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Resumo 

O Estado intervém na economia e finanças para corrigir as falhas do mercado, 

combater as assimetrias de várias regiões e satisfazer as necessidades públicas, 

particularmente dos agentes económicos, com a finalidade de alcançar a eficiência, eficácia 

e a equidade (a distribuição de forma justa dos bens e dos serviços). Essas alterações 

económicas, sociais e principalmente políticas que ocorrem, podem comprometer os 

resultados de um projecto de investimento estrangeiro. 

 Nesta dissertação pretendemos estudar a avaliação duas grandezas, projectos de 

Investimento Directo Estrangeiro (IDE) e sua relação com o risco político, sua 

caracterização, formas de gestão destes riscos e seu impacto na avaliação e decisão dos 

projectos IDE.  

 O trabalho demonstra a importância do estudo e evolução do risco político a nível 

global nas actividades de IDE, particularmente evidencia o caso de Angola, onde temos 

assistido a uma "redução" da significância do risco político por parte da comunidade 

internacional, contribuindo deste modo para a atractividade do IDE. Angola no contexto 

africano e mundial, tem demonstrado fruto das suas políticas e compromisso de nação, a 

estabilidade, o crescimento e o emprego, como sendo factores preponderantes para criação 

de negócios no país. São várias as multinacionais locais que retratam a questão do risco 

político no nosso mercado angolano, como sendo um factor não decisivo de investimento 

directo estrangeiro. 

Interessou-nos portanto, o entendimento conceitual do risco político e sua 

importância para a economia e finanças em Angola. Em termos gerais, a gestão do risco 

político tem vindo a ser realizada com os mecanismos de aprofundamento das relações 

entre o Estado e as multinacionais, partilha nos investimentos  de capital estrangeiro com 

os de empresários nacionais, apoio as políticas de nacionalização de quadros entre outras 

observadas no nosso caso prático da Soba Catumbela.  

Palavras-chave: avaliação de projectos, projectos de investimento, IDE e risco político.
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Introdução 

Em função do problema detectado, a avaliação de projectos de investimento em 

situação de risco político, sendo esta uma realidade que nos últimos tempos tem 

conhecido destaque, abrindo discussões acesas à volta do assunto em vários círculos de 

interesse, marcando a história da economia e gestão financeira, e é reconhecida como 

um dos maiores problemas dos agentes económicos, arregaçamos as mangas e partimos 

para esta árdua missão de pesquisar, com o intuito de compreender e se possível apontar 

medidas equacionáveis de resolução do problema.  

• Justificação do tema: o tema prende-se pelo facto da sociedade angolana viver 

várias etapas marcadas com um cunho próprio, com destaque esta última década após o 

alcance da paz (2002), onde se tem evidenciado o possível caminhar a passos largos 

rumo à (re)construção,  afirmação no contexto das nações nos mais variados domínios e 

aberto mão ao investimento directo estrangeiro.   

 Nesta fase em que se verificam acontecimentos positivos bem como negativos, 

que de certa forma reflectem-se substancialmente no modus vivendi da população em 

função da estabilidade política, económica e social por um lado, por outro porque ainda 

assiste-se também a uma economia muito dependente do sector petrolífero, assimetrias 

gigantescas entre uma pequena parte das cidades do país e a restante maioria, bem como 

a falta de políticas adequadas para actração de IDE nestas cidades. 

• Problema do tema 

A problemática do nosso trabalho centra-se em três pilares essenciais: 1. na 

identificação dos factores de atractividade de investimento em Angola, 2. na avaliação 

do risco político nos IDE e 3. na avaliação e criação de medidas para o melhoramento 

do rating de Angola. 

• Pergunta de partida 
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A metodologia de investigação social que escolhemos, sobre o tema da nossa 

tese de mestrado, pretende responder a seguinte questão fundamental e direccionada: 

Qual é a importância da análise do risco político para os projectos de IDE em Angola?  

Dada a quase ausência de fontes sistemáticas sobre o tema, a questão 

apresentada  abre  para várias hipóteses, pelo que também nos levará a desenhá-la com a 

possibilidade de refutá-la. Por sua vez, a partir daí, a nossa contribuição para o 

conhecimento e visão académica, com base as análises doutrinárias, teóricas e prática. 

• Objectivos gerais e específicos 

O objectivo geral da nossa tese centra-se na avaliação dos impactos do risco 

político nos projectos de IDE e formas de o mitigar, de maneira a permitir materializar 

os projectos com sustentabilidade.  

 Especificamente, pretendemos: 

o conhecer melhor o conceito de risco político e suas implicações na decisão de 

IDE. 

o Reflectir sobre as formas de avaliação e mitigação desses riscos. 

o Identificar e acautelar os factores de constrangimentos, e evidenciar os de 

actratividade para o IDE em Angola. 

