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Resumo 

As exportações de bens são um factor de crescimento essencial para a economia portuguesa, tendo 

representando em 2015 cerca de 28% do PIB nacional.  

As exportações de bens para Angola registaram um grande crescimento até 2014. No entanto, no passado 

ano de 2015, deu-se uma redução acentuada destes valores. Pelos desafios com que Angola se depara 

devido à desvalorização do petróleo e a sua dependência económica das receitas de exportação dessa 

matéria-prima, a economia angolana encontra-se em grande recessão e mudança, com maiores 

dificuldades em pagar as importações. 

Pela importância de Angola enquanto parceiro histórico e económico para Portugal e pelos desafios com 

que hoje se depara, a situação angolana é particularmente relevante para as empresas portuguesas. É 

determinante encontrar medidas que possam de algum modo potenciar o comércio internacional entre os 

dois países. O presente trabalho enquadra-se nesse objectivo.  

Através de entrevistas e questionários dirigidos a entidades relevantes nesta área, tentou-se identificar as 

principais barreiras à internacionalização das empresas portuguesas em Angola. Definiram-se três 

Factores Críticos de Sucesso para o comércio entre Portugal e Angola: Ease of Doing Business; Logística 

de exportações e Mão-de-obra local. 

Através de uma análise de Benchmarking, encontraram-se medidas a ponderar para cada um dos FCS, 

realçando-se: (i) a criação de um acordo de comércio inovador entre os países da CPLP; (ii) melhorias 

implementar a nível do terminal portuário e envolventes; (iii) medidas que promovam a assiduidade e 

produtividade no trabalho e (iv) um maior apoio português para a formação profissional em Angola. 

Palavras-Chave: Exportações, Comércio Internacional, Angola, Portugal, Factores Críticos de Sucesso, 

Benchmarking. 
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Abstract 

Portuguese good’s exports are essential for the economy, representing 28% of the national GDP in 2015.  

Portuguese trade to Angola registered a strong growth until 2014, reaching 7% of total exports on that year. 

However, in 2015 this values declined sharply. The Angolan economy is in deep recession and change, 

with significant currency devaluations and consequently greater difficulties to pay for imports, due to the 

challenges that Angola faces with the depreciation of oil and its economic dependence from the raw 

material’s exports 

As a historical and economic partner for Portugal and the economic challenges Angola now faces, this 

situation becomes particularly relevant for lots of Portuguese companies. The present work is crucial in 

order to find measures that might enhance the international trade between the two countries.  

The major barriers to the internationalization of Portuguese companies in Angola were identified on the 

basis of interviews and questionnaires. Three Critical Success Factors (CSF) for trade between Portugal 

and Angola were identified through this process: Ease of Doing Business; Logistics Trade and Local 

Workforce. 

Through a benchmarking analysis, measures were defined to be taken for each CSF. With emphasis, the 

creation of an innovative trade agreement between the countries of the CPLP; improvements to the port 

and surrounding terminal; measures to promote attendance and productivity at work and a greater support 

from Portuguese teachers and technicians to teach in Angola. 

Keywords: Exports, International Trade, Angola, Portugal, Critical Success Factors. 
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1. Introdução 
1.1. Contextualização e Motivação 

Portugal está a ultrapassar um período de crise financeira que se despoletou em 2008, implicando um 

programa de assistência financeira ao Estado português em 2011 (Economist Intelligence Unit, 2015b). 

Num mundo em constante mudança e cada vez mais globalizado, onde há um crescimento a nível intensivo 

e extensivo do Comércio Internacional, são criadas novas oportunidades para as empresas, com 

concorrentes e desafios até então desconhecidos. (Wolf, 2004) No caso português, o comércio externo 

constituiu um dos pilares da recuperação económica (Felke e Eide, 2014). Um dos mercados de 

Exportação mais relevantes para as empresas portuguesas é o mercado angolano (INE, 2015a). 

A economia angolana é muito dependente da exportação do petróleo. Foi a “petroeconomia” que financiou 

o crescimento económico do país no perído pós 2002 e é também a retracção do preço do petróleo, no 

último ano, que tem constituído um factor de relevo na actividade económica angolana (Economist 

Intelligence Unit, 2015a).  

Angola é um país que importa cerca de 80% dos seus bens de consumo e, devido às relações de história 

e língua, as empresas portuguesas foram as principais fornecedoras deste país até 2014. No entanto, 

devido à crise nacional e angolana, no ano de 2015 assistiu-se a uma grande retracção nas exportações 

portuguesas para Angola. (AICEP, 2016) 

A Deloitte é uma empresa que presta serviços de consultoria a várias empresas exportadoras. Numa 

parceria com o Instituto Superior Técnico (IST) espera-se, com este trabalho, dar algum contributo para 

ajudar as empresas no aprofundamento do conhecimento dos principais factores subjacentes ao comércio 

internacional e sugerir medidas que possam, de algum modo, potenciá-lo. 

1.2. Objectivos da Dissertação 

O objectivo desta Dissertação é sugerir medidas a aplicar por empresas portuguesas, angolanas e 

potencialmente pelos respectivos governos, de forma a impulsionar o negócio das empresas portuguesas 

em Angola. Visando atingir esse objectivo principal, definem-se como objectivos secundários: 

v Realizar uma revisão da literatura relevante para a melhor compreensão do comércio internacional e a 

sua aplicação ao caso em estudo; 

v Caracterizar o sector exportador português e o sector importador angolano; 

v Identificar um padrão de factores críticos de sucesso para o negócio das empresas portuguesas em 

Angola; 

v Procurar medidas a tomar no sentido de melhorar os factores críticos identificados; 

v Discutir o trabalho realizado e propor algumas medidas a tomar no sentido do objectivo pretendido. 
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1.3. Estrutura da Dissertação 

A Dissertação segue a seguinte estrutura: 

1) Introdução e motivação: no primeiro capítulo é apresentado o contexto do problema, a metodologia, 

os objectivos e a estrutura da Dissertação. 

2) Revisão Bibliográfica: neste capítulo é feita uma revisão bibliográfica dos temas relevantes para o 

estudo do problema. São abordados os temas de Comércio internacional; Marketing internacional; 

Modelos de internacionalização; Modos de entrada; Comércio internacional em países em 

desenvolvimento e Exportações.  

3) Caso de Estudo: neste capítulo é descrito o problema em estudo. São caracterizados os contextos de 

Portugal e Angola, nas vertentes macroeconómicas e do comércio externo. Desenvolve-se ainda um 

subcapítulo referente à logística das importações em Angola. 

4) Metodologia: com recurso a 5 entrevistas e 26 questionários a empresas portuguesas exportadoras 

para Angola conseguiu-se criar um padrão de Factores Críticos de Sucesso (FCS) para o negócio das 

empresas portuguesas em Angola. 

5) Benchmarking: estudam-se dois casos de sucesso para cada um dos FCS de modo a encontrar 

possíveis medidas a aplicar no caso em estudo. 

6) Conclusões e Sugestões: por último, retiraram-se conclusões finais sobre o trabalho elaborado, 

propondo-se a implementação de medidas com o objectivo de mitigar os problemas encontrados. 
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2. Revisão Bibliográfica  

O objectivo de uma empresa é criar valor. Num mundo cada vez mais globalizado, as empresas vêem no 

comércio internacional uma boa aposta para atingir este objectivo. Importa então perceber, estudando a 

literatura disponível, as medidas tomadas pelos países e empresas no sentido da promoção deste 

comércio, e de que maneira estas medidas podem ser aplicadas nos países emergentes.  

Para a realização deste estudo, foi utilizado como base de dados o Web of Knowledge, dado o seu 

reconhecimento internacional como fonte de pesquisas estruturadas de índole científica.  

Na literatura não se encontram trabalhos relevantes que estudem Angola nas vertentes pretendidas. Optou-

se por reunir informação e conhecimento a nível de trabalhos mais abrangentes pudessem vir a fornecer 

ideias úteis para o caso de estudo. 

Como consequência deste alargamento “forçado” do âmbito de pesquisa, procurou-se agrupar a seguinte 

pesquisa bibliográfica em quatro rúbricas: 1. Comércio Internacional, onde são focadas questões como o 

seu benefício e importância para os países; 2. Marketing internacional, onde são explicados os factores 

internos e externos que influenciam o marketing internacional, com principal foco no governo e ambiente 

político, drivers e barreiras; 3. Modelos de Internacionalização para as empresas e factores relevantes para 

a escolha e o sucesso de cada um; 4. Modos de Entrada no estrangeiro e características de cada; 5. 
Internacionalização em países em desenvolvimento e suas características; 6. Focando nas exportações, a 

importância das melhorias logísticas para o seu bom desempenho;  

2.1. Comércio Internacional 

Porter (1990), entre outros, definem vários factores como relevantes para o sucesso do comércio 

internacional que serão abordados ao longo desta revisão. É no entanto comum à maioria dos autores 

estudados, que uma correcta expansão do negócio das empresas além-fronteiras (internacionalização), 

nas suas mais variadas formas, será benéfica para a criação de valor das mesmas.  

A um nível macroeconómico, é importante analisar o grau de abertura da economia de um país, bem como 

o seu contexto político, económico e social. Vários autores estudados sustentam regularmente as suas 

observações e conclusões no modelo da gravidade que será, nessa medida, explicado neste capítulo. 

Por outro lado, a nível das empresas, é relevante a correcta estruturação da estratégia de 

internacionalização, definindo o modelo de internacionalização e modo de entrada mais adequado, tendo 

em conta os objectivos pretendidos. 
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Economia Aberta 
Entende-se por economia aberta aquela que mantém relações com o exterior, de carácter financeiro e 

comercial, de saída e entrada, de bens e capital, com o exterior. Numa economia aberta, uma grande 

percentagem do PIB deve-se a importações e exportações (tanto maior quanto mais aberta a economia). 

Por sua vez, uma economia é considerada mais ‘aberta’ quantas menores forem as restrições ao comércio 

internacional. Para além disso, quantas maiores as capacidades dos governos em se adaptarem a 

flutuações exteriores e interiores derivadas de ciclos económicos, mais aberta a economia se poderá tornar 

(Holmberg, 2006). 

Martin Wolf defende que a globalização (Hessels e van Stel, 2011) é benéfica para as empresas1 e 

consequentemente para os países2 (Wolf, 2004). Didia et al. (2015) reforça ainda esta ideia, dizendo que 

o comércio externo funciona como catalisador para a economia de um país. Stiglitz (2002) concorda que 

medidas a favor da globalização são essenciais e devem ter em conta as características de cada país, 

como a sua história, cultura e tradições. 

 

Internacionalização 
Num mundo em constante mudança e cada vez mais globalizado, onde há uma maior concorrência e, por 

sua vez, maiores ameaças à sobrevivência das empresas, a definição da estratégia de uma empresa é 

determinante para o seu sucesso. No presente século, uma empresa não pode esperar ser competitiva e 

crescer apenas limitada ao seu mercado nacional, mas sim com uma estratégia internacional (Didia et al. 

(2015). 

É importante definir internacionalização de uma empresa nesta Dissertação. Por sua vez, uma 

apresentação dos respectivos modelos e modos de entrada num país estrangeiro, bem como as 

motivações e consequências de cada um. Das várias definições existentes, para o âmbito deste projecto, 

entende-se por internacionalização de uma empresa a extensão das suas estratégias de produtos-

mercados e de integração vertical para outros países, resultando numa réplica da sua cadeia operacional 

(Freire, 1997). Calof e Beamish (1995) referem que a “internacionalização é o processo de adaptação das 

operações da empresa (estratégia, estrutura, recursos, …) aos ambientes internacionais”. Com estas 

definições consegue-se entender que há vários tipos e níveis em que uma empresa se pode 

internacionalizar. Estabelecer a estratégia de marketing internacional pretendida, o Modelo de 

internacionalização e o Modo de Entrada (M.E.) mais apropriado é algo imperativo para o sucesso da 

internacionalização. 

                                                        
1 Empresas exportadoras são, normalmente, mais lucrativas e mais eficientes, uma vez que o processo aumenta o seu 
alcance geográfico, atingindo potencialmente um maior número de consumidores, enquanto melhora a alocação de 
recursos (Moral-Pajares et al., 2015). Hessels e van Stel (2011) acrescentam ainda que as exportações incentivam à 
inovação (também fortemente apoiado por (Xie e Li, 2015)), à intensidade de capital e ao aumento de produtividade. 
2 No desenvolvimento da indústria nacional, produtividade do país e criação de empregos. (Hessels e van Stel, 2011) 
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2.2. Marketing Internacional 

O marketing internacional está presente em todo o processo de internacionalização (Doole e Lowe, 2008). 

O marketing, tradicionalmente, envolve as actividades de: foco nas necessidades do consumidor; 

identificação do melhor método para satisfazer essas necessidades; orientação da empresa de modo a 

providenciá-las; alcance dos objectivos propostos. O marketing internacional, por seu lado, envolve a 

criação deste marketing mix para negócios além-fronteiras. O marketing internacional enfrenta desafios 

distintos face ao nacional. Há diferentes variáveis incontroláveis, enquanto que as “controláveis”, como as 

estruturas de preços e custos e infra-estruturas de distribuição, entre outras, também diferem 

significativamente. (Doole e Lowe, 2008). 

No entanto, o nível de envolvimento das empresas (Modo de Entrada) difere consoante a sua estratégia e, 

na mesma medida, este marketing internacional é definido dependendo do nível de envolvimento da 

empresa no mercado internacional, ou seja, dependendo de qual seja o M.E. da empresa no estrangeiro. 

Por vezes, as empresas limitam-se simplesmente a realizar contractos com agentes estrangeiros, e serão 

estes que, por sua vês, decidirão as estratégias adoptadas de preço, divulgação e desenvolvimento do 

mercado. Outras vezes a própria empresa quer ser responsável por todo o marketing dos seus produtos, 

o que transforma o marketing num processo de gestão global. (Doole e Lowe, 2008, Lucas de Freitas, 

2010). 

2.2.1. Factores Internos e Externos 
Na implementação do marketing internacional, há que ter em conta diversos factores externos e internos 

(tanto no país de origem como no de destino) que terão implicações na estratégia escolhida e no 

desempenho do negócio.  

A nível interno, os factores considerados mais importantes para a definição da estratégia internacional da 

empresa são: a experiência, vantagens de cada empresa, custo, competição, eficácia institucional e 

networks e conhecimento. (Lucas de Freitas, 2010). O conhecimento é considerado um factor muito 

importante de cada empresa. A teoria de Knowledge Based View sugere que a gestão do conhecimento 

está por detrás do sucesso das empresas (Grant, 1996). Especialmente para as PMEs, a maioria das suas 

vantagens competitivas advém da gestão do conhecimento e de activos intangíveis. Mohamed (2009) 

salienta que o conhecimento é um dos recursos mais valiosos das empresas, e nesta medida deve ser 

valorizado e potenciado.  

As teorias desenvolvidas para decidir o modo de entrada mais apropriado em cada caso, dão ênfase a 

diferentes destes factores referidos, dependendo do objectivo definido e limitações existentes.  
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Figura 1: Influências no Marketing Internacional. Adaptado de Doole e Lowe (2008) 

Por outro lado, a nível externo, há vários factores que influenciam a empresa. Na Figura 1 estão 

apresentadas os factores PESTLE:  

a) Factores socioculturais, que poderão ser significativos para o uso dos produtos no estrangeiro, 

campanhas de publicidade, entre outros, definido também como cultural distance. A análise realizada até 

ao presente baseia-se nas diferenças/semelhanças entre o país de origem e o de destino, que irão 

influenciar, uma vez mais, os canais internacionais (Griffith, e Dimitrova, 2014; Lee, 1998). Tem directa 

influência sobre as decisões de expansão internacional uma vez que também tem bastante influência no 

comportamento do consumidor. Segundo Hoppner e Griffith (2015), a cultura é um aspecto fundamental 

do ambiente macroeconómico e influencia significativamente o comportamento e decisões do M.E. e canais 

internacionais, bem como a gestão dos próprios canais e da estratégia (Sichtmann, e von Selasinsky, 2010; 

Swift, 1999) (Bello, e Gilliland, 1997; Evans et al., 2008). 

b) O ambiente legal, que constitui as “regras do jogo” para a actividade empresarial, e que no mercado 

internacional se torna mais complexo, por envolver três dimensões: lei doméstica; lei internacional e lei do 

país de origem. Estas leis têm o poder de influenciar o marketing mix significativamente;  

c) O ambiente político, definido pelos governos, onde se inserem, por exemplo, restrições operacionais;  

d) O ambiente económico e financeiro que influencia a estratégia de marketing, uma vez que é necessário 

um entendimento tando da situação económica do país como da “direcção” em que o mesmo se está a 

desenvolver;  

e) Por último influências derivadas da tecnologia. 

Analisando os outros factores não mencionados na análise PESTLE, Villa et al. (2015) indicam como 

principais factores, a nível externo, as características e atractividade do mercado, onde se inserem 

vantagens de cada país e o risco/incerteza. A nível do risco, segundo a pesquisa efectuada por Hoppner e 
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Griffith (2015), o foco de análise realizada até ao presente é maioritariamente a nível da existência de 

credibilidade. Influenciando directamente a confiança, este aspecto serve como fundação das relações 

entre países e empresas (Fang et al., 2008; Lee, e Dawes, 2005). Poderá influenciar as relações a nível 

de canais internacionais, bem como o comportamento do consumidor. 

Como visto anteriormente, há vários factores diferentes entre países que influenciam a definição da 

estratégia internacional, tanto a nível de marketing mix, como de escolha de M.E.. Os mesmos, 

sumarizados, apresentam-se de seguida: 

1. Cultura: muitas vezes, mercados diversos e multiculturais; 
2. Mercados: distantes entre si e por vezes fragmentados; 
3. Informação: difícil de obter e bastante cara, frequentemente; 
4. Política: regimes instáveis – risco político torna-se uma variável importante; 
5. Governo: tem uma grande influência nas regulações das importações e de empreendimentos 

comerciais estrangeiros; 
6. Economia: níveis distintos de desenvolvimento e de divisas; 
7. Finanças: distintos sistemas financeiros e órgãos de regulamentação; 
8. Stakeholders: comerciais, do país de origem e do país de destino; 
9. Negócio: regras diversas influenciadas pela cultura; 
10. Controlo: difícil controlar e coordenar entre os mercados. 

Para o estudo da internacionalização em Angola, um factor bastante relevante é o Ambiente Político, 

directamente influenciado pelo governo. Nessa medida, ambos serão explorados de seguida. 

2.2.2. Governo 
Em vários estudos da literatura é demonstrado como essencial o papel do governo para o sucesso das 

internacionalizações. 

De acordo com Bradley (2005), quando um estado é pouco “credível”, não conseguindo manter políticas 

macroeconómicas estáveis e credíveis, terá como consequências um nível fraco de IDE e um menor 

crescimento do país. 

Juntamente com as medidas políticas, segundo Wolf (2004), os governos são os verdadeiros obstáculos 

para o progresso económico global. Wolf afirma que esta situação se verifica tanto nos países mais 

desenvolvidos como nos menos desenvolvidos. No entanto, Li e Samsell (2009) afirmam que os países 

que têm governos mais baseados em regras estáveis (em oposição a governos que se regem por relações 

entre países e pessoas, menos estáveis e previsíveis – caso dos países em desenvolvimento) tendem a 

estabelecer mais facilmente relações de comércio externo. Nesses casos, não só estas relações existem 

em maior quantidade, como é menos custoso criá-las. É portanto muito importante aquando a escolha de 

um parceiro (país) comercial, analisar o seu governo, reputação, recursos e políticas de comércio, por 

forma a obter uma relação mais proveitosa para a empresa (Wiig e Kolstad, 2010; Li e Samsell, 2009). 

2.2.3. Ambiente Político 
Segundo Bradley (2005), o governo e ambiente político do país destino são aspectos cruciais para o 

sucesso da internacionalização de uma empresa. É importante uma análise do tipo de governo e suas 
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filosofias, estabilidade e atitude perante investimento estrangeiro. No entanto, segundo a extensa pesquisa 

elaborada por Villa et al. (2015), este é um tema que rara e levemente recai profundamente nos estudos 

efectuados (excepto algumas referências a graus de estabilidade política) (Delios, e Henisz, 2003; Henisz, 

e Zelner, 2010; Kobrin et al., 1980; Ring et al., 1990). Um dos primeiros autores a estudar os conflitos entre 

as empresas e os agentes políticos, e a considera-los como factor chave de escolha do modo de entrada 

foi Fayerweather (1969). Segundo o seu trabalho, a resolução de conflitos e o alinhamento de interesses 

entre ambos deveria ser um factor chave na decisão do M.E.. Dando seguimento ao seu trabalho, 

(Boddewyn, 1988; Hillman, e Hitt, 1999) e Bradley (2005) enfatizam a importância do ambiente político, 

afirmando que a capacidade dos governos de controlar recursos críticos e políticas, bem como a 

estabilidade e continuidade das mesmas influenciam a escolha do M.E. (Henisz, e Swaminathan, 2008). 

“A mudança é a maior fonte de risco político, e mudanças radicais são a principal causa de dificuldade no 

ajuste dos negócios” (Bradley, 2005, p.125). Segundo o autor, as empresas que se internacionalizam 

enfrentam três tipos de riscos políticos: 1) Perda de posse quer pela confiscalização, pela expropriação ou 

nacionalização; 2) “Assédio” político, através de políticas fiscais, políticas de licenciamento ou instabilidade 

social; 3) Nacionalismo, através de patriotismo. 

Wang e Jiang (2008) realçam uma vez mais a importância da política, leis e sociedade tanto do país origem 

como destino da internacionalização. Afirmam que o ambiente formal (sistemas políticos e legais) e informal 

(estruturas sociais e relacionais) são essenciais para o sucesso da internacionalização. Segundo Villa et 

al. (2015), o ambiente político, na tomada de decisão, deveria ser analisado a nível (1) macro: internacional 

– acordos internacionais e relações políticas entre ambos os países - e nacional – políticas e regras do 

país destino, bem como a sua história política - e (2) micro: indústria – associações comerciais/uniões e 

grupos de interesse, de forma a identificar possíveis parceiros, redes e competidores (Reveley, e Ville, 

2010; Tucker, 2008) - e empresa – relações entre o governo e as empresas e a capacidade política das 

empresas. 

Quanto mais desenvolvida for a capacidade política de cada empresa, bem como a sua capacidade de 

combinação de recursos, maior será a sua capacidade de reagir de forma positiva a ambientes políticos 

incertos. Quanto mais experiência tiverem em ambientes socio-políticos internacionais, menor será a sua 

afectação de recursos para a criação de boas relações (Lawton, e Rajwani, 2011; Lawton et al., 2013) 

(Hadjikhani et al., 2008). 

Para os casos frequentes de empresas de países desenvolvidos que se pretendem internacionalizar em 

países em desenvolvimento, os poucos estudos existentes não são suficientes para avaliar o impacto que 

o ambiente político terá no sucesso do negócio (Delios, e Henisz, 2003; Holburn, e Zelner, 2010), quer 

pelos seus efeitos directos quer pelos indirectos, quer pela sua influência imediata ou apenas a médio-

longo prazo (Peng et al., 2008; Slangen, e van Tulder, 2009). 
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2.2.4. Drivers 
Segundo Lucas de Freitas (2010), há 5 principais motores para a internacionalização das empresas:  

1.  Acesso a novos clientes – com a expansão do negócio além-fronteiras, há acesso a novos 

consumidores dos países destino; 

2. Promover economias de escala, promovendo a eficiência da utilização de recursos, permitindo assim 

à empresa ser mais competitiva; 

3. Explorar as competências centrais desenvolvidas no mercado doméstico em mercados estrangeiros 

tentando, uma vez mais, dar à empresa vantagens competitivas no estrangeiro devido às 

competências que possui; 

4. Ter acesso a recursos localizados no estrangeiro, seja físicos como humanos, que muitas vezes não 

existem ou têm custos mais elevados no país de origem; 

5. Espalhar o risco do negócio, não dependendo assim a sobrevivência da empresa de um único 

mercado. 

2.2.5. Barreiras 
Segundo um relatório da OCDE (2009) e Arranz e De Arroyabe (2009), e tendo em conta o presente caso 

em estudo, as barreiras consideradas mais relevantes para um processo de internacionalização são 

apresentadas de seguida. Há barreiras internas, que dependem da própria empresa, e barreiras externas, 

que dependem dos países de origem e destino que estão resumidas na Figura 2. 

