brasileiras praticam estratégias de 

―não-mercado‖ para adentrar nos mercados africanos, pois uma ativa participação no 

âmbito político e a estreita relação com o governo do país de destino, caso de Angola, 

surgem como mecanismos fundamentais para realizar negócios na região. Logo, no 
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âmbito institucional, como as relações com as instituições de não mercado, que são 

bastante comuns, podem se tornar uma vantagem ao atuar na África? Como operar com 

vazios institucionais também pode ser uma vantagem para as empresas brasileiras na 

África? 

Sabe-se que, em mercados emergentes, os vazios institucionais são 

caracterizados como falta de mão de obra, falta de fornecedores, falta de distribuidores, 

entre outros. Nesse contexto, no intuito de preencher as lacunas institucionais 

identificadas, além das empresas locais surgem novos atores como as organizações não 

governamentais (ONGs), os agentes do governo e a iniciativa privada (MAIR et al, 

2012). Ademais, na busca por vantagens competitivas, diferentemente das tradicionais 

estratégias de mercado, fundamentalmente de caráter econômico e representadas pelos 

fornecedores, consumidores e competidores da firma, existem as estratégias de ―não-

mercado‖, as quais englobam tipicamente aspectos legais, socioculturais e políticos, 

como por exemplo a reputação corporativa (AON CORPORATION, 2010), a prática de 

lobby, a defesa de propriedade intelectual (MEHTA, 2009), a responsabilidade social 

corporativa e o financiamento de campanhas políticas (DOH, LAWTON e RAJWANI, 

2012).  

No âmbito de ―não-mercado‖ ocorre uma interação em rede, pois uma dada 

firma constitui um player em meio a diversos outros e, assim, não detém mais o papel 

de agente protagonista nas negociações. Essa relação pode ser proposital, quando há o 

desejo de interagir com o governo, ou involuntária, via pressões sociais (BARON, 

1995). Baron (1995) aponta quatro elementos principais no âmbito de ―não-mercado‖: 

as questões, que são temas estratégicos próprios ao negócio da empresa; as instituições, 

conjunto de instituições envolvidas; os interesses, são os públicos relevantes para a 

estratégia; e as informações, os dados relevantes que devem ser levados em conta.  

Já Bach e Allen (2010) complementam esta lista por meio de um framework 

composto de seis perguntas para ajudar os executivos na gestão proativa das múltiplas 

variáveis de não mercado: Quais são os desafios da firma? Quem são os atores 

envolvidos? Quais os interesses destes? Em que meio esses atores se relacionam? Quais 

as informações centrais para debater os desafios em questão? Que competências são 

requeridas para superar os obstáculos e minimizar os riscos? 
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Nota-se que as variáveis do ambiente de ―não-mercado‖ são bastante difíceis de 

prever e que o recurso fulcral não é o capital (dinheiro), mas sim dispor de informações 

precisas (como rede de contatos e participação no meio político), as quais diferem 

dependendo do contexto analisado (BACH e ALLEN, 2010). De acordo com estudo de 

Bonini, Mendonca e Rosenthal (2008) há novos tópicos que eram vistos como risco 

pelos executivos globais e agora são considerados oportunidade, pois podem agregar 

valor à marca e ao negócio: questões ambientais, o respeito aos direitos humanos e a 

criação de produtos para a população da base da pirâmide (YUNNUS, 2010). 

Assim, no mundo globalizado as empresas multinacionais não são somente 

atores econômicos, mas também sociais e políticos. Então, é vital participar ativamente 

das questões internacionais e combinar, concomitantemente, estratégias dinâmicas de 

mercado e de ―não-mercado‖ para construir vantagens competitivas de longo prazo 

(CANTWELL et al, 2010).  
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3. PANORAMA DAS RELAÇÕES BRASIL-ÁFRICA 

 

Trabalhos recentes (ACEMOGLU, JOHNSONS, ROBINSON, 2004; NSOULI, 

2008) sugerem que o principal obstáculo para o desenvolvimento socioeconômico dos 

países africanos é, fundamentalmente, a débil estrutura institucional, a qual gera, entre 

outros, instabilidade política e o aumento do risco-país, principal responsável por afastar 

os investidores internacionais potenciais. Em estudo com vinte e dois países da África 

subsaariana, Asiedu (2003) identifica o papel central do funcionamento jurídico e da 

transparência de um país na obtenção de investimentos estrangeiros.  

Nota-se que os mecanismos de crescimento econômico e desenvolvimento 

humano que funcionaram em outros países subdesenvolvidos não tiveram o mesmo 

efeito na África (ASIEDU, 2002). Para Sachs (2003) o aspecto geográfico é 

fundamental e não deve ser confundido com determinismo. O autor se refere à 

integração entre as cidades via serviços de transporte e comunicação, pois no curto 

prazo a população tende a continuar na pobreza extrema ou migrar para outras áreas. 

Uma alternativa é obter uma ajuda externa considerável para apresentar um crescimento 

autônomo. Nesse intuito foi criado, em 2012, o Programa para o Desenvolvimento da 

Infraestrutura na África (PIDA), o qual permitirá diminuir os custos de energia e 

transporte, conectar a cidades ao campo, facilitar a mobilidade de pessoas e 

mercadorias, além de fortalecer a integração do mercado africano na economia global. 

Na visão de Sachs (2003) a África subsaariana precisa construir instituições 

sólidas sim, mas a região necessita, antes de qualquer coisa, combater a fome, as 

doenças frequentes como a aids, ampliar o conhecimento de agricultura para aumentar a 

qualidade e quantidade dos alimentos, além da construção de estradas para interligar as 

zonas rurais aos principais centros urbanos.     

Segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

(PNUD), referente ao desenvolvimento da África, mesmo com o crescimento 

econômico, ainda há mais de 25% da população, o equivalente a cerca de 218 milhões 

de pessoas, em estado de desnutrição. Em relação à agricultura, o documento informa 

que os governos africanos gastam de 5 a 10% de seu budget com agricultura, bem 

abaixo da média de 20% destinada ao setor pelos países asiáticos durante a revolução 
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verde. Nota-se que para combater os desafios socioeconômicos é necessário elaborar 

uma ampla agenda de desenvolvimento. 

Nesse sentido vale destacar as iniciativas brasileiras na África como a Embrapa 

e a Fiocruz, que são políticas de cooperação que atuam nas áreas da saúde e da 

agricultura por meio de seu know-how. Face ao frágil contexto institucional e os 

desafios logísticos existentes na África, os investimentos brasileiros provêm, 

principalmente, das grandes empresas do setor de óleo e gás, construtoras e do setor de 

mineração, como, por exemplo, a Vale, a Odebrecht e a Petrobrás (VIEITAS, ABOIM, 

2012).  

Salvo algumas exceções, caso da EMBRAER que possui aspirações globais 

(MINDA, 2008), as empresas multinacionais latinas atuam regionalmente e, 

diferentemente das asiáticas, não se destacam pela inovação tecnológica, mas sim pela 

posse de recursos naturais e o vasto conhecimento em lidar com contextos institucionais 

complexos (TAVARES e FERRAZ, 2007). Por isso, as empresas multinacionais 

brasileiras na África necessitam de apoio estatal que traga uma política orientada e bem 

articulada, a qual coordene a organização a preencher vazios institucionais locais que 

representem FSA para as empresas brasileiras.  

Caso contrário, no caso da entrada de competidores de países desenvolvidos, a 

competitividade global das MNEs brasileiras terá enormes dificuldades, logo é 

interessante priorizar o aspecto dos vazios institucionais, oportunidade aparente para 

crescer de forma sustentável e impactar positivamente o mercado em questão. As 

empresas brasileiras que entram com o intuito de explorar os vazios institucionais estão 

simplesmente atentas ao mercado africano ou buscam aproveitar as suas vantagens 

competitivas específicas (FSA e CSA)? Há indícios de que deveria existir uma maior 

convergência entre Estado e empresa na estratégia de internacionalização para os 

mercados africanos. O problema é: se a empresa entrar na estratégia de preencher 

lacunas institucionais, o Estado, com seus mecanismos, tem uma política orientada e 

bem articulada? 

O Brasil e os países da África subsaariana partilham similitudes geográficas e 

carências sociais. Essas constatações aproximam as regiões e facilitam a troca de 

conhecimento e tecnologia entre ambos. Nesse contexto, surgiram, a partir de 2003 

principalmente, mecanismos relevantes praticados pelo Estado. Pode-se citar a 
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abertura de escritórios de empresas brasileiras que vêm transformando não apenas a 

economia, como também o desenvolvimento humano no continente africano: Em 

2006, inauguração do escritório da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (Embrapa) em Acra, Gana (Embrapa África); em 2008, a instalação de 

uma unidade da Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) em Maputo, Moçambique; em 

2010, a abertura de centro de negócios da Agência de Promoção de Exportações e 

Investimentos (APEX-Brasil) em Luanda, Angola; e em dezembro de 2013 a 

inauguração de um escritório do BNDES em Johanesburgo, na África do Sul (CARRO, 

2013). 

A abertura do novo escritório do BNDES, no dia 6 de dezembro de 2013, em 

Johanesburgo, na África do Sul, contribui na articulação do relacionamento com o setor 

bancário africano, na busca por novas oportunidades de investimentos e para a parceria 

de empresas multinacionais brasileiras. Ademais, as embaixadas, consulados e o setor 

de promoção comercial também são agentes importantes, à medida que apoiam o 

empresariado, incluindo o pequeno e o médio empresário, trazendo informações do 

mercado local, ajudando na organização de missões empresariais, inteligência 

comercial, além de identificarem vazios institucionais para empresas multinacionais 

brasileiras (CARRO, 2013). 

A prioridade atribuída pelo governo brasileiro, na sua política externa, para o 

continente africano, que constitui a última fronteira econômica do mundo, não é uma 

novidade (SARAIVA, 2012). O que chama a atenção é o interesse cada vez maior das 

empresas brasileiras, seja no setor de investimentos, assim como no setor comercial, 

atraídas pelo acelerado desenvolvimento econômico que vem ocorrendo, de forma geral, 

nos países africanos (VIEITAS e ABOIM, 2012). 

O governo do presidente Lula (2003-2010) representa o renascimento da política 

atlântica brasileira, na medida em que o Brasil global coincide com uma nova África 

(SARAIVA, 2010).  A inserção internacional do Brasil no início do século XXI requer 

uma aproximação para com o continente africano, a começar pelo campo da política 

externa. O Brasil é o quinto país com o maior número de embaixadas no continente 

africano, estando presente em 37 dos 54 países da África. Assim, perde apenas para os 

Estados Unidos, a China, a França e a Rússia, os quais possuem respectivamente 49, 48, 

46 e 38 missões diplomáticas. Por outro lado, no mesmo período ocorreu a abertura de 
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17 novas embaixadas de países africanos na capital Brasília, totalizando 33 missões 

diplomáticas daquele continente instaladas no Brasil (FELLET, 2011).  

A realidade da África é bastante diferente do que era décadas atrás. Apenas no 

ano de 2012, conta-se 25 eleições, de eleições legislativas a eleições presidenciais. 

Estados com partidos únicos praticamente não existem mais. Hoje, a África é um 

continente com muitas oportunidades e com todas as condições para uma atuação mais 

efetiva por parte das empresas brasileiras (TV BRASIL, 2012). Em 2001 surge a Nova 

Parceria para o Desenvolvimento Africano (NEPAD), uma espécie de Plano Marshall, 

que visa promover o desenvolvimento sustentável no continente por meio do combate à 

pobreza, a integração continental, o empoderamento das mulheres africanas e a inclusão 

da região no mercado global (DÖPCKE, 2002). 

Esse crescimento dos países africanos pode ser considerado sustentado e, quiçá, 

sustentável, ao longo da primeira década do século XXI, mais precisamente a partir de 

2002 (SEMINÁRIO ÁFRICA NEGÓCIOS, 2014). A partir da figura 2, nota-se que 

dentre os 54 países africanos, 44 cresceram de forma ininterrupta entre 1995 e 2014. 

Vietor (2007) defende o ―renascimento africano‖, com destaque para o crescimento 

econômico expressivo dos países da África subsaariana, após um século de estagnação. 

Figura 2 – Número de anos de crescimento contínuo, nos países africanos, entre 1995 e 2014  

 

Fonte: ANNUNZIATA (2014) 
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Além disso, embora ainda exista certo preconceito da mídia e de empresários 

brasileiros para com o complexo ‖african way of doing business‖, destaca-se uma 

melhoria do nível de governança e da transparência nas operações em solo africano 

(SEMINÁRIO ÁFRICA NEGÓCIOS, 2014). 

O Brasil exporta basicamente produtos alimentícios, entre os quais: cereais, 

carne e açúcar. Existe uma oportunidade não somente para ampliar, bem como 

diversificar as exportações brasileiras para a África. O departamento de promoção 

comercial e investimentos tem promovido uma ação junto com associações setoriais 

como, por exemplo, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos 

(ABIMAQ), de investir em países como Angola, fortemente dependente do petróleo e 

que deseja diversificar a sua economia.  