• Método à seguir: o nosso trabalho tem como ponto de partida a visão da 

literatura, através da qual iremos elaborar um estudo mais aprofundado da matéria. 

Seguirá entrevistas e discussões, visitas a empresas multinacionais, em organismos 

Públicos e Universidades. Culminará com um estágio na empresa eleita para o estudo de 

caso. 

 Em causa está que as perspectivas e ideias novas sobre a avaliação de projectos 

de investimento em situação de risco político no sistema financeiro angolano devem ser 

exploradas o melhor possível, para se compreender, avaliar e estudar de forma objectiva 
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os fenómenos e factos concretos da nossa investigação, através dos métodos de análise 

que escolhemos dada a "sensibilidade" do assunto. Através das referências 

bibliográficas e entrevistas / discussão se podem projectar uma abordagem necessária e 

oportuna sobre o tema em consideração, com o intuito de se chegar a ilações que 

possam auxiliar as investigações vindouras no que concerne ao mundo académico e 

empresarial.   

 Organizamos esta tese em torno de quatro capítulos. No primeiro capítulo 

avaliação de projectos de investimento e risco político, apresentamos os conceitos de 

avaliação, projectos, risco político, IDE e seu enquadramento teórico. O objectivo aqui 

é o entendimento dos conceitos numa perspectiva comparada de vários autores, não com 

comparar o presente com o passado, mas fazer um enquadramento teórico e até que 

ponto estes conceitos são encarados em Angola e nos restantes países. 

No segundo capítulo, abordamos a gestão do risco político, âmbito e 

classificação, onde apresentamos algumas definições, o seu enquadramento no âmbito 

do comércio internacional,  sua classificação na perspectiva de alguns autores bem 

como seu critério de avaliação para tomada de decisões nos IDE, incluindo os principais 

argumentos que sublinham a notável sustentabilidade  do rating e o IDE seus factores de 

atractividade e constrangimentos.  

No terceiro capítulo, prosseguimos a análise do risco político aprofundando a 

temática do seu impacto no IDE a nível global, africa e particularmente de Angola. 

Apresentamos numa perspectiva comparada o rating de Angola com os de África e 

mesmo a nível global, tendo em conta referências das agências conceituadas de rating a 

nível internacional. 

No quarto capítulo, apresentamos um caso prático avaliando a realidade 

angolana, no que tange a gestão do risco político aos investimentos das multinacionais. 

Destacamos neste capítulo o estudo efectuado ao grupo BGI, proprietário da empresa 

SOBA – CATUMBELA (Sociedade de bebidas de Angola), seu enquadramento geral, 
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efeitos das políticas das reformas e modernização do Estado angolano, seus modelos de 

cobertura do risco político. 

 

Capítulo I – Avaliação de Projectos de investimento e Risco Político: conceito e 

enquadramento teórico 

 

1. Introdução 

A avaliação de projectos de investimento é um tema de extrema importância no 

mundo empresarial. Quando se efectua a avaliação de um projecto de investimento, 

pretende-se determinar todo um conjunto de factores favoráveis (benefícios) ou 

constrangedores (risco), que reflictam a viabilidade ou não do mesmo, (Mithá, 2009, p. 

18).  

De modo geral, um projecto de investimento visa atingir objectivos de natureza 

empresarial e social. Nesta perspectiva de acordo Silva (2013, p. 27), “existem factores 

que condicionam o alcance dos objectivos, podendo, entre outros, referir-se os 

seguintes: políticos e económicos, progresso tecnológico, competitivos, sociais, etc”.  

Vários estudos sublinham, que a avaliação de projectos, diga-se em abono da 

verdade não é uma tarefa fácil, mas sim complexa e multidisciplinar, que envolve vários 

especialistas, dependendo da natureza do projecto, podendo ser a intervenção de cada 

parte faseada. Sente-se que a constatação desta avaliação, assenta essencialmente em 

dois pilares fundamentais: custos e benefícios, advenientes de um projecto sobre os 

quais os responsáveis devem tomar decisões adequadas com base nas análises 

efectuadas. 
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2. Avaliação e Projectos: definição e objectivos. 

O conceito de avaliação na vertente empresarial, corresponde a análise de 

viabilidade  económica de um projecto de investimento que tem por finalidade analisar 

a rendibilidade da empresa, Megre (2013, p. 27). 

Ricciulli (2010, p. 10), contribui para o entendimento do conceito de avaliação 

na perspectiva financeira/empresarial, considerando que esta consiste em determinar se 

os recursos financeiros aplicados (capitais próprios e empréstimos) poderão ser 

recuperados e remunerados adequadamente, durante o período de vida económica do 

projecto, permitindo tomar decisão que respeite à afectação destes recursos. 