Difícil obter informação completa e relevante sobre os 
mercados a explorar; 

Falta de capital para financiar negócios 
internacionais, tais como exportações; 

Dificuldade em oferecer preços competitivos; 
Canais de distribuição estrangeiros muito complexos 
e de difícil acesso; 
Difícil ter controlo e/ou confiança na entidade de 
representação estrangeira; 
Custos de segurança e transporte elevados 
  

Comunicação difícil com os consumidores 
estrangeiros; 

Regras e regulamentos desfavoráveis no país 
destino; 

 Más condições económicas no estrangeiro 
 Instabilidade política; 
 Barreiras (tarifárias e não tarifárias) elevadas; 
 Diferentes características socioculturais.  

 

Barreiras Internas 

Informação 

Funcionais 

Marketing 

Barreiras Externas 

Procedimento 

Governamentais 

Ambiente 

Figura 2: Barreiras Internas e Externas. Adaptado de OCDE (2009) e Arranz de Arrayabe (2009) 
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2.3. Modelos de Internacionalização 
Devido à importância deste tema, várias correntes de pesquisa apareceram na tentativa de explicar como 

as empresas fazem decidem o modo de entrada no estrangeiro. Segundo Villa et al. (2015), derivado de 

uma pesquisa pela literatura existente sobre o tema, há seis principais escolas de pensamento que auxiliam 

a decisão: 

1) Análise do Custo de Transacção é uma abordagem racional, que tem como ponto de partida que uma 

empresa não assume apenas os custos de produção, mas também de transacção. Comparam-se todos os 

custos inerentes à entrada no estrangeiro, com os respectivos lucros esperados. Analisam-se os custos 

totais (produção e transacção), de modo a tentar decidir se a empresa deverá assumir as operações 

internamente (internalizando-as) ou recorrer a empresas externas (externalizar). Nesta medida, o melhor 

resultado custo-benefício é escolhido como M.E. (Anderson, e Coughlan, 1987; Anderson, e Gatignon, 

1986; Gatignon, e Anderson, 1988; Klein et al., 1990).  

Segundo esta teoria, a eficiência de um modo de entrada depende de quatro aspectos:  

1. Activos específicos transaccionados: investimentos de localização, uma vez que por vezes há 

diminuição de custos de transporte e inventário; físicos, onde se inserem instrumentos físicos adquiridos, 

não necessários directamente para a produção; e de pessoal, como o conhecimento adquirido; 

2. Incerteza interna: Incapacidade de avaliar o desempenho dos trabalhadores através de análise às 

medidas de output; 

3. Incerteza externa: a imprevisibilidade do ambiente externo; 

4. Potencial de free-riding: habilidade para absorver benefícios sem ter que recorrer aos respectivos 

custos. 

Acontece que há diversos custos e/ou benefícios difíceis de contabilizar monetariamente, muitas vezes por 

não serem imediatos ou directos, como o poder de mercado ou de controlo sobre a empresa, que deveriam 

influenciar a decisão mas não estão incluídos na ponderação (Teece, 1981; Oxley, 1997; Oxley, e 

Sampson, 2004; Hill et al., 1990; Kobrin, 1988).  

2) Modelo de Uppsala ou Escola Nórdica, que se sustenta na ideia de que as empresas fazem uma entrada 

incremental nos mercados estrangeiros. Segundo este modelo de Uppsala, as empresas deveriam 

começar por mercados com culturas similares, e com modos de entrada de menor risco/investimento, como 

a exportação, passando depois para outros mercados, e aumentando o seu grau de envolvimento para 

licenciamento, Joint Ventures e por fim criação das próprias empresas no estrangeiro. (Villa et al., 2015). 

É, portanto, um modelo dependente do tempo e do conhecimento previamente adquirido (Johanson, e 

Vahlne, 1977; Johanson, e Wiedersheim, 1975). As maiores críticas (Johanson, e Vahlne, 1990; Sharma, 

e Johanson, 1987) a este modelo centram-se no facto de ser quase independente dos recursos e 

competências disponíveis das empresas, uma vez que segue sempre o M.E. incremental e, na mesma 

medida, a fraca capacidade de adaptar e generalizar a experiência obtida em mercados semelhantes;  
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3) O método das Opções Reais baseia-se na avaliação e ponderação das incertezas inerentes a cada M.E., 

tanto na perspectiva de oportunidades como de ameaças (Chi, e McGuire, 1996; Tong, e Reur, 2007). As 

incertezas podem dividir-se em 2 grupos: exógenas e endógenas. Nas incertezas exógenas, inserem-se 

as condições políticas e económicas, bem como as necessidades dos consumidores ou as empresas 

competidoras. As incertezas endógenas referem-se às inerentes à própria empresa.  

O método das opções reais analisa a decisão de entrada, entendendo que a empresa e o mercado não 

são estáticos. Por sua vez, a própria escolha do M.E. não deve ser considerada como definitiva, mas como 

algo que poderá sofrer mudanças consoante a realidade se altere. Estará, portanto, teoricamente, melhor 

preparado para responder a mudanças da realidade, uma vez que tenta estudá-las e prevê-las de início 

(Kogut, e Kulatilaka, 1994). A maior limitação encontrada por Villa et al. (2015) é a de que este método é 

bastante recente, e não foi ainda testado vezes suficientes, o que torna difícil de provar a sua efectividade. 

No entanto, Ahsan, e Musteen (2011) consideram este método especialmente importante quando se 

pretende entrar em mercados com maior risco e/ou países emergentes, uma vez que, como referido 

anteriormente, tenta prever e utilizar como moderador da decisão as incertezas endógenas e exógenas 

encontradas;  

4) Paradigma Ecléctico ou OLI, introduzido por Dunning (1988), segundo o qual há três principais factores 

que influenciam a decisão do M.E.: Referidos no passado como Firm Specific Advanteges (FSA), por 

Rugman (1981), o (O) Ownership Advantages, são os activos e “talentos/habilidades” de uma empresa, 

como o tamanho e experiência internacional da mesma, e a sua capacidade de desenvolver produtos e 

serviços diferenciados (Dunning, 1993). Na mesma medida, as anteriormente referidas por Rugman (1981) 

como Country Specific Advantages (CSA) são referidas no presente como (L) Location Advantages definem 

quão potencialmente interessante um mercado pode ser, de acordo com a possível cota de mercado futura, 

concorrência e risco, tendo em conta as diferentes culturas e custos de produção (Root, 1987). Por último, 

(I) Internalization Advantages analisa os custos de cada M.E., quer este requeira maior ou menor 

investimento. Uns anos mais tarde, (Hill et al., 1990; Kim, e Hwang, 1992; Woodcock et al., 1994) tentaram 

tornar este modelo mais completo e eficiente, defendendo que variáveis estratégicas como controlo 

organizacional ou recursos necessários deveriam ser incluídos na ponderação. Segundo Villa et al. (2015), 

esta possibilidade de inclusão de novos factores transforma este paradigma numa abordagem multi-teórica, 

baseada na Resource Based View, na Análise do Custo de Transacção e na Teoria do Comércio 

Internacional;  

5) As duas escolas de pensamento anteriores vêem a empresa como autónoma na sua internacionalização. 

A abordagem das Redes Industriais encara a empresa de outra forma. Segundo esta teoria, as relações 

estabelecidas – definidas como redes industriais - deveriam ser incluídas na ponderação do M.E. 

(Johanson, e Vahlne, 2009) 
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Segundo esta teoria, a empresa está inserida e envolvida numa rede de empresas com quem estabelece 

relações. Estas relações permitem a exploração de competências complementares entre empresas, 

promovendo a realização de metas conjuntas em várias empresas. Esta teoria suporta-se numa partilha 

de recursos entre empresas, dependendo da sua posição na rede (Johanson, e Vahlne, 2009). 

Na mesma medida, Turnbull e Ellwood (1986) definem o sistema industrial como uma rede de empresas 

que cooperam na produção, distribuição e uso de bens e serviços, desenvolvendo e mantendo relações 

entre consumidores, distribuidores, fornecedores e as próprias empresas concorrentes.  

Tendo em conta estes factores, esta abordagem auxilia não só a escolha do M.E. como do mercado, 

avaliando o ambiente industrial em geral, as relações e potenciais consequências na estratégia da empresa 

(Cunningham, 1986);  

6) A Abordagem Institucional aparece como uma extensão do Paradigma Ecléctico (Brouthers et al., 2008). 

Mais focada na instituição, segundo esta abordagem, diferentes países com as suas distintas 

características influenciarão os ambientes formal (leis e regras que criam um ambiente estável e permitem 

a criação de contractos) e informal (valores culturais e normas, típicos de cada país, que influenciam o 

comportamento dos empregados e consumidores) da empresa (Henisz, e Swaminathan, 2008; North, 

1990). Nesta medida, esta teoria considera o ambiente das organizações como um determinante essencial 

na escolha do M.E. 

Há, no entanto, três outras abordagens consideradas relevantes para o presente trabalho, que serão 

apresentadas de seguida: 

7) Para Barney (1991) e Daft (1983) os recursos de uma empresa são os seus activos e capacidades, os 

processos organizacionais, o conhecimento e a informação, entre outros, controlados por si, que permitem 

a implementação de estratégias que criem valor.  

A teoria de Resource Based View foca-se nestes recursos, e esta teoria sugere que uma empresa, para 

alcançar um bom desempenho num mercado internacional, necessita de determinados recursos que 

permitam desenvolver vantagens competitivas, criando valor através de produtos/serviços valiosos, raros 

e únicos.  

Segundo Barney (1991), a vantagem competitiva sustentável de uma empresa cria-se com base nos 

recursos internos que possui. Estes devem ser: 1) Valiosos, na medida em que aproveitam oportunidades 

e anulam ameaças; 2) Raros nos possíveis concorrentes; 3) Difíceis de imitar, estando conectados à 

empresa e complexos; 4) Não devem existir substitutos estrategicamente equivalentes. 

8) A Distância Cultural e Psicológica é um aspecto fundamental que influencia significativamente o 

comportamento e gestão dos canais internacionais, a estratégia e, consequentemente, a escolha do M.E. 

(Sichtmann, e von Selasinsky, 2010; Swift, 1999) (Bello, e Gilliland, 1997; Evans et al., 2008). Por cultura 
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entende-se a “a programação colectiva da mente, que distingue os membros de uma categoria de pessoas 

de outra categoria” (Hofstede, 1984, p.389). Por sua vez, distância cultural é referida como a distância entre 

duas culturas. Para o âmbito deste trabalho é a distância entre a cultura do país de origem e destino 

(Canabal e White, 2008). Quanto maior for esta distância, segundo (Li, et al., 2010), maior será o controlo 

desejado pela empresa do país de origem aquando a escolha do M.E., enquanto que, quanto menor for, 

maior será a confiança nesse mercado (Armstrong, e Yee, 2001; Bianchi, e Saleh, 2010). Esta distância 

influenciará a eficiência e eficácia das estratégias implementadas no país destino (Chung et al., 2012). A 

cultura tem várias dimensões, sendo que algumas têm especial relevância para a escolha do modo de 

entrada no estrangeiro. O efeito País, define-se fronteiras oficiais de cada país. Segundo (Dahlstrom, e 

Nygaard, 1995), os consumidores fazem uma avaliação inconsciente da confiança nos produtos consoante 

o seu país de origem. Nesta medida, influenciam as percepções da qualidade dos mesmos, sendo 

responsáveis por decisões de escolha de parceiros (Baldauf et al, 2009). Na mesma medida, o efeito de 

Distância Psicológica definido como o grau de percepção individual de semelhanças ou diferenças entre 

os mercados de ambos os países (Canabal e White, 2008) é determinante na definição de estratégias de 

entrada, tomadas de decisões e no desempenho organizacional nestes mercados internacionais (Evans et 

al., 2000; Evans et al., 2008). A característica da Sensibilidade Cultural, definida como a abertura à 

compreensão das diferenças entre culturas (Canabal e White, 2008), requer um bom entendimento da 

cultura do país destino (LaBahan, e Harich, 1997), e quanto maior for, maior será a credibilidade, confiança 

e troca de informação entre ambos os intervenientes (Voss et al., 2006).  

9) Em 1993, o conceito de Born Globals surgiu num artigo escrito por Michael Rennie, um dos partners da 

Mckinsey&Company. Segundo o autor, estas empresas são criadas com o propósito de serem empresas 

globais, e não empresas locais que se expandem para o exterior. Jones (1999) salienta que estas empresas 

foram criadas de raiz com a capacidade para competir internacionalmente e coordenar os seus recursos 

noutros países. São “novas empresas que agem desde o primeiro dia, na tentativa de satisfazer um nicho 

global”, e nesta medida, tornam-se internacionais por desejo próprio e não por sentido de emergência 

(Tanev, 2012). Segundo o exemplo das empresas australianas estudado por Rennie (1993), este tipo de 

empresas começavam a exportar apenas dois anos após a sua criação (vs 27 anos nas empresas 

tradicionais), e 76% das suas vendas eram realizadas através de exportações (vs 20% nas empresas 

tradicionais). Segundo a pesquisa realizada por Tanev (2012), estas empresas Born Global reúnem um 

conjunto de características:  

a) Por um lado, como referido anteriormente, têm actividade internacional desde muito cedo;  

b) Devido a serem, normalmente, PMEs, estas empresas têm recursos financeiros e tangíveis limitados e 

muito inferiores, quando comparados com as grandes empresas multinacionais com quem competem;  

c) Geralmente os gestores são empreendedores internacionais. Competem agressivamente nos mercados 

exteriores, assumem riscos e são, geralmente, inovadoras (Johnson, 2004; Anderson e Evangelista, 2006; 

Loane et al., 2007); 
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d) Estas empresas tendem a adoptar estratégias de diferenciação, através do design ou tipo de produto, 

para nichos do mercado específicos, por vezes demasiado pequenos para as grandes multinacionais 

(Cavusgil e Knight, 2009);  

e) Há um grande foco na qualidade superior dos produtos, sendo que muitas vezes as empresas tendem 

a estar na vanguarda da tecnologia dos seus produtos (Cavusgil e Knight, 2009);  

f) Possuem tecnologias de informação e comunicação bastante avançadas, que permitem baixos custos 

de processamento de informação e comunicação com os parceiros e clientes por todo o mundo. Por outro 

lado, permite também a percepção e satisfação de necessidades específicas dos nichos de clientes 

(Cavusgil e Knight, 2009);  

g) Em regra, estas empresas utilizam distribuidores e canais e venda já estabelecidos de cada país para 

onde exportam. Nesta medida, têm uma maior flexibilidade (a nível de rapidez e custo) para entrar ou sair 

dos diversos mercados. Empresas mais experientes tendem a adoptar outras estratégias, como IDE e joint 

ventures (Cavusgil e Knight, 2009).  

Segundo Kudina et al. (2008), a maioria das empresas born global são empresas tecnológicas. Derivado 

da pesquisa realizada por estes autores, há um conjunto de condições que potenciam estas estratégias 

globais adoptadas pelas empresas: 1) o mercado nacional não é suficientemente grande para suportar a 

escala que as empresas consideram necessária; 2) há muitos clientes potenciais no estrangeiro; 3) o facto 

de serem as empresas mais avançadas tecnologicamente no mundo é uma vantagem competitiva mundial; 

4) o produto oferecido tem poucas barreias de comércio; 5) o valor do bem comercializado é muito maior 

que os custos de transportação e logísticos; 6) as necessidades e preferências/gostos dos clientes nos 

mercados cobertos são parecidas; 7) há várias vantagens em ser um first-mover; 8) estas empresas têm 

gestores bastante experientes em negócios internacionais. 

2.4. Modos de Entrada 
Para decidir como entrar no mercado estrangeiro, uma empresa tem de ter em conta uma série de factores 

internos e do meio ambiente para decidir de que modo entrará nesse mercado e, consequentemente, com 

que grau de controlo, risco, nível de afectação de recursos, capacidades necessárias e grau de 

envolvimento da empresa origem (Lucas de Freitas, 2010, Anderson, e Gatignon, 1986; Pan, e Tse, 2000). 

Segundo Bradley (2005), os M.E. são frequentemente divididos em duas categorias, que diferem a nível 

de investimento necessário e controlo: equity e non-equity (Pan, e Tse, 2000). Na primeira, mais 

investment-intensive, inserem-se a criação de empresas subsidiárias, aquisições (parciais ou totais), e joint 

ventures. Os modos non-equity, com um menor nível de controlo, incluem licenciamentos / franchising, 

subsidiárias de exportação e exportações directas e indirectas (Pan, e Tse, 2000; Anderson, e Gatignon, 

1986). 
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Canabal e White (2008) realizaram uma extensa pesquisa sobre modos de entrada, onde constataram que 

este é um tema com um interesse exponencialmente crescente desde 1980. Para os autores, tal pode ser 

justificado pelo fenómeno da globalização, cada vais mais acentuado nos últimos anos, que 

consequentemente levará à internacionalização das empresas. Deste modo, é de elevada relevância 

analisar os diferentes modos de entrada das empresas, e de que maneira são seleccionados. 

Analisando em detalhe os diversos modos de entrada, Sarathy e Terpstra (1991) esquematizam as 

possíveis opções para cada empresa se internacionalizar. Definindo onde serão fabricados os seus 

produtos, existem respectivos modos aplicáveis. Tendo uma produção nacional, o ME pela via da 

exportação (directa ou indirecta) é o mais recorrente. Quando é feita uma produção no estrangeiro, as 

empresas optam pela contratação (pela via do licenciamento, franchising, entre outros) ou por um modelo 

de investimento (pela criação de joint ventures, consórcios, ou pela via da propriedade total).Os mesmos 

autores, em 2012, criaram um modelo de vantagens e desvantagens de cada opção (Tabela 1): 

Tabela 1: Vantagens e Desvantagens dos M.E. Adaptado: Sarathy e Terpstra (2012) e Lucas de Freitas (2010) 

 Licenciamento Exportação 
Produção/venda/ 
distribuição no 

Estrangeiro 
Joint Ventures ou 

Alianças Estratégicas 

Va
nt

ag
en

s 

Necessidade de 
pouco 

investimento 

Necessária 
pouca 

experiência 
Controlo Mais controlo e 

feedback 

Entrada rápida 
no mercado 

Entrada rápida 
no mercado Bom feedback 

Acesso a conhecimento 
e experiência do 

mercado 

Usar um 
parceiro local Baixo custo 

Ficar com os 
lucros na 
totalidade 

Partilha de riscos 

D
es

va
nt

ag
en

s Baixo controlo Controlo 
limitado 

Grande 
investimento 

O controlo pode estar 
limitado pelo parceiro 

local 

Menores lucros 
potenciais 

Pouco 
feedback 

Requer muito 
tempo e esforço 

Pode gerar menos 
lucros, uma vez que tem 

risco partilhado 
Possível criação 

de um futuro 
competidor 

Pouco 
conhecimento 
do mercado 

Elevado risco 
Pode ser difícil ou 
custoso tornar-se 

independente 

Fa
se

 d
a 

vi
da

 
da

 e
m

pr
es

a 

Depende da 
indústria e do 

mercado 

Fase inicial e 
de maturidade 

Fase de 
maturidade com 

grande 
experiência 

internacional 

Depende da indústria e 
do mercado 

N
ív

el
 d

e 
en

vo
lv

im
en

to
 

Muito baixo Baixo Médio Alto 
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Face ao negócio que se pretende internacionalizar, e uma vez analisadas as características do novo país 

cliente, decide-se o modo de entrada mais adequado para a empresa. Para tal, deve-se definir a 

disponibilidade financeira para investir, o risco que se está disposto a suportar, o tempo em que se deseja 

entrar no mercado e o controlo pretendido face às actividades externas (Tabela 1).  

Numa análise feita por Kabiraj e Sinha (2015) sobre modos de entrada no estrangeiro, os autores concluem 

que greenfield investments ocorrem quando tanto as diferenças de custos de produção, como os custos 

de criação de subsidiárias são pequenos. Deste modo, as empresas optam por fazer investimentos de raiz, 

construindo fábricas, centros de distribuição, escritórios ou mesmo alojamento para os trabalhadores. Por 

sua vez, a exportação ocorre quando tanto os custos comerciais como as diferenças tecnológicas são 

baixas. De outra forma, segundo os autores, ocorrerá algum tipo de aquisição de empresas locais. 

2.5. Países em Desenvolvimento 
É interessante expor uma análise da bibliografia relevante encontrada sobre internacionalização nos países 

em desenvolvimento, uma vez que Angola se classifica como tal.  

Várias organizações definem estes países de acordo com diferentes características. Tanto o FMI (Nielsen, 

2011), como a World Trade Organization (WTO) ou as Nações Unidas definem estes países em 

desenvolvimento ou economias emergentes como países de baixo rendimento per capita, fraco índice de 

desenvolvimento humano, reduzido nível de educação e grande peso da agricultura no PIB. Os países da 

África subsaariana são considerados, na sua maioria, países em desenvolvimento. Segundo Dicken (2007), 

na maioria deste território os países têm uma dependência económica de uma estreita base de produtos. 

Estatisticamente, dependem em 80% das exportações de commodities. No caso de Angola, devido à 

existência de petróleo, este absorve a quase totalidade das exportações do país, conduzindo a uma quase 

inexistente agricultura. Por outro lado, devido à grande instabilidade destes países, o IDE é pouco atractivo 

e, consequentemente, muito reduzido. 

Um dos factores que é causa apoiada por vários autores para o baixo grau de desenvolvimento das 

economias africanas é a “maldição dos recursos”. Nessa medida, a mesma será exposta de seguida. 

Resource Curse  – Maldição dos Recursos 

De acordo com John (2010), os países menos desenvolvidos, com abundância de recursos naturais, terão 

um desempenho económico com índices piores. Estes países têm um grande potencial para se 

desenvolverem (por exemplo devido às receitas da exportação dos seus recursos), no entanto o mesmo 

não se verifica. Segundo esse autor, tal acontece devido ao grande poder do estado (economias muito 

centralizadas), que impõe restrições ao crescimento, e onde há, normalmente, elevados níveis de 

corrupção, com a captação dos recursos pela elite no poder. Dicken (2007) suporta esta ideia, focando-se 

na corrupção e na elevada dependência da economia dos recursos naturais explorados.  
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Uma forma de minimizar esta ‘maldição’, de acordo com o estudo desenvolvido por Joya (2015) seria a 

diversificação da economia destes países ricos em recursos. Tentando criar menos dependência dos 

recursos possuídos, por exemplo, o desenvolvimento do sector secundário poderá contribuir para um maior 

equilíbrio da economia destes países, contribuindo para uma diversificação das receitas do PIB e 

diminuição das importações. O autor acredita que estas economias voláteis e com crescimento limitado 

poderiam ser contrabalançadas com uma diversificação da produção. 

2.5.1. Internacionalização nos Países em Desenvolvimento 
Como acima descrito, o crescimento das exportações contribui para o crescimento da economia. Vários 

estudos (realizados sobre países em desenvolvimento) afirmam, por seu lado, que o próprio crescimento 

da economia tem uma relação de causalidade directa com o crescimento das exportações (Ekanayake, 

1999; Wu e Miranda, 2015). 

Segundo Esteve-Perez et al. (2013), a produtividade das empresas, associada à sua vantagem competitiva 

e ao PIB dos parceiros comerciais não têm efeitos no sucesso do comércio internacional com países de 

elevado risco (onde as economias emergentes se inserem). Por outro lado, os custos de transacção 

derivados de dificuldades de informação são particularmente relevantes para a manutenção das relações 

de troca com países de alto risco. 

Segundo Stiglitz (2002), na década de 1980, o FMI teve um papel relevante e criou limitações a um 

desenvolvimento estruturado das economias emergentes (salienta casos da América Latina). Segundo o 

autor, o FMI falhou ao avaliar cada país individualmente, reconhecendo as suas especificidades. Desse 

modo as medidas adoptadas não foram as que permitiram um melhor desenvolvimento da sua economia. 

O autor apresenta três principais causas: 1) Criação de reformas inadequadas tanto no ritmo (normalmente 

demasiado acelerado) como na sua sequência. Para o autor, estes dois factores impediram o sucesso das 

mesmas; 2) Imposição da liberalização de movimentos de capital terá sido um erro. Para o autor, uma vez 

mais, esta liberalização não ocorreu sempre no tempo devido; 3) As medidas3 criadas pelo FMI como 

resposta à crise (em particular nos países do Sudeste Asiático), foram mais prejudiciais do que úteis. 

Stiglitz e Vohra (2001) afirmam que a adopção de políticas fiscais expansivas4, estratégias para impulsionar 

o crescimento das exportações e incentivar o Investimento Directo Estrangeiro (IDE), são medidas que 

fomentariam o crescimento destas economias em desenvolvimento, quando implementadas no tempo e 

sequência apropriados. 