Esse crescimento advém dos investimentos externos feitos em áreas variadas 

como recursos naturais e infraestrutura, assim como na expansão do poder de consumo 

da população africana, o qual caracteriza o surgimento de uma nova classe média. Nesse 

contexto, as empresas brasileiras desejam participar do momento positivo para 

incrementar seus negócios e impactar positivamente o desenvolvimento local. 

O Brasil atua na formação de recursos humanos, com o apoio do SENAI, na 

transferência de conhecimentos e tecnologia, além da presença cada vez maior em 

serviços e infraestrutura no continente africano. Assim, buscam incrementar 

constantemente o intercâmbio cultural e a relação comercial para criar um laço ganha-

ganha baseado no modelo de cooperação sul-sul, o qual beneficia os dois lados do 

atlântico. A APEX também tem fomentado a presença de pequenas e médias empresas 

na África (BANCO MUNDIAL, 2011).  

A relação comercial entre Brasil e África aumentou de 4 bilhões para 20 bilhões, 

entre 2000 e 2010 (BANCO MUNDIAL, 2011). Por outro lado, nota-se um padrão de 

crescimento econômico acentuado e constante, de cerca de 6% ao ano, que é 

capitaneado, sobretudo, por países ricos em recursos naturais como o petróleo 

(ARBACHE e PAGE, 2009; ROSSI, 2013).   

Além de grandes empresas multinacionais como a Odebrecht e a Petrobrás, as 

quais estão no continente africano desde a década de 1980, encontram-se outras firmas 

brasileiras, pequenas e médias inclusive, pertencentes à cadeia de fornecedores, que se 
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internacionalizam tendo em vista acompanhar os líderes ou clientes (VIEITAS e 

ABOIM, 2012). É o caso da Diagonal, uma consultoria brasileira que atua em 

Moçambique apoiando o Projeto de Moatize, desenvolvido pela Vale. Grandes 

empresas do setor de infraestrutura também beneficiam dos megaprojetos executados 

pela Vale em solo africano: caso da Andrade Gutierrez, da Odebrecht e da Camargo 

Corrêa, parceiras da Vale em diversos projetos realizados em Moçambique.  

É importante destacar a criação, em 2010, do Programa para o Desenvolvimento 

de Infraestruturas na África (PIDA), o qual prevê, até o ano de 2020, investimentos de 

cerca de 68 bilhões de reais em infraestrutura, que é um dos principais obstáculos ao 

crescimento sustentável africano (SARAIVA, 2013). É sabido que sem infraestrutura, 

sem energia e sem telecomunicação, não é possível gerar desenvolvimento. Por isso, o 

PIDA prioriza os projetos estruturais que possibilitarão construir as bases para o 

crescimento econômico e o desenvolvimento humano do continente, trabalhando com 

metas de curto (até 2020), médio (até 2030) e longo prazo, ou seja, até o ano de 2040 

(2º FÓRUM BRASIL ÁFRICA, 2014). 

É preciso trabalhar, juntamente com os países africanos, para tratar desafios que 

são comuns ao Brasil e à África, como as doenças tropicais e a agricultura tropical 

(INSTITUTO BRASIL ÁFRICA, 2014). O Brasil é hoje o único país que possui 

tecnologia de agricultura tropical e a África, que tem um vasto potencial, pode ser 

considerada uma extensão da fronteira agrícola brasileira, já que é possível adaptar 

aprendizados brasileiros no continente africano. O Brasil realizou um enorme esforço 

para aparelhar suas instituições e recursos humanos, visando ao seu desenvolvimento. 

Nessa perspectiva, a EMBRAPA, cujo papel principal é o desenvolvimento de 

pesquisas, realiza a transferência de tecnologia para as instituições africanas criarem as 

suas próprias soluções (TV BRASIL, 2012). 

Segundo Romero (2012): “Há uma sensação crescente de que a África é a 

fronteira do Brasil. O Brasil está numa posição privilegiada de finalmente atingir a 

capacidade institucional para fazer isso”. 

Assim, o Brasil tem interesse na solidificação dos laços históricos e no 

incremento dos negócios, contribuindo, desse modo, com o desenvolvimento do 

continente vizinho. Nesse intuito, o Instituto Brasil África criou a ―Revista Atlântico‖, 

publicação trimestral dedicada à análise das oportunidades existentes na relação Brasil-
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África (ATLANTICO, 2015). Desde 2012, o mesmo instituto organizou dois fóruns, 

sendo o primeiro em 2012 e o segundo em 2014, para discutir as oportunidades de 

cooperação e negócios entre o Brasil e a África. O terceiro fórum, que abordou os 

desafios e as oportunidades da questão energética, aconteceu nos dias 19 e 20 de 

novembro de 2015, na cidade de Recife. 

Ao fim e ao cabo, há um empenho político de envolver a internacionalização das 

empresas brasileiras para o atlântico sul. Porém, não há indícios de que exista 

convergência na articulação entre a política africanista do governo brasileiro e a 

estratégia das empresas multinacionais brasileiras no continente. Logo, esta dissertação 

defende que a estratégia para a África demanda uma maior sinergia e engajamento 

brasileiro não apenas por parte do Estado, como também de suas empresas. Assim, a 

política africanista, de um modo geral, ainda é insuficiente, levando em conta o 

potencial existente entre os desafios africanos existentes, em especial angolanos, e as 

soluções brasileiras. 
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4. ESCOLHAS METODOLÓGICAS 

 

Este capitulo apresenta o percurso metodológico que foi adotado para a 

execução da dissertação. Este capítulo pode ser considerado como uma bússola já que 

norteou os aspectos teórico-conceituais utilizados ao longo do trabalho. Apresenta-se, 

em primeiro lugar, a vertente metodológica que foi utilizada, sendo apresentado também 

o método de pesquisa mais apropriado para a realização do trabalho. Por fim, são 

explicados os diversos tipos de pesquisas e instrumentos de coleta explorados. O 

percurso metodológico é ilustrado pela figura 4.1: 

Figura 4.1 – Percurso Metodológico 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir de LAKATOS, MARCONI (1991) 

 

4.1. Os paradigmas da teoria social 

Na literatura de ciências sociais, mais especificamente no campo dos estudos 

organizacionais, classifica-se a teoria social em quatro diferentes paradigmas, ilustrados 

na figura 4.2, os quais apresentam perspectivas distintas para analisar a sociedade: o 

paradigma funcionalista e o paradigma estruturalista radical, de caráter objetivo; e os 

paradigmas interpretativista e humanista radical, de caráter subjetivo (BURRELL e 

MORGAN, 1979). O paradigma interpretativista adota uma visão subjetiva para 

pesquisar a realidade social ou estudar fenômenos sociais. Ademais, esse paradigma 

percebe o mundo a partir da interpretação de agentes participantes no processo estudado 

e, diferentemente do paradigma funcionalista, possível de ser generalizado, no 

paradigma interpretativista não é possível generalizar os resultados obtidos.  

Figura 2 - Percurso Metodológico

Relevância → Contemporânea

Abordagem → Qualitativa

Método → Estudo de casos múltiplos

Tipo de Pesquisa → Exploratória

Técnica de coleta de dados → Entrevista em profundidade

Análise dos dados → Análise de conteúdo

Fonte: elaborado pelo autor a partir de LAKATOS, MARCONI (1991)
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Assim, nesta dissertação optou-se pela aplicação do paradigma interpretativista, 

o qual foi utilizado para entrevistar atores envolvidos na internacionalização de 

empresas multinacionais brasileiras para a África, em especial Angola.  

 

Figura 4.2 – Os paradigmas da teoria social 

 

Fonte: BURREL e MORGAN (1979) 

 

4.2. Abordagem de Pesquisa 

A pesquisa dita qualitativa tem origem nos campos da antropologia e da 

sociologia moderna, e é no final do século XX, mais precisamente a partir dos anos 

1990, que esse tipo de pesquisa passa a ser mais utilizada no campo da administração de 

empresas (CHUEKE e LIMA, 2012). O termo pesquisa qualitativa é amplo e envolve 

diferentes vertentes, técnicas e métodos (MILES e HUBERMAN, 1994). A realização 

de uma pesquisa qualitativa demanda, por parte do pesquisador, um recorte no espaço e 

no tempo para estudar um fenômeno em questão (NEVES, 1996).  

O estudo de caráter qualitativo tem como propósito compreender um processo 

ou fenômeno, a partir da percepção dos atores envolvidos (MERRIAM, 2002). Assim, 

este tipo de pesquisa pode possibilitar a realização de estudos inovadores na área de 

administração de empresas, mais precisamente no campo de gestão internacional. 
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A pesquisa qualitativa é, aparentemente, a mais adequada para a realização da 

pesquisa em curso, e o material foi recolhido através de entrevistas com empresários e 

responsáveis por órgãos públicos localizados em solo africano. Vale lembrar que, 

segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como fonte direta 

de dados e o pesquisador como instrumento fundamental. Os estudos denominados 

qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo 

empírico em seu ambiente natural. Nessa abordagem valoriza-se o contato direto e 

prolongado do pesquisador com o ambiente e a situação que está sendo estudada. No 

trabalho intensivo de campo, os dados são coletados utilizando-se equipamentos como 

videoteipes e gravadores ou, simplesmente, fazendo-se anotações num bloco de papel. 

Essa definição nos mostra que a elaboração de um roteiro de entrevistas em 

profundidade é o meio mais completo de captar as informações necessárias referentes às 

opiniões dos profissionais pesquisados assim como de garantir um contato direto e 

corretamente contextualizado. Ao praticar entrevistas em profundidade e, portanto, 

obter respostas compostas por opiniões e julgamento de valores, é imprescindível adotar 

uma vertente qualitativa no trabalho.  

O pesquisador opta pela utilização da abordagem qualitativa quando objetiva 

compreender as motivações (por que) e o modus operandi (como) de um dado 

fenômeno (COOPER, SCHINDLER, 2011). A realização de uma pesquisa qualitativa 

bem elaborada é tarefa árdua para o pesquisador. Por outro lado, uma vez concluída, 

traz grande satisfação pessoal e representa um passo importante na carreira acadêmica. 

A pesquisa qualitativa proporciona ao estudioso um contato aprofundado e uma visão 

holística do mundo organizacional (GEPHART, 2004).  

Nesta dissertação, a pesquisa qualitativa foi realizada por meio de entrevistas em 

profundidade, tendo em vista a percepção de executivos e especialistas brasileiros em 

relação à internacionalização de empresas brasileiras para a África, mais 

especificamente o caso de Angola. 

A relevância da pesquisa empírica pode ser qualificada como de relevância 

contemporânea (TONOZI-REIS, 2010), pois a dissertação busca relacionar as políticas 

do Estado com as estratégias das empresas, com enfoque na internacionalização de 

multinacionais brasileiras para a África, objetivos ainda pouco explorados no campo da 

gestão internacional. 
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4.3. Tipo de Pesquisa 

 O tipo de pesquisa utilizada foi a pesquisa exploratória, já que esta permite 

compreender melhor as temáticas pouco estudadas por meio da obtenção de dados para 

analisar o problema em questão. A pesquisa exploratória caracteriza-se por ser flexível 

no tocante às técnicas de coleta de dados. Possibilita opções variadas como, por 

exemplo, as entrevistas em profundidade, entrevistas, e a análise de dados secundários. 

A finalidade da pesquisa exploratória é avaliar pressupostos e, com ajuda das 

conclusões do trabalho, sugerir discussões relevantes para estudos futuros (Tripodi, 

Fellin, Meyer, 1981). 

Já que o objetivo principal desta dissertação é analisar como as empresas que 

estão indo explorar vazios institucionais em Angola, se valendo de suas vantagens 

competitivas, estão sendo apoiadas eficientemente pelo Estado, decidiu-se pela 

utilização da pesquisa exploratória, qualitativa, com o método entrevista em 

profundidade. 

 

4.4. Método de Pesquisa 

O método de pesquisa escolhido foi o estudo de caso, o qual é geralmente 

utilizado para estudar temas pouco explorados (EISENHARDT, 1989). O caso em 

questão é o caso da internacionalização de empresas brasileiras para Angola. Yin (2010, 

p. 32-33) define o estudo de caso como uma investigação empírica que investiga um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto de vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos. 

Assim, o estudo de caso permite analisar um fenômeno particular específico e 

explicar as suas especificidades (Yin, 2010). Eisenhardt (1989) analisa os aspectos 

positivos e fraquezas do estudo de caso, tendo em vista contribuir com as pesquisas 

relacionadas ao campo das ciências sociais.  

De acordo com Flyvbjerg (2006), a generalização a partir de um caso é possível, já 

que o que define a qualidade das proposições apresentadas é a profundidade com a qual 

o fenômeno é analisado, e não a quantidade de casos. Nesse sentido, Yin (1986) 

argumenta que os estudos de casos podem colaborar à medida que há a geração de 
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proposições téoricas, o que o autor denomina generalização analítica. Já Eisenhardt 

(1989) defende que a generalização teórica, ou analítica, depende de um protocolo 

minucioso que visa garantir que as considerações finais possam ser extrapoladas para 

analisar o fenômeno em questão em cenários distintos. Nesse sentido, este estudo 

buscou definir o caso e fazer as escolhas metodológicas com rigor para seguir os 

procedimentos adequados.  