A palavra “avaliação” no contexto financeiro, tem presença frequente na 

informação que nos chega em cada facto no mundo empresarial. Desta forma, pode-se 

aferir que a mesma se enquadra para além deste sector empresarial, noutras áreas da 

sociedade.  Neste trabalho remetemos a abordagem da avaliação, ao campo empresarial 

reflectindo porém, a posição de tomada de decisões que os agentes económicos são 

chamados a responder atendendo ao conceito de racionalidade económica. 

Em seguida olhamos para outro conceito que também trouxemos para nosso 

estudo e que associa-se a avaliação (projectos). Uma das definições de projectos é 

adoptada por Megre (2013, p.15), “como um processo específico utilizado por uma 

entidade, pública ou privada, para atingir objectivos por cuja fixação é responsável”. 

Para Machemedze (2011, p. 10), projecto traduz-se numa intenção ou proposta 

de aplicação de recursos produtivos escassos (activos fixos corpóreos e incorpóreos e 

acréscimos de fundo de maneio), com a finalidade de melhorar ou aumentar a produção 

de determinados bens ou serviços em quantidade ou qualidade, ou diminuir os seus 

custos de produção. 

Com base aos conceitos apresentados e seus respectivos objectivos, passaremos 

daqui em diante no decorrer do trabalho a abordar o casamento destes, que por acaso é 
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motivo da nossa investigação (avaliação de projectos de investimento) na perspectiva 

empresarial.  

Projecto de Investimento - consiste num conjunto de informações 

sistematizada com o objectivo de fundamentar uma decisão de investimento. Pretende-

se estimar o valor (o mais exacto possível)  a ser criado pelo investimento, aumentando 

a eficiência da utilização dos recursos, Gomes (2011, p. 11).  

De acordo com Soares et al (2008, p. 25-26), pode-se entender por projecto de 

investimento, como sendo um instrumento que contém a definição do montante dos 

recursos a aplicar (custo), a mensuração no tempo dos benefícios futuros esperados, as 

condições de financiamento do investimento e, também, entre outras informações, as 

condições técnicas a ter em consideração para atingir os objectivos pretendidos com o 

investimento. Não obstante a isso, podemos considerar que o investimento deverá ser 

consistente com o ambiente interno e externo com que a organização se defronta. 

Megre (2013, p. 16) sintetiza a definição de projecto de investimento como 

sendo uma função do investimento. Ele defende que a “opção de investir implica a 

existência de um projecto de investimento”, entendemos no entanto, que se pode 

traduzir na aplicação, num dado momento de fundos financeiros de forma a obter 

benefícios superiores a esses fundos no futuro. 

Casarotto e Koppitke (2000, citado por Sousa, 2004, p. 01) definem que a 

"avaliação de projectos de investimento é um recurso que envolve um conjunto de 

técnicas que procuram determinar sua viabilidade económica e financeira, considerando 

um determinado custo de oportunidade”. Seguindo com a mesma opinião, a avaliação 

de projectos de investimento pretende, sobretudo, atingir o propósito sobre a viabilidade 

de um projecto, finalidade que tem como variáveis de ponderação vários aspectos de 

retorno e risco, numa óptica de análise puramente financeira, (Mithá, 2009, p. 65).  
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Entretanto, o processo de avaliação de um projecto consiste essencialmente no 

estabelecimento de uma relação entre os objectivos a atingir e os efeitos esperados com 

a realização do projecto, relação esta que se deverá basear: 

- Nas orientações assumidas no âmbito da etapa de identificação; 

- Nas soluções adoptadas no processo de construção das variantes dos projectos 

no decorrer da etapa de preparação; 

- Na escolha dos critérios a utilizar na comparação entre variantes alternativas e 

na apreciação e selecção final dos diferentes projectos em carteira. 

Sublinha-se que o objectivo principal da avaliação de projectos de investimento, 

está em gerar informações relevantes que ajudem à tomada de decisões para melhorar os 

projectos de investimentos existentes e para orientar o desenvolvimento de futuros 

projectos empresariais. 

A ideia que se pretende passar é que a avaliação de projectos de investimento 

depois de abordada, não deve ser concebida como uma actividade isolada e auto-

suficiente, pelo contrário, ela faz parte do processo de planeamento da política 

empresarial, que gera uma retroalimentação que nos permitirá escolher entre diversos 

projectos, de acordo com seus resultados alcançados. A análise dos resultados obtidos, 

geram a possibilidade de rectificar as acções e reorientá-las em direcção ao fim 

requerido. 

Importa sim destacarmos também, uma componente que consideramos 

importantíssima nestas abordagens, conhecer a capacidade do projecto? 