Nos negócios internacionais, de acordo com Robock (1971,p.7), existe risco a nível político quando se 

verificam: descontinuidades no ambiente de negócio; quando estas são difíceis de antecipar; ou quando 

resultam de mudanças políticas. No entanto, as mesmas só constituem risco quando têm efeitos sobre os 

                                                        
3 Em específico, a autoridade fiscal imposta e a subida das taxas de juro (Stiglitz, 2002)  
4 Uma política macroeconómica expansiva pretende aumentar a oferta, de maneira a promover o crescimento 
económico e a combater a inflação. Do âmbito fiscal, aparece a forma de diminuição dos impostos. 
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objectivos ou lucros das empresas. Citando Khanna et al. (2005): “Identificar a estratégia de crescimento 

correcta é crítico para construir um negócio global, mas a execução da mesma e o Governo determinam 

se as empresas nos mercados emergentes conseguirão realizar o seu potencial”. 

Mariene e Teixeira (2012) focam a sua análise nas economias africanas. Segundo os autores, em 

economias emergentes (normalmente com elevados níveis de corrupção), modelos de investimento directo 

estrangeiro (IDE) são criados segundo modelos de baixa intensidade de capital – seja pela criação de joint 

ventures com parceiros locais, como simplesmente pela exportação ou subcontratação de parceiros, de 

forma a evitar o contacto directo com potencial de envolvimento em situações de corrupção. Salientam, no 

entanto, a importância da ligação linguística e histórica. Em exemplos entre os PALOP e Portugal, criam-

se modelos de capital intensivo. Os autores salientam a importância do IDE vindo de países com a mesma 

língua, acreditando que esta tem o poder de auxiliar o crescimento “sombrio” (como explicado pela 

maldição dos recursos) que os países africanos têm verificado.  

Bottom of the Pyramid 
Em 2002, Prahalad e Hart propuseram um novo assunto até então ignorado pelos demais. Os autores 

defendem que a verdadeira fonte promissora para o comércio internacional nas economias emergentes 

não é derivada da pequena classe média-alta estudada até então, mas do potencial económico da enorme 

classe baixa, na base da pirâmide, ainda por explorar. Indo ao encontro da ideia defendida, London e Hart 

(2011) tentaram fazer um estudo sobre esta população inexplorada, que representa o maior segmento da 

população mundial, e com o maior crescimento esperado. Este nicho de população representava, nesse 

ano, cerca de 4 mil milhões de pessoas (dois terços da população mundial), sendo ao mesmo tempo uma 

fonte grande de oportunidades, ainda que represente desafios únicos.  

Segundo Prahalad e Hart (2002), a grande dificuldade deste tema não é a transferência de recursos dos 

ricos para os pobres, mas sim a integração desta população pobre na economia global. No entanto, quase 

não existem estudos empíricos sobre estratégias a utilizar e, também por isso, não estão ainda definidas 

estratégias eficazes de internacionalização para este novo grande mercado.  

É sabido que nestas economias, a maioria da população opera quase exclusivamente no grande e “secreto” 

mercado informal, que não é contabilizado para o PIB. Segundo Prahalad (2004), esta população tem 

hábitos de consumo bastante específicos. Gostam de comprar “pequenos luxos”, como shampoo, no 

entanto compram sempre quantidades muito pequenas. Isto aplica-se, no geral, a todos os itens, uma vez 

que esta população tem ordenados mais instáveis e mais baixos. O autor considera muito importante que 

estas pessoas desenvolvam capacidades de poupança, para lhes garantir um maior poder de compra. 

Por outro lado, Prahalad e Hart (2002) salientam a importância dos custos de transacção neste mercado, 

afirmando que os mesmos são muito responsáveis pelo fraco desenvolvimento observado. Em particular, 

o difícil acesso à informação foi muito prejudicial para os agricultores locais e impediu o seu 

desenvolvimento. No entanto, o autor acredita que esta realidade está a mudar. Tal como afirmado por 
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Boniecki, e Marcati (2016), nos últimos anos tem crescido muito o número de utilizadores de telemóveis e 

internet nos países menos desenvolvidos. Nessa medida, este facto poderá reduzir os custos de 

informação e aumentar o poder de negociação dos mais pobres. 

O autor expõe a necessidade de entender os modelos de negócio existentes nestes mercados, onde há 

grandes custos de transacção e baixo direito à propriedade. Nestes, o conhecimento local é muito 

importante, e a apresentação do produto tem de ser adaptada a cada contexto. Um aspecto considerado 

essencial para ter sucesso no comércio com os “bottoms” é identificar sinergias entre instituições públicas, 

como bancos, hospitais, etc. e empresas privadas. London e Hart (2004) procederam a um estudo 

qualitativo sobre empresas que tivessem tentado entrar nestes mercados. As suas conclusões estão 

expostas na Tabela 2:  
Tabela 2: Reinventar estratégias para bottom of the pyramid. Adaptado de London e Hart (2011) 

 Estratégias bem sucedidas de entrada no 
mercado bottom of the pyramid  

Estratégias mal sucedidas (ou com fraco 
desempenho) de entrada no mercado 

bottom of the pyramid  

 Colaborar com parceiros não tradicionais: 
• Reconhecer o valor de ambos os 

parceiros, corporativos ou não 
corporativos 

• Estabelecer relações com 
organizações não lucrativas e outras 
não tradicionais 

• Confiar nos parceiros não 
corporativos no seu conhecimento 
das infra-estruturas sociais e 
legitimidade local 

Colaborar com parceiros não tradicionais: 
• Confiar em demasia na experiência de 

parceiros subsidiários locais ou 
familiares 

• Contacto limitado ou ausência de 
contacto com organizações não 
lucrativas ou outras não tradicionais 

• Tendência para confiar em parceiros 
familiares ou nos parceiros existentes 
para informações sobre novos 
mercados e contexto local 

 Co-inventar soluções personalizadas: 
• Frequentemente ligadas a múltiplos 

distribuidores por vezes modificam o 
produto antes de venderem ao 
utilizador final 

• Permitida a inovação e modificação 
pelo utilizador 

• Produto e modelo de negócio 
desenhados para co-evoluir  

• Tendência para ver o produto de 
acordo com a função que oferece 

Co-inventar soluções personalizadas: 
• Preferência pela venda do produto 

como ele é, e tentativa de limitar 
modificações por distribuidores e 
utilizadores 

• Esforço significativo para proteger 
direitos de propriedade (ex.: patentes, 
nomes de marca) 

• Produto desenhado antes do modelo 
de negócio  

• Tendência para ver a proposta de valor 
de acordo com o produto em si e não 
com a sua funcionalidade 

 Construir capacidade local: 
• Reconhecer o valor das instituições 

locais existentes  
• Fornecer formação a empresários 

locais e outros parceiros 
• Ver falhas ou serviços em falta nas 

infra-estruturas locais como 
potenciais oportunidades 

Construir capacidade local: 
• Tendência para observar o ambiente 

pelas instituições que estão em falta 
• Contacto limitado com empresários e 

instituições locais  
• Frequentemente vê falhas nas infra-

estruturas locais como desafios ou 
problemas que precisam de ser 
ultrapassados  
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Devido ao estudo realizado por Prahalad, Hart e London, a Organização do Comércio Externo Japonesa 

organizou um relatório (2010) onde resume os estudos efectuados, afirmando que realizar negócios com a 

população bottom of the pyramid requer inovações radicais para as empresas, tanto a nível de modelo de 

negócio como de tecnologia. Irá exigir novos níveis de eficiência de capital e novas formas de medir o 

sucesso financeiro. Por outro lado, as empresas terão que mudar o seu paradigma actual de economias 

de escala, onde o “maior é melhor”, para um ideal de grande distribuição em pequena escala.  

De acordo com o estudo realizado por London e Hart (2004), é necessário que as empresas reconheçam 

que os padrões utilizados até então nos modelos de negócio não se aplicam para este novo mercado. As 

estratégias que se centram em enfatizar os pontos fortes do ambiente de negócio existente superam as 

que tentam ultrapassar as dificuldades do mesmo. A população mais pobre levanta novos desafios 

comerciais para as maiores empresas mundiais: tentar satisfazê-la, melhorando a sua qualidade de vida, 

e tentar fazê-lo produzindo e distribuindo produtos e serviços tentando ser sensível às diversas culturas, 

sustentável e, claro, lucrativa. Como se pode entender pela Tabela 2, as estratégias definidas devem 

desenvolver relações com parceiros comerciais não tradicionais, co-inventar solução personalizadas e 

construir capacidade local. 

2.6. Exportações 

Como referido anteriormente, a internacionalização pela via da exportação é a mais utilizada por empresas 

portuguesas para o mercado angolano (INE, 2015a).  

Para o âmbito deste projecto, a exportação é o processo de expedição de bens de um país, desde o local 

de origem até ao local de destino (país estrangeiro), para venda dos mesmos (Oxford Dictionaries, 2015). 

Nesta medida, o seu sucesso depende de inúmeros factores, tanto a nível estratégico como técnico. Serão 

de seguida apresentados factores determinantes do sucesso deste M.E., para além dos apresentados 

anteriormente sobre o sucesso (em geral) das internacionalizações. 

Compromisso e Experiência Internacional 
A experiência internacional contribui para o sucesso das exportações (Wu e Miranda, 2015). Segundo 

Esteve-Perez, as empresas tendem a manter uma percentagem de exportações constante.  

Como referido pelo modelo de Upsalla, várias empresas vêm na exportação um modod de entrada para os 

mercados internacionais. Deste modo, à medida que a experiência internacional e conhecimento do 

parceiro aumentam, diminuindo a incerteza e o risco, segundo Bradley (2005), as empresas tendem a 

aumentar o seu grau de envolvimento no país (Dalli, 1994; Naidu e Prasad, 1994). 

Estratégia de Exportação 
A estratégia escolhida para o processo de exportação é determinante do seu sucesso (Zou e Stan, 1998). 

Em 1985, Cooper e Kleinschmidt desenvolveram um estudo sobre a importância da estratégia adoptada 
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pelas empresas, na tentativa de obter um melhor desempenho final. Chegaram a duas conclusões 

relevantes: 1. Uma orientação para o mercado global (em oposição aos países vizinhos) produz resultados 

positivos, tanto a nível do crescimento das exportações como da intensidade das mesmas; 2. O foco numa 

estratégia de marketing (em oposição a uma estratégia de venda) é benéfico tanto para o nível do 

crescimento das exportações como para a intensidade5 das mesmas. 

Características da Indústria, Empresas e Produtos  
Segundo Dosi et al. (2014), quanto mais evoluído for um sector e/ou país, a nível tecnológico, maior será 

a probabilidade de ser exportador. Esta ideia vai ao encontro de outros autores, entre eles Hummels & 

Klenow (2005), que exploram a variedade e a qualidade dos produtos exportados. Tanto estes como Meilak 

(2008) concluem que as economias de maior dimensão (maior PIB) tendem a exportar mais. No entanto, 

isso não indica que os produtos tenham mais qualidade, uma vez que este factor advém do nível 

tecnológico e nível de instrução da mão-de-obra de um determinado sector. Nesta medida, segundo os 

estudos feitos, quanto mais rico for um país, maior será a qualidade dos produtos exportados. E 

tendencialmente, quanto maior a qualidade, maior o preço do produto exportado. 

Introduzindo o tema seguinte, o processo de exportação um fluxo de produtos entre dois países, onde 

estão envolvidas as actividades de transporte interno, alfândega do vendedor, terminal (aero) portuário de 

origem, transporte internacional, terminal (aero) portuário do país de destino, alfândega do comprador, e 

transporte interno até ao local de destino. Um bom planeamento, implementação e controlo destas 

actividades (conceito de logística) é essencial para o sucesso do processo (Póvoa et al. 2010). 

2.6.1. Logística 
Como referido, uma cadeia logística eficiente é um determinante essencial para o bom desempenho do 

fluxo do produto desde a sua produção até ao consumidor (Carvalho et al., 2010).  

Na literatura, a definição de logística mais recorrente é a do Council of Supply Chain Management 

Professionals (2012). Esta organização define que logística é “a parte da gestão da cadeia de 

abastecimento que planeia, implementa e controla a eficiência e eficácia do fluxo directo e inverso de bens 

materiais, serviços e informação relacionada, desde o ponto de origem até ao ponto de consumo, com o 

objectivo de satisfazer os requisitos do cliente”. Segundo Grant et al. (2015), as actividades logísticas 

incluem, tipicamente, a gestão do transporte, armazéns, fluxo de materiais, inventário e encomendas, 

network design, planeamento do abastecimento e fornecimento e gestão de relações com provedoras de 

Third Party Logistics (3PL). Por conseguinte, o total dos custos logísticos equivale ao somatório dos custos 

inerentes a estas actividades. 

                                                        
5 Intensidade das exportações, para o autor, equivale ao valor das exportações de uma empresa como percentagem 
do total das vendas. 
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As economias emergentes (como é o caso de Angola) sofrem com ineficiências logísticas que limitam o 

bom desempenho das trocas comercias. Reduzir os custos logísticos e o período de transporte é essencial 

para as boas práticas de comércio externo (Portugal-Perez e Wilson 2010). A criação de competitividade 

internacional é essencial, e alcançável através de reduções dos custos logísticos, por meio de reformas e 

inovações do sistema, com visões a curto e a longo prazo (Sánchez et al. 2003). 

O Logistic Performance Index de um país (índice que mede a eficiência logística de um país) tem em conta 

6 componentes (Arvis et al. 2014):  

1- Alfândega: eficiência do processo de desalfandegamento por agências de controlo, a nível de 

rapidez, simplicidade e previsibilidade das formalidades; 
2- Infra-estruturas: Qualidade das infra-estruturas de comércio e transporte, como os portos, 

caminhos-de-ferro, estradas e tecnologias de informação;  
3- Serviços Logísticos: Competência e qualidade dos serviços logísticos, como os operadores de 

transporte ou os operadores transitários; 
4- Fretes: Facilidade de organizar fretes marítimos a preços competitivos; 
5- Monitorização: Capacidade de monitorizar e rastrear as mercadorias; 
6- Pontualidade: Pontualidade dos fretes em chegar ao destino final dentro do prazo de entrega. 

Os autores dividem estas componentes em duas categorias (contributos e resultados), mapeando-as 

da seguinte forma (Figura 3):  

Efectuou-se o presente estudo na tentativa de definir boas práticas realizadas – trade facilitation reforms - 

que poderão ter um impacto positivo a nível de melhoria (menor tempo, melhor qualidade e menor custo) 

do serviço prestado, quando aplicadas em Angola. Estas recaíram sobre a parte do lado esquerdo da 

Figura 3, uma vez que são as áreas de actuação, enquanto que as componentes à direita são apenas de 

medida do desempenho. 

Não há, na literatura, uma definição única para reformas facilitadoras de comércio. De um modo lato, 

podem ser definidas como políticas com o objectivo de diminuir o custo das exportações Portugal-Perez e 

Wilson (2010). A WTO (2016) define estas reformas como “a simplificação e harmonização dos 

procedimentos do comércio internacional”. Segundo esta organização e a maioria dos autores, não são 

apenas os assuntos “de fronteira”, expostos na Figura 3, como por exemplo a simplificação dos processos 
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de importação e exportação que são relevantes para facilitar o comércio. Há ainda outras medidas “fora da 

fronteira”, como a transparência das empresas e dos países e o ambiente de negócio que são considerados 

muito importantes para a melhoria do processo comercial. 

Portugal-Perez e Wilson realizaram em 2010 um estudo sobre a importância de uma melhoria das medidas 

facilitadoras do comércio para os países em desenvolvimento. Utilizando o modelo da gravidade fizeram 

estimativas dos impactos das diversas melhorias. Dividiram os temas relevantes para uma análise da 

logística nas dimensões ‘soft’ e ‘hard’, organização que será seguida para este subcapítulo. 

 Por ‘soft’ entende-se:  

i) Ambiente de negócio e Legislação: mede o nível de desenvolvimento das regras e a transparência das 

empresas e/ou países. Esta medida é contruída sobre indicadores de pagamentos irregulares, favoritismo, 

transparência do governo e medidas de combate à corrupção; 

ii) Eficiência no transporte e nas fronteiras - alfândega: tentar quantificar a eficiência das alfândegas e do 

transporte interno. Estas reflectem-se no custo, tempo, número de documentos necessários e 

procedimentos da importação. 

Por ‘hard’ entende-se:  

iii) Infra-estruturas físicas: nível de desenvolvimento e qualidade dos portos, aeroportos e estradas; 

iv) Tecnologias de informação e comunicação (TIC): até que ponto uma economia usa estas tecnologias 

numa tentativa de melhorar a eficiência e produção, ao mesmo tempo que reduz os custos de transacção. 

Esta medida contém indicadores de disponibilidade, uso e grau de importância dado pelos governos a 

estas tecnologias. 

De seguida será apresentada de forma breve uma revisão da literatura encontrada sobre estes quatro 

temas, a nível dos principais problemas, melhorias e possíveis efeitos. 

i) Ambiente de Negócio e Legislação 

Segundo Portugal-Perez e Wilson (2010) e Portugal-Perez e Wilson (2009), investimentos em reformas 

legislativas são fundamentais para baixar o custo do processo. A corrupção e os interesses podem conduzir 

a barreiras legislativas (como o acesso aos mercados ou as reformas alfandegárias). 

Abe e Wilson (2008) fizeram uma análise nos países APEC, e concluíram que reduzir a corrupção e 

aumentar a transparência (até aos valores médios da Ásia) iria aumentar o comércio local em 11% e 

produzir uma melhoria no comércio global de 406 mil Milhões de USD. 

Para Gelb et al. (2005), um ambiente de negócios ‘fraco’ conduz a custos indirectos muito elevados para o 

comércio nacional e internacional. 
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ii) Eficiência no Transporte e nas Fronteiras 

É necessário e fundamental criar medidas na tentativa de desfazer os cartéis existentes, de modo a 

fomentar a competição nos diferentes sectores da cadeia logística (Portugal-Perez & Wilson 2010). 

Wang (2015) concentra-se na importância da eficiência no transporte e fronteiras, considerando-o 

essencial para o sucesso no comércio externo. Para Sánchez et al. (2003), o uso de incoterms no transporte 

multimodal aumentou a eficiência do mesmo. 

Segundo Freund e Rocha (2011), os atrasos devido ao tráfego excessivo são o factor mais prejudicial para 

o comércio internacional africano. Para os autores, uma redução de um dia no tempo do transporte terrestre 

levará a um aumento de 7% nas trocas comerciais. Clark et al. (2004) debruçam-se mais uma vez sobre o 

tema. Segundo um estudo realizado pelos autores, quando um porto consegue melhorar o seu nível de 

eficiência do último quartil para o primeiro, os custos totais de expedição têm uma redução de 12%. 

Krugman (1991) reforça a importância de minimizar os custos de transporte criando economias de escala. 

De acordo com o estudo realizado por Iwanow e Kirkpatrick (2009), com um enfoque específico em África, 

os países deste continente seriam os que mais beneficiariam de melhorias neste indicador. Inclusive, para 

Hoekman e Nicita (2008), ineficiências neste indicador são o factor mais limitativo do comércio externo 

africano. Uma vez que os países desenvolvidos tendem a estabelecer relações de comércio com outros 

igualmente desenvolvidos a este nível, há um corte nas relações destes com os países de África. Para 

Nordas et al., (2006), este limite de relações verificar-se-á maioritariamente para produtos perecíveis e, no 

geral, conduzirá a cargas mais pequenas. 

A título ilustrativo da importância da eficiência no transporte e nas fronteiras, Kim (2005) estuda o caso 

específico da Coreia. Considera que, neste indicador, as ineficiências logísticas se encontram em: a) Não 

cumprimento frequente do horário de expedição; b) Muito trânsito nos portos; c) A preferência das 

empresas e dos transitários em maximizar o uso do transporte terrestre; d) Falta de equipamentos para a 

descarga; e) Pouca estandardização na descarga de materiais. Já no que diz respeito a ineficiências 

alfandegárias, estas resultam de: a) Pouca informação logística; b) Seguros marítimos inadequados; c) 
Muitos documentos obrigatórios, bastante complexos; d) Falta de equipamentos (soft e hard) para a 

construção de sistemas logísticos de informação. 

Para Pérez-Mesa (2012) o transporte marítimo - que não tem uma capacidade saturada e é eficiente técnica 

e ambientalmente - é uma boa opção para reduzir os custos de transporte, ao mesmo tempo que permite 

um descongestionamento das estradas. Para Radelet e Sachs (1998), o transporte marítimo é mais 

favorável ao transporte de mercadorias de indústrias mais diversificadas do que o transporte terrestre – 

apresenta inclusivamente este aspecto como um dos factores responsáveis pelo desenvolvimento rápido 

das civilizações mediterrânicas. 
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iii) Infra-estruturas Físicas 

Grandes investimentos apenas na melhoria das infra-estruturas não conduziram necessariamente a um 

menor custo do transporte (Portugal-Perez e Wilson, 2010 e Portugal-Perez e Wilson, 2009). 

Segundo Clark et al. (2004), uma melhoria nas infra-estruturas, que permitirá um comércio mais eficiente, 

reduzirá em muito os custos de expedição. Um país que se encontre no 25º percentil e consiga melhorar 

para o 75º percentil, reduzirá os custos de expedição em 12%. 

Analisando especificamente a África Subsaariana, numa análise da elasticidade dos fluxos comerciais 

(internamente e sujeita a factores externos), Venables & Limao (1999) concluem que nestes países, os 

elevados custos de transporte (criados pelas poucas e fracas capacidades de infra-estruturas) são 

responsáveis pelo reduzido comércio externo da região. 

iv) Tecnologias de Informação e Comunicação 

As tecnologias de informação são bastante importantes para uma melhor eficiência da gestão portuária e 

de todas as entidades envolvidas. Sánchez et al. 2003 analisam os determinantes da eficiência dos portos 

marítimos. Uma medida importante tomada de forma a reduzir os custos, foi a melhoria dos processos 

alfandegários, com a adopção do Uni-Pass (sistema de desalfandegamento baseado em tecnologias de 

informação), que reúne toda a informação necessária para o processo, simplificando e melhorando a 

qualidade dos serviços alfandegários. 

Njinkeu et al. (2008) consideram que melhorias nos temas iii e iv serão os principais factores limitantes, e 

por isso a melhorar, para um crescimento do comércio intra-africano. 
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Tabela 3: Investimentos nos pontos "hard". Adaptado de: World Bank (2016b) e Brooks et al. (2014) 

 
A Tabela 3 ilustra a maioria dos investimentos possíveis de realizar num terminal de contentores e 

respectivos acessos, a nível de infra-estruturas e de tecnologias de informação e comunicação – pontos 

iii) e iv). Os campos de investimento podem ser a nível da infra-estrutura geral do terminal/porto ou das 

infra-estruturas ferroviárias. Podem ainda investir em equipamentos de transporte/movimentação de 

contentores, Tecnologias de Informação e Equipamentos para aumentar a segurança no terminal. Os 

investimentos classificados como de valor acrescentado virão tendencialmente apenas numa fase 

posterior, uma vez que o terminal funcione a níveis satisfatórios, sendo que serão menos relevantes na 

análise dos portos de países em desenvolvimento.  

De seguida serão expostos os benefícios e importância do investimento em cada uma das quatro 

dimensões referidas.  

v) Geral 

De acordo com os estudos existentes, há evidências de que melhorias, especialmente nos pontos i) e iii), 
poderão beneficiar significativamente o desempenho, a nível extensivo6 e intensivo, das exportações 

(Portugal-Perez e Wilson, 2010). 

                                                        
6 Extensivo: probabilidade de trocas comerciais entre 2 países; Intensivo: estrutura e volume das transacções 
(Economics Stack Exchange, 2015) 
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Wilson et al., (2003) analisam o comércio nos países APEC. Estimam que poderia haver um aumento de 

21% nos fluxos comerciais intra APEC, se os seus membros melhorassem a sua capacidade (nas quatro 

dimensões) até metade da média geral (metade das melhorias viriam do ponto ii). 

Na mesma medida, as melhorias logísticas – a nível de infra-estruturas e trânsito de produtos (Venables e 

Limao, 1999), acompanhamento e localização constante dos produtos, assim como horizonte temporal da 

troca comercial - em países com LPIs menores (caso das economias emergentes) são de extrema 

importância. 