Nesta dissertação, o problema de pesquisa escolhido foi: ―Como as empresas que 

estão indo explorar vazios institucionais em Angola, se valendo de suas vantagens 

competitivas, estão sendo apoiadas eficientemente pelo Estado?‖. 

Para assegurar a confiabilidade foi realizada a triangulação de dados, ou seja, além 

de entrevistar representantes de instituições brasileiras públicas e privadas, atuantes em 

Angola, e fazer a revisão da literatura, foram analisados diversos documentos como 

relatórios empresariais e governamentais.  

Ademais, buscou-se atingir o ponto de saturação teórica, tendo em vista garantir 

que após as 12 entrevistas realizadas por email, via skype e pessoalmente, a 

probabilidade de obter informações totalmente novas fosse minimizada 

consideravelmente. 

Em relação às unidades sociais do estudo, optou-se por selecionar instituições 

brasileiras, tanto públicas como privadas, que constituem agentes relevantes na relação 

Brasil-Angola. São elas: a Tecnobank; o Banco do Brasil; a Asperbrás; a FGV Projetos; 

o Instituto Lula; a Câmara de Comércio Angola Brasil; a (APEX); o Instituto Brasil 

África; o Serviço de Aprendizagem Industrial (SENAI); a Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e a Intercement.  

 

4.5. Técnica de coleta 

A técnica de coleta de dados empregada foi a das entrevistas em profundidade. 

As entrevistas em profundidade apresentam uma maior flexibilidade do que os 

questionários ou as entrevistas totalmente estruturadas, por exemplo. Destarte, as 

entrevistas em profundidade permitem uma maior interação entre entrevistado e 

entrevistador, resultando numa discussão rica em informações.  
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Mattos (2010) ressalta que a entrevista em profundidade é cada vez mais 

utilizada em pesquisas na área da Administração, pois muitas problemáticas e 

fenômenos que envolvem as organizações escapam ao pesquisador quando utilizada a 

metodologia quantitativa, representada por número e estatísticas. 

Antes de realizar a coleta de dados, foi feito um pré-teste, no dia 1 de setembro 

de 2015, com o Mário Mendes Júnior, consultor brasileiro independente com 

experiência em países africanos, dentro os quais Angola, tendo em vista ajustar o roteiro 

de entrevistas.  

Posteriormente, foram realizadas entrevistas em profundidade com os seguintes 

públicos: 

1) O diretor da Tecnobank, uma empresa brasileira de tecnologia bancária (03/09/2015); 

2) O representante do Banco do Brasil em Angola (16/09/2015); 

3) O ex-Gerente de Projetos da Asperbrás, com experiência na Guiné e em Angola 

(16/09/2015); 

4) O Coordenador da FGV Projetos (28/09/2015); 

5) O Diretor para África do Instituto Lula (29/09/2015); 

6) O Presidente da Câmara de Comércio Angola Brasil (30/09/2015); 

7) Um médico ginecologista que é sócio de uma clínica de reprodução em Angola 

(01/10/2015); 

8) O responsável pelo centro de negócios da Agência Brasileira de Promoção de 

Exportações e Investimentos (APEX) em Luanda, Angola (01/10/2015); 

9) O Presidente do Instituto Brasil África (02/10/2015); 

10) Uma Analista de Relações Internacionais do Serviço de Aprendizagem Industrial 

(SENAI), o qual mantém centros de formação profissional na África, dos quais dois são 

em Angola (20/10/2015); 

11) Um pesquisador, pós-doutor, da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – 

EMBRAPA (21/10/2015); 
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12) O Diretor de Novos Mercados da Intercement (10/11/2015). 

Os dados acima são referentes aos entrevistados que contribuíram com o estudo. O 

intuito foi ouvir membros do governo brasileiro, executivos de instituições brasileiras, 

sejam elas públicas ou privadas, além de consultores e acadêmicos que estudem temas 

correlatos ao problema de pesquisa.  A tabela 4.1 apresenta o detalhamento das 

entrevistas. 

Tabela 4.1 – Detalhamento das entrevistas 

 
Fonte: Elaborado pelo autor 

Todas as entrevistas foram realizadas entre os meses de setembro e novembro de 

2015, com empresas e instituições sem fins lucrativos que atuam no continente africano, 

mais particularmente em Angola. São elas: 

Apex-Brasil (Agência Brasileiro de Promoção de Exportações e Investimentos)  

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-

Brasil) facilita o acesso de empresas brasileiras a mercados internacionais, incentivando 

as exportações, e indica as melhores oportunidades para os produtos e serviços 

brasileiros no mercado internacional. A Apex-Brasil oferece os seguintes serviços: 

inteligência de mercado; qualificação empresarial para ampliar a competitividade das 

empresas brasileiras no mercado internacional; orientação às empresas no processo de 

internacionalização; promoção de negócios e imagem; atração de investimentos.  
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Câmara de Comércio Angola Brasil 

A Câmara de Comércio Angola Brasil existe para promover e auxiliar o 

comércio e os negócios internacionais entre os dois países, estimulando a iniciativa 

privada e a livre concorrência em Angola. 

Visando a elevada demanda por novos negócios surgida no país, a Câmara  está a 

estabelecer redes de apoio mútuo na oferta de serviços e produtos. Isto fará com que a 

economia angolana vá muito além da atual concentração  de riqueza na exploração de 

petróleo e diamantes. 

A Câmara de Comércio Angola Brasil é composta por empresários angolanos e 

brasileiros, responsáveis por atenderem a demanda de projetos e empresas interessadas 

em contribuir para o desenvolvimento de Angola. 

Missões empresariais, seminários, congressos e feiras são parte das ações 

apresentadas pela Câmara, assim como consultoria internacional, elaboração de projetos 

para implantação de empresas em Angola, prospecção de negócios, oportunidades e 

pesquisas comerciais, projetos de viabilidade econômica em Angola, entre outros. 

A Câmara de Comércio Angola Brasil é um órgão competente e profissional 

para tornar os projetos viáveis.  

Embrapa 

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), vinculada ao 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e fundada em 1973, atua 

internacionalmente por meio de sua rede de cooperação global. Coordenada pela 

Secretaria de Relações Internacionais, a atuação externa da Embrapa contribui com o 

programa de cooperação técnica do Governo Brasileiro, o qual visa transferir 

tecnologias tropicais para outros países. A Embrapa possui, desde 2006, um escritório 

na África, o qual está situado na cidade de Acra, Gana, e tem como objetivo transferir 

tecnologia, realizar pesquisas e capacitar a mão de obra local. 

Instituto Brasil África 

Criado no ano de 2013, o Instituto Brasil África, com sede em Fortaleza, Ceará, 

é uma organização sem fins lucrativos que constitui um elo na promoção dos interesses 

do Brasil e dos países africanos, facilitando a aproximação sociocultural e política entre 

as partes. O fundador e presidente do instituto é o Professor João Bosco Monte, Pós-
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doutor em Relações Internacionais que, além de ser professor visitante em importantes 

universidades africanas, é também consultor internacional de organizações brasileiras e 

estrangeiras.  O Instituto Brasil África visa contribuir para a construção de uma agenda 

que busque transformar as ideias em ações nas relações do Brasil com a África. 

Instituto Lula 

 No dia 15 de agosto de 2011, o antigo Instituto Cidadania passou a se chamar 

Instituto Lula, uma entidade sem fins lucrativos mantida por contribuições voluntárias 

de pessoas físicas e jurídicas. O ex-presidente definiu, a partir da análise de diversas 

instituições vinculadas a expoentes da vida política no Brasil e mundo afora, o modelo 

institucional. Lula decidiu montar um instituto porque ele não queria se aposentar 

depois de sair do governo. Ademais, viu que a África e América Latina eram dois 

continentes com os quais tinha estabelecido uma relação bastante privilegiada, a ponto 

de sair do governo como principal líder latino-americano e o principal líder africano 

fora da África. Assim, montou o instituto com o objetivo central de ajudar na melhoria 

das relações do Brasil com a África, com a integração latino-americana, nos campos da 

cooperação, intercâmbio cultural e comercial, a luta pela paz, pela democracia e pelos 

direitos humanos. 

Países da África visitados pelo ex-presidente Lula: Angola, África do Sul, 

Benin, Etiópia, Gana, Guiné, Guiné Equatorial, Malaui, Moçambique, Nigéria, Senegal.  

Asperbrás 

O grupo Asperbrás está presente em praticamente todo o território nacional e 

opera também na América do Sul, Europa e África. O grupo atua em projetos de 

tecnologia, geociência, industrialização, agronegócio, empreendimentos imobiliários e 

comercialização de veículos.  

A Asperbrás atua em Angola, desde o ano de 2004, na reconstrução industrial do 

país africano por meio da tecnologia industrial em construções. A empresa realiza 

projetos industriais com soluções tecnológicas e expertise, caso, por exemplo, da 

idealização e implantação, na capital Luanda, da Zona Econômica Especial (ZEE), 

atualmente considerada o centro industrial de Angola.  
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Além disso, a Asperbrás comercializa ônibus e caminhões da MAN-Volkswagen 

em Angola, o que constitui uma das maiores operações da marca em âmbito global. A 

Aspebrás detém concessionárias em Luanda, Benguela e Lubango.  

Banco do Brasil 

O Banco do Brasil é um banco estatal do governo brasileiro e possui um 

escritório de representação em Luanda, Angola, que cuida dos interesses do banco na 

África Subsaariana. O foco de atuação é ajudar as empresas brasileiras em seu processo 

de internacionalização.  

Clínica de reprodução humana em Angola 

A clínica de reprodução humana começou a ser montada em 2007 e foi 

inaugurada no dia 31 de outubro de 2014. Os responsáveis são o médico brasileiro 

Doutor Nelson Antunes Filho, pioneiro no Brasil, além de um sócio angolano que o 

convidou para participar do negócio.  

FGV Projetos 

 A FGV Projetos, composta por Mestres e Doutores, é a unidade de assessoria 

técnica da Fundação Getúlio Vargas e visa aplicar os conhecimentos acadêmicos 

produzidos em seus institutos e escolas. No contexto internacional, a FGV Projetos atua 

com estudos de viabilidade para produção de alimentos e biocombustíveis em países da 

América Central e do continente africano.  

INTERCEMENT 

 A Intercement é uma cimenteira multinacional que está presente na América do 

Sul, Europa e África, sendo líder de mercado em Portugal, Cabo Verde, Moçambique e 

Argentina, além ser vice-líder no mercado brasileiro e no Paraguai.  

SENAI 

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) foi fundado em 1942 e 

visa capacitar mão de obra em diversas áreas e construção de centros de formação. 

Existem dois centros de formação construídos em Angola, sendo o Cazenga, com apoio 

da Agencia Brasileira de Cooperação (ABC) e o outro via Odebrecht.    
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Tecnobank 

A Tecnobank desenvolve soluções específicas e inovadoras para o segmento 

bancário, atuando em cada uma das etapas do ciclo de crédito e processo de 

financiamento de compra e venda de veículos. A empresa facilita a rotina das 

instituições que fazem financiamento de veículos, desenvolvendo produtos para garantir 

a precisão e atualidade dos dados. 

4.6. Análise de dados 

Nesta dissertação, para analisar os dados foi aplicada a análise de conteúdo, a 

qual é definida como ―um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a 

obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 

mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 

conhecimentos relativos às condições de produção/ recepção (variáveis inferidas) destas 

mensagens‖ (BARDIN, 2007). 

Mesmo que a comunicação escrita e a comunicação oral tenham sido, 

tradicionalmente, as mais frequentes, a priori todo meio de comunicação envolvendo 

um emissor e um receptor pode ser observado pela análise de conteúdo, tendo em vista 

decifrar mensagens implícitas como, por exemplo, representações sociais dos 

significados (GODOY, 1995). Podem ser apontadas três etapas para a análise de 

conteúdo, as quais são: a pré-análise, a examinação dos dados e, por fim, o tratamento 

dos resultados obtidos (BARDIN, 2007). 

Após a realização das entrevistas, gravadas com a permissão dos entrevistados, o 

pesquisador deve transcrever o discurso e sintetizar os dados, eliminando os trechos não 

relacionados com o problema de pesquisa da dissertação (BARDIN, 2007). Para realizar 

a análise de conteúdo é preciso, anteriormente, fazer o processo de categorização, ou 

seja, criar, a partir do referencial teórico escolhido na dissertação, blocos com suas 

respectivas categorias e subcategorias. É importante destacar que essa categorização, 

apresentada na Tabela 4.2, pode sofrer alterações conforme as entrevistas vão sendo 

feitas, as rede de significados são constituídas e as categorias revisadas.  
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Tabela 4.2 – Categorização realizada a partir do referencial teórico 

BLOCOS Categorias Subcategorias 

INTERNACIONALIZAÇÃO Motivações 

preencher vazio 
institucional 

explorar recursos naturais 

mercado consumidor 
potencial  

política nacional de 
substituição de 

importações 

ESTADO 

Capitalismo de 
Estado 

Leviatã majoritário 

Leviatã minoritário 

Política Externa Diplomacia Presidencial 

FSA e CSA 

Contexto 
institucional  

Desvantagem = Vantagem 

Relacionamento 

Laços de relacionamento 
históricos 

parceria local 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

Ademais, é fundamental que haja coerência entre os dados analisados e a 

interpretação realizada, ou seja, validade interna (GODOY, 2005). Por outro lado, 

Mason (2002) afirma que o registro dos dados demanda cuidado e deve ser feito com 

precisão.  

Para a realização da análise de conteúdo, o software ATLAS TI será utilizado 

para facilitar a organização das falas dos especialistas entrevistados. Entretanto, cabe ao 

pesquisador fazer a pré-análise e o tratamento dos dados obtidos.  
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5. O CASO DE ANGOLA 

 

A descolonização tardia dos territórios lusos na África possibilitou que o 

surgimento de movimentos libertários locais transformasse-se em revoluções 

democráticas e, em alguns casos, socializantes, com repercussão mundial no contexto de 

guerra fria (VISENTINI, 2012). No dia 11 de novembro do ano de 1975, o governo 

brasileiro agiu de forma pioneira ao reconhecer oficialmente a independência angolana, 

iniciativa a qual, juntamente com o reconhecimento de outras antigas metrópoles 

portuguesas, caso de Guiné-Bissau e Moçambique, representa o início de uma nova 

política para com os países africanos, sobretudo os de língua portuguesa (CERVO e 

BUENO, 2011).  

À época, durante o governo do presidente Geisel, o Brasil reconhecia o 

Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), governo de esquerda amparado 

pelos soviéticos e cubanos. Tendo em vista as restrições de ordem ideológica que 

dificultavam qualquer aproximação com governos esquerdistas, a decisão de reconhecer 

a independência de Angola marcou de forma decisiva um novo caminho da política 

externa brasileira, que se distanciava do conflito Leste-Oeste (AMORIM, 2011).  

O reconhecimento da independência de Angola e do governo do MPLA foi 

possível pela predominância dos interesses de Estado em relação aos interesses de 

governo, ou seja, o Itamaraty e a Presidência da República, à época, foram 

determinantes na tomada dessa decisão, a qual não agradou a todos internamente, em 

particular os militares e os grupos de direita (SILVA, 2008). 

A independência de Angola, em 1975, foi a de maior impacto internacional da 

África portuguesa, por tratar-se de um país com maiores potencialidades econômicas: 

petróleo e diamantes, sobretudo, além de ferro, minerais estratégicos e produtos 

agrícolas. Os colonos portugueses retiraram-se em massa em direção a Portugal, ao 

Brasil e à África do Sul, levando todos os bens móveis e privando o país de técnicos, 

além de sabotar quase todo maquinário existente. Sem quadros formados e divididos 

internamente, os angolanos viviam uma situação econômica desesperadora, com a 

produção e a administração literalmente paralisadas (VISENTINI, 2012).   
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A primeira empresa brasileira a se instalar em Angola foi a Petrobrás, em 1979, 

a convite do então presidente Agostinho Neto. Em Angola, o MPLA, liderado por 

Agostinho Neto declara, na capital Luanda, a República Popular de Angola. No mesmo 

ano de 1979 falece, vítima de câncer, o líder Agostinho Neto, o qual é substituído por 

José Eduardo dos Santos, até então ministro do planejamento. O novo presidente, 

engenheiro petrolífero formado em Moscou, é nomeado pelo Comitê Central do MPLA 

como novo presidente do país e do partido (VISENTINI, 2012).  

Todavia, após lograr sua independência de Portugal, Moçambique e Angola 

conheceram profundas guerras civis, as quais perduraram até 1992 e 2002, 

respectivamente. Nessas condições, ambos os países encontraram-se devastados e suas 

lideranças políticas foram levadas a adaptar-se ao novo contexto internacional, um 

mundo globalizado e neoliberal que eclodira com o término da guerra fria (VISENTINI, 

2012). 

O primeiro presidente brasileiro a visitar o continente africano foi João 

Figueiredo, em novembro de 1983, ocasião na qual visitou cinco países para prospectar 

oportunidades de negócios, dando continuidade à aproximação promovida 

anteriormente por Emílio Médici e Ernesto Geisel. Já o primeiro presidente brasileiro a 

visitar Angola foi José Sarney (ROSSI, 2015). Fernando Collor também visitou Angola 

durante o seu governo. Já Fernando Henrique Cardoso fez quatro viagens para o 

continente africano, sendo uma para Angola, uma para Moçambique e duas para a 

África do Sul.  

Lula visitou Angola por duas vezes, sendo uma em 2003, quando da sua 

primeira viagem ao continente africano, acompanhado de doze ministros. Além do 

chanceler à época, Celso Amorim, também estavam presentes os ministros da Educação, 

da Saúde, do Trabalho, da Segurança Alimentar e Combate à Fome, da Cultura, da 

Ciência e Tecnologia, do Desenvolvimento, e os secretários da Pesca e Igualdade 

Racial, ambos com status de ministros. Na ocasião, Lula ressaltou a relação histórica e 

amistosa com Angola: “Compartilhamos não apenas ligações étnicas e culturais, mas, 

também, o anseio de garantir o desenvolvimento econômico e o bem-estar de nossos 

cidadãos. Com nenhum país do Continente esses vínculos são mais fortes do que com 

Angola” (SILVA, 2013). A segunda ida de Lula para a Angola ocorreu em 2007, já no 

seu segundo mandato (2007-2010). 
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Angola, que representa o principal destino das empresas brasileiras no 

continente africano, durante o governo Lula (2003-2010) passou a ser, via BNDES, um 

importante receptor de financiamentos brasileiros, o que foi impulsionado pelo perdão 

da dívida angolana ocorrido nos anos 1990 (VILAS-BÔAS, 2014). 

Após décadas da legitimação da independência angolana, em junho de 2010 a 

relação Brasil-Angola ganha um caráter estratégico, com a Declaração Conjunta sobre o 

Estabelecimento de Parceria Estratégica entre a República Federativa do Brasil e a 

República de Angola. Essa iniciativa demonstra o comprometimento do Ministério das 

Relações Exteriores com o país africano e visa priorizar essa relação bilateral, assim 

como já faz com a União Europeia e países emergentes como a Rússia e a China.  

As construtoras brasileiras estão entre as maiores beneficiadas pela política 

africana petista. As relações delas com o Estado brasileiro vão além do recebimento de 

apoio político e de crédito público para a realização de obras na África. Rossi (2015) 

aponta as construtoras como as principais financiadoras de campanhas políticas no 

Brasil e entre os principais contratos do governo federal.  A Operação Lava-Jato, da 

Polícia Federal, no ano de 2014, colocou em xeque essa relação (ROSSI, 2015). 

Pode-se destacar que José Eduardo dos Santos é o presidente de Angola desde 

1979 e continua no poder até o momento, ou seja, governa Angola há 36 anos. 

No dia 1º de abril de 2015, Brasil e Angola assinaram o Acordo de Cooperação e 

Facilitação de Investimentos (ACFI). A iniciativa visa incrementar o fluxo de negócios 

de empresas brasileiras em Angola, assim como incentivar a presença de empresas 

angolanas no Brasil. 
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A Figura 5.1 apresenta os indicadores socioeconômicos de Angola: 

FIGURA 5.1 – INDICADORES SOCIOECONÔMICOS DE ANGOLA

Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM, 2014. 

 No ranking de competitividade global, constituído de 144 países, Angola 

encontra-se, no ano de 2014, na 140ª posição. De forma geral, apesar do crescimento 

econômico expressivo, os indicadores socioeconômicos de Angola mostram que o país 

possui instituições frágeis. 

De 1 a 7, os pilares de infraestrutura, bem como o de educação superior e 

treinamentos recebem a nota 2 e 1.9, respectivamente. Esses dois pilares representam 

vazios institucionais relevantes, os quais se relacionam com a falta de infraestrutura e 

formação da mão de obra, que podem ser vistos como oportunidades para empresas 

estrangeiras capacitadas e dispostas a preencher os déficits de infraestrutura e 

educacional, fundamentais para reconstruir Angola e assegurar a competitividade do 

país. A melhoria da qualidade da educação é vital para incrementar a produtividade nos 

mais diversos setores, além de incluir Angola na cadeia global de valor via inovação e 

transferências de tecnologia. Nota-se que, enquanto a saúde e educação básica tem um 

indicador de 3.5, a educação superior e treinamentos é avaliada em apenas 1.9.  
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Já o tamanho do mercado e o ambiente macroeconômico chamam a atenção, 

pois possuem os maiores indicadores, sendo 3.8 para o tamanho do mercado e 4.7 para 

o ambiente macroeconômico. Esses dois pilares representam oportunidades para o 

investimento e atuação de empresas brasileiras.  

Em relação aos principais desafios de operar em Angola, tem-se o acesso a 

financiamentos, a força de trabalho pouco qualificada, a carência de infraestrutura, bem 

como a corrupção (Vide tabela 5.2).  

Figura 5.2 – Os fatores mais problemáticos para fazer negócios em Angola 

Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM, 2014. 

 

 É interessante notar que os vazios institucionais angolanos mais relevantes estão 

situados no mercado de capitais e no mercado de mão de obra, ambos apontados por 

Khanna e Palepu (2011), além das infraestruturas inadequadas, que afeta diretamente o 

mercado de produtos, e da frequente corrupção praticada no país, a qual faz parte do 

―macrocontexto‖ abordado pelos autores.  

A formação da infraestrutura de mercado depende de aspectos tanto político 

como econômicos, e constitui um risco para os empresários e investidores estrangeiros, 

pois até mesmo operações simples tornam-se desafios, representando perda de tempo e 

recursos.  
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A corrupção, ou pequenos subornos, denominada localmente de ―gasosa‖, é 

onipresente nas relações sociais em Angola e é prática institucionalizada em todos os 

níveis (VIRCHES, 2015). 

A figura 5.3 abaixo apresenta os indicadores socioeconômicos do Brasil: 

Figura 5.3 – Indicadores socioeconômicos do Brasil

Fonte: WORLD ECONOMIC FORUM, 2014. 

 

No ranking geral de competitividade, que possui 144 países, o Brasil encontra-

se, em 2014, na posição 57. Nota-se que os indicadores socioeconômicos do Brasil, em 

comparação com os de Angola, estão em um patamar significativamente superior. O 

menor indicador do Brasil é o de inovação, o qual tem, de 1 a 7, 3.3 pontos.  

A figura 5.4 apresenta o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) angolano e 

brasileiro entre 2006 e 2014. Com exceção do ano de 2010, quando o Brasil cresceu 

7,6% e Angola 3,4%, nos demais anos a economia angolana teve um crescimento 

consideravelmente superior ao brasileiro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 

FIGURA 5.4 – PIB de Angola x PIB do Brasil entre 2006 e 2014 

 
Fonte: The World Bank, 2015 

 

Os indicadores sociais não cresceram com a mesma força do desempenho 

econômico acentuado no período pós-independência. A diversificação da economia 

angolana faz-se necessária para que o país possa se desenvolver de maneira robusta e 

sustentável, além da urgência de diminuir a dependência do petróleo, o qual representa 

cerca de 95% das exportações do país, 46% do PIB e 80% das receitas do Estado.  

Ademais, a África permanece como a região que terá o maior crescimento 

populacional. Até 2050, o continente africano será o lar de 21% da população mundial. 

Por volta de 40% das pessoas que vivem sem eletricidade estão na África.  
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6. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Neste capítulo serão analisadas as entrevistas, gravadas e transcritas, realizadas 

durante o segundo semestre de 2015, mais especificamente entre os meses de setembro 

e novembro, com especialistas das relações Brasil-Angola. A coleta de dados seguiu o 

que foi apresentado no capítulo destinado ao percurso metodológico escolhido para esta 

dissertação. Segue abaixo a tabela 6.1, que apresenta as categorias e subcategorias 

presentes nas entrevistas realizadas: 
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Tabela 6.1 – Codificação das entrevistas 

 
Fonte: elaborado pelo autor 
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6.1 Motivações 

Conforme indicou a categorização, a qual foi realizada a partir do referencial 

teórico explorado neste trabalho, tem-se que as principais motivações para a 

internacionalização das empresas brasileiras para Angola são o preenchimento de vazios 

institucionais, a exploração de recursos naturais e a atratividade do mercado consumidor 

potencial. Emergiu da análise de dados uma nova subcategoria enquanto motivação: a 

política nacional de importações. 

Khanna e Palepu (2010) defendem que os vazios institucionais representam 

oportunidades a serem exploradas pelas empresas. Os vazios institucionais, dentre as 

motivações, foi a subcategoria que mais se destacou nas entrevistas feitas com 

especialistas, conforme indica a tabela 6.1. 

Categoria INTERNACIONALIZAÇÃO – Subcategoria Motivações: Preencher 

vazio institucional 

Exemplos de vazios institucionais de produto podem ser apreciados a seguir. O 

diretor de uma empresa brasileira de tecnologia bancária, entrevistado para o estudo, 

aponta: 

“A gente foi lá para discutir financiamento de veículos e a gente percebeu que a 

oportunidade era ainda maior [...] Para você fazer X, antes você tem que fazer Y né? 