Wilson et al., (2005), com simulações baseadas em modelos de gravidade, tentaram prever o ganho total 

do fluxo comercial de bens manufacturados face a países em todo o mundo. Se os países que têm 

desempenhos considerados abaixo da média melhorassem (nas quatro dimensões) até metade da média, 

haveria um aumento no comércio global de 377 mM de USD – 42% devido a melhorias em iv; 28% devido 

a melhorias em iii; 22% devido a melhorias em ii e 8% em i. 

Quanto ao nível da importância da escolha de bons parceiros logísticos, Sánchez et al. (2003) realçam a 

importância da cooperação mútua a nível de serviços logísticos entre os parceiros comerciais. Segundo o 

Journal of Shipping and Logistics (2012), há três requisitos para o sucesso: 1. As empresas exportadoras 

devem ter uma visão clara do papel dos operadores logísticos no processo; 2. Quanto mais recursos estes 

operadores tiverem, melhor será o seu desempenho; 3. Internalizar a logística será, tendencialmente, 

positivo para um melhor funcionamento do processo. 

2.7. Conclusões Bibliográficas 

Na bibliografia não se encontram trabalhos relevantes sobre Angola nas vertentes pretendidas. No entanto, 

face à literatura estudada, podem concluir-se algumas ideias como potenciadoras do sucesso do comércio 

internacional, com relevante importância quando aplicadas a países em desenvolvimento (caso de Angola).  

Por um lado, a importância (para o país e para as empresas) de ter uma economia aberta, que promove, 

segundo os autores, o crescimento da economia para os países envolvidos. Na mesma medida, é 

importante o papel do governo e das medidas políticas, sendo que quanto mais transparentes e menos 

voláteis forem, mais fácil será estabelecer relações de comércio externo. 

Uma vez avaliados os drivers e as barreiras para a internacionalização de cada empresa, tendo em conta 

os factores internos e externos que influenciarão a empresa em ambos os países, há que ser definido o 

comportamento para a entrada no país estrangeiro, definindo assim o modelo de internacionalização mais 

adequado à fase de expansão da empresa. 

É necessária a avaliação e escolha ponderada dos diversos modos de entrada num país estrangeiro, como 

a exportação, licenciamento, franchising ou criação de joint ventures. Uma empresa precisa de ter em conta 
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a sua disponibilidade financeira, o risco associado, o horizonte temporal e o futuro controlo pretendido das 

actividades no país alvo, de modo a decidir que ME utilizar. 

Analisando especificamente os países em desenvolvimento, caso de Angola, é necessário fazer uma 

análise cuidada do seu sistema político e governo, níveis de transparência e desenvolvimento existente. 

Estas economias são essencialmente desenvolvidas com base na “maldição dos recursos”, pouco diversas 

e com um grande poder do Estado. Por estas razões a internacionalização em países em desenvolvimento 

enfrenta desafios únicos, com um risco mais elevado mas também com um maior lucro potencial.  

Analisando com maior detalhe o modo da exportação, devido a ser o mais utilizado de Portugal para Angola, 

é importante ter em conta: a) a experiência internacional, sendo que quanto mais experientes forem, 

potencialmente mais sucesso terão com este ME; b) a estratégia de exportação adoptada, concluindo que 

com estratégias de marketing e orientadas para o mercado global obterão melhores resultados; c) as 

características da indústria, empresas e produtos. Quanto mais evoluído tecnologicamente for um sector, 

maior potencial como exportador terá; d) as características da cadeia logística: i) a nível do ambiente de 

negócio e legislação, que remete para o aspecto acima referido do papel do governo e medidas políticas, 

aplicando-o especificamente à exportação, com enfoque no processo logístico: a importância das reformas 

legislativas de modo a promover e reduzir o custo do processo. Por outro lado, um ‘bom’ ambiente de 

negócio, com baixos níveis de corrupção e ‘interesses’ poderá potenciar, em muito, o lucro das 

exportações; ii) a nível da eficiência no transporte e nas fronteiras: a importância deste ponto, segundo os 

autores, é crucial para o sucesso da exportação. Reduzir o trânsito nos portos, estandardizar e simplificar 

os processos de desalfandegamento, tendo sistemas logísticos de informação integrados e completos são 

alguns pontos importantes a ter em conta; iii) a nível de infra-estruturas físicas, especialmente em África, 

é imperativo melhorar a sua qualidade. Este factor produz resultados mais positivos quando posto em 

prática em conjunto com os restantes i), ii) e iv); iv) a nível de TIC, este factor é importante quando 

incorporado no ponto ii), uma vez que permite um melhor desempenho dos processos alfandegários.  
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3. Caso em Estudo 

Como referido anteriormente, o presente capítulo tem como objectivo caracterizar os contextos 

macroeconómicos e a estrutura do comércio internacional de bens de Portugal e Angola. Nessa medida, 

faz-se um enquadramento inicial da realidade de Portugal, da importância das exportações para a 

economia, e dos principais parceiros e produtos transaccionados. De seguida descreve-se do mesmo modo 

a realidade angolana. Posteriormente introduz-se um subcapítulo referente à logística de exportações em 

Angola, na tentativa de identificar ineficiências que serão posteriormente trabalhadas. Para terminar 

apresenta-se uma breve conclusão do capítulo. 

3.1. Portugal  

3.1.1 Contexto 
Após três séculos dedicados à definição das fronteiras nacionais, no século XV Portugal iniciou a sua 

expansão além-mar, descobrindo, e mais tarde colonizando, diversos territórios em África, na América e 

na Ásia. Pode dizer-se que Portugal criou então o primeiro império global. Tornou-se, nessa altura, numa 

potência Mundial e num dos países mais ricos do mundo durante o século XVI. (Page, 2006).  

3.1.2. Situação Macroeconómica 
Segundo o Banco de Portugal (2009), a economia portuguesa é definida como uma pequena economia 

aberta. Principalmente desde o século XIX tem registado elevados défices, com uma dívida pública média 

de 88% do PIB (nos últimos 12 anos) (INE). O governo português mantém uma elevada despesa, resultante 

essencialmente dos gastos com a saúde, ordenados da função pública, educação e segurança social 

(Correia da Cunha e Braz, 2012).  

 

Como se pode verificar na Figura 4, Portugal registou um PIB de 199 mil milhões de dólares (USD) em 

2015, o que correspondeu a um PIB per capita de 19 300 USD. O PIB apresentou uma taxa de crescimento 

real anual de 1,5% entre 2003 e 2008, sendo que a média da taxa real desde então até 2015 tem-se 

mantido negativa (INE, 2015a). Quanto à sua distribuição, 76% do PIB do país advém do sector de 

actividade dos Serviços e apenas 22% do sector da Indústria, Construção, Energia e Água, sendo que a 

Agricultura e Pescas representam apenas 2%. 
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Figura 4: Portugal: PIB, Importações e Exportações de Bens (mM USD). Adaptado: World Bank e ITC (2015) 

3.1.3. Importância das Exportações para a Economia 
Potenciar as exportações é essencial para o crescimento da economia Portuguesa, que se tem confrontado 

nos últimos anos com grandes limitações no consumo nacional (devido ao reduzido volume do consumo 

interno e baixo poder de compra dos portugueses e à “saúde” da Balança de Transacções Correntes). As 

exportações constituem uma necessidade central para se conseguir o crescimento saudável da economia 

(IMF, 2013; Felke e Eide, 2014; Banco de Portugal, 2009). 

Entre 2003 e 2015, as exportações evoluíram de 20% para 28% do PIB, alcançando neste último ano o 

valor de aproximadamente 55 mil milhões de USD. No mesmo período, as importações tiveram um 

crescimento bastante menos acentuado, de 29% para 33% do PIB, totalizando 67 mil milhões de USD) 

(Figura 4). Houve, consequentemente, uma melhoria no défice da Balança Comercial, passando este de 

22,8mM USD em 2003 para 12mM USD em 2014 (INE, 2016a).  

A estrutura de produtos transaccionados (Figura 5) não variou consideravelmente neste período 

(observável com maior detalhe no Anexo B), exceptuando o crescimento acentuado de exportações de 

combustíveis minerais. Os seis grupos de produtos mais exportados (a 2 dígitos da Nomenclatura 

Combinada (NC) da União Europeia) representando, em 2015, cerca de 46% das importações foram: 1. 
(87) Veículos, 11%; 2. (27) Combustíveis, 8%; 3. (84 e 85) Máquinas e aparelhos, 14%; 4. (39) Plásticos, 

5%; 5. (64) Calçado, 4%; 6. (61) Vestuário, 4%. 
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Figura 5:Top 7 de Produtos Exportados por Portugal (em %), 2003 vs 2015. Adaptado: INE e ITC (2016) 

Segundo Felke e Eide (2014) as empresas exportadoras portuguesas têm-se defrontado com variados 

constrangimentos, com agravamento no período pré-crise de 2008, resultantes de: 

a) Foco excessivo em mercados da zona euro, com fraco crescimento; 

b) Exportadores especializados em produtos de mão-de-obra intensiva, que encontram rivais 

competitivos nos mercados da Europa de Leste e na Ásia; 

c) Economia nacional muito centrada no sector não transaccionável (Anexo C). 

De forma a combater o défice da Balança Comercial e potenciar as exportações, nos últimos anos - e 

especialmente depois da crise de 2008 – as empresas portuguesas têm-se concentrado em: 

1. Diversificar os mercados de destino, de forma a responder ao ponto a) apresentado anteriormente. Nos 

últimos 12 anos, o crescimento das exportações deu-se a uma taxa média de crescimento médio anual 

(TCMA) de 8% (Figura 6).  

O mercado destino mais significativo é a União Europeia, que em 2003 representava 80% do total (Figura 

6). Este mercado registou uma TCMA de 6% neste horizonte temporal, tendo diminuído a sua quota para 

71%. Esta redução ficou a dever-se às maiores taxas de crescimento dos mercados fora da UE, que 

registaram uma TCMA de 12% (Figura 6).  

Especificamente para os PALOP, as exportações cresceram, em média, 18% por ano. Este elevado 

crescimento adveio, por um lado, de Portugal ter tirado partido das ligações culturais, da língua, costumes, 

história, dos emigrantes e imigrantes entre estes países, que potenciam a relação do país com as ex-

colónias (Alves, 2015, Figura 6). 

Analisando os dados do INE, neste período, dentro dos PALOP, os países que mais contribuíram para este 

crescimento foram: Angola - que em 2014 representou 7% do total das exportações do país (4º maior 
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cliente), com uma TCMA de 19% (2003-2014); e Moçambique – embora represente apenas 1% das 

exportações portuguesas, teve também uma TCMA de 20% nos últimos 12 anos;   

 
Figura 6: Exportações Portuguesas de Bens por Zona (mM USD). Adaptado: INE (2015) 

2. O custo da mão-de-obra, especificamente nos últimos 6 anos, diminuiu consideravelmente 

(principalmente devido aos despedimentos, maioritariamente do sector privado (Caeiro et al. 2014)), o 

que pode surgir como resposta ao ponto b) apresentado anteriormente. No entanto, como referido, o 

leque de produtos não se diversificou muito (Figura 6). Este aumento de competitividade (menores 

custos) também contribuiu para facilitar o aumento de exportações, que foi superior ao das importações 

(Figura 4), contribuindo para uma redução do défice da balança comercial; 

3. De forma a dar resposta ao ponto c) apresentado anteriormente, a estratégia económica de 

ajustamento de Portugal pós crise (2008) foi baseada em reformas estruturais (IMF, 2013). A Troika – 

constituída pela Comissão Europeia, o Banco Central Europeu (BCE) e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) – impôs medidas com o objectivo de promover a alocação de recursos para o sector 

transaccionável, de forma a que este, com mais investimento, melhorasse a sua competitividade, 

criando bases sustentáveis para o crescimento e a criação de novos postos de trabalho. 

Embora as exportações tenham aumentado nos últimos anos, continuam a existir limitações relacionadas 

com o elevado número de pequenas empresas exportadoras, a baixa intensidade tecnológica e as grandes 

dificuldades de financiamento (INE, 2015a; Felke e Eide, 2014). 
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3.2. Angola 

3.2.1. Contexto 
Angola foi uma colónia portuguesa desde 1575. Lutou pela sua independência entre 1961 e 1975, e 

posteriormente viveu 27 anos de guerra civil, que terminou em 2002. (Governo de Angola, 2015).  

O Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) tem governado o país desde a independência. José 

Eduardo dos Santos é o presidente desde 1979 e perspectiva-se que esta “estabilidade política” se 

mantenha nos próximos anos (Economist Intelligence Unit, 2015a). Segundo a Transparency International 

(2014), os indicadores posicionam Angola no 1º quintil dos países mais corruptos a nível mundial, ainda 

com um longo caminho a percorrer neste âmbito, de modo a tornar-se um país mais confiável para investir 

(Economist Intelligence Unit, 2015a; BIC, 2014).  

Angola tem aproximadamente 24 milhões de habitantes, sendo que 27% vivem em Luanda (Censo Angola, 

2014). Apesar de apenas um quarto da população viver na capital, aí se concentram cerca de 90% dos 

negócios (Deloitte, 2014). Este peso económico da capital é um reflexo quer do papel central do governo 

na actividade económica em geral, quer da localização das empresas petrolíferas internacionais, na medida 

em que esse sector é o principal motor da economia angolana (BIC, 2014).  

3.2.2. Situação Macroeconómica 
Como consequência dos conflitos durante a guerra civil, a destruição intensa de infra-estruturas veio 

prejudicar o desenvolvimento do país (Pereira, 2011). O final da guerra civil coincidiu com um período de 

crescimento acentuado no preço do petróleo, permitindo que o país se desenvolvesse a um ritmo 

acelerado, tendo crescido três vezes mais rapidamente que a China ou o Brasil (países também com um 

grande desenvolvimento nesta última década) na primeira década do século XXI. Este crescimento foi 

muito potenciado pelo Investimento Directo Estrangeiro (IDE), maioritariamente focado no sector 

energético (Ecobank, 2013).  

A taxa de crescimento do PIB angolano entre 2003 e 2008 foi superior a 15% por ano (Figura 8), 

posicionando este país no grupo dos países com maior crescimento a nível mundial. Desde a crise Mundial 

de 2008, Angola tem tido um crescimento médio anual de 4% (AICEP, 2015). Segundo a Economist 

Intelligence Unit (2015), estima-se um crescimento anual da economia angolana de 5,3% durante os 

próximos quatro anos (2016-2020), prevendo-se, subsequentemente, um aumento desta taxa à medida 

que os preços do petróleo voltem a subir. Este ritmo acelerado de crescimento deve-se às reservas de 

petróleo do país. 
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Figura 7:Angola: PIB, Importações e Exportações de Bens (mM USD). Adaptado: World Bank e ITC (2016) 

Em 2014 as receitas do petróleo representaram cerca de 50% do PIB angolano que totalizou 

aproximadamente 130 mil milhões de USD (Figura 7). Representa mais de 70% das receitas fiscais e a 

quase totalidade das exportações (AICEP 2015). É portanto natural que o declínio dos preços do petróleo 

desde meados de 2014 - 50% no ano de 2015 (Bloomberg, 2015) - tenha reduzido a receita do Estado, 

que passou de 40% para 32% do PIB, conduzindo aos valores negativos do saldo orçamental do sector 

público desde 2014.  

Houve, portanto, um forte impacto na economia, criando uma escassez no acesso ao dólar, vindo 

posteriormente prejudicar o pagamento das importações (U.S.DOE, 2015). Com o declínio acentuado nas 

receitas do governo e no valor das exportações (menos 35% entre Abril de 2014 e Setembro de 2015), a 

moeda nacional, kwanza, desvalorizou consideravelmente (-40%) face ao dólar, no mesmo período 

(Economist Intelligence Unit, 2015a). O Governo viu-se obrigado a reduzir a despesa, nomeadamente nos 

subsídios atribuídos aos combustíveis, nas importações (alterando a pauta aduaneira e impondo restrições 

máximas de quantidades importadas), no financiamento às empresas/institutos públicos e no 

congelamento das admissões de novos funcionários para a administração pública (AICEP, 2015; Carvalho 

et al, 2015). 

Angola é um país rico em recursos naturais. Até à sua independência, a produção agrícola foi uma 

importante fonte de rendimento (Faostat, 2014). Desde então, a agricultura de subsistência constitui o 

principal recurso para a maioria da população, sendo responsável por 85% da força laboral, embora 

represente aproximadamente apenas 10% do PIB. Os restantes 15% da mão-de-obra angolana estão 

empregados na indústria e serviços, sectores que representam respectivamente 61% e 29% do produto 

interno do país (Banco Nacional de Angola, 2014), como consequência do mencionado papel relevante do 

petróleo na economia. Devido à fraca produção nacional, Angola depende de importações para satisfazer 

os bens de primeira necessidade, sendo que importa cerca de 80% dos bens consumidos (Faostat, 2014).  
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Um declínio de quase 40% no valor da moeda durante o último ano, associado às restrições de acesso a 

divisas, veio aumentar o valor dos bens importados e dificultar o comércio internacional. Num país que 

importa mais de 80% dos bens de consumo o impacto no custo de vida da população é bastante relevante. 

(Caixa Geral de Depósitos, 2013; Carvalho et al., 2015). 

Devido ao agravamento das Contas Nacionais (diminuição do valor positivo da Balança Comercial, 

aumento da dívida externa e do défice das administrações públicas), Angola realizou acordos bilaterais 

com a China (maior cliente das suas exportações, com uma quota de 48% em 2014, com base em “oil 

backed credit”, tentando evitar uma intervenção do FMI no país. O acordo com a China permite o uso livre 

da moeda de ambos os países (kwanza e yuan) em cada um dos territórios, tentando dar resposta à 

incapacidade do pagamento das importações provocada pela escassez do dólar (Economist Intelligence 

Unit, 2015a). 

Embora Angola e muitos outros países africanos estejam a enfrentar uma crise económica derivada do 

baixo valor das commodities, vários autores salientam a importância e potencial do mercado africano nos 

próximos anos. Com uma população de 1.2 biliões de pessoas, num continente onde os países ainda se 

encontram num menor estado de desenvolvimento, com muita população jovem, as possibilidades de 

negócio são muitas (The Economist, 2016). Segundo a Boniecki e Marcati (2016), a necessidade de 

procura de informação em África irá “explodir”. Embora difira consoante o estado de desenvolvimento de 

cada país, o crescimento das indústrias de telecomunicação abrirá novas oportunidades. A possibilidade 

de definir modelos de negócio mais “digitais”, data-driven, poderá ser bastante importante para o 

desenvolvimento do continente. 

Embora o passado deste continente seja definido pela riqueza de matérias-primas, o seu futuro dependerá 

da produtividade da população e dos governos. Embora seja uma grande desafio face à situação actual, 

esta mudança terá que acontecer. Segundo as Nações Unidas, em 2050 residirá em África um quarto da 

população mundial. É imperativa uma evolução e desenvolvimento sustentado dos países africanos. (The 

Economist, 2016). 

3.2.3. Acordos Comerciais 
Percebendo a importância do comércio internacional, os países realizam acordos comerciais com outros 

países ou regiões na tentativa de facilitar e aumentar as trocas comerciais entre si. 

Angola tornou-se membro da World Trade Organization (WTO) em 1996 (World Trade Organization, 2015). 

Esta organização foi criada em 1995, e conta neste momento com 164 países. Tem o objectivo de liberalizar 

e regular o comércio mundial, trabalhando directamente com membros dos governos (World Trade 

Organization, 2016). Embora já tenha participado e já se tenha comprometido em algumas negociações, 

Angola ainda não realizou as medidas a que se propôs, nomeadamente alguma pretendida diminuição das 

taxas do comércio externo. Angola é também membro da União Africana, que tem o objectivo desde 1975 

de se tornar numa união económica e monetária dos países membros. Angola é também um membro da 
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Common Market for Eastern and Southern Africa e da Southern Africa Development Community, sendo 

que as duas se sobrepõem na maioria das medidas que pretendem realizar. No entanto, Angola e outros 

membros não têm realizado a maioria dos acordos propostos.  

Angola é também membro desde 2003 da African Growth and Opportunity Act. Criada em 2000 pelos EUA, 

este acto tem o objectivo de liberalizar a criação de mercados livres entre os países membros, oferecendo 

incentivos tangíveis para tal (African Growth and Opportunity Act, 2015; International Trade Administration, 

2016a). 

Em Julho de 1998, Angola foi co-fundadora da Comunidade de Países da Língua Portuguesa (CPLP), 

comunidade criada para aprofundar as amizades e cooperações entre os nove países membros (CPLP, 

2016). 

Apesar de todos estes esforços para integrar uniões económicas ou culturais, Angola não tem usado 

plenamente estes tratados, muito derivado da falta de produção interna, responsável pelas importações 

obrigatórias e constantes de alimentação e bens (não havendo qualquer reciprocidade) e da exportação 

quase exclusivamente de petróleo. Nomeadamente, o comércio Portugal-Angola não tem sido muito 

beneficiado (International Trade Administration, 2016a). 

3.2.4. Balança Comercial 
Como referido anteriormente, Angola é um país que depende em grande parte das suas importações, para 

subsistência da população, e das receitas das exportações para injecção de dinheiro na economia, 

deixando-a “extremamente vulnerável a choques externos” (GlobalAgriMar, 2013). 

Entre 2003 e 2014, as importações angolanas de bens aumentaram a uma taxa média anual de 20% 

(Figura 8). Em 2014, o valor total das importações (28,2 mil milhões de USD) já representava 6 vezes mais 

que em 2003 (4,4 mil milhões de USD). Tal evolução resultou do substancial aumento do preço do petróleo 

que permitiu financiar a aposta política no investimento em infra-estruturas (muitas delas destruídas durante 

a guerra), do investimento verificado no desenvolvimento do sector energético e da melhoria do nível de 

vida dos angolanos (Economist Intelligence Unit, 2015a). Angola não foi excepção no abalo sentido 

mundialmente aquando da crise 2008-2009, durante a qual as exportações tiveram um declínio de 40%, 

voltando depois a recuperar o seu ritmo crescente até 2014 (AICEP, 2015). Em 2015, com a situação crítica 

vivida no país devido à cotação do petróleo, as importações angolanas diminuíram consideravelmente 

(31%) para 16,3 mil milhões de USD. 

O maior fornecedor de Angola, desde 2008, com excepção nos anos de 2014 e 2015, foi Portugal. A China 

tem sido o segundo maior fornecedor, seguido pelos EUA e Brasil. É importante salientar que o maior 

cliente das exportações angolanas é a China, com uma quota de mercado de 45% em 2015, seguido pela 

Índia com apenas 9% (ITC, 2016). 
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Quanto aos produtos mais importados pelo país, estes têm sido muito motivados pelo desenvolvimento do 

sector petrolífero e de construção, onde máquinas, veículos e materiais de ferro têm sido as categorias 

mais importadas. Face à nova realidade do país, é esperada uma alteração destas necessidades. Segundo 

várias pessoas presentes na realidade angolana, é estimado nos próximos anos um aumento de 

importações de bens de vestuário e de bens para o lar. 

 
Figura 8:Importações Angolanas de Bens, por Sector (2 NC). Adaptado: ITC (2016) 

3.2.5. Relações Bilaterais com Portugal 
Em 2014, 9440 empresas portuguesas exportaram para Angola, das quais 56% exportaram apenas para 

esse país (INE, 2015a). No final de 2015, este número decresceu para 6700 empresas (Observador, 2015). 

Angola ocupa a primeira posição como cliente de Portugal fora da UE, e destacadamente a primeira 

posição como cliente e como fornecedor no contexto dos PALOP (AICEP, 2016). 

Em 2015, Portugal foi o sexto cliente de Angola e o segundo fornecedor, com 17% de quota, logo atrás da 

China (com 23%). No entanto, contrariamente aos outros principais fornecedores de Angola, a balança 

comercial com Portugal é muito desequilibrada, favoravelmente para Portugal (INE, 2016a). 

As importações provenientes de Portugal, desde 2003 até 2008 tiveram aumentos anuais consideráveis – 

média 29% por ano, alcançando perto de 2,3 mil milhões de euros em 2008. Seguiu-se depois o período 

da crise mundial, e entre 2008 e 2010 diminuíram 8% ao ano. Desde 2010 que o valor das exportações de 

bens de Portugal para Angola voltou à tendência crescente, com uma TCMA de 14% (Figura 9). 
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Entre 2014 e 2015 houve uma grande mudança na estrutura das exportações portuguesas para Angola e 

nas importações de Angola em geral. Todas as rúbricas diminuíram consideravelmente, sendo que as (84) 

máquinas, (85) material eléctrico, (22) bebidas, (73) ferros e (85) carros sofreram a maior quebra nas 

exportações portuguesas para Angola. As importações angolanas decresceram aproximadamente 31%, 

enquanto que o total das exportações portuguesas para Angola diminuíram 35%. A quota das importações 

portuguesas diminuiu de 16% para 14% entre 2014 e 2015. (AICEP, 2016)  

Angola diminuiu também as suas importações em quase todos os produtos, o que é indicativo de que não 

houve uma substituição considerável das importações portuguesas, mas apenas uma diminuição das 

importações no geral.  