Porque sem Y você não chega a X. E por aí vai. Então isso é um problema, mas ao 

mesmo tempo é oportunidade. 

Aqui, nota-se como o vazio institucional de produto vislumbra uma 

oportunidade. Concomitantemente, percebe-se que a competência de origem é essencial 

para explorar esse vazio. Outro exemplo é analisado abaixo: 

“Peguei uma coisa que eu sei fazer, que tem um lugar que precisa do que eu sei 

fazer, que não tem o que eu sei fazer” (Médico ginecologista e sócio de uma clínica de 

reprodução humana em Angola). 

Igualmente, por meio de uma competência do país de origem, essa clínica de 

reprodução humana foi para Angola para explorar um vazio institucional, em particular 

na área da saúde. A saúde representa uma oportunidade para os médicos brasileiros. 
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Afinal, como mostra a figura X abaixo, a expectativa de vida no nascimento, no ano de 

2013, é de 74 anos no Brasil e de apenas 52 anos em Angola.   

FIGURA 6.1 – Expectativa de vida no nascimento (em anos) 

 
Fonte: The World Bank 

 

A guerra pela independência e a guerra civil, posteriormente, trouxeram 

problemas para a formação de capital humano. Logo, a formação de quadros angolanos 

é urgente e constitui uma prioridade para atingir a mudança de patamar e elevar o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH), como atestam as seguintes citações, indicando um 

vazio institucional de mão de obra.  

“A África necessita de tudo. Tudo que você possa imaginar. Inclusive mão de 

obra, mão de obra capacitada.” (Coordenador da FGV Projetos) 

“Não deu tempo deles formarem uma geração com capacitação suficiente para 

dar subsídio ao crescimento do país mesmo né?”(Diretor da Tecnobank, uma empresa 

brasileira de tecnologia bancária) 

Além disso, as projeções indicam que a tendência é de que a maior população 

com idade entre 15 e 64 anos se encontrará no continente africano, nas próximas 

décadas, ultrapassando no ano de 2035 o número de trabalhadores chineses, vide a 

figura 6.2 abaixo. Em 2050, estima-se que a África contará com 25% da força de 

trabalho mundial. 
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Figura 6.2 – População entre 15 e 64 anos (em milhões)  

 
Fonte: Berman (2013) 

 

Assim, foi montada no Brasil a Unilab, que é a Universidade de Integração 

Luso-brasileira, a qual possui um campus no Ceará e um campus na Bahia, voltados 

para trazer jovens dos países africanos de língua portuguesa, para que depois eles 

voltem formados para trabalhar em seus países de origem. 

“O primeiro desafio vem ainda anterior à questão técnico-cientifica. É um 

desafio de base educacional, que é a formação de recursos humanos” (Pesquisador, 

pós-doutor, da Embrapa). 

Nesse sentido, destaca-se a presença do SENAI, o qual possui diversos centros 

de formação na África, dos quais dois estão localizados em Angola. 

Figura 6.3 – Presença do SENAI na África

Fonte: SEMINÁRIO ÁFRICA NEGÓCIOS,  
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Ademais, a fala abaixo mostra que outras oportunidades aparecem pelo fato da 

empresa estar presente em solo angolano: 

“Vamos construir estrada, vamos construir infra, que o país não tem! Então 

uma coisa puxa a outra né? A oportunidade do petróleo faz com que tenha a 

oportunidade para as construtoras para construção da infra [...] falta tudo no país né? 

Falta tudo, mas, de novo, é oportunidade para quem quer ir lá resolver esses gaps” (O 

Diretor de uma empresa brasileira de tecnologia bancária). 

Portanto, tem-se que a falta ou inexistência de instituições é um importante 

motivador para as empresas brasileiras que possuem as capacidades para explorar esses 

vazios. Uma vez lá, novas oportunidades podem aparecer.  

O mercado de capitais também surge como um vazio institucional, possível de 

ser explorado pelas empresas brasileiras. Um dos entrevistados, o responsável pelo 

escritório de representação do Banco do Brasil em Angola, indica: 

“Hoje, em média, a população bancarizada aqui em Angola é 30%, em África se 

fizer uma média vai ser menos ainda. Existe muito espaço para se crescer em termos de 

bancarização e serviços financeiros.”  

Todavia, fica claro que para preencher essas lacunas institucionais, faz-se 

necessário deter as competências exigidas, além da capacidade de identificar as 

oportunidades e monitorar os riscos existentes. 

A análise das entrevistas realizadas e a tabela 6.1 indica que as empresas 

brasileiras vão para Angola para explorar vazios institucionais de produto, de trabalho, 

de capitais e oportunidades do macrocontexto (recursos naturais, mercado consumidor 

potencial e política nacional de substituição de importações). 

 

Categoria INTERNACIONALIZAÇÃO – Subcategoria Motivações: Explorar 

recursos naturais 

O território angolano é rico em recursos naturais e minerais, os quais são uma 

importante motivação para as empresas estrangeiras, caso, entre outros, da Petrobrás. 

Nesse sentido, o trecho abaixo indica:  
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“60% das terras agriculturáveis não exploradas do mundo estão na África: 

Minas de carvão, de gás, de petróleo, recursos minerais de todas as naturezas” (O 

Diretor para África do Instituto Lula) 

“Quando a gente fala hoje em agricultura é interessante, porque a gente não 

fica só em alimentos. Alimentos, fibras e energia.” (Pesquisador, pós-doutor, da 

Embrapa). 

Alimentos e energia são, hoje, recursos vitais para o desenvolvimento de países 

como a China. No cenário atual a China não pode prescindir da África. A China é, 

desde 2009, ano em que ultrapassou os Estados Unidos, o principal parceiro comercial 

do continente africano (DEWS, 2014) tanto na produção de alimentos, assim como na 

produção de energia.  

Para a China, sobretudo, a África é fundamental. A China foi o país que entrou 

com mais força nesse processo e que está hoje, com o crescimento mais estruturado, 

pois já tem embaixada em 49 países dos 54 africanos, tem mais de 2000 empresas 

atuando no continente africano, tem de 600 mil a 1 milhão de chineses morando lá e 

estabeleceram acordos comerciais com quase todos os países africanos. Eles fazem 

acordos com os países africanos absolutamente pragmáticos. Eles fazem uma troca, 

obras em troca do direito de exploração de minas e recursos naturais, então eles fazem 

hidrovias, ferrovias, estádios de futebol, sede para governos, porque construção é com 

os chineses mesmo. Ademais, o que passou a acontecer foi uma corrida à África dos 

países em desenvolvimento como Índia, Brasil, Turquia, Rússia, Malásia, Cingapura, 

disputando espaço com países desenvolvidos como Estados Unidos, Japão e os antigos 

colonos europeus. Afinal, o Diretor para África do Instituto Lula, aduz:  

“Do ponto de vista da presença empresarial do Brasil, nós somos plenamente 

dispensáveis no continente africano, porque é um mercado apetitoso para todos os 

países em desenvolvimento e para todos os países ricos”. 
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Categoria Internacionalização – Subcategoria Motivações: Mercado consumidor 

potencial 

A África representa um enorme mercado consumidor, o qual tem demandas 

latentes nas mais variadas áreas. Berman (2013) aponta que surge uma nova classe 

média, que constitui uma oportunidade de negócios para empresas estrangeiras. Nessas 

condições, o Presidente da Câmara de Comércio Angola Brasil afirma: 

“Como estamos falando sobre Angola devemos nos lembrar de que Angola faz 

parte dos países Centro Africanos, que soma um mercado consumidor de 

aproximadamente 200 milhões de pessoas”. 

No mesmo sentido, o Diretor para África do Instituto Lula aponta: 

“A África hoje tem mais de 1 bilhão de habitantes...uns 300 milhões já podem 

ser considerados uma classe média. Então você tem um mercado interno muito grande 

a ser explorado”. 

Angola faz parte também da SADC (Southern African Development 

Community), a comunidade para o desenvolvimento da África Austral, um bloco 

político e econômico de 15 países com sede em Gaborone, Botsuana, e soma mais de 

300 milhões de pessoas. Todos esses países têm acordos comerciais bilaterais que 

favorecem Angola a comercializar seus produtos. Ao entrar no mercado angolano, o 

investidor brasileiro gozará também dessas facilidades comerciais e levará seus 

produtos a uma grande massa humana. Por si só já é uma grande vantagem a ser 

analisada, mais atentamente, pelo empresário brasileiro que pensa em participar do 

mercado angolano e africano. 

 

Categoria Internacionalização – Subcategoria Motivações: Política Nacional de 

Substituição de Importações  

Para o empresariado brasileiro, Angola é uma porta natural para o mercado 

africano, é um país de língua portuguesa e é a 4º economia mais forte da África. A 

guerra civil que estagnou a economia do país terminou no ano de 2002 e de lá para cá, 

Angola tenta recuperar o tempo perdido. Pelo fato de ser altamente dependente da venda 
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de petróleo, as oportunidades para empresários que diversifiquem e invistam em áreas 

não petrolíferas tendem a ser muitíssimo interessantes, como indica o seguinte trecho: 

“Como o governo angolano deseja desenvolver a área não petrolífera, é natural 

que as empresas que se estabeleçam em Angola sejam incentivadas a exportar, ou seja, 

as oportunidades para crescer em parte da África são reais” (O Presidente da Câmara 

de Comércio Angola Brasil). 

75% do PIB angolano é formado pela venda de petróleo. No ano de 2014 foi 

aprovado o orçamento para o ano de 2015, o qual foi feito baseado em um barril de 

petróleo a US$ 80. Porém, o preço do petróleo caiu a US$ 40 e em março de 2015 

refizeram o orçamento de 2015 de acordo com essa nova realidade, com prejuízo de 

toda a economia angolana.   

Nesse contexto, o governo precisou estimular a área não petrolífera e isso 

continua a ser feito, como aponta o Coordenador da FGV Projetos: 

“O programa do governo hoje é substituir importação por produção local. Aí se 

abre uma grande oportunidade para as empresas brasileiras que estejam dispostas a 

ter uma operação em Angola”. 

Enormes desafios estão aí para serem transpostos. O país necessita modernizar a 

sua infraestrutura em geral.  O governo tem prioridades como o abastecimento de agua 

potável, o saneamento básico, a saúde e a educação. Em um país onde faltam empresas 

dos mais variados setores da economia, é de se esperar que empresas estrangeiras que se 

atrevam a entrar nesse país tenham a vantagem de serem as primeiras e a abocanharem 

uma fatia significativa do mercado. Além disso, as empresas que lá se instalam se 

beneficiam de serem protegidas pela lei, pois as vantagens sempre serão para os 

produtos fabricados em angola em detrimento dos importados. 

Análise sobre os fatores motivacionais: 

A análise das entrevistas realizadas com os especialistas destaca que explorar 

vazios institucionais representa a principal motivação para a internacionalização de 

empresas brasileiras ao mercado angolano, seguido do potencial do mercado 

consumidor, da política nacional de substituição de importações e, por fim, da 

exploração de recursos naturais. 
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6.2 FSA/CSA 

Categoria FSA/CSA – Subcategoria CONTEXTO INSTITUCIONAL  

Desvantagem = Vantagem 

O fato de ser uma empresa brasileira e atuar no contexto institucional brasileiro 

tende a contribuir na internacionalização para Angola, já que lidar com vazios 

institucionais, com a burocracia e a corrupção, entre outros, não é algo totalmente novo 

para as brasileiras, enquanto que empresas de países desenvolvidos geralmente têm 

dificuldades de entender a complexidade e fragilidade do cenário local, pois vêm de um 

ambiente extremamente institucionalizado, salvo quando são empresas portuguesas, por 

exemplo, pois acompanham há tempos o mercado angolano. Os enxertos a seguir 

mostram isso:  

“A empresa do emergente, que vem de outro emergente, sul-sul, ela consegue 

esse diálogo melhor com o cara, porque ela é mais flexível, mais tolerante, com aquele 

cenário, porque esse ambiente de destino é muitas vezes igual ao de origem, guardadas 

as devidas proporções” (O Diretor de uma empresa brasileira de tecnologia bancária). 

“O governo de Angola começou a atrasar pagamento. O cara do norte não 

consegue lidar direito com isso. Como ele atrasou o pagamento? Não está no 

contrato?” (O Diretor de uma empresa brasileira de tecnologia bancária).  

Talvez para uma empresa brasileira isso não é o fim do mundo, pois sabe-se que 

tem riscos no negócio. A empresa te atrasa ou negocia de outra forma, enfim...então a 

questão contratual é um bom exemplo do vazio institucional existente em Angola. 

Pode-se destacar como desvantagem que se torna vantagem competitiva, 

igualmente, o hábito das empresas brasileiras de conviver e tratar com o ―jeitinho 

brasileiro‖, pois, na África, e em particular em Angola, esse aspecto cultural é parecido. 