Por outro lado, observando as barras correspondentes às exportações portuguesas, a maioria das mesmas 

aumentou. Nesta medida entende-se que Portugal conseguiu encontrar alguns mercados alternativos de 

modo a cobrir a grande quebra deste importante cliente que é Angola.  

No entanto, devido à importância a nível cultural e mesmo financeiro de dependência de variadas 

empresas, segundo o Governo português é de extrema importância aumentar de novo o comércio entre 

estes dois países.  



 
   

3.2.5.1. Produtos Transaccionados em 2014 vs 2015 

 
Figura 9: Importações de Angola e Exportações de Portugal. Adaptado de INE (2016b)



 
   

3.2.6. Logística da Importação em Angola 
A logística no comércio externo é essencial para que um país seja competitivo nas suas exportações e 

atractivo como cliente para as importações. Conseguir ter condições para permitir fazer ambos os 

processos no mínimo tempo possível e com o menor custo deveria ser uma prioridade de qualquer país 

dependente das trocas comerciais com o exterior, como é o caso de Angola (e Portugal) (Portugal-Perez e 

Wilson, 2010). 

Angola faz fronteira (terrestre) com a República Democrática do Congo, a República do Congo, a Zâmbia 

e a Namíbia (Anexo D), mas as ligações terrestres com estes países são fracas, não fazendo nenhum 

deles parte do top 10 do grupo de clientes ou fornecedores de Angola (AICEP, 2016). Pode inferir-se que 

a logística de comércio externo terrestre não tem sido relevante para o sucesso económico da balança 

comercial. 

Angola acaba assim por ser um país essencialmente portuário. Com 1600 km de costa, apresenta grande 

potencial de comércio marítimo, pelos portos de Luanda, Benguela, Namibe e Cabinda, sendo que a 

maioria das importações (80%) chegam ao porto da capital (Ministério dos Transportes, 2015).  

Angola concentra as suas fracas capacidades logísticas (Deloitte, 2014) nas necessidades do sector 

energético, uma vez que, como referido anteriormente, das exportações do petróleo depende um bom 

desempenho económico do país. 

3.2.5.1. Importação  
A cadeia logística de um processo de exportação – importação, desde a produção até ao consumidor final, 

segue o esquema da Figura 10. No processo de compra a partir do estrangeiro, é necessário definir as 

condições da mesma, decidindo que incoterm7 será utilizado. Depois de uma nota de compra do cliente 

(estrangeiro), um produto é transportado desde o seu local de origem até ao terminal (aero) portuário. Aí 

passa pelos processos alfandegários, sendo depois carregado para o respectivo modo de transporte 

(Figura 10).  

Analisando ao nível das exportações globais para Angola, o modo de transporte mais utilizado é o marítimo 

(Ministério Brasileiro das Relações Exteriores, 2010). 

                                                        
7 Regras standard para o comércio internacional usadas e reconhecidas em todo o mundo. Definem termos 
internacionais de comércio - deveres e obrigações do exportador e importador (International Chamber of Comerce, 
2015). 
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Figura 10:Fluxo Logístico Importação / Exportação. Fonte: Souza (2013) 

Face às exportações portuguesas, segundo o INE (2015b), nos últimos 12 anos, houve pequenas variações 

no modo de transporte. Aproximadamente 90% são por via marítima, 10% via aérea, 0,3% via rodoviária, 

e ainda valores irrisórios via ferroviária, remessas postais ou propulsão própria. Face à relevância do 

transporte marítimo, é necessária uma análise mais detalhada do mesmo. As exportações a partir de 

Portugal seguem maioritariamente um regime Free On Board8 (FOB). No entanto, para empresas presentes 

em ambos os países, muitas vezes é utilizado o regime Cost, Insurance and Freight9 (CIF).  

Depois do transporte marítimo, a mercadoria chega ao respectivo porto. A maioria dos contentores tem 

como destino o porto de Luanda. O segundo porto mais requisitado é o de Lobito, seguido por Cabinda e 

Namibe (Anexo E).  

Como se pode observar no Anexo E, 82% das importações contentorizadas têm como destino o porto de 

Luanda. Nessa medida, a seguinte análise irá centrar-se sobre o mesmo. 

3.2.5.2. Porto de Luanda 
O porto de Luanda movimenta anualmente cerca de 1 milhão de TEUs10. O terminal de contentores está 

concessionado à Sogester, com uma área total de 142.467m2. O cais totaliza 550m de comprimento, sendo 

que 350m têm um calado de 10,5m e os restantes 200m têm 12,5m. Devido a esta pequena profundidade, 

o porto de Luanda permite apenas a entrada de navios Panamax Max que transportam um máximo de 

4500 TEUs - um porto com uma profundidade a partir de 15,5m permite a entrada de navios Triple E, que 

transportam até 18 mil TEUs .  

O porto dispõe de um ordenamento de território limitado, uma vez que é rodeado pela populosa cidade de 

Luanda. Devido à limitação da sua área e às demoras registadas na importação (Tabela 4), de modo a 

aumentar a fluidez das importações, existe um porto seco a cerca de 20km em Viana onde se procede ao 

                                                        
8 Neste regime, a mercadoria troca de posse quando entra no meio de transporte. As responsabilidades de transporte 
e seguro internacional são do comprador (International Chamber of Commerce, 2015). 
9 Neste regime, a mercadoria troca de posse quando entra porto de destino. O vendedor é obrigado a pagar os custos 
do transporte principal até ao porto de destino, incluindo o seguro (International Chamber of Commerce, 2015). 
10 Twenty foot equivalente unit – medida de capacidade de um contentor de 20 pés (Embassy Freight Services, 2016) 
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desalfandegamento dos contentores. Há uma linha de comboio que liga os dois portos, sendo que desde 

2015 encontra-se em funcionamento, embora apenas com um comboio com frequência menor do que 7 

dias por semana.  

Nos últimos anos houve algumas melhorias a nível informático, que permitem aos clientes saberem a 

localização dos contentores no porto. No entanto não existem conexões entre os vários agentes 

participantes no processo diminuindo a velocidade dos mesmos. Angola e, consequentemente o porto, 

encontram-se ainda com graves ineficiências logísticas. O subcapítulo seguinte aborda esse tema. 

3.2.5.3. Desafios Logísticos	
De acordo com o documento Logística em Angola (Deloitte, 2014), o país depara-se com grandes 

ineficiências a nível logístico. Estas verificam-se tanto no que diz respeito às importações como às 

exportações, tanto no transporte aéreo como marítimo, como ainda ao longo de toda a cadeia de 

abastecimento. Estima-se que os custos incorridos com a logística ultrapassem 10% do valor do PIB. Com 

um Logistics Performance Index (LPI) de apenas 2,53 (em 5) (Arvis et al., 2014), o país apresenta graves 

limitações (e necessidade de melhorias). 

Os poucos estudos conclusivos existentes sobre a logística angolana centram-se essencialmente sobre os 

seguintes aspectos: 

a) Infra-estruturas (transporte, comunicação e logísticas): 

No transporte, o mau estado das estradas, trânsito e ordenamento da capital (e arredores) dificulta o 

transporte rápido e eficaz das mercadorias. 

A nível das infra-estruturas de comunicação, as mesmas estão ainda em fase de desenvolvimento, levando 

a quebras na comunicação. As empresas consideram imperativo o investimento (próprio e governamental) 

em ferramentas de gestão logística (tanto a nível de software como hardware) 

Em 2012 o Governo angolano realizou um plano estratégico nacional de acessibilidades, mobilidade e 

transporte (PENAMT). Com este plano, desde 2012, têm sido tomadas iniciativas para desenvolver (em 

número e qualidade) a rede nacional de estradas (Anexo F), ferroviária, marítimo-portuária e a rede 

nacional de plataformas logísticas (Ministério dos Transportes 2012). Face às restrições orçamentais 

impostas pela descida do preço do petróleo, vários projectos estão por concluir. 

b) Mão-de-obra pouco qualificada e pouco confiável; 

c) Processos alfandegários complexos e demorados. 
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Tabela 4: Custo e Tempo para Importar. Adaptado: World Bank(2015) 

 Custo e Tempo Para 

Importar: Conformidade 

com a Fronteira11 

Custo e tempo para 

Importar: Conformidade 

com a Documentação12 

OCDE 123 USD 
9 Horas 

25 USD 
4 Horas 

África Subsaariana 643 USD 
160 Horas (~7 Dias) 

128 USD 
123 Horas (~5 Dias) 

Angola 935 USD 
276 Horas (~12 Dias) 

460 USD 
180 Horas (~8 Dias) 

De modo geral têm sido tomadas iniciativas na tentativa de melhorar as ineficiências verificadas, 

responsáveis pelos Custos e Tempos superiores de Angola para importar (Tabela 4). No entanto, o país 

continua com muitas oportunidades de melhoria. Estas, consequentemente, serão positivas para a sua 

economia – menos custos nas exportações - e população – um maior leque de produtos disponível, e com 

melhor qualidade (Deloitte, 2014). A economia angolana encontra-se ainda numa “fase de transição no seu 

processo de desenvolvimento, de factor-driven, muito dependente da exportação do petróleo em bruto, 

para efficiency-driven, onde será esperado que alcance melhores desempenhos a nível logístico” (BIC, 

2014). 

3.3. Conclusões do Caso de Estudo 

As exportações constituíram um pilar importante da economia portuguesa nos últimos anos. Por sua vez, 

este impulso exportador (55 mM USD em 2015) foi crítico para muitas empresas e sectores, o que permitiu 

criar empregos e melhorar a Balança Externa do país. 

Angola foi e é um destino importante para as exportações portuguesas nos últimos anos. Entre 2003 e 

2014 as exportações de Portugal para Angola passaram de 739 milhões de USD para 4,2 mil milhões de 

USD, representando uma TCMA de 29%. No último ano de 2015 as quebras foram notórias, totalizando 

menos 35% de exportações. No entanto o número de portugueses a trabalhar em/com Angola ainda 

relevante. Entre final de 2014 e final de 2015, o número de empresas portuguesas exportadoras para 

Angola diminuiu de 9440 para 6700. 

Angola enfrenta dificuldades económicas e políticas decorrentes do actual ciclo depressivo no mercado 

petrolífero e de matérias-primas em geral. Tal facto influencia, consequentemente, a disponibilidade 

financeira do país para as importações, o que se reflectiu prejudicialmente para Portugal.  

                                                        
11 “O tempo e o custo para a conformidade com a fronteira inclui o tempo e custo para a obtenção, preparação e 
apresentação de documentos durante o porto ou manipulação de fronteira, desembaraço aduaneiro e procedimentos 
de inspecção.” (World Bank, 2015) 
12 “O tempo e o custo para a conformidade com a documentação inclui o tempo e custo para a obtenção de documentos, 
preparação de documentos, documentos de processamento e apresentação de documentos.” (World Bank, 2015) 



44 
 

Para além dos problemas económico-financeiros vividos por Angola, o país defronta-se com ineficiências 

no processo de importação, que aumentam os tempos e custos para importar. Esta situação contribui como 

uma maior dificuldade em exportar bens para Angola. 

 

No entanto, segundo o The Economist (2016) há perspectivas de crescimento para África em geral, 

devendo ser analisado o potencial de cada país em específico. Novos segmentos de mercado irão aparecer 

com um grande volume de consumidores disponível. 

 

Tudo isto aconselha uma atenção particular sobre o tema das exportações para Angola, quer ao nível 

político e regulamentar, quer ao nível das medidas possíveis a tomar nas empresas intervenientes nos 

processos de exportação.  
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4. Metodologia 

A abordagem à resolução do caso de estudo aqui apresentado consistiu fundamentalmente em três etapas: 

- Entrevistas com responsáveis de empresas seleccionadas;  

- Elaboração e distribuição de um questionário a um conjunto mais alargado de empresas a operar 

em Angola; 

-  Benchmarking de práticas a nível internacional. 

A Figura 11 ilustra a sequência seguida. 

 
Figura 11: Metodologia utilizada no desenvolvimento do caso de estudo 

Na primeira fase realizaram-se entrevistas a 5 empresas que foram estrategicamente seleccionadas pela 

sua relevância quanto às trocas comerciais com Angola ou quanto à dimensão da sua actividade em 

Angola. Procurou-se abarcar os sectores mais representativos nas trocas comerciais, em experiência 

acumulada em anos de presença no mercado angolano, tentando também incluir empresas com uma visão 

alargada do mercado por via do contacto com diferentes realidades empresariais.   

Com cada uma das empresas inquiridas abordaram-se os maiores desafios que elas identificam nas 

relações comerciais, as vantagens competitivas que têm ou julgam ter e quais as oportunidades que 

identificam no presente e no futuro, nos diferentes tipos de modelo de internacionalização. As entrevistas 

tiveram como objectivo compreender, na prática, a realidade vivida em Angola e as expectativas futuras 

dessas empresas. 

A partir da informação recolhida nestas 5 entrevistas, juntamente com a informação reunida através da 

literatura consultada, foi possível elaborar um questionário a dirigir a um conjunto mais alargado de 

empresas, que pretendeu abranger os aspectos essenciais da cadeia produção-exportação-

comercialização com Angola. 
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O objectivo do questionário foi procurar identificar os maiores desafios para o negócio português em 

Angola, e tentar encontrar relações e causalidade entre factores. Foi escolhida a realização de um 

questionário uma vez que este permite obter respostas objectivas, de um maior número de empresas, num 

menor tempo (Trochim, 2008) 

Com as entrevistas e questionários conheceram-se os maiores desafios actualmente para as empresas 

portuguesas em Angola e procurou-se definir um padrão de factores críticos de sucesso (FCS) para 

empresas portuguesas internacionalizadas em Angola. 

Por último, foi utilizada a técnica de Benchmarking para cada um dos FCS, tentando identificar um conjunto 

de medidas passíveis de serem aplicadas no caso angolano. 

4.1. Entrevistas 
Identificou-se um conjunto de empresas alvo cuja actividade correspondesse ao tipo desejado em termos 

de: 

- Sector de actividade; 

- Modelo de internacionalização; 

- Experiência acumulada no mercado angolano.  

Dentro das respostas positivas recebidas e da disponibilidade demonstrada pelas empresas para uma 

entrevista presencial, seleccionaram-se 5 empresas com presença em Angola há mais de 5 anos, tendo já 

portanto bastante experiencia e conhecimento do mercado. As entrevistas, pessoais e formais, foram 

semiestruturadas e de questões abertas, uma vez que Angola está a enfrentar uma altura de mudança, 

havendo ainda pouca informação disponível e desse modo é possível recolher mais informação que as 

empresas considerem adequada para o presente trabalho (Anexo G). 

Desse modo, as entrevistas obedeceram a uma ordem pré-estabelecida de acordo com o que se 

considerou ser mais importante obter resultados, mas relativamente livre, ou seja, não cingido a um 

esquema fixo de questões. O curso de cada uma das entrevistas dependeu assim um pouco da forma 

como se desenvolveram. 

Todas as empresas, sem excepção, pediram anonimato, e nessa medida serão aqui apresentadas como 

“Empresa n”, variando n de 1 a 5. 

a) Empresa 1: É uma empresa da área de bens de consumo, do ramo alimentar. É exclusivamente 

exportadora e tem actividade em Angola há menos de 10 anos. A relevância desta empresa no estudo 

deve-se essencialmente ao facto do ramo alimentar ser dos que têm maior expressão nas exportações 

portuguesas para Angola. 

b) Empresa 2: É uma empresa de materiais de construção, com produção em vários países e com 

unidade fabril em Angola. É uma empresa presente em Angola desde o século XX. Atravessou as 
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vicissitudes e desafios da independência e da guerra civil que se lhe seguiu e está bem familiarizada 

com o contexto e com a evolução do país.  

c) Empresa 3: É uma empresa transitária com actividade em Angola há mais de 20 anos e que 

acompanha a actividade de importação-exportação de diferentes empresas em vários sectores. Dada 

a sua experiência – ao longo do tempo e acompanhando variados sectores - está bem informada 

sobre os maiores desafios e oportunidades do país, bem como sobre a evolução da actividade dos 

seus clientes (empresas portuguesas exportadoras), ao nível de volume de vendas, evolução das 

vendas e contrapartes utilizadas. 

d) Empresa 4 e Empresa 5 (área de consultoria): foram entrevistados dois elementos de duas consultoras 

diferentes. Por um lado, um partner da empresa 4, que viveu em Angola vários anos, experiência que 

lhe permitiu um contacto pessoal e próximo com diferentes empresas em diferentes sectores de 

actividade e com níveis diferentes de internacionalização. Por outro, um consultor da empresa 5, cuja 

relevância assenta no facto de pertencer a uma das empresas contratadas pelo governo angolano 

para estudar, analisar e propor o plano de diversificação da economia do país, sendo este plano uma, 

ou mesmo, a pedra basilar da estratégia económica de Angola para os próximos anos. 

A tabela 5 sumariza a descrição acima apresentada. 
Tabela 5: Sumário Informação Entrevistados 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

Internacionalização 
Exportação 

Directa 

Produção 

Local; 

Subsidiária 

Maioritária 

Subsidiária 

Maioritária 

Subsidiária 

Maioritária 

Subsidiária 

Maioritária 

Sector Alimentar Construção Serviços Serviços Serviços 

Entrevistado 
Director 

Executivo 
Administrador 

Director 

Geral Angola 
Partner Consultor 

 

4.2. Questionário 
Baseado nas respostas obtidas nas cinco entrevistas efectuadas e com suporte na literatura estudada, foi 

elaborado um questionário (Anexo H) destinado às maiores empresas portuguesas exportadoras para 

Angola. Com este questionário pretendeu-se expandir a amostra de modo a identificar correctamente os 

maiores desafios para as empresas portuguesas em Angola, de forma a tornar possível identificar um 

padrão de factores críticos de sucesso (FCS) para as diferentes empresas portuguesas internacionalizadas 

em Angola, nos distintos sectores de actividade. 

Com base nos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) do Comércio Internacional em 2015, 

seleccionaram-se as 100 maiores empresas portuguesas exportadoras para Angola.  
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O questionário foi dirigido às empresas a inquirir, através da plataforma Qualtrics. O carácter não oficial 

desta operação fez depender o número de respostas obtidas da boa vontade das empresas em 

responderem ao pequeno questionário que lhes foi remetido. Este questionário permite obter respostas 

objectivas, de um maior número de empresas, num menor tempo (Trochim, 2008) 

Face às respostas das entrevistas e questionários, foram identificados 3 factores críticos de sucesso 
comuns a todos os sectores de actividade e a todos os tipos de internacionalização, de forma a potenciar 

o comércio português em Angola.  

4.3. Benchmarking 
A técnica de benchmarking é um processo de pesquisa contínuo e sistemático, com o objectivo de melhorar 

o desempenho. Baseia-se na procura e identificação das melhores práticas – em qualquer indicador - em 

diferentes geografias, países ou mercados. Pese embora a diversidade e as particularidades que sempre 

acompanham os casos em África, América Latina ou países subdesenvolvidos ou em vias de 

desenvolvimento, procurou-se seleccionar aqueles que estejam relacionados com o caso em estudo por 

diversos factores. De entre esses factores salientam-se a identidade ou proximidade cultural, a distância, 

o Produto Interno Bruto (PIB) e o grau de desenvolvimento da respectiva economia  (Valdes-Perez, 2015). 

Com o benchmarking, procuraram identificar-se medidas a adoptar para cada um dos FCS, medidas estas 

que tenham sido implementadas por outros países e que se aproximem de algum modo com o caso em 

estudo (Bogan, C. E. e English, M. J., 1994). A partir daí, sugerem-se medidas a adoptar pelos vários 

agentes intervenientes, como o governo português, as empresas portuguesas e o governo angolano, tendo 

como objectivo potenciar o comércio entre Portugal e Angola. 

O Benchmarking  realizado na presente dissertação é de carácter Externo. Para o primeiro e terceiro FCS 

foi realizado um benchmarking estratégico, que consiste na procura as melhores estratégias utilizadas 

noutros casos, com potencial (ou de facto resultados, quando já em curso) de êxito. São depois sugeridas 

algumas adaptações para o caso em estudo (Bogan, C. E. e English, M. J., 1994).  

Para a análise de benchmarking a nível de logística de importações/exportações, foram analisados 3 portos 

diferentes, utilizando como base as diferentes componentes do LPI para os comparar. No capitulo 2.6. 

estão referidas estas componentes. Este é um benchmarking de processo, na medida em que procura 

identificar práticas operacionais mais eficazes noutras empresas que têm os mesmos objectivos (Bogan, 

C. E. e English, M. J., 1994). Para a análise, foram exploradas as áreas de Infra-estruturas, Alfândega e 

Serviços Logísticos (áreas para implementação de políticas) e ainda os serviços de TI (monotorização). 

Juntando a informação do World Bank e do estudo efectuado por Portugal-Perez e Wilson (2010) as 

medidas facilitadoras do comércio a nível portuário (pondo de parte o ambiente de negócio) para os países 

em desenvolvimento centram-se nestas 4 áreas. 
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5. Resultados 

5.1. Entrevistas 

Todas as empresas entrevistadas consideraram como principal driver da sua internacionalização o 

acesso a novos clientes. A criação de economias de escala (para as empresas exportadoras) e 

exploração de recursos no estrangeiro aparecerem como 2º e 3º motivo para presença no mercado 

angolano. De seguida seguem resumos das entrevistas efectuadas com estas 5 empresas. 

Empresa 1 

Esta empresa é exportadora directa para um distribuidor angolano. Sendo uma empresa do ramo alimentar, 

considera que tem vantagens competitivas culturais, tanto devido à rotulagem como à semelhança dos 

produtos comercializados em Angola e em Portugal. A empresa acredita que tem um bom conhecimento 

do mercado angolano uma vez que exporta para Angola há já 10 anos. 

Para esta empresa, o maior desafio apontado é a logística da exportação no destino. Os produtos 

demoram muito tempo desde a entrada no país até serem entregues ao distribuidor. Na perspectiva do 

elemento da empresa entrevistado, esta ineficiência deve-se não só a problemas nas infra-estruturas 

físicas, como também, a problemas a nível de alfândega (onde os processos, além de muito burocráticos, 

nem sempre estão estáveis) e problemas ao nível dos próprios serviços logísticos (ao nível da qualificação 

e presença ou ausência dos recursos humanos).  

Esta empresa considera que teve uma grande retracção nas exportações para Angola desde início de 

2015. A escassez de divisas prejudicou bastante o negócio da empresa. 

Quanto às perspectivas futuras para o país, a empresa crê que a aposta na produção interna, em vários 

sectores, será essencial para diminuir a dependência das importações. 

Empresa 2 

A empresa possui uma fábrica em Angola junto a um porto. Uma vez que a fábrica necessita da importar 

as matérias-primas, estas são exportadas pela empresa portuguesa, sendo registadas como exportações 

portuguesas e, consequentemente, como importações angolanas. Esta empresa está presente no país há 

várias dezenas de anos e considera a sua maior vantagem competitiva o know-how da indústria, o 

conhecimento do mercado internacional do produto que vende e o conhecimento do próprio país. No 

entender do elemento entrevistado, o produto que vende “prima” pela qualidade em sentido lato, ou seja, 

incluindo o produto em si, a fiabilidade das entregas e a capacidade de resposta às solicitações dos 

clientes.  
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Sendo uma empresa presente no país há tantos anos, assume essa resiliência a um compromisso 

inequívoco com Angola, a longo prazo. Em conformidade, tem tido desde sempre uma preocupação 

constante com a formação e aumento de qualificação da mão-de-obra angolana, tanto no local como em 

Portugal, por via de programas diversificados e transversais à empresa. Aliás, um dos problemas que 

identifica e revela como importante, prende-se com a dificuldade de retenção da mão-de-obra que vai 

formando, muito assediada por empresas angolanas. Este problema de retenção dos quadros e operários 

especializados é identificado como transversal a todas as indústrias e sectores e confirma a queixa 

recorrente sobre a qualidade média da mão-de-obra angolana, uma vez que sobrevaloriza aqueles que se 

destacam por maior formação e / ou níveis médio altos de assiduidade. 

Em conformidade, um dos maiores problemas sentidos, é precisamente a baixa qualidade da mão-de-obra 

e o absentismo dos trabalhadores o que, mesmo para uma empresa que não é mão-de-obra intensiva, 

afecta de forma relevante a rentabilidade do negócio.  

Outro grande desafio percepcionado pela empresa, no seu mercado, é a concorrência de produtos vindos 

da China. São produtos que beneficiam de condições mais vantajosas ao nível de pauta aduaneira e que, 

na origem, têm regulamentação de produção diferentes, ambos concorrendo para lhes dar uma vantagem 

competitiva ao nível do preço. 

Por outro lado, desde meados de 2014 – início da crise do país – a empresa começou a sentir restrições 

no acesso a divisas. Esta situação, que se mantém, afecta directamente a empresa ao nível das 

crescentes dificuldades em adquirir as matérias-primas para a sua própria laboração e, indirectamente, 

toda a fileira da construção, confrontada em vários pontos com necessidades de importação de matérias-

primas, serviços ou mão-de-obra, tendo como consequência a retracção do mercado. 

Para esta empresa também é claro que Angola terá de desenvolver o seu sector primário por forma a 

reduzir importações e libertar divisas para outras actividades económicas. 

O administrador desta empresa também antevê como futuro a industrialização da economia angolana, 

embora no sector secundário se torne mais premente atacar de frente o problema da qualificação 

profissional e da ética de trabalho. O governo angolano terá aqui um papel nesta fase insubstituível, na 

medida em que dependem do Estado a larga maioria dos estabelecimentos de ensino no país e dependem 

do Estado a larga maioria dos programas de ensino. Acredita que este é um tema que está muito presente 

no Executivo e espera ver alguns resultados a curto-médio prazo. 

Empresa 3 

Esta empresa de transitários está presente no país desde 1991. Sendo uma empresa com um leque 

diversificado de clientes que exportam para Angola, conseguiu ter uma noção muito aproximada de quais 

são os factores positivos e quais são os factores negativos que os afectam. 
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Este responsável identifica, sem dúvida, o conhecimento do mercado angolano e a rede de parceiros, como 

as maiores vantagens competitivas das empresas portuguesas. As empresas conseguem criar pontes a 

partir de laços culturais comuns que as colocam um passo à frente de empresas de outros países. O 

mercado é em muitos casos semelhante ao mercado português e as redes de parceiros têm muitas vezes 

origem em relações pessoais ou mesmo familiares. 

Acresce que muitas vezes os produtos, a sua rotulagem, o conhecimento e reputação das marcas ou a 

referenciação por simpatia – por exemplo marcas associadas a clubes de futebol – convergem no sentido 

de destacar positivamente os produtos portugueses no consumidor angolano. 

Os maiores desafios identificados são a nível logístico: as infra-estruturas físicas encontram-se 

frequentemente em situação de ruptura, a mão-de-obra é pouco qualificada e quase sempre se verificam 

elevados níveis de absentismo. Finalmente, a alfândega é lenta, sendo várias as razões para tal, desde 

burocracia a mudanças arbitrárias de critérios. 

A empresa também observou e sentiu uma grande retracção das importações desde 2014, situação que 

atribui fundamentalmente às restrições de acesso a divisas, mais do que ao abrandamento da economia. 

Também acredita que o futuro da economia angolana passa por aumentar de sobremaneira a produção 
interna tanto no sector primário como no sector secundário. É uma intenção política que já se fez ouvir no 

passado, com escasso reflexo no terreno, mas este responsável crê que desta vez se vai assistir a um 

crescimento da produção angolana, em particular no sector primário. Alerta no entanto para a importância 

e para a necessidade de criação de infra-estruturas base para permitir o crescimento da agricultura e da 

indústria. Sendo um país muito grande, infra-estruturas como redes de frio, acessos rodoviários com 

alguma capilaridade e electrificação do país tornam-se centrais para permitir a ocupação económica dos 

territórios e o abastecimento das grandes áreas urbanas, com especial relevância Luanda e Benguela. 

Empresa 4 

A empresa constatou uma grande retracção da economia angolana devido à crise iniciada em 2014 e uma 

recorrente dificuldade de acesso a divisas que limitam o negócio de muitas empresas portuguesas com, e 

em Angola. 

Tendo esta empresa uma longa experiência no mercado angolano, testemunha e testemunhou os 

problemas e os obstáculos que os seus clientes se virem obrigados a ultrapassar e tem uma visão mais 

ampla de como deve ou pode desenvolver-se a relação entre fornecedor e cliente entre Portugal e Angola. 

Para a empresa as oportunidades implicam mudar o set-up e a presença com um maior controlo sobre a 

cadeia de abastecimento e distribuição – representação e comercialização. A empresa acredita na cada 

vez maior importância da presença crescente no mercado. De facto, à medida que o período pós 2002 (fim 

da guerra civil), quando tão pouca oferta havia no mercado e aparecer era sinónimo de vender, evolui para 
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outros patamares, os novos equilíbrios no mercado implicam maior concorrência e mais opções de escolha 

para o cliente. O sucesso passa assim a depender mais do conhecimento do consumidor e cliente, da 

capacidade de adaptar o produto a oscilações no mercado, de um controlo mais fino sobre a própria 

distribuição e de uma atenção crescente aos concorrentes.  

Para este responsável esta necessidade é irreversível, embora de momento esteja num “limbo” por via das 

dificuldades ao nível de divisas e ao nível da actividade económica anémica. 

Para as empresas este desafio vai implicar uma extensão da sua actividade e uma imersão crescente das 

mesmas no território angolano. Esta passará por um maior envolvimento ao nível da distribuição local, com 

prioridade em Luanda e estendendo-se às principais cidades – como Benguela, Huambo e Malange – 

acordos de produção local – por licenciamento, partnership ou outro – ou mesmo produção local. 

Do lado do governo angolano ou das entidades oficiais há que referir a necessidade de adaptar o país às 

exigências das economias que se desenvolvem e sensibilizar o poder político para a importância de 

medidas que criem condições de “ease of doing business”, para facilitar não só as exportações (nos dois 

sentidos) como a integração vertical de empresas no país. 

Empresa 5 

Trata-se de uma empresa que foi contratada para estudar, analisar e propor recomendações e planos para 

a reestruturação da economia angolana. É um trabalho ambicioso e que se encontra em curso, não sendo 

as conclusões, neste momento, definitivas. 

 

Segundo este consultor, o caminho para a diversificação terá de começar no sector primário, 

nomeadamente no sector agrícola e pecuário. E para que o desenvolvimento deste sector se verifique é 

necessário investimento e know-how estrangeiro para voltar a tornar funcionais as fazendas abandonadas, 

a maioria delas desde a independência.  

Perfilam-se duas opções mais interessantes para a reconstrução destas fazendas: 

- Por via de empresas chinesas, que são mais baratas, mas com muito pior qualidade; 

- Por via de empresas portuguesas que, embora sejam mais caras, oferecem uma melhor qualidade e 

confiança. 

Será também necessário levar para Angola técnicos e operadores portugueses, uma vez que a agricultura, 

para ser competitiva, é feita com máquinas caras e que exigem know-how, que os angolanos ainda não 

possuem.  

Só depois de ser observável algum desenvolvimento das estruturas de produção vegetal e animal deverá 

surgir o sector de transformação.  

É importante reconhecer que, até que o sector agro-pecuário atinja um nível de produção adequado e até 

que um conjunto de infra-estruturas de apoio – como redes de frio e transportes – tenham alguma 
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expressão, a produção nacional tenderá a não ser competitiva em termos de mercado internacional. Isto 

implica que necessita de protecção aduaneira – ou qualquer forma de subsídio - para se implantar e 

crescer.  

Com a produção nacional num determinado patamar mínimo, será então possível uma política fiscal e 

aduaneira que abranja o sector como um todo – desde a produção até à transformação. 

Tabela 6: Sumário dos ponto chave das entrevistas 

 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 4 Empresa 5 

Logística de 
Exportação 

xxx x xxx -- -- 

Divisas e 
Alfândega 

xxx xxx xxx -- -- 

Mão-de-obra 
local 

xx xxx xx -- -- 

Vantagens 
competitivas 

empresas 

Know-how 

Know-how; 

Rede 

parceiros 

Know-how; 

Rede 

parceiros 

-- -- 

Vantagens 
competitivas 

produtos 

Cultural Qualidade 

Qualidade; 

Cultura; 

Reputação 

-- -- 

Futuro do país Diversificar Industria 
Indústria; 

Diversificar 

Indústria; 

Diversificar 

Industria; 

Diversificar 

Áreas  
emergentes 

-- -- 
Eléctrica; 

Transporte 

Vestuário; 

Decoração 

Sector 

primário 

 

Na Tabela 66 encontram-se sumarizadas as entrevistas efectuadas. Nas três primeiras linhas foi utilizada 

uma escala de “X”, relativo ao grau de importância que cada empresa deu a cada uma das rúbricas. Pouco 

importante “x”, muito importante “xxx”. A 4ª linha diz respeito às vantagens competitivas das empresas em 

Angola e a 5ª às vantagens competitivas dos produtos. As empresas de consultoria (4 e 5) não têm 

informação nas primeiras cinco linhas, uma vez que são empresas apenas de serviços e, ao contrário da 

empresa 3, não contactam directa e constantemente com empresas exportadoras de bens de consumo.  
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5.2. Questionário 

Com base nas repostas das 5 entrevistas mencionadas e na literatura estudada, foi elaborado um 

questionário destinado às 100 maiores empresas exportadoras para Angola (e amostra por conveniência, 

como explicado na metodologia). O questionário consistiu em 8 perguntas, com opções de resposta fixas, 

em que o utilizador pôde seleccionar através de uma barra (de zero a cem) o grau de intensidade 

correspondente à importância que atribui a cada um dos factores.  

Das 100 empresas que constituíram o universo de inquirição, obteve-se uma taxa de resposta de 19%, 

pelo que se considerou pouco aceitável o número de unidades observadas. Assim, obteve-se outras 7 

respostas através de uma amostra por conveniência, inquirindo pessoas conhecidas com negócio de 

exportação para Angola. Os resultados obtidos dizem respeito a um conjunto de 19 empresas dentro das 

100 maiores empresas portuguesas exportadoras para Angola e outras 7 exportadoras, ainda que não 

pertencendo às 100 maiores. Do total de 26 respostas obtidas, 8 foram do sector do retalho, 12 do 

alimentar, 4 do tecnológico e 2 do da saúde. 

As perguntas colocadas foram as seguintes:  

1) Quais os maiores problemas da exportação das empresas portuguesas em Angola; 

2) Quais as vantagens competitivas dos produtos portugueses exportados para Angola; 

3) Quais as vantagens competitivas das empresas portuguesas em Angola; 

4) Qual o tipo de internacionalização da empresa em Angola; 

5) Qual o objectivo, nos próximos 5 anos, de integração vertical da empresa em Angola; 

6) Quais são os principais motivos para a decisão de maior integração da empresa em Angola; 

7) Quais os maiores desafios encontrados por empresas com integração no mercado (não sendo apenas 

exportadoras indirectas para o país). 

8) Qual é (aproximadamente) a percentagem internacional de volume de negócios da empresa? 

8.1) Qual é (aproximadamente) a percentagem de volume de negócios da empresa em Angola? 

Segue de seguida uma breve análise às respostas obtidas. 

Os anexo I reflecte a resposta das empresas às questões colocadas. O eixo vertical indica a média do valor 

seleccionado por cada empresa, numa amplitude dos zero aos cem em cada uma das opções, enquanto 

que o eixo horizontal indica as opções possíveis. 

Questão 1) Quais os maiores desafios da exportação das empresas portuguesas em Angola? 

As respostas à primeira pergunta evidenciaram a descarga de navios no porto como o maior problema que 

as empresas enfrentam. Esta resposta teve um valor médio de 55%. Já a mão-de-obra local aparece como 

o segundo maior desafio encontrado pelas empresas portuguesas em Angola, com 54%. De seguida, os 

pagamentos (com 51%) e a alfândega (com 49%) surgem também como obstáculos bastante relevantes.  
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Questão 2) Quais as vantagens competitivas dos produtos portugueses exportados para Angola? 

Todas as empresas consultadas referiram a qualidade e a reputação da marca como as maiores vantagens 

competitivas dos produtos exportados para angola. Com médias de 88% e 86%, estas vantagens 

destacam-se claramente das restantes. A distribuição ampla instalada pelas empresas e/ou parceiros, 

juntamente com a proximidade cultural dos produtos face a Portugal surgem em terceiro lugar, com um 

valor de 67%. É de salientar que todas as opções registaram médias superiores a 50%, constituindo um 

indicador de que as empresas portuguesas consideram que os seus produtos têm bastantes vantagens 

competitivas em Angola. Reflexo dessa percepção é o facto do preço dos produtos ser claramente o ponto 

menos relevante no conjunto de aspectos em apreciação. 

Questão 3) Quais as vantagens competitivas das empresas portuguesas em Angola? 

As empresas inquiridas foram muito claras na resposta a esta questão. Consideraram o Know-how bastante 

importante como vantagem competitiva da própria empresa no país, apresentando um valor médio de 84%. 

A rede de parceiros já estabelecida no país surge em segundo lugar, com 73% e, por fim, o tempo de 

entrega foi considerado a terceira e última vantagem competitiva, com 65%. 

Os dois primeiros pontos são de certa forma relacionados com “afinidade cultural” e “conhecimento do 

mercado”, temas recorrentes na abordagem das empresas ao mercado angolano. 

 

Questão 4) Qual o tipo de internacionalização da empresa em Angola? 

A maioria das empresas inquiridas realiza exportação directa para clientes finais em Angola (50%). MUDAR 

eixo Outros 50% de empresas realiza entre exportação indirecta e exportação directa para distribuidor 

angolano. Das empresas inquiridas, aproximadamente 15% tem produção local em Angola. 

Questão 5) Qual o objectivo, nos próximos 5 anos, de integração vertical da empresa em Angola? 

A principal nota que ressalta desta questão é a cautela com que as empresas encaram investimentos em 

Angola. Estabelecer subsidiárias – sendo maioritários ou minoritários – ou enveredar por produção local, 

decisões que implicam investimento, maior ou menor, no território angolano, aparecem claramente como 

opções secundárias. As empresas antecipam evolução na sua relação exportadora com Angola mas 

essencialmente com base em distribuição local (ou exportação directa ao cliente final). A maioria pretende 

fazer apenas exportação directa para um distribuidor (62%), sendo que 35% pretende realizar exportação 

directa para clientes finais.  

Finalmente, quase 10% pretende abandonar o mercado angolano. 

No anexo I, Figura 23, foi feita uma análise individual às respostas, para concluir se pretendem aumentar, 

manter ou diminuir a sua integração em Angola, ou mesmo terminar qualquer negócio com o país.  

Oito das empresas inquiridas pretendem diminuir a integração; outras oito pretendem manter; 6 pretendem 

aumentar e apenas 4 pretender abandonar o mercado. 
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Questão 6) Quais são os principais motivos para a decisão de integração da empresa em Angola? 

Quando inquiridas sobre qual seria o maior motivo para ter uma maior integração vertical no país, 80% das 

respostas remeteram para a agilização da distribuição. Neste caso as empresas estão a referir-se a algum 

tipo de presença local que não tem necessariamente de incluir produção, apenas algum maior controlo 

sobre a logística dos seus produtos. Em segundo lugar, o acesso a divisas. Empresas com sede em Angola 

ou mesmo produção local terão maior facilidade de obter divisas. Os custos de produção e benefícios 

fiscais surgem em terceiro e quarto lugar, no entanto com valores acima dos 50%. 

As respostas a esta pergunta são coerentes com a abordagem já identificada. As empresas portuguesas 

têm uma clara preferência por um envolvimento “investment light” com Angola e mesmo numa questão 

focada no investimento em Angola abordam preferencialmente a área da distribuição, menos capital 

intensivo e com menos compromisso temporal. 

Questão 7) Quais os maiores problemas encontrados por empresas com integração no mercado? 

O maior problema percebido pelas empresas com a decisão de maior integração vertical é a qualidade de 

mão-de-obra, que se destaca claramente das respostas dadas. 

Sendo um tema recorrente em todas as entrevistas que mantivemos é também um tema politicamente 

sensível e que as empresas tratam com alguma cautela. Contudo, no terreno, tem um impacto significativo 

nos custos de produção e é limitativo das decisões de investimento.  

O tema da construção é claramente percebido como o menos problemático o que se percebe pelo relativo 

conforto que advém do grande número de empresas portuguesas de construção civil e de infra-estruturas 

que operam em Angola. 

Com um grau semelhante de importância – mas com nível muito relevante - temos o absentismo dos 

trabalhadores, logística, questões de financiamento e Governo/ambiente legal. 

Se o primeiro está relacionado com produtividade e de certa forma está próximo da temática da “qualidade 

da mão-de-obra”, o segundo – logística – surge com alguma surpresa uma vez que reflecte a opinião que 

se mantém problemas de logística relevantes – agora mais ao nível da matéria-prima – com unidade de 

produção no país. 

Quer o financiamento – custo e disponibilidade – quer o ambiente legal/acção do governo são vistos como 

problema relevante o que traduz a incipiência do mercado financeiro angolano por um lado, e a instabilidade 

do ambiente legislativo que afecta o IDE em Angola. 

Questão 8) Qual é (aproximadamente) a percentagem internacional e em Angola (8.1) de volume de 

negócios da empresa? 

Apenas 2 empresas responderam a esta rubrica, pelo que as respostas não se apresentam conclusivas. 
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A Figura 12 esquematiza as repostas às perguntas do questionário, com os itens por ordem decrescente 

de importância: 

 
Figura 12: Respostas ao Questionário 

Uma vez reunidas as repostas, foram realizadas algumas análises de possíveis relações entre perguntas, 

através de cross tabulations. As perguntas 1, 2, 3, 6 e 7 são de selecção múltipla e com intensidade 

variável. Por essa razão, as linhas ou colunas não somam 100% nas Tabelas 7, 9, 10 e 11. Foram 

seleccionadas as respostas onde a intensidade foi maior ou igual a 50%.  

Devido à complexidade das respostas, segue uma pequena leitura explicativa das tabelas: A leitura da 

primeira célula numérica da Tabela 7, por exemplo, significa que 67% dos inquiridos que classificaram a 

“Descarga Navios” como um problema grave (intensidade >= 50%) classificaram também a vantagem 

”Cultural” dos seus produtos como relevante. A terceira célula significa que 100% das respostas que 

consideraram a “Descarga Navios” como problemático consideraram a que os seus produtos têm muita 

“Qualidade”. 



58 
 

Tabela 7: Perguntas 1, 2 e 3 

 
Em primeiro lugar foram observadas relações entre opções das perguntas 1, 2 e 3. Conclui-se que a maioria 

dos desafios acontecem independentemente das vantagens competitivas existentes. Há, no entanto, 

alguns pontos a salientar:  

1- A “distribuição local” não foi considerada um problema grave para as empresas que consideram ter 

pouca concorrência, alguma reputação, uma rede de distribuição ampla, know-how local, rede de 

parceiros estabelecida ou um bom tempo de entrega dos produtos. Apesar da distribuição local apenas 

ter atingido um valor médio de 35% quando considerado um problema, não deixa de ser de algum modo 

dificultador para exportações. (Anexo G) Consegue-se entender a ligação entre os factores, e torna-se 

bastante importante garantir estas vantagens para empresas que tenham este problema forte de 

distribuição local; 

2- A “armazenagem” não foi considerada um problema para empresas que consideram ter uma boa rede 

de distribuição e know-how do negócio no país. Um vez mais, a armazenagem não foi considerada um 

grande problema pelas empresas, no entanto as que consideram ter poderão focar-se nestes dois 

aspectos; 

3- Foram muito poucas as empresas que seleccionaram o “preço” como uma vantagem competitiva 

(apenas 4). Daí este baixo valor na intersecção com “alfândega”, não funcionando como uma relação 

causal;  

4- Por último, quanto melhor a rede de parceiros estabelecida no país, tendencialmente menor será o 

problema de incumprimento de contractos. 
Tabela 8: Perguntas 4 e 5 

 
Apenas cerca de 50% das respostas incluíram o futuro pretendido em Angola. No entanto, analisando 

individualmente cada resposta, foi criada a Tabela 8 e podem tirar-se algumas conclusões: 

Perguntas	1	e	2 Cultural Preço Qualidade Concorrência Reputação Distribuição	ampla Know	how Rede	parceiros Tempo	entrega

Descarga	Navios 67% 35% 100% 67% 100% 67% 83% 67% 100%
Alfândega 75% 20% 100% 75% 100% 75% 100% 50% 100%
Armazenagem 25% 30% 100% 25% 50% 0% 0% 100% 25%
Distribuição	local 35% 70% 100% 20% 20% 0% 0% 0% 0%
Pagamentos 25% 50% 100% 75% 100% 75% 75% 75% 75%
Incumprimento 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 10% 100%
Mão-de-obra	local 50% 40% 100% 50% 100% 50% 100% 100% 50%

Integração	Actual
Exportação	indirecta	agentes 25% 25% 50%
Exportação	directa	clientes	finais 17% 17% 17% 63%
Exportação	directa	distribuidor 100%
Subs	minoritária
Subs	maioritária 50% 50%
Produção	local 100%
Volume	negócios	pretendido Zero Diminuir Manter Aumentar
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1- Todas as empresas que têm produção local que responderam ao questionário esperam diminuir esta 

presença no mercado angolano nos próximos anos; 

2- Todas as empresas que têm exportação directa para o distribuidor desejam manter este tipo de 

presença em Angola; 

3- Por último, a maioria das empresas com exportação indirecta ou directa para clientes finais deseja 

aumentar a sua presença no mercado angolano. 
Tabela 9: Perguntas 2, 3 e 4 

 
Fazendo uma análise de relações entre as perguntas 2, 3 e 4 (Tabela 9), conclui-se que as empresas com 

maior integração em Angola têm mais vantagens competitivas. Esclarecendo outra vez a leitura das tabelas 

devido à complexidade, a 1ª célula numérica significa que apenas 75% das empresas que faze exportação 

indirecta para agentes consideram que os seus produtos têm vantagem cultural.  

Há no entanto outros pontos a salientar: 

1- Só houve duas empresas que responderam que têm “subsidiária maioritária” em Angola. Nenhuma 

destas considerou ter como vantagem ter pouca concorrência ou ter um bom tempo de entrega. No 

entanto, devido ao baixo número de respostas no item, não são considerados relevantes estes 

resultados. 

2- Tanto a “exportação directa para distribuidor” como a “produção local” foram os únicos tipos de 

presença no mercado que consideram ter vantagens competitivas em todos os itens. 
Tabela 10: Perguntas 2, 3 e 5 

 
A Tabela 10 relaciona as vantagens competitivas dos produtos e das empresas com a sua intenção a 5 

anos de integração vertical em Angola. Por esta análise conclui-se que as vantagens competitivas são 

importantes para o desejo de permanência no mercado.  

1- As empresas que escolheram o item “acabar a presença” no mercado têm claramente menos vantagens 

competitivas que qualquer outra opção 

2- Face os dados Tabela 10, todas as empresas que pretendem aumentar a sua presença no mercado 

têm as vantagens de qualidade, pouca concorrência, know-how, rede de parceiros e tempo de entrega. 

Estas vantagens revelam-se importantes para aqueles que se poderão estar a afirmar num segmento 

superior do mercado. 

Perguntas	2,	3	e	4 Cultural Preço Qualidade Concorrência Reputação Distribuição	ampla Know	how Rede	parceiros Tempo	entrega
Exp	ind	agentes 75% 25% 100% 50% 100% 50% 50% 75% 25%
Exp	dir	clientes	finais 86% 86% 100% 86% 100% 100% 100% 86% 86%
Exp	dir	distribuidor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Subs	min
Subs	maior 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0%
Prod	local 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Perguntas	2,	3	e	5 Cultural Preço Qualidade Concorrência Reputação Distribuição	ampla Know	how Rede	parceiros Tempo	entrega
Acabar	presença 50% 0% 100% 50% 100% 50% 50% 50% 50%
Diminuir	integração 100% 75% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 75%
Manter	integração 100% 100% 100% 75% 100% 100% 100% 100% 100%
Aumentar	integração 67% 67% 100% 100% 100% 67% 100% 100% 100%
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Tabela 11: Perguntas 6 e 7 

 
A última cross tabulation (Tabela 11) realizada foi sobre as perguntas 6 e 7. Os principais motivos que as 

empresas consideraram para aumentar a integração no mercado angolano são o “acesso a divisas” e 

“agilizar a distribuição”. Nessa medida, os seguintes potos focaram-se nesses motivos: 

Apenas cerca de 40% das empresas responderam a estas duas perguntas, uma vez que implicam ter 

havido já um incremento da sua integração no mercado angolano. 