Nesse sentido, o responsável do Banco do Brasil em Angola, destaca: 

“A questão política influencia os negócios no dia a dia, obviamente onde se tem 

muita concentração de poder a corrupção é elevada [...] As empresas privadas se 

deparam com esse dia a dia e precisam conviver e navegar nesse tipo de ambiente”. 
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Categoria FSA/CSA – Subcategoria RELACIONAMENTO  Laços de 

relacionamento históricos 

Tem-se que ambos os países são ex-colônias portuguesas, têm o mesmo idioma, 

semelhanças culturais, então tudo isso aproxima os países e pode influenciar 

positivamente a relação Brasil-Angola.  

Quando teve a independência, faz exatamente 40 anos, empresas estrangeiras 

começaram a entrar em Angola, e a Odebrecht, a principal construtora brasileira, foi 

uma delas. Quando começou a guerra civil, que sucedeu a independência, todas as 

construtoras brasileiras saíram e a Odebrecht ficou. Isso fez com que ela estabelecesse 

uma relação muito forte com o MPLA e com o governo José Eduardo dos Santos, que é 

o presidente de Angola até hoje, e que fez com que ela crescesse muito nesse período. 

Nesse contexto, o Diretor para África do Instituto Lula, ressalta: 

“A Odebrecht é a principal empresa de Angola, só que ela está lá há mais de 40 

anos, não nasceu no governo Lula”.  

Hoje, a Odebrecht tem 25 mil funcionários em Angola e o trabalho dela lá e o 

crescimento de Angola, que é um dos países que mais cresce no continente, fizeram 

com que outras construtoras fossem para lá também. Então está a Queiroz Galvão, a 

Camargo... Angola ficou meio que um negócio a parte de crescimento das construtoras. 

As demais construtoras, Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão, uma menor chamada RG, 

que está na Guiné Equatorial, começaram a ir, tentando aproveitar esse boom do 

desenvolvimento africano. 

 

Categoria FSA/CSA – Subcategoria RELACIONAMENTO  Parceria local 

Como defende Dyer e Hatch (2006), os laços de relacionamento são estratégicos 

para o êxito da empresa. No tocante ao modo de entrada mais apropriado para atuar no 

mercado angolano, a parceria mostrou-se a mais adequada, como comenta o Presidente 

do Instituto Brasil África a seguir: 

 “As empresas brasileiras, elas terão muito mais longevidade nas suas ações na 

África, e em Angola, se elas tiverem parcerias com instituições locais bem definidas”. 
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Diferentemente da cooperação, que tem um limite de tempo, recursos e escopo 

bem definido, na parceria a relação vai ser longeva à medida que as respostas forem 

boas para as partes envolvidas. Assim, o Presidente da Câmara de Comércio Angola 

Brasil, explica: 

“O modo mais interessante e rápido de se entrar no mercado de Angola é 

através de parceria com empresário angolano, pois esse já conhece o mercado, sabe a 

melhor forma de distribuir os produtos e serviços no país”. 

Nessa perspectiva, o ex-Gerente de projetos da Asperbrás, reitera: “É tudo 

relacionamento. África é relacionamento”. 

Além da importância de encontrar um parceiro local adequado, recomenda-se 

estreitar os laços com o governo angolano para minimizar os riscos do negócio, como 

afirma o Diretor de uma empresa brasileira de tecnologia bancária:  

“Aí você tem que primeiro se associar a uma empresa de lá, até para que o 

governo tenha um mínimo controle sobre aquilo né? [...] De fato você não faz negócio 

lá se não for a partir do governo”. 

Nesse cenário, o empresário brasileiro necessitará entregar know-how para o 

parceiro angolano e acompanhá-lo durante o início da empreitada juntos para certificar 

que o parceiro compreendeu o sistema. Depois disso, a parceria tende a se desenvolver 

com força.   

Nesse sentido, o coordenador da FGV projetos, declarou ao ser entrevistado: 

“Tem muitos empresários africanos aptos, prontos para parcerias com o Brasil”. 

Pode-se ressaltar que Lula mobilizava os empresários para a África. Agora, 

diferentemente, é o empresariado que tem que sensibilizar a Dilma para a importância 

estratégica da África. As entrevistas realizadas destacam a relevância da rede de 

relacionamentos ou parcerias na internacionalização e atuação das empresas brasileiras 

em solo angolano.  

Entretanto, outros países emergentes, além dos desenvolvidos, reconhecem a 

importância e o potencial do continente africano, o qual deve ser uma prioridade do 

Estado brasileiro não apenas no curto, como no longo prazo. Assim, as empresas 
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brasileiras necessitam ter uma postura mais ativa frente aos competidores 

internacionais, conforme insiste o Presidente do Instituto Brasil África:  

“Eu entendo que a África pode ser um dos lugares de definição para onde nós 

devemos ir, porque outros já fizeram isso. A Turquia já fez, o Japão já fez, a China nem 

se fala. Por que nós não fazemos isso?”. 

Análise sobre as vantagens competitiva da empresa e do país (FSA/CSA): 

Conforme mostra a tabela 6.1 e informam as entrevistas realizadas, as empresas 

brasileiras possuem vantagens competitivas específicas, tanto internas como do país de 

origem, que podem contribuir na internacionalização para o mercado angolano. Fica 

claro que o fato de atuar no complexo mercado brasileiro representa uma vantagem para 

operar do outro lado do atlântico. Os depoimentos dos entrevistados indicam que os 

aprendizados obtidos na atuação em território brasileiro são vantagens competitivas ao 

operar na África. Construir parcerias locais parece ser um quesito fundamental para ter 

sucesso em Angola. A Odebrecht é o melhor exemplo, já que, está no país há décadas e, 

nos dias atuais, possui negócios em variados setores, dispondo de uma sólida rede de 

relacionamentos construída ao longo dos anos com empresas angolanas e o governo 

local. 

6.3 Estado 

Foi apresentado no referencial teórico que o Estado pode controlar as empresas 

direta ou indiretamente. Enquanto na China o Estado pratica, predominantemente, o 

leviatã majoritária com a política ―go global‖, no Brasil é mais frequente o leviatã 

minoritário, no qual o BNDES tem papel relevante, sobretudo oferecendo crédito a 

grandes empresas, em particular a Odebrecht, maior beneficiada em solo angolano.  

 

Categoria: ESTADO  Subcategoria: Capitalismo de Estado  Leviatã majoritário 

Lazzarini e Musacchio (2014) apontam para a forte influencia do Estado 

brasileiro sobre a economia nacional. A atuação estatal de maior grau é denominada 

pelos autores de ―Leviatã majoritário‖. Por sua vez, o Representante do Banco do Brasil 

em Angola, destaca: 
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“É o nosso foco de atuação: ajudar as empresas brasileiras no processo de 

internacionalização delas”. 

 

Categoria: ESTADO  Subcategoria: Capitalismo de Estado  Leviatã minoritário 

O engajamento com o poder político (brasileiro e do país local) direta ou 

indiretamente, tende a ajudar, em algum momento, a atuação das empresas brasileiras 

no mercado externo. No caso particular de Angola, o Presidente da Câmara de 

Comércio Angola Brasil, comenta:  

“De modo geral, a boa relação diplomática entre os países favorece o comercio 

bilateral. O fato do BNDES disponibilizar linhas de credito para empresários 

brasileiros investirem na Angola já é o melhor exemplo disso”. 

Categoria: ESTADO  Subcategoria: Política Externa  Diplomacia 

Presidencial 

O contexto político afeta fortemente a ida de empresas brasileiras ao outro lado 

do atlântico. O governo de Lula (2003-2010), juntamente com a sua política externa 

altiva e ativa, intensificou a relação com o continente africano, realizando mais visitas 

do que todos os presidentes anteriores, como atesta a seguinte fala: 

 “O Lula fez 36 viagens para a África nos oitos anos de governo dele, mais 12 

fora do governo” (Diretor para a África do Instituto Lula). 

O fato de o governo Lula ter aberto muitas representações diplomáticas 

brasileiras em países africanos naturalmente estimulou o desenvolvimento de negócios 

entre empresas brasileiras e empresas africanas.  

As empresas brasileiras que vão para fora estão gerando riqueza, estão gerando 

impostos para o Brasil, estão levando mão de obra brasileira, estão contratando mão de 

obra local, estão levando junto com elas uma quantidade de fornecedores pequenos que 

dependem deles. Isso é bom para o Brasil. Anualmente são realizadas em média duas 

missões para a África pela Apex-Brasil e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio (MDIC). As embaixadas brasileiras estão presentes na maioria dos países 

africanos, em 38 dos 54 países, ou seja, em 70% do continente. 
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Porém, o governo Dilma não demonstrou, por várias razões, a mesma disposição 

para com o continente africano, como corroboram os trechos das entrevistas destacados 

a seguir: 

‖A presidente Dilma desempoderou o Ministério das Relações Exteriores‖ 

(Analista de Relações Internacionais do SENAI). 

―É notório e óbvio que aquilo que nós vivemos na época do presidente Lula não 

é o mesmo momento que nós vivemos com a presidente Dilma.‖ (Presidente do Instituto 

Brasil África). 

―Na verdade, a Dilma herdou exatamente a mesma política do Lula. Ela não 

mudou uma vírgula, mas as condições pessoais dela e as dificuldades econômicas 

fizeram, com certeza, que o nosso trabalho em relação ao continente africano tenha 

diminuído em relação ao Lula‖ (Diretor para a África do Instituto Lula). 

Análise sobre o Estado 

Mesmo com o enfraquecimento no governo Dilma, a política externa brasileira 

para a África, nos últimos anos, tomou importantes medidas de aproximação e visou 

apoiar a internacionalização de empresas para o outro lado do atlântico. Entretanto, de 

forma geral, há pouca relação entre o discurso governamental e a prática dos 

empresários brasileiros em Angola, pois o Estado brasileiro não apoia, deliberadamente, 

as empresas que possuem vantagens competitivas complementares aos vazios 

institucionais angolanos, conforme comprova a tabela 6.1. 

 

6.4 Proposições 

A análise das entrevistas realizadas mostra que as empresas brasileiras vão para 

Angola para explorar os diversos vazios institucionais existentes (mercado de produto, 

mercado de trabalho, mercado de capitais) e as oportunidades do macrocontexto. Do 

mesmo modo, constata-se que há empresas brasileiras que possuem vantagens 

competitivas para preencher as lacunas institucionais angolanas. Assim, há 

oportunidades para as empresas brasileiras. Porém, o apoio do Estado brasileiro não é 

efetivo para essas empresas com vantagens competitivas definidas que exploram ou 

poderiam explorar os vazios institucionais e as oportunidades do macrocontexto. Cabe 
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ao Estado dar as condições para que as empresas brasileiras possam ir para o outro lado 

do atlântico e sejam competitivas frente aos concorrentes.  

 Levando em conta o contexto descrito, surgem quatro proposições:  

Apesar da pacificação do país, desde 2002, e do acentuado crescimento 

econômico (VILAS-BÔAS, 2014), Angola ainda encontra-se nas últimas colocações no 

ranking de competitividade global, na posição 140 de 144 países. Dentre os fatores mais 

problemáticos para se fazer negócios no país africano, pode-se destacar o acesso a 

financiamentos, a força de trabalho pouco qualificada, a carência de infraestrutura, bem 

como a corrupção (WORLD ECONOMIC FORUM, 2014). Constata-se que esses 

aspectos fazem parte dos vazios institucionais enunciados por Khanna e Palepu (2011), 

os quais são o mercado de capitais, o mercado de trabalho, o mercado de produtos e o 

macrocontexto. Nesse cenário, no intuito de preencher as lacunas institucionais 

identificadas, além das empresas locais surgem novos atores como as organizações não 

governamentais (ONGs), as agências de cooperação e empresas estrangeiras estatais e 

privadas (MAIR et al, 2012). Nsouli (2008) destaca que o arcabouço institucional 

ineficiente afugenta investimentos internacionais e constitui um entrave para o 

progresso econômico e social da África. Já Khanna e Palepu (2010) sugerem que os 

vazios institucionais existentes num dado mercado, tradicionalmente vistos como 

desafios, constituem, na realidade, oportunidades de negócios. Nesse sentido, Tavares e 

Ferraz (2007) assinalam que, diferentemente das empresas de países desenvolvidos, que 

possuem vantagens competitivas no aspecto tecnológico, a competência das empresas 

oriundas de países da América Latina reside em atuar em cenários institucionais 

desafiadores. Assim, no longo prazo as empresas brasileiras terão mais chances de 

serem competitivas se conseguirem explorar sua expertise e focarem na fragilidade ou 

inexistência das instituições locais. As entrevistas realizadas neste estudo reforçam esta 

visão, já que explorar vazios institucionais surgiu como a maior motivação para as 

empresas brasileiras decidirem se internacionalizar para o mercado angolano. Faz-se 

necessário formular políticas de incentivo à internacionalização, priorizando as 

empresas brasileiras que visam preencher as lacunas institucionais do mercado 

angolano.  

P1: Terão mais competitividade as empresas brasileiras que entrarem em Angola 

para explorar os vazios institucionais locais 
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Os empresários brasileiros muitas vezes desconhecem as inúmeras 

oportunidades existentes na África e em Angola e, quando decidem fazer negócios, 

tendem a ter dificuldades de estabelecer relações de longo prazo com o mercado local. 

Este estudo destaca que o relacionamento in loco é ponto crucial para construir uma 

rede sólida para obter competitividade e êxito no dinâmico continente africano 

(JOHANSON & VALHNE, 1977). De acordo com a percepção dos entrevistados, os 

africanos vêem a presença de empresas brasileiras como absorção de know-how, 

geração de novos empregos, aumento da renda e qualidade de vida, diversificação da 

economia e maior inserção africana na cadeia global de valor, cujos riscos e 

oportunidades foram analisados por Gereffi e Luo (2015).  Ramamurti (2008) alerta que 

uma empresa multinacional não está necessariamente em desvantagem pelo fato de ser 

originária de um mercado emergente, pois, ao atuar em outros países emergentes ou 

subdesenvolvidos, as desvantagens tornam-se vantagens (CUERVO-CAZURRA e 

GENC, 2008). As empresas brasileiras, habituadas com o desafiador cenário local, têm 

familiaridade com questões como falta de mão de obra, dificuldade de acesso a crédito e 

fragilidades de infraestrutura. Ademais, a corrupção, prática onipresente no Brasil, é um 

aspecto cultural enraizado em muitos países africanos, em particular no caso de Angola 

(VIRCHES, 2015). Assim, tendem a ser mais competitivas em mercados complexos por 

terem aprendido com a atuação em seu próprio território. Além disso, assiste-se em 

Angola ao surgimento de uma nova classe média, a qual demanda novos produtos, 

serviços e, consequentemente, atrai investimentos em diversas áreas como educação, 

saúde, agronegócio e instituições financeiras (WORLD ECONOMIC FORUM, 2014). 

A análise das entrevistas realizadas com os especialistas (tabela 7.1) mostra que há 

inúmeras oportunidades para os empresários e executivos que estiverem dispostos a 

compreender as necessidades dos consumidores angolanos para adaptar os produtos e 

serviços ao contexto local. Amorim (2011) sinalizou que para cada problema africano 

há uma solução brasileira. O progresso econômico brasileiro e, sobretudo, social, seria 

uma lição para os países da África. Nessas condições, faz-se necessário conhecer a 

cultura local e construir uma rede de relacionamentos, não apenas com empresas 

privadas angolanas, bem como com o governo de Angola (APEX, 2010), o qual 

acompanha de perto os investimentos feitos e a atuação das empresas instaladas no país 

(GARCIA; KATO; FONTES, 2012). 
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P2: As empresas brasileiras que conseguirem desenvolver, dentre suas vantagens 

competitivas, uma sólida rede de relacionamentos com instituições angolanas, terão 

mais chances de sucesso no longo prazo 

 

Apesar das imensas dificuldades do ambiente de negócios encontradas do outro 

lado do atlântico (WORLD ECONOMIC FORUM, 2014), Angola representa o 

principal destino das empresas brasileiras no continente africano (VILAS-BÔAS, 2014).  

A análise das entrevistas constata que há empresários brasileiros explorando as 

oportunidades do mercado angolano, afinal as economias de ambos os países 

apresentam complementariedades (MDIC, 2012). Primeiramente, a reconstrução do país 

é uma prioridade do governo angolano e a construção civil tem um efeito multiplicador 

para a economia local. Assim, as grandes construtoras já presentes em Angola, como a 

Odebrecht, Camargo Corrêa e Andrade Gutierrez, atraem pequenas e médias empresas 

brasileiras de máquinas e equipamentos. As oportunidades em Angola são tantas que a 

Odebrecht diversificou os seus negócios e hoje possui, entre outros projetos, a rede de 

supermercados ―Nosso Super‖ e um shopping center, o ―Belas Shopping‖, o qual está 

repleto de franquias de marcas brasileiras como a Dumond, Boticário e Carmen 

Steffens. Das franquias brasileiras no exterior 14% encontra-se em Angola (AEBRAN, 

2013).  Além disso, o programa do governo, hoje, é substituir as importações por 

produção local e as empresas que lá se instalam se beneficiam de serem protegidas pela 

lei, pois as vantagens sempre serão para os produtos fabricados em Angola, em 

detrimento dos importados. Dessa maneira, abre-se uma grande oportunidade para as 

empresas brasileiras de variados setores que estejam dispostas a ter uma operação em 

Angola. O índice de bancarização do país é baixo, o que representa uma  oportunidade 

para empresas brasileiras do setor financeiro e de crédito. A atuação da Embrapa no 

continente africano e em Angola, particularmente, atrai empresas da cadeia de 

fornecedores do setor agrícola como, por exemplo, empresas de tratores e 

equipamentos. Portanto, muitos problemas africanos podem ter soluções brasileiras e as 

oportunidades para empresários que diversifiquem e invistam em áreas não petrolíferas 

tendem a ser muitíssimo interessantes. 

P3: Serão mais competitivas as empresas brasileiras que possuírem vantagens 

específicas complementares aos vazios institucionais angolanos 
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Nos mercados emergentes a atuação do governo é essencial na economia local e 

as empresas locais tendem a acompanhar as prioridades estratégicas adotadas. O 

envolvimento com o poder político permite minimizar as adversidades do 

estrangeirismo (GUILLÉN e GARCIA CANAL, 2011). Não há dúvidas da importância 

da política africanista capitaneada por Lula e Celso Amorim (MINISTERIO DE 

RELACOES EXTERIORES, 2010). De 2003 a 2010 a relação Brasil-África se 

aproximou de uma política de Estado (SARAIVA, 2012). As visitas presidenciais, 

acompanhadas por missões empresariais, colaboraram para melhorar a imagem da 

África na perspectiva dos homens de negócios brasileiros e mostrar as oportunidades 

existentes. Desse modo, a diplomacia auxiliou os empresários brasileiros a explorar os 

mercados africanos. Um estudo da Fundação Dom Cabral adverte que, na última 

década, a política externa do governo brasileiro tem favorecido o movimento de 

internacionalização de suas empresas (FDC, 2013; SARAIVA, 2015). Angola é o 

principal destino das empresas brasileiras na África (VILAS-BÔAS, 2014). No entanto, 

cerca de 40% dos consultados afirma não ter percebido um impacto direto da política 

externa no processo de internacionalização das empresas (FDC, 2013). Além disso, 

Vilas-Bôas (2014) enaltece que as políticas e incentivos estatais não apresentam relação 

cronológica de causa e efeito com as medidas adotadas e a internacionalização das 

empresas brasileiras para o continente africano. Assim, apesar dos esforços de 

aproximação com a África, principalmente durante o governo Lula (2003-2010), falta 

uma política de Estado orientada e articulada para os países africanos, que inclua as 

pequenas e médias empresas. Estas não possuem capital político e, por conseguinte, não 

são contempladas pelos recursos do BNDES (LAZZARINI et al, 2014), o qual tem 

financiado, prioritariamente, projetos de grandes empresas de infraestrutura como a 

Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa (MINISTERIO DAS RELACOES 

EXTERIORES, 2010). Afinal, como assinalam Masiero e Caseiro (2012), o Estado 

brasileiro tende a apoiar as indústrias já consolidadas, com maior potencial competitivo 

frente aos concorrentes globais. Desse modo, esta dissertação aponta para uma distância 

entre o discurso e a prática no tocante à presença de empresas brasileiras atuantes no 

continente africano, particularmente em Angola. É possível destacar, nos anos recentes, 

importantes esforços por parte da diplomacia brasileira, constituindo uma ―política 

africanista‖, sobretudo a partir do governo Lula. Entretanto, como confirmam as 

entrevistas (Tabela 7.1), falta uma política africana de Estado. Apesar do aumento da 

presença de empresas brasileiras, além das construtoras, fica claro que os negócios 
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brasileiros em Angola estão aquém do potencial existente, já que poderiam ser mais 

representativos, diversificados e de longo prazo. 

P4: Não existe uma articulação efetiva entre as iniciativas do Estado e a 

estratégia das empresas brasileiras na internacionalização para Angola  

 

6.5 Framework 

Além da segurança alimentar e energética, também são prioridades a formação 

de quadros africanos, a construção das infraestruturas físicas e digitais, bem como o 

desenvolvimento das instituições e o acesso ao crédito. Os desafios são muitos, assim 

como as oportunidades (Khanna e Palepu, 2010). Uma articulação mais efetiva das 

relações entre o Estado e as empresas brasileiras é fundamental. Porém, é preciso que os 

próprios empresários olhem com mais carinho para a África, a última fronteira do 

capitalismo, tendo uma postura mais proativa e criativa.  Esta dissertação sugere que 

para obter sucesso em Angola é importante que as empresas brasileiras estejam 

dispostas a formar parcerias com agentes locais e adaptar seus modelos de negócios, a 

fim de preencher os vazios institucionais existentes. 

Assim, propõe-se uma estratégia mais efetiva entre empresas e Estado brasileiro, 

ou seja, a formação de clusters de empresas com vantagens competitivas bem definidas, 

aptas a preencherem vazios institucionais angolanos ressaltados no estudo que, via 

mecanismos de incentivo, estarão capacitadas a ir para a África e concorrer com as 

empresas multinacionais de outros países emergentes, assim como de países 

desenvolvidos. 

São inúmeras as oportunidades do mercado africano e o Instituto Brasil África, 

criado em 2013, surge como um player vital na criação de agendas comuns nas relações 

entre o Brasil e África. Afinal, tem realizado esforços para aproximar os dois lados do 

atlântico e fortalecer essa relação histórica, além de inspirar líderes africanos e 

brasileiros, objetivando o incremento de iniciativas transformadoras em ambos os lados, 

tanto no Brasil como no continente africano. Identificar problemas, apontar soluções e 

estimular parcerias tem sido a atuação do instituto. Nesse contexto, constitui peça 

central para ajudar as empresas que pretendem explorar vazios institucionais em 
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Angola, se valendo das suas vantagens competitivas, a conseguir apoio necessário pelo 

Estado. 

 Tendo em vista auxiliar os empresários brasileiros que atuam ou vislumbram 

atuar no mercado angolano, são feitas as seguintes recomendações indicadas abaixo: 

 

6.6 Roteiro estratégico sugerido para operar em Angola 

1) A vantagem competitiva da empresa como capacidade de origem para preencher 

vazios institucionais: 

No mercado de produtos há oportunidades para institutos de pesquisa, 

consultorias e franquias brasileiras. Com a aproximação institucional entre Brasil e 

Angola, inclusive a participação do SENAI, indica-se a adaptação de outras entidades 

do sistema S, ou seja, o SEBRAE, SESC, o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (SENAT) e o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), os quais 

podem contribuir na construção das instituições angolanas, ajudar os empresários, bem 

como dinamizar a economia local.  

Já em relação ao mercado de trabalho existem oportunidades para instituições de 

ensino, escolas técnicas e escolas de idiomas como a Fisk, já presente em Angola. A 

empresa brasileira deverá selecionar atentamente a mão de obra angolana, além de 

investir na formação e treinamento dos quadros locais.  

No tocante ao mercado de capitais, encontram-se oportunidades para empresas de 

crédito e do setor financeiro. 

2) A vantagem competitiva da firma como capacidade de saber operar em 

ambientes emergentes (desvantagem torna-se vantagem): 

Para atuar em Angola, faz-se necessário saber operar em um mercado turbulento 

e complexo, ou seja, conseguir lidar com questões como atraso de pagamentos, 

corrupção, falta de mão de obra e desafios logísticos. Ademais, é preciso entender as 

necessidades do consumidor local para adaptar ou reinventar os produtos quando for 

preciso. Daí a importância de conhecer a cultura local e as necessidades dos angolanos. 
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3) A vantagem competitiva de possuir uma rede de relacionamento com 

empresários locais e o Estado angolano: 

É imperativo construir parcerias com o empresariado local. Em regra geral, não 

se faz negócios na África sem relacionamentos. Assim, a escolha de um parceiro local é 

determinante para atuar e obter êxitos no longo prazo.  

Além disso, é importante construir parcerias com o Estado angolano, o qual é 

bastante ativo no país, controlando a entrada e atuação de todas as empresas, direta ou 

indiretamente.  

Já que as instituições angolanas estão em construção, é fundamental entender as 

relações de não mercado em solo angolano, ou seja, a empresa deve levar em conta os 

impactos sociais e ambientais das suas operações para o povo de Angola. Afinal, o 

Estado angolano e, a sociedade civil local, acompanham atentamente os projetos que 

estão sendo realizados pelo país, o que significa que as relações de não mercado podem 

tanto fortalecer a marca da empresa brasileira no país, assim como deteriorá-la em 

pouco tempo. A presença brasileira, não obstante o foco de incrementar os negócios 

localmente, necessita contribuir com a consolidação da democracia, incentivar o 

desenvolvimento sustentável e participar da urgente redução da assimetria social de 

Angola.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta dissertação objetivou investigar se, na visão dos especialistas de Brasil-

Angola, as empresas brasileiras que estão indo explorar vazios institucionais no país 

africano, dotadas de suas vantagens competitivas, estão recebendo suporte 

eficientemente pelo Estado.  