1- 60% das empresas que queriam aumentar o acesso a divisas consideraram ter bastantes problemas 

quer com o financiamento quer com o governo. 

2- As empresas que pretendiam agilizar a distribuição encontraram muitos problemas na qualidade de 

mão-de-obra, absentismo, logística existente e, uma vez mais, o governo. 

5.3. Conclusões dos Resultados 
As empresas portuguesas que se internacionalizaram em Angola tiveram como principais drivers o acesso 

a novos clientes, a criação de economias de escala e a exploração de competências no estrangeiro. Dada 

a pequena dimensão do mercado português, na falta de uma constante inovação, as empresas apenas 

conseguem crescer explorando outros mercados.  

Segundo os entrevistados, Angola está e continuará a enfrentar uma reestruturação geral da sua economia. 

É necessário acabar com a dependência quase exclusiva do petróleo e criar uma estrutura económica 

sustentável no país. De início com um aumento considerável da produção a nível do sector primário, para 

poder abastecer o sector da transformação, que deverá surgir posteriormente, e que será responsável por 

reduzir fortemente a dependência em 80% dos bens de consumo importados pelo país. Existe muita 

concorrência chinesa disponível para acompanhar empresas angolanas nesta reestruturação. Porém, é de 

extrema relevância que as empresas portuguesas potenciem as suas vantagens e criem medidas 

facilitadoras para auxiliar a entrada dos seus produtos, uma vez que ainda serão bastante necessários 

durante vários anos, até ao desenvolvimento do sector da transformação. Para além dos produtos 

exportados, a presença de empresas portuguesas poderá ser também muito benéfica no auxílio da 

reestruturação da economia, dado a existência da proximidade cultural e psíquica e uma perspectiva de 

permanência a longo prazo no mercado angolano. 

Com a informação recolhida nas entrevistas e questionário conclui-se que as empresas portuguesas 

utilizam a abordagem de Distância Cultural e Psíquica aquando a escolha do mercado, e produtos 

oferecidos em Angola. A cultura e língua, por serem semelhantes, funcionam também como vantagens 

competitivas das empresas e produtos, quer seja pela semelhança no consumo, rótulos ou pela maior 

facilidade em criar redes de parceiros em Angola.  

Perguntas	6	e	7 Financiamento Construção Qualidade	mão-de-obra Absentismo Logística Governo
Benefícios	fiscais 33% 33% 100% 100% 100% 67%
Acesso	divisas 60% 20% 40% 60% 80% 60%
Agilizar	distribuição 29% 14% 71% 57% 86% 57%
Custos	produção 0% 0% 67% 67% 67% 67%
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Segundo a Tabela 8, a maioria das empresas que têm exportação indirecta ou directa para clientes 

pretende aumentar a sua integração no mercado. Esta evidência vai de encontro ao modelo de Uppsala, 

que afirma que as empresas devem adaptar um modo de entrada incremental, de modo a terem um risco 

gradual. Neste país ainda em desenvolvimento, o risco é mais elevado e este modelo tem em conta esse 

ponto. 

Segundo os dados recolhidos nas repostas ao questionário, as empresas que têm uma maior integração 

no mercado têm mais vantagens competitivas (Tabela 9). Do mesmo modo, as empresas com mais 

vantagens competitivas também têm mais intenção de permanência ou aumento da sua presença no 

mercado angolano (Tabela 10). 

Quanto às barreiras encontradas, estas surgem a todos os níveis, tanto a nível de barreiras externas como 

internas, com maior relevância os canais de distribuição em  

Angola, regras desfavoráveis, instabilidade política e más condições económicas angolanas.  

A rede de distribuição estabelecida no país destino, bem como o know-how das empresas são vantagens 

competitivas que permitem dissolver consideravelmente problemas de outra forma encontrados, como a 

distribuição local, armazenagem e incumprimentos de contractos.  

A mão-de-obra angolana representa uma barreira e um desafio em todos os tipos de internacionalização 

uma vez que a sua qualidade e assiduidade não corresponde à esperada.  

Por outro lado, o ambiente de negócio é essencial para o sucesso do comércio externo e em Angola este 

não é o mais favorável. Devido a estas razões, as empresas que têm uma maior integração no mercado 

pretendem diminuí-la (Tabela 8). No entanto, diminuir para a exportação indirecta também não é a opção 

escolhida. As empresas tendem a ter algum controlo e, nessa medida, a exportação directa ou subsidiária 

maioritária apresentam-se como uma melhor opção. 
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6. Benchmarking 

Uma vez reunida a informação dos questionários, entrevistas, literatura e caso de estudo, é relevante fazer 

uma análise de técnicas adoptadas noutros casos que possam ser solução de alguns dos problemas 

apresentados.  

Através das entrevistas e questionários foi verificado um padrão nas maiores dificuldades de fazer negócio 

com Angola. Tanto a nível de empresas puramente exportadoras como com maior integração, os maiores 

desafios para as empresas portuguesas em Angola são comuns, estando estes representados tanto na 

tabela resumo das entrevistas (Tabela 6), como na Figura 12, nas respostas às perguntas 1, 6 e 7. Desse 

modo, com a análise da informação reunida, os 3 pontos que deverão ser expostos e analisados são: 1) a 

dificuldade de criar um negócio em Angola, quer seja a nível de acesso a divisas, problemas com o governo 

ou a nível aduaneiro; 2) a logística no processo de exportação, que conduz a elevados custos e demorados 

processos; 3) a mão-de-obra local, quer a nível de absentismo quer mesmo de instrução. Desse modo, 

foram definidos como 3 factores críticos de sucesso para potenciar o negócio português em Angola: 1) 
Ease of doing business 2) Logística de exportação 3) Mão-de-obra local. 

Serão de seguida apresentados exemplos de medidas tomadas por outros países para cada um dos 

factores, bem como a respectiva proposta de solução para Angola, quer a nível empresarial como do 

governo português ou angolano. 

6.1. Ease of Doing Business 

A escolha de práticas de ease of doing business teve como base casos que se possam de alguma forma 

relacionar com o caso em estudo.  

Por um lado, foi escolhido o caso de um crédito concedido pela China a Angola, uma vez que esta medida 

potenciou bastante o comércio entre os dois países, sendo Angola o país do caso em estudo. É relevante 

descrever em que consiste este crédito e como se diferencia dos acordos já existentes. 

Em segundo lugar, foi escolhida a exposição e análise de um acordo de parceria Transpacífico entre 12 

países. Este acordo estabelece novas medidas nunca antes aplicadas a tão larga escala, sendo um acordo 

pioneiro a nível mundial. É um acordo com presença em toda a cadeia de abastecimento, desde o produtor 

ao consumidor, passando pelos trabalhadores a cargas fiscais. Sendo um acordo tão inovador no mundo, 

é de relevância descrevê-lo sumariamente, uma vez que poderá servir de modelo para futuros acordos 

estabelecidos.  

6.1.1. Linha de Crédito Chinesa em Angola (LCC)  
A China tem desde 2004 uma linha de crédito com Angola destinada a fornecer crédito para obras públicas 

a realizar por empresas chinesas em Angola. No entanto, esta LCC adquiriu maior relevância nos últimos 
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dois anos uma vez que, devido ao baixo preço do petróleo, Angola se encontra sem liquidez para financiar 

projectos de obras públicas e tem evidentes dificuldades em encontrar outros mercados financeiros 

disponíveis para empréstimos ao país (Jornal de Negócios, 2015). 

No início de 2015, a China abriu um crédito de 15 mil milhões de USD para Angola (Expresso, 2016). O 

crédito destina-se a obras públicas realizadas por empresas chinesas e, nesta medida, nos últimos 18 

meses, foram adjudicadas 69 empreitadas a empresas chinesas, ascendendo a 3.8 mil milhões de USD. 

O plano pretende vir a cobrir 155 projectos, num total de 5.2 mil milhões de USD, projectos que se estima 

venham a criar 365 mil postos de trabalho (Observador, 2016). Os restantes 10 mil milhões de USD serão 

disponibilizados em crédito para a Sonangol cobrir os custos de produção e pagar dívidas resultantes da 

baixa do preço do crude (Expresso, 2016).  

Convém ter presente que as empresas chinesas a operar no estrangeiro e em países com relações 

diplomáticas com a República Popular da China (excluindo aqueles que têm relações diplomáticas com 

Taiwan) podem recorrer ao apoio do Export Import Bank of China (EXIM BANK) para financiar obras. É um 

modelo de desenvolvimento abraçado pelo governo chinês que pretende projectar as suas empresas para 

o exterior e, em simultâneo, garantir empregos para chineses e escoamento de produtos diversos para as 

suas indústrias uma vez que na larga maioria das obras financiadas a mão-de-obra é chinesa, os materiais 

vêm da China e os equipamentos são chineses (China Exim Bank, 2016). 

Este modelo teve e tem larga aceitação em África onde quase todos os países estão envolvidos em vários 

projectos financiados pelo governo chinês (via EXIM BANK). 

A novidade na LCC agora assinada, ao nível pelo menos do que é público, prende-se não só com a 

existência de uma pré-listagem das obras públicas abrangidas como também com uma listagem de 

empresas (chinesas) aprovadas para a elas concorrerem. Acresce o facto, significativo de nestes casos o 

Kwanza poder ser utilizado como meio de pagamento, abrindo um canal de conversão de divisas entre a 

China e Angola (Rede Angola, 2016). 

6.1.2. Acordo de Parceria Transpacífico (TPP) 
O Acordo de Parceria Transpacífico (TPP) é um acordo de comércio estabelecido entre os EUA e outros 

onze países banhados pelo oceano pacífico: Austrália, Brunei, Canada, Chile, Japão, Malásia, México, 

Nova Zelândia, Peru, Singapura e Vietname. Depois de sete anos de negociações, o acordo foi assinado 

a 4 de Outubro de 2015. Este acordo vai de encontro com o objectivo último de comércio livre e integração 

na região Ásia-Pacífico, promovendo medidas que visam estabelecer uma elevada qualidade standard, 

tanto para o comércio como investimento entre estes países. 

Este acordo é definido por cinco aspectos chave: 
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1) Acesso ao Mercado: O acordo TPP elimina ou reduz barreiras pautais e não pautais de todo o 

comércio de bens e serviços entre países, na tentativa de criar novas oportunidades para negócios, 

trabalhadores e consumidores. Como medidas, por exemplo, a redução de impostos, e a tentativa de 

aumentar a transparência entre países, impondo a publicação de todas as leis aduaneiras, 

regulamentos e procedimentos na internet e em inglês. Exige aos seus membros a junção à 

Convenção Contra a Corrupção das Nações Unidas, a incriminação de subornos, e a existência de 

um código de conduta para oficiais públicos, de modo a tentar diminuir os conflitos de interesse. 
2) Abordagem regional a compromissos: O TPP facilita o desenvolvimento da produção e respectivas 

cadeias de abastecimento, melhorando a sua eficiência, ao mesmo tempo que segue o objectivo de 

criar emprego, aumentar o nível de vida, facilitar integrações transnacionais e abrir os mercados 

domésticos. Permite, por exemplo, a criação de uniões de trabalho, ao mesmo tempo que proíbe o 

trabalho infantil e escravo. 
3) Abordar novos desafios de comércio: O acordo promove a inovação, produtividade e competitividade 

na medida em que aborda os desafios actuais como o desenvolvimento da economia digital e o papel 

das empresas estatais na economia global. 
Este objectivo tem como algumas medidas, por exemplo, o incentivo da redução das tarifas de 

telecomunicações e providenciar acesso à internet a pessoas com menores rendimentos. 
4) Comércio inclusivo: o TPP inclui novos elementos que pretendem garantir que as economias dos 

diversos níveis de desenvolvimento e/ou tamanho podem beneficiar de comércio internacional. Nesta 

medida, ajuda os negócios de PMEs a entender o Acordo TPP, tirar vantagens das oportunidades e 

expressar os desafios que estas encontram ao respectivo governo. Por outro lado, também garante o 

desenvolvimento e incremento da capacidade comercial, para garantir que todas as partes envolvidas 

conseguem atender aos compromissos do acordo e tirar todas as vantagens dos seus benefícios. 
5) Plataforma para integração regional: O acordo TPP é destinado a ser uma plataforma para integração 

económica regional e pretende incluir futuramente outras economias da área Asia-Pacífico. 

(Office of the United States Trade Representative, 2015). 

O TPP tenta criar padrões de qualidade, segurança e produtividade, controlando os preços através de 

controlo de impostos e melhorias na eficiência, utilizando as vantagens específicas de cada país bem como 

das novas tecnologias. É um acordo destinado a todos os tipos de empresas e tem a preocupação de 

auxiliá-las no entendimento da melhor forma de tirar partido do mesmo. O acordo reduz o custo de exportar, 

aumenta a competitividade e promove o comércio justo e transparente entre os países envolvidos 

(International Trade Administration, 2016). 

6.1.3. Proposta para Angola 
Como se pode entender das entrevistas, questionários e caso de estudo (capítulo 3), são vários os 

problemas identificados no negócio entre Portugal e Angola. Pode dizer-se que há uma necessidade clara 

para adopção de medidas no sentido de aumentar ease of doing business pela via de, de alguma forma se 
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virem a estabelecer um conjunto de práticas e de normativas com o objectivo de facilitar as trocas 

comerciais entre os dois países.  

Uma proposta que vai de encontro a esta ideia seria a criação de um acordo entre os países da CPLP que 

regule alguns pontos críticos do comércio externo entre os seus membros, de certa forma à imagem do 

acordo TPP. Esta é uma medida a adoptar entre todos os governos dos países da CPLP. 

Um acordo deste tipo seria importante uma vez que permitiria estabelecer regras ao nível das barreiras 

pautais e não pautais, medidas que promovam o desenvolvimento de cadeias de abastecimento e formação 

de emprego, promover a inovação, criando padrões de qualidade, de segurança e de produtividade. Muito 

importante no entanto será a medida numerada por 4) na descrição do acordo TPP que é de garantir que 

todos os países e tipos de empresas envolvidas conseguirão beneficiar do acordo. Como a economia mais 

desenvolvida da CPLP, Portugal poderá ter um papel importante neste aspecto. 

Por outro lado, Angola encontra-se com problemas a nível financeiro e escassez de divisas desde 2014 

quando ocorreu a queda do preço do petróleo.  

Outra medida possível e que seria seguramente bastante benéfica para o comércio Portugal-Angola seria 

a criação de uma linha de crédito entre os dois países, com as devidas distâncias, à imagem do LCC. 

Permitiria incluir empresas portuguesas em muitos novos negócios e garantir o pagamento dos serviços 

efectuados e dos bens vendidos. No entanto, nem as Finanças Públicas portuguesas nem a saúde e 

disponibilidades do sistema financeiro português permitem grandes expectativas nesta matéria. 

6.2. Logística de Exportações 

Outro factor crítico de sucesso para potenciar o comércio de empresas portuguesas com Angola é a 

logística de exportações. É identificado como relevante tanto nas empresas puramente exportadoras como 

nas produtoras, uma vez que as últimas necessitam (até ao momento) de importar as matérias-primas. 

Embora o volume exportado por Portugal para Angola em 2015 tenha diminuído quase 50%, as respostas 

em questionário revelam que este ponto ainda é um aspecto a melhorar no futuro. Na entrevista à empresa 

4 de transitários, o responsável por Angola acredita que as empresas que referem a logística como 

prejudicial se estejam mais a referir a antes de 2015 ou um futuro esperado. De momento, com o nível das 

importações tão diminuído, a logística passou a ter um peso bastante menor. 

Como referido anteriormente, Angola tem um LPI geral de 2.54, sendo que se escontra na 112ª posição no 

ranking mundial.  

Foi seleccionado o porto de Luanda uma vez que é o porto para onde vão mais de 80% das importações 

de Angola. A par do caso do porto de Luanda foram seleccionados portos de 2 outros países: Portugal e 

África do Sul. Apesar de ser uma ex-colónia, o Brasil não foi analisado uma vez que o desempenho logístico 
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do país é baixo, tendo o seu LPI diminuído nos últimos quatro anos. Deste modo, não serve como exemplo 

de boas práticas a adoptar em Angola. 

A escolha de um porto português como análise baseia-se na proximidade entre estes 2 países, quer pela 

história e cultura, quer pela partilha de serviços e conhecimento que se verifica nos dias de hoje. Por outro 

lado, a escolha do porto de Sines deve-se uma vez que é o maior e mais eficiente porto de mercadorias do 

país, e nessa medida é de relevância a sua análise. Os dados obtidos sobre o porto baseiam-se na 

informação encontrada on-line e na entrevista efectuada com um dos administradores, que a 

complementou, sendo assim possível fazer uma análise mais profunda do mesmo, o que permite adquirir 

mais conhecimento de causa sobre práticas adoptadas e casos de sucesso. Uma vez que o presente 

trabalho se centra na relação de Portugal com Angola, a nível de exportação é relevante analisar as 

discrepâncias entre estes dois países, de modo a sugerir acções para aproximar o desempenho logístico 

de ambos. 

A escolha do porto de Durban na África do Sul foi efectuada tendo em conta vários factores. Por um lado, 

a escolha do país teve por base a indicação do Banco Mundial, que sugere uma comparação com o melhor 

operador na região. Tendo em conta a África Subsaariana (ou mesmo África no geral), o país com melhor 

LPI é a África do Sul. Por outro lado, sendo o país mais desenvolvido da África subsaariana (responsável 

por 34% do PIB da região), e também sendo uma ex-colónia, este país serve de exemplo em várias áreas 

de negócio de práticas adoptadas para Angola. (Associação Industrial Portuguesa, 2014). O porto de 

Durban foi seleccionado uma vez que é o maior porto da África do Sul, com grande volume de carga 

movimentada e elevados níveis de eficiência. 

Comparação do LPI 

Como referido no capítulo 2.6, o LPI de um país é formulado tendo em conta 6 diferentes componentes. A 

Figura 13 representa o desempenho dos três países em estudo em cada uma destas componentes. É de 

notar que Angola está consideravelmente menos desenvolvida que os outros três países em todos os 

pontos, sendo que o ponto em que se classifica pior é a nível de infra-estruturas (físicas e de comunicação) 

e a categoria com melhor desempenho é a pontualidade.  
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Figura 13: LPI e Componentes. Adaptado: World Bank (2016) 

6.2.1. Caso de Portugal: Porto de Sines 
Nos últimos 10 anos, Portugal verificou diversas melhorias em quase todas as componentes do LPI, tendo 

em 2014 um LPI de 3.43 (World Bank, 2016). 

Analisando especificamente o Porto de Sines, uma vez que este é o porto com mais carga movimentada 

do país (cerca de 1,7 milhões de TEUs), e que tem observado muitas evoluções nos últimos anos, há que 

descrever as características que o tornaram tão competitivo. Foi feita uma visita ao porto e uma entrevista 

com um administrador de modo a facilitar toda a informação necessária:  

a) A gestão do terminal de contentores do porto de Sines foi concessionada à Singapure Port Authority, 

um dos melhores operadores de terminais de contentores a nível mundial; 

b) É um porto de águas profundas (17,5m de calado), o que permite a movimentação dos navios com 

maior calado, que podem carregar até 18 mil TEUs; 

c) Dispõe de um ordenamento do território de referência, livre de pressões urbanas, assegurando 

capacidade de expansão a longo prazo, crescimento que tem acontecido nos últimos anos. 

d) Conta com acessibilidades terrestres adequadas para o tráfego actual e com um plano de evolução 

rodoferroviário que permitirá dar resposta ao crescimento futuro esperado do porto e área envolvente. 

O porto tem óptimas ligações directas do Terminal às redes nacionais rodoviária e ferroviária, estando 

estas integradas na Rede Transeuropeia de Transportes; 

e) Possui diversos terminais especializados para movimentar os diferentes tipos de mercadorias; 
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f) O porto sofreu várias melhorias a nível de TI nos últimos anos, sendo que a Janela Única Portuária 

(JUP) e Logística (JUL) permitem uma melhor conexão entre todas as autoridades, permitindo acelerar 

os processos e o desalfandegamento fora do porto; 

g) As entidades envolvidas reconhecem a importância de uma boa comunicação e partilha de 

informações. 

6.2.2. África do Sul: Porto de Durban 
A África do Sul tem verificado ligeiras melhorias nos últimos anos nas componentes do seu LPI, mantendo 

no entanto um LPI geral muito semelhante ao de Portugal em 2014, de 3.56 (World Bank, 2016).Analisando 

especificamente o porto de Durban, o porto com mais carga movimentada no país (cerca de 3,6 milhões 

de TEUs), contou com várias melhorias nos últimos anos, sendo considerado o porto mais competitivo de 

África (OCDE/ITF, 2014; Transnet, 2010).  

a) A gestão do porto foi concessionada à Transnet, empresa pública Sul-africana. 

b) É um porto de águas médio-profundas (12,5m de calado), sendo que está de momento em dragagem 

para 16m, permitindo navios de até 18 mil TEUs; 

c) Dispõe de um ordenamento que permite (e está planeada) alguma expansão, embora não dê para 

expandir idealmente nas redondezas devido à proximidade da cidade; 

d) Conta com algumas acessibilidades terrestres, embora devido ao grande volume de carga 

movimentada, apenas 30% é transportada por via ferroviária. Há planos de aumento desta 

capacidade; 

e) Possui diversos terminais especializados para movimentar os diferentes tipos de carga; 

f) O porto sofreu várias melhorias a nível de TI nos últimos anos. O sistema EDI e NAVIS vieram melhorar 

a troca de informação entre as diversas entidades envolvidas, bem como optimizar a gestão do 

terminal. 

g) As entidades envolvidas reconhecem a importância de uma boa comunicação e partilha de 

informações.  
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6.2.3. Proposta para Angola: Porto de Luanda 
Como descrito no caso de estudo, Angola depende quase totalmente das suas importações para satisfazer 

necessidades, e exportações para receber as receitas do petróleo, responsáveis por 50% do PIB. É 

portanto essencial que os seus portos (especificamente o de Luanda, responsável por 80% do comércio 

externo) e respectivas cadeias de abastecimento sejam o mais eficientes possível. No entanto, tanto as 

entrevistas como o questionário vieram reforçar a ideia adquirida de que tal não acontece. Segundo ideias 

descritas no capítulo 2.2., a logística dos países exportadores é mais relevante para o sucesso do processo 

de exportação do que a logística dos países importadores. No entanto, devido à discrepância do 

desempenho entre Portugal e Angola, as ineficiências logísticas angolanas acabam por ser bastante 

prejudiciais ao comércio entre os dois países. Há bastantes melhorias a adoptar a nível empresarial (pela 

Sogester) bem como em parceria com o governo de Angola, devido aos enormes investimentos 

necessários. 

A Tabela 12 da página anterior sintetiza as informações sobre os 3 portos em questão, nas 4 vertentes 

utilizadas na literatura aquando análise da logística dos portos. A Tabela 12 foi dividida nas 4 componentes 

de Infra-estrutura, IT, Alfândega e Serviços Logísticos. Tendo em conta a divisão em componentes do LPI 

e a divisão de logística de exportação encontrada em vários documentos da literatura utilizada, estes 4 

pontos foram os considerados mais relevantes de análise para o caso em estudo.  

1- Infra-estruturas 

Como referido no capítulo 2.2., uma melhoria das infra-estruturas portuárias, reduzindo os respectivos 

tempos e custos é essencial para o crescimento do comércio intra-africano, chegando mesmo a reduzir 

significativamente os custos de expedição. 

São sugeridas três principais medidas de melhoria de infra-estruturas no porto de Luanda: 

1) Fazer uma dragagem no porto, aumentando o calado para 16 metros de profundidade seria uma 

melhoria que permitiria a entrada dos maiores navios de carga, com 18 mil TEUs (em Anexo N 

encontra-se os calados correspondentes a cada navio de carga). Tanto o porto de Sines como de 

Durban têm cais que permitem a entrada destes navios, tendo a consequência de menores custos de 

transporte. Esta medida terá que vir acompanhada por uma mudança das gruas móveis existentes 

actualmente no porto para gruas fixas, uma vez que as actuais não se adequam para estes navios 

maiores.  

Realizar uma dragagem é um processo bastante caro. A construir o novo porto na Barra do Dante não 

será necessário dragar, uma vez que este porto tem calado bastante profundo.  

2) Como descrito no caso de estudo, o transporte terrestre em Angola é bastante congestionado e as 

estradas não estão nas melhores condições. Segundo Freud e Rocha (2011) (Capítulo 2.2.), uma 

redução de 1 dia no tempo de transporte terrestre poderá levar a um aumento de 7% nas trocas 

comerciais. O porto de Sines utiliza as suas capacidades ferroviárias na totalidade, permitindo um 
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maior fluxo de mercadoria. Por outro lado, o porto de Durban conta apenas com o transporte ferroviário 

de 30% da mercadoria, e está com planos de expansão desta capacidade. Já existindo uma linha de 

comboio a partir do porto de Luanda, é apenas necessário arranjar os comboios adequados, e a 

respectiva gestão, que terá de ser integrada no sistema informático e de gestão do porto, para permitir 

uma maior eficiência e descongestionamento do porto. 

3) O porto de Luanda é localizado na baía da capital. Por estar rodeado pela cidade, o seu crescimento 

está limitado. O Porto de Sines tem verificado grande crescimento nos últimos anos, e das empresas 

envolventes, uma vez que tem uma localização que o permite. O porto de Durban, por seu lado, tem 

um crescimento mais limitado, uma vez que está também na baía da cidade. Mas a sua localização 

actual já lhe permite o comércio de 3.6 milhões de TEUs por ano. A solução para o caso do porto de 

Luanda neste caso será apenas a mudança do porto de Luanda para o Dande, como é intenção há 5 

anos. No entanto, com as restrições financeiras actuais do governo esta solução será difícil de 

implementar. 

 

2- Tecnologias de Informação  

Como descrito na revisão de literatura, as tecnologias de informação são bastante importantes para um 

bom funcionamento dos portos e respectivas cadeias de abastecimento.  

Tanto o porto de Sines como de Durban reconhecem a importância da partilha entre todos os agentes 

envolvidos no processo. Nessa medida, adoptaram plataformas informáticas que permitem a reunião da 

informação dos diferentes players envolvidos, sendo que estes as utilizam e complementam com a 

informação das actividades que realizaram.  

Em Luanda existe a plataforma TERMVIEW desde 2013. Esta permite que os clientes saibam onde se 

localizam os contentores no parque. No entanto, segundo a informação recolhida, apenas serve para este 

propósito, não reunindo a informação sobre todas as entidades da cadeia do processo.  

A melhoria da plataforma é considerada uma oportunidade. No entanto, a partilha de conhecimento e 

informação entre todos os agentes envolvidos é mais conflituosa em Angola, e poderá ser um ponto que 

prejudicará o desenvolvimento desta medida. 

3- Alfândega 

Segundo o capítulo 2.2., a eficiência das alfândegas é essencial para o sucesso do comércio internacional. 

Nas economias menos desenvolvidas há por vezes menos transparência e menos objectividade nas 

alfândegas. Por outro lado, não havendo tanta colaboração entre todas as entidades envolvidas e os 

clientes e não existindo uma plataforma única que reúna a informação, torna-se mais difícil alcançar os 

níveis de eficiência de Sines ou Durban.  
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Relativamente à alfândega, seria bastante relevante melhorar a sua eficiência, uma vez que é referido 

como um dos factores mais prejudiciais nas exportações para Angola (questionários). Melhorar as relações 

humanas e a partilha de informação, aumentar a transparência dos processos e reduzir barreiras pautais 

poderão ser medidas de sucesso para o porto.  

4- Serviços Logísticos 

Foi encontrada pouca informação formal sobre os serviços logísticos oferecidos no porto de Luanda. Devido 

à inexistência da plataforma informática global, é mais difícil adequar recursos consoante as necessidades, 

uma vez que estas são mais difíceis de prever. Por outro lado, outro aspecto referido nos questionários é 

que a mão-de-obra é bastante deficiente, tanto a nível de qualidade como elevado nível de absentismo.  

Investimento 
No final do capítulo 2.2 a Tabela 3 sumariza os investimentos realizáveis num terminal de contentores e 

respectivos acessos. Tendo em conta o caso do porto de Luanda, a proposta de solução ideal necessita 

de um investimento greenfield: construir um novo porto 30km acima de Luanda, na barra do Dante 

(proposta sugerida em Angola, mas não realizada). Por outro lado, esse porto necessita melhorias no grau 

de automação como uma melhor conversão de capacidades.  

A segunda opção, mais barata mas menos extensiva será a melhoria do terminal existente. 

Em ambas as soluções terá de haver uma melhoria dos acessos marítimos e terrestres, preferencialmente 

os últimos pela via ferroviária. Esta melhoria terá de ser suportada por investimentos em sistemas de 

automação e gestão de rotas, controlo de tráfego e informação. Melhorias tecnológicas são essenciais 

tanto para maior eficiência do porto como para garantir mais segurança (muitas vezes mais precária em 

países africanos). Os investimentos de valor acrescentado, segundo vários autores estudados, em países 

em desenvolvimento terão de vir numa fase posterior. 

6.3. Mão-de-obra local 

O último factor considerado crítico para o sucesso do comércio português em Angola é a mão-de-obra 

local. Quer seja pela sua qualidade ou absentismo, este problema surge em todos os tipos de empresa, 

independentemente da sua presença no mercado. Claro que quanto maior for essa presença, 

tendencialmente maior será a relevância deste desafio. 

Este grande desafio percebido é um reflexo, em muito, do fraco sistema de ensino existente no país. Este 

sistema é pobre, em parte devido à saída relativamente recente de uma guerra civil que destruiu as infra-

estruturas do país. Em média, um aluno angolano permanece apenas 4 anos a estudar. Por outro lado, a 

disparidade entre sexos é notória. Apenas 29% das mulheres são letradas, em comparação com 56% dos 

homens. Mais de 50% dos professores em Angola não têm formação, são mal pagos e trabalham em 

demasia (Business Monitor International, 2016). 
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Foram procuradas medidas possíveis a realizar que possam de algum modo tentar melhorar a qualidade 

da mão-de-obra em Angola, quer seja por medidas a nível da educação quer regras a estabelecer no 

sistema de trabalho. 

Em primeiro lugar, tal como apresentado no subcapítulo 6.1. surge o Acordo de Parceria Transpacífico 

(TPP), uma vez que este sugere algumas normativas a nível laboral para os países pertencentes. 

Por outro lado, foram analisadas medidas tomadas pela Bélgica no Congo, uma vez que a Bélgica é um 

país europeu pequeno como Portugal, e o Congo uma sua ex-colónia africana.  

6.3.1. Acordo TPP 
Como explicado, este acordo foi descrito no capítulo 6.1.2. Tem, no entanto, medidas específicas que 

tentam normalizar a mão-de-obra nos diferentes países. O acordo obriga os países a criarem leis 

orientadas para cada um que sejam reconhecidas pela Organização de Trabalho Internacional: 

1- Eliminação do trabalho imposto; 

2- Impedir o trabalho infantil; 

3- Leis justas que regulem ordenados mínimos, horas de trabalho e segurança no trabalho; 

4- É exigida transparência nas leis criadas, e permitir o acesso justo a processos judiciais, quando 

necessário; 

5- Estabelecer medidas a tomar caso as empresas não cumpram as leis propostas; 

6- Criar medidas que promovam a produtividade e assiduidade, em empresas públicas ou privadas, 

grandes ou pequenas; 

7- Eliminar a discriminação sexual e racial. 

Com o reconhecimento da importância das novas tecnologias, internet e partilha de informação, este 

acordo tenta ainda garantir um melhor fluxo de informação e mais informação disponível sobre os governos, 

sectores e empresas dos países envolvidos. (Office of the United States Trade Representative, 2015) 

6.3.2. Bélgica e Congo 
A República do Congo tornou-se independente da Bélgica em 1960. No entanto, mantiveram uma forte 

relação cultural que veio a tornar-se importante no crescimento do país africano. Entre os muitos acordos 

estabelecidos, criaram algumas medidas na tentativa de promover a educação e a qualidade dos 

trabalhadores no Congo. Seguem de seguida alguns pontos relevantes (Brassinne, 1971, OCDE, 2005): 

1- A revitalização do sistema de ensino, a nível de cooperação no ensino tanto universitário como não 

universitário: escolas e universidades seleccionadas pelo governo Belga, para onde são enviados 

professores que a longo prazo serão substituídos por professores locais; 

2- Enviar especialistas e técnicos dos sectores das telecomunicações, agricultura, indústria e saúde de 

modo a transmitir conhecimento e experiência para os locais. 

3- Criar bolsas de estudo para estudantes do Congo na Bélgica; 
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4- Ajuda na reabilitação do sistema de saúde; 

5- Apoio para a produção agrícola e desenvolvimento rural; 

6- Apoio a iniciativas locais para incentivar a revitalização do tecido socioeconómico 

6.3.3. Proposta para Angola 
As medidas propostas tanto num acordo semelhante ao TPP como entre o Congo e a Bélgica seriam todas 

bastante relevantes para Angola, sendo medidas a adoptar por ambos os governos português e angolano 

e dos membros da CPLP. 

Face à criação de um acordo, criar leis justas e transparentes, eliminar a discriminação no trabalho e criar 

medidas que promovam assiduidade e produtividade aparecem como medidas chave para a melhoria da 

mão-de-obra em Angola. O acordo também tenta garantir um melhor fluxo da informação, através de novas 

tecnologias, que poderá tornar os processos mais rápidos e completos. 

Criar medidas em Angola para melhorar a educação tanto a nível não universitário, universitário ou técnico 

ganha mais importância com a perspectiva de aparecimento de novos trabalhos nos sectores da agricultura 

e indústria. O envio de especialistas e professores para ensinar os locais são as medidas potencialmente 

mais fáceis e rápidas de implementar, mas a longo prazo todas seriam bastante benéficas para Angola e, 

consequentemente, as empresas portuguesas com negócio em Angola. 
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7. Conclusões Finais e Sugestões  

As exportações são um factor essencial para potenciar o crescimento da economia portuguesa. Angola é 

um país com fortes relações históricas com Portugal e representa um destino importante para as 

exportações das empresas portuguesas. No entanto, no ano último de 2015 verificou-se uma quebra de 

geral de 35% exportações portuguesas para Angola. Embora a economia angolana esteja a passar por um 

momento de grandes restrições – a nível de receitas de exportação do petróleo e, consequentemente, a 

nível orçamental e de disponibilidade de divisas – para as empresas portuguesas, não será fácil substituir 

um mercado com esta relevância e com estas afinidades. 

A motivação para este trabalho é forte. Devido à estreita relação existente e à importância histórica e 

económica entre Angola e Portugal, será uma mais-valia para ambos os países o auxílio que Portugal 

possa prestar a Angola neste processo.  

Foram realizadas entrevistas e um questionário a empresas portuguesas exportadoras para Angola. 

Segundo a informação recolhida, as empresas portuguesas utilizam a abordagem de Distância Cultural e 

Psíquica na escolha do mercado e produtos oferecidos em Angola. A afinidade cultural e psíquica funciona 

como vantagem competitiva das empresas e dos seus produtos, quer seja pela semelhança no consumo 

e na língua, como maior facilidade em criar redes de parceiros em Angola. As empresas tendem para um 

modo de entrada incremental em Angola, tal como sugerido pelo modelo de Uppsala de forma a 

conseguirem obter um risco gradual neste país ainda em desenvolvimento.  

As respostas ao questionário salientam a importância das vantagens competitivas para o desejo de 

permanência no mercado e de maior integração em Angola. Salienta-se que da rede de distribuição 

estabelecida em Angola e o tempo de entrega dos produtos, bem como o know-how das empresas 

portuguesas, a qualidade dos seus produtos e a reputação são vantagens competitivas que permitem 

atenuar consideravelmente problemas de outra forma encontrados, como a distribuição local, 

armazenagem e incumprimentos de contractos. 

Quanto às barreiras encontradas pelas empresas, estas surgem a todos os níveis, tanto a nível de barreiras 

externas como internas. Destacam-se os canais de distribuição em Angola, regras desfavoráveis, 

instabilidade política e más condições económicas na ex-colónia. A mão-de-obra local representa uma 

barreira e um desafio em todos os tipos de internacionalização uma vez que a sua qualidade e assiduidade 

não corresponde à esperada. Por outro lado, o ambiente de negócio é essencial para o sucesso do 

comércio externo, e em Angola este não é o mais favorável. 

A economia angolana está, ao nível de intenções políticas, com importantes objectivos de diversificação 

da sua economia. O país tem a necessidade de acabar com a dependência exclusiva do petróleo e criar 

uma estrutura económica sustentável no país. Nesta fase através do incremento da produção a nível do 
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sector primário e consequentemente com o desenvolvimento do sector da transformação pretende-se 

diminuir a dependência actual do país dos bens de consumo importados (que se situa nos 80%). 

Com a análise dos resultados, do presente estado do país e de perspectivas futuras, de modo a tentar criar 

condições mais favoráveis para o comércio entre Portugal e Angola, sugerem-se as seguintes medidas: 

Abordagem das Redes Industriais e Resource Based View 

Para auxiliar a escolha do Modo de Entrada pretendido sugere-se a abordagem das Redes Industriais e a 

Resource Based View. A primeira encara a empresa como pertencente e envolvida por uma rede de 

empresas com quem estabelece relações que permitem explorar competências complementares e 

promove a realização de metas conjuntas. Deve desenvolver-se uma análise das empresas existentes no 

país, daquelas que pretendem entrar, qual a sua presença actual e pretendida e o seu conhecimento de 

Angola.  

Do mesmo modo, as respostas ao questionário salientam a importância dos recursos internos para a 

criação de vantagens competitivas para as empresas internacionalizadas em Angola. Consequentemente, 

propõe-se a abordagem da Resource Based View para a escolha do modo de entrada em Angola. Os 

recursos da empresa a nível de activos, capacidades, processos organizacionais, atributos, conhecimento 

ou informação, associados o M.E. apropriado permitirão	conceber e implementar estratégias sustentáveis 

em Angola.  

Factores Críticos de Sucesso   
Para um maior sucesso das empresas portuguesas em Angola, é necessário garantir medidas protectoras 

e/ou facilitadores que tentem diminuir os maiores desafios encontrados até então. Com as entrevistas e 

questionários conheceram-se os maiores desafios actualmente identificados pelas empresas portuguesas 

em Angola e entendem-se como factores críticos de sucesso para o negócio: 

1) Ease of doing business; 

2) Logística de Exportações;  

3) Mão-de-obra local. 

Com esse objectivo de encontrar medidas a aplicar em Angola foi realizada uma análise de benchmarking 

para cada um dos pontos, tentando encontrar medidas utilizadas por outros países que possam ser 

adoptadas para o comércio entre Portugal e Angola.  

Ease of doing business 

Como sugestão de uma medida facilitadora e reguladora para as trocas comerciais a nível de qualidade, 

segurança e produtividade, surge a criação de um Acordo entre os países membros da CPLP, com pontos 

semelhantes ao actual Acordo TPP. Esta será uma medida a adoptar entre governos dos países da CPLP. 

À semelhança do acordo TPP, este acordo deverá tenta criar padrões de qualidade, segurança e 

produtividade, controlando os preços através de controlo de impostos e melhorias na eficiência, utilizando 
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as vantagens específicas de cada país bem como as novas tecnologias. Será um acordo destinado a todos 

os tipos de empresas e tem a preocupação de auxiliá-las no entendimento da melhor forma de tirar partido 

do mesmo. O acordo reduz o custo de exportar, aumenta a competitividade e promove o comércio justo e 

transparente entre os países envolvidos. (International Trade Administration, 2016). 

Identificam-se como medidas a tomar: 

1- Acesso ao mercado: eliminação ou redução de barreiras pautais e não pautais do comércio de bens e 

serviços entre os países pertencentes à CPLP; 

2- Abordagem regional a compromissos: facilitar o desenvolvimento da produção e respectivas cadeias de 

abastecimento, melhorando a sua eficiência, ao mesmo tempo que segue o objectivo de criar emprego, 

aumentar o nível de vida, facilitar integrações transnacionais e abrir os mercados domésticos; 

3- Abordar novos desafios do comércio: o acordo promove a inovação, produtividade e competitividade na 

medida em que aborda os desafios actuais como o desenvolvimento da economia digital e o papel das 

empresas estatais na economia global; 
4- Comércio inclusivo: nesta medida, ajuda os negócios de PMEs a entender o Acordo, tirar vantagens 

das oportunidades e expressar os desafios que estas encontram ao respectivo governo; 

5- Plataforma para integração regional: o Acordo destinar-se-á a ser uma plataforma para integração 

económica regional e pretende incluir futuramente outras economias da área Africana. 

Logística de Exportações 
São sugeridas várias medidas com o intuito de melhorar a logística das importações Angola, que deverão 

ser implementadas não só empresa responsável pela concessão do porto (Sogester) e pela entidade 

responsável pela linha ferroviária, mas também em parceria com o governo de Angola, devido ao grande 

investimento necessário de algumas.  

a) Infra-estruturas:  

1- Fazer uma dragagem no porto angolano, de modo a aumentar o seu calado até 16 metros, permitindo 

assim a entrada dos maiores navios cargueiros, onde novos navios terão a possibilidade de carregar 

mais do que o quádruplo da carga actual. Esta medida terá que ser acompanhada de uma 

substituição das gruas móveis existentes actualmente no porto para gruas fixas, uma vez que as 

actuais não se adequam para estes navios maiores. 

2- Pôr em correcto funcionamento a linha ferroviária já existente que serve o porto de Luanda. 

3- Em alternativa, a criação de um novo porto na Barra do Dante, cerca de 30km a norte de Luanda, 

que substituiria o actual porto de forma eficaz. 

b) Tecnologias de informação: reconhecer a importância de cooperação entre diferentes agentes. É 

relevante a adopção de uma plataforma informática que permita a reunião e partilha de informação entre 

todos os players envolvidos na cadeia do processo de importação de bens.  

c) Alfândega: Melhorar as relações humanas e a partilha de informação, aumentar a transparência dos 

processos e reduzir barreiras pautais e não pautais. 
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d) Serviços logísticos: a criação de uma plataforma informática tornará mais fácil adequar recursos 

consoante as necessidades. 

 

Mão-de-obra local 
Quer seja pela sua qualidade como pelo absentismo, o problema da mão-de-obra problema surge no topo 

dos problemas identificados pelas empresas com negócio em Angola. Este grande desafio é um reflexo, 

em muito, do fraco sistema de ensino existente no país. Sugerem-se as seguintes medidas a adoptar pelos 

governos de Angola e Portugal e membros da CPLP: 

1- À semelhança do que aconteceu entre a Bélgica e a sua ex-colónia do Congo, Portugal poderá criar 

mais medidas de suporte ao sistema de ensino angolano. Algumas possibilidades são: revitalização do 

sistema de ensino, a nível de cooperação, tanto no ensino universitário como não universitário; o envio 

de especialistas e técnicos de Portugal para os sectores das telecomunicações, agricultura, indústria e  

saúde de modo a transmitir conhecimento para os locais; aumentar o número de bolsas de estudo para 

estudantes angolanos em Portugal; apoio à produção agrícola e desenvolvimento rural e à revitalização 

em geral da economia do país. 
2- O acordo sugerido entre os países da CPLP deveria centrar-se em: criar leis transparentes reguladoras 

de horas, ordenados mínimos e segurança e medidas a tomar caso não sejam cumpridas; eliminar a 

discriminação no trabalho; eliminação do trabalho imposto e infantil; criar medidas que promovam a 

assiduidade e produtividade, tanto para empresas públicas como privadas, grandes ou pequenas;  
Estas medidas tornam-se bastante relevantes nesta nova fase da economia angolana. Com a sua 

diversificação, os novos sectores da agricultura e posteriormente indústria ganharão importância. Há pouca 

experiência local para enfrentar esta nova realidade, e o auxílio português poderá ser uma grande mais-

valia para Angola. 

 

Informação Online 

Por último, mas não menos importante, surge uma proposta face a um grande problema encontrado 

durante a realização da presente dissertação: a disponibilidade, qualidade e precisão da informação 

acessível online, quer a nível estatístico quer de informação de interesse geral público. Principalmente a 

nível de empresas estatais (por constituírem os sites mais visitados), surge a importância de melhorar os 

sistemas de informação. A informação existente é escassa e incompleta, desactualizada e muitas vezes 

difere consoante a entidade consultada.  

Para qualquer empresa que pretenda realizar negócios em Angola, esta dificuldade constante poderá 

funcionar como desmotivador desse objectivo.  
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7.1. Limitações da Dissertação e da Metodologia Adoptada 

A presente Dissertação foca-se nas empresas de bens de consumo excluindo desse modo as empresas 

de serviços que pretendam internacionalizar-se para Angola. Por outro lado, a dissertação centra-se nos 

anos de 2015 e 2016. Com a realidade angolana a ultrapassar um período de mudança, é provável que 

num futuro próximo algumas conclusões e análises se tornem obsoletas. 

Por outro lado, devido à dificuldade e pouca precisão de bastante informação recolhida sobre Angola na 

internet, é possível a existência de alguma falta de exactidão. 

Quanto à metodologia, a Dissertação apresenta algumas limitações.  

As entrevistas foram apenas realizadas a apenas 5 empresas exportadoras, que poderão não representar 

correctamente a realidade angolana. Surgiu a necessidade de aumentar a amostra através de um 

questionário. Porém, a baixa taxa de resposta (26 respostas) está muito aquém das mais de 6000 

empresas que exportam para Angola. Por consequência, as respostas obtidas também podem não ser 

muito representativas da realidade actual, apesar de se ter observado bastante homogeneidade nas 

mesmas. 

Quanto à técnica de benchmarking, houve uma procura de medidas a utilizar, contudo teve que se limitar 

a duas medidas por cada FCS, tendo deixado de parte bastantes medidas possíveis de adoptar para 

auxiliar a resolução do problema actual. 
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Anexos 

Anexo A: Modos de Entrada 

 

Figura 14: Modos de Entrada. Fonte: Sarathy e Terpstra (1991 p.508) 

Anexo B: Top 7 Produtos Exportados por Portugal 

 

Figura 15: Top 7 Produtos Exportados por Portugal (mM USD). Adaptado: INE e ITC (2015) 
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Anexo C: PIB por Sectores (2014) 

 

Figura 16: PIB por Sectores (2014). Adaptado: INE (2015) 

Anexo D: Mapa de Angola 

 

Figura 17: Mapa de Angola 
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Anexo E: Portos de Destino da Carga Contentorizada 

Tabela 13: Portos de Destino da Carga Contentorizada. Adaptado de: CNC Angola (2015) 

 
 

Ct. 10 Ct. 20 Ct. 40 Ct. 45 Fri.20 Fri. 40 Total % 

Luanda 4 32 162 16 538 1 142 3 738 52 585 82 
Lobito - 4 078 1 325 - 10 338 5 751 9 

Cabinda 1 1 854 624 - 84 130 2 693 4,3 
Namibe - 1 789 490 - 5 89 2 373 3,7 

Soyo - 527 258 - 28 5 81 0,1 
Amboim - 2 3 - - - 5 0 

Total 5 40 412 19 238 1 269 4 300 64 225 100 
% 0 63 30 0 0,4 6,7 100  

 

Anexo F: Mapa da Rede Rodoviária de Angola (2014) 

 

Figura 18: Mapa da Rede Rodoviária de Angola (2014) 
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Anexo G: Guião Tipo das Entrevistas 

1- Podia-me descrever o negócio da sua empresa em angola? 

2- Quais são as suas vantagens competitivas enquanto empresa exportadora para Angola?  

3- Quais são os maiores desafios na internacionalização em Angola? 

4- Quais considera os factores mais inibidores para a escolha de internacionalizar para Angola? 

5- O que poderia ser feito para que os factores que considerou inibidores se tornassem mais 

facilitadores?  

6- Como vê o futuro da economia angolana? 
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Anexo H: Questionário 
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Anexo I: Respostas ao Questionário 

 

Figura 19: Resposta à pergunta 1 
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Figura 20: Resposta à pergunta 2 

 
Figura 21: Resposta à pergunta 3 
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Figura 22: Resposta à pergunta 4 

 

Figura 23: Resposta à pergunta 5 

 

Figura 24: Resposta à pergunta 6 

 

Integração	pretendida Nº	de	empresas
Acabar 4
Diminuir 8
Manter 8
Aumentar 6
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Figura 25: Resposta à pergunta 7 
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Anexo J: Calados Navios 

 

Figura 26: Calados e Navios 