Nessa perspectiva, foram entrevistados 12 especialistas das relações Brasil-

Angola, visando compreender os principais desafios e oportunidades de operar no 

mercado angolano, bem como indicar as particularidades de atuar do outro lado do 

atlântico e a articulação existente entre a estratégia das empresas e do Estado brasileiro.  

Esta dissertação conclui que, na percepção dos atores envolvidos, as empresas 

brasileiras que estão indo explorar vazios institucionais em Angola, se valendo das suas 

vantagens competitivas, não estão sendo apoiadas eficientemente pelo Estado.  

Os resultados mostram que as empresas brasileiras que vão para Angola visam 

explorar vazios institucionais e, além de possuírem as vantagens competitivas do país, 

conseguiram desenvolver vantagens específicas em setores variados como agricultura 

tropical, saúde, construção civil, telecomunicações, educação, serviços, transferência 

social, saneamento e energia. No entanto, não há uma política de Estado para Angola 

que priorize e apoie essas empresas. Ademais, fica claro que construir uma parceria 

local de longo prazo é vital para obter sucesso em solo angolano, já que permite mitigar 

muitos percalços, reduzir constrangimentos que podem acontecer. 

Assim, emergiram quatro proposições, as quais são:  

P1 - Terão mais competitividade as empresas brasileiras que entrarem em 

Angola para explorar os vazios institucionais locais; 

P2: As empresas brasileiras que conseguirem desenvolver, como vantagem 

competitiva, uma sólida rede de relacionamentos com instituições angolanas, terão mais 

chances de sucesso no longo prazo;  

P3: Serão mais competitivas as empresas brasileiras que possuírem vantagens 

específicas complementares aos vazios institucionais angolanos 
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P4: Não existe uma articulação efetiva entre as iniciativas do Estado e a 

estratégia das empresas brasileiras na internacionalização para Angola. 

A contribuição acadêmica reside, primeiramente, no fato de estudar a relação 

Brasil-Angola sob o prisma empresarial, entrevistando importantes atores envolvidos, 

levando em conta diferentes teorias como os vazios institucionais, as vantagens 

competitivas da firma e do país, bem como o papel do Estado na internacionalização das 

empresas. Com base na teoria de Khanna e Palepu (2010) referente aos vazios 

institucionais, analisaram-se os obstáculos e potenciais do mercado angolano para as 

empresas brasileiras. A relevância dos mercados emergentes incita cidadãos, políticos e 

executivos a conhecer melhor as suas particularidades.  

Nesse contexto, concorda-se com Narula (2012), que destaca a dinâmica relação 

entre a relevância das vantagens competitivas da firma e as vantagens competitivas do 

país de origem. Este estudo reforça a visão de Cuervo-Cazurra e Genc (2008), já que 

defende que uma empresa brasileira aprendeu a lidar com um cenário complexo atuando 

em território nacional e, por conseguinte, o que poderia ser visto como desvantagem 

representa vantagem competitiva ao operar em outros mercados emergentes ou 

subdesenvolvidos. Ademais, esta dissertação compactua com a visão de Guedes (2006), 

que destaca a importância do papel do Estado na internacionalização de empresas e 

apresenta a diplomacia triangular, ou seja, aliança com empresas e governos 

estrangeiros nos negócios internacionais. A rede de relacionamentos é estratégica e 

impacta positivamente nos negócios da empresa (DYER e HATCH, 2006).  

Logo, sobre o debate existente na literatura de negócios internacionais, em 

especial acerca da internacionalização de empresas de países emergentes, esta 

dissertação defende que é preciso ampliar as teorias existentes para compreender as 

especificidades do processo de internacionalização das EMNEs (Ramamurti, 2009; 

Ramasamy et al, 2012). A importância do papel do Estado e das parcerias estratégicas, 

ambos apontados neste estudo, são aspectos relevantes para explicar as particularidades 

do processo de internacionalização das EMNEs. 

A contribuição gerencial consiste no fornecimento de um roteiro estratégico 

acerca da internacionalização de empresas brasileiras para o mercado africano, em 

específico Angola. Este estudo aponta as oportunidades existentes em Angola e serve 

como parâmetro para ajudar os executivos e empreendedores brasileiros nessa 
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empreitada. Além disso, a contribuição para política públicas reside na necessidade de 

formular políticas de incentivo à internacionalização que priorizem as empresas 

brasileiras que visam preencher lacunas institucionais de países emergentes ou 

subdesenvolvidos, Angola inclusive.  

 Pode-se citar como limitação do estudo o fato de algumas empresas estarem 

sendo investigadas de corrupção na Operação Lava Jato, o que dificultou o acesso a 

algumas dessas empresas para a realização de entrevistas, caso, entre outras, da 

Petrobrás, da Odebrecht, da Andrade Gutierrez e da Queiroz Galvão. Assim, a 

conclusão do estudo ficou comprometida devido a um entrave político existente no 

cenário brasileiro. A realização de entrevistas com executivos de grandes empresas 

brasileiras como a Petrobrás, a Odebrecht, a Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvão, 

envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato, seria importante para explorar 

melhor a contribuição do BNDES para a internacionalização e atuação destas empresas, 

em comparação com as pequenas e médias, que não usufruem desses financiamentos.  

 Para pesquisas futuras, sugere-se a realização de estudos quantitativos para 

comprovar os achados expostos nesta dissertação e mensurar as proposições P1, P2, P3 

e P4 apresentadas neste trabalho. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – Matriz de amarração 

ESTADO Objetivos Referência 

Na sua perspectiva, de um modo 
geral, o engajamento com o 
poder político beneficia as 

empresas brasileiras em solo 
africano? 

O envolvimento com o poder 
político permite minimizar as 

adversidades do estrangeirismo 

(GUILLÉN e GARCÍA-CANAL, 
2009) 

A organização que você 
trabalha(ou) recebeu algum 

incentivo governamental, direto 
ou indireto, para decidir se 

internacionalizar para o 
continente africano? 

Geopolítica e estratégia política 
internacional 

(MEYER, 2014)  

Você acredita que a política 
externa do governo Lula abriu 

efetivamente novas 
oportunidades para as empresas 

brasileiras na África? 

Diplomacia triangular (GUEDES, 2006) 

Na sua opinião, quais são as 
instituições públicas relevantes 

na internacionalização de 
multinacionais brasileiras para a 

África?  

Relação entre capital e Estado 
no Brasil contemporâneo 

(GARCIA, 2012) 

O Estado tem alguma 
participação indireta (fundo de 

pensão ou banco de 
desenvolvimento) no seu 

negócio? E participação direta 
(atua como investidor ou 

controlador, por exemplo)? 

"Capitalismo de Estado": 
participação indireta (Estado ou 

Leviatã minoritário) e 
participação direta (Estado ou 

Leviatã majoritário)  

(LAZZARINI e MUSACCHIO, 
2012) 
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VAZIOS INSTITUCIONAIS Objetivos Referência 

Existe alguma lacuna 
institucional na África no setor 
de atuação da sua empresa? 

"vazios institucionais": lacunas 
existentes entre as leis, suas 

finalidades e a eficácia de sua 
aplicação 

RODRIGUES (2013) 

 empresa conseguiu aliar as suas 
vantagens competitivas a algum 
vazio institucional identificado? 

vazios institucionais = 
oportunidades de negócios 

KHANNA e PALEPU (2010) 

Como é a relação com as 
instituições africanas? 

a débil estrutura institucional 
africana é um obstáculo para o 

crescimento econômico dos 
países 

(ACEMOGLU, JOHNSONS, 
ROBINSON, 2004; NSOULI, 2008) 

Você acredita que a crescente 
presença de empresas 

brasileiras na África beneficia a 
imagem do Brasil no cenário 

internacional? 

internacionalização de empresas 
= ganho de poder nas relações 
internacionais para o país de 

origem 

CASANOVA e KASSUM (2013) 

 

FSA e CSA Objetivos Referência 

Você acredita que as empresas 
brasileiras possuem vantagens 
específicas que as diferenciam 

dos concorrentes de outros 
países? 

Paradigma eclético (OLI) (DUNNING, 2000) 

O fato de ser uma empresa 
brasileira ajuda ou atrapalha 

para começar a realizar negócios 
na África?  

CSA (RUGMAN, 2010) 

Na sua perspectiva, a empresa 
brasileira que decide ir para a 

África busca desenvolver 
vantagens competitivas ou sanar 

desvantagens competitivas? 

Desenvolver FSA ou sanar FSD (CHILD e RODRIGUES, 2005) 

Você concorda que uma 
empresa brasileira, a qual é 

oriunda de um país emergente, 
tem mais facilidade para se 

adaptar ao contexto africano? 

Transforming disadvantages into 
advantages 

(CUERVO-CAZURRA e GENC, 
2008) 
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APÊNDICE 2 - Roteiros de entrevista 

Roteiro de entrevista (1) – O respondente é de alguma empresa brasileira em 

Angola 

1) Em que ano e com que tipo de operação vocês entraram em Angola (exportação, 

licenciamento, parceria)? E depois como vocês cresceram em Angola e na África?  

2) Quais foram e quais são as motivações da sua empresa para explorar o mercado de 

Angola? Na sua concepção, Angola é uma porta de entrada para o mercado africano?  

3)  Na sua perspectiva, quais os principais desafios que sua empresa teve ou tem em 

Angola? E quais seriam as principais oportunidades que sua empresa pode explorar 

nesse mercado?  

4) A empresa conseguiu aliar as suas vantagens competitivas a algum vazio institucional 

identificado em Angola? Poderia me dar exemplos? 

5) Quais são as vantagens competitivas da sua empresa? Fale uma, duas ou três atividades 

que sua empresa faz e que você acha que, de fato, isso a diferencia dos concorrentes.  

6) Quem são os principais concorrentes em Angola e no resto da África? Em que eles se 

diferenciam da sua empresa? Tem algo que eles fazem que você acha que é impossível 

de fazer devido ao fato de sua empresa ser brasileira?  

7) Você acha que o fato de ser uma empresa brasileira ajuda ou atrapalha fazer negócios 

em Angola e na África? Em que sentido? Por favor, dê exemplos. 

8) Você acredita que sua empresa por ter origem no Brasil e ter crescido no Brasil possui 

alguma vantagem específica que a diferencia dos concorrentes de outros países em 

Angola? Por exemplo, você acha que devido à experiência em solo brasileiro, a sua 

empresa tem mais facilidade para se adaptar ao contexto africano? Teria algum exemplo 

seu? 

9) Quais são e quais foram as instituições públicas (brasileiras e africanas) relevantes na 

internacionalização da sua empresa para Angola?  

10) Na sua perspectiva, de um modo geral, o engajamento com o poder político (brasileiro e 

do país local) ajudou em algum momento a sua empresa em Angola? Como? Você pode 

dar exemplos? 

11) A política externa dos últimos chefes de estado do governo brasileiro Lula/Dilma abriu 

efetivamente novas oportunidades em Angola para sua empresa? Como? Tem um 

exemplo? O que precisaria mais ser feito pelo governo para ajudar a aumentar a 

presença da sua empresa em Angola? 
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Roteiro de entrevista (2) – O respondente é de alguma instituição sem fins 

lucrativos 

1) Qual tipo de operação você acha mais adequado para as empresas entrarem em Angola 

(exportação, licenciamento, aquisição, joint venture, parceria...)? E depois para crescer 

em Angola e na África? Dê exemplos, por gentileza.  

2) Quais foram nos últimos 10 anos e quais seriam as motivações de uma empresa para 

explorar o mercado de Angola? Na sua concepção, Angola é uma porta de entrada para 

o mercado africano?  

3)  Na sua perspectiva, quais os principais desafios, nos últimos 10 anos, para uma 

empresa que atua em Angola? E atualmente quais seriam as principais oportunidades 

que as empresas podem explorar nesse mercado?  

4) Quais são as vantagens competitivas das empresas brasileiras para operar em Angola?  

5) Quem são os principais concorrentes em Angola e no resto da África? Em que eles se 

diferenciam da empresa brasileira? Tem algo que eles fazem que você acha que é 

impossível de uma empresa brasileira fazer?  

6) Você acredita que o fato de uma empresa ter origem no Brasil ajuda ou atrapalha a fazer 

negócios em Angola e na África? Em que sentido? Por favor, dê exemplos. 

7) Você acredita que, quando uma empresa brasileira vai para Angola, por ter origem no 

Brasil e ter crescido no Brasil, possui alguma vantagem específica que a diferencia dos 

concorrentes de outros países? Por exemplo, você acha que devido à experiência em 

solo brasileiro, a empresa tem mais facilidade para se adaptar ao contexto africano? 

Teria algum exemplo? 

8) Quais são e quais foram as instituições públicas relevantes na internacionalização das 

empresas brasileiras para Angola?  

9) Na sua perspectiva, de um modo geral, o engajamento com o poder político (brasileiro e 

do país local) ajuda em algum momento as empresas em Angola? Como? Você pode 

dar exemplos? 

10) Você acredita que a política externa dos últimos chefes de estado do governo brasileiro 

Lula/Dilma abriu efetivamente novas oportunidades em Angola e para o mercado na 

África? Como? 

 