Assim, segundo Mithá (2009, p. 45-46), a estimativa da capacidade de oferta 

para um projecto de investimento novo (que não seja meramente de manutenção ou 

reposição de equipamento obsoleto) estará em função de diversas variáveis: a procura, o 

grau de penetração possível no mercado, a tecnologia, engenharia de construção, os 
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recursos materiais, constrangimentos financeiros dos promotores e passa também pelo 

analista financeiro.  

Portanto, recomenda-se o cumprimento destes pressupostos, na avaliação dos 

projectos de investimentos como forma de procurar anular o colapso do mesmo 

prematuramente, pois admitimos que os investimentos representam dispêndios 

consideráveis de recursos, podendo comprometer a empresa com um determinado curso 

de acção. 

Enfim, Bernardi (2002, p. 15),  argumenta que “é falsa a ideia de que a análise 

de investimento de projectos se torne importante somente quando uma economia se 

desenvolve. Nas economias em desenvolvimento os recursos são ainda mais escassos e 

há mais alternativas de aplicação do que em economias desenvolvidas. A análise de 

projectos de investimentos é um instrumento que pode evitar aplicações ineficientes dos 

recursos disponíveis”. 

 

3. Critérios de Avaliação de Projectos de Investimento 

Os projectos surgem da ideia à materialização, ou seja têm um período de vida, o 

que nos leva a reflectir que a avaliação de projectos devem ter em consideração o 

futuro. Deste modo, na avaliação de projectos de investimento é fundamental tomar 

como peça fundamental o tempo. Esta ferramenta (avaliação de projectos de 

investimento) largamente utilizada no campo económico-financeiro, visa atingir como 

abordamos  no capítulo anterior determinados objectivos, essencialmente assessorar os 

investidores (empresários, financiadores, Estado, entre outros) na tomada de decisões 

como por exemplo, de avançar com um determinado projecto, ou seja, ao se avaliar 

procura-se apreciar propostas alternativas de aplicação de recursos no presente com 

intuito de obter-se no futuro, bens e serviços com um valor acrescentado, bem como 

fundamentar a decisão de investir em determinado projecto em cada actividade 

económica, Machenedze (2011, pp. 11-12). 
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Ainda segundo este autor, as avaliações geralmente preocupam-se com os efeitos 

directos gerados pela implementação do projecto. Entretanto, sempre que se implementa 

um projecto, o mesmo está sujeito a relações de causalidade ou interdependência com 

outras unidades económicas do País, região ou sector onde se integra. Portanto, o 

objectivo da avaliação de projectos de investimento também deve contemplar, para 

além dos resultados directos gerados, os indirectos e induzidos, constituindo deste modo 

uma análise mais abrangente. 

João Soares et al. (2007 como citado em Gomes, 2011, p. 9), considera que os 

investimentos podem ser categorizados de acordo com diferentes critérios. A 

classificação do tipo de investimento pode determinar os métodos e técnicas de análise 

do mesmo, pelo que importa enquadrar o projecto de investimento em estudo para que 

seja avaliado com os instrumentos adequados.  

Sentimos de facto que as metodologias usadas para avaliar projectos procuram 

comparar os custos com os objectivos pretendidos (benefícios ou impactos). A forma 

em que se medem os custos é sempre muito semelhante, no entanto o que varia é a 

forma de medir os benefícios, tarefa esta que muitos analistas e investidores procuram 

discutir. Megre (2013, p. 178), aponta na sua obra quatro indicadores que ajudam a 

compreensão da medida dos benefícios: benefícios fiscais, benefícios de créditos, 

construção de infra-estruturas e outras facilidades. 

Estes indicadores traduzem-se da seguinte forma: 

i) Benefícios fiscais – isenções de impostos, direitos, taxas, etc. 

ii) Benefícios de créditos – empréstimos, subvenções, avales, seguros de 

crédito. 

iii) Construção de infra-estruturas – obtém-se através das obras executadas pelo 

Estado ou autarquias, no todo ou em parte. 

iv) Outras facilidades – formação e treino de pessoal, autorização para 

amortizações aceleradas. 
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Todavia, podem-se distinguir três metodologias de avaliação, cujas principais 

características se apresentam a seguir: 

a) Análise Custo-Benefício (ACB): parte  de um princípio muito simples que é o 

de comparar os custos com os benefícios económicos do projecto. Se estes são maiores 

que os custos, existe uma primeira indicação de que o projecto deveria ser aprovado. 

É requisito básico da ACB que os custos e benefícios do projecto sejam 

expressos em unidades monetárias, portanto, é uma metodologia adequada para a 

análise de projectos produtivos, uma vez que nestes, tanto os custos como os benefícios 

são de tipo económico. 

No caso dos projectos sociais, os benefícios dificilmente podem ser expressos 

em unidades monetárias. Pois, imputar valores a variáveis nutricionais, educacionais, de 

saúde, etc., implica em definitiva, fixar um preço para a vida humana. 

A ACB é utilizada quase que exclusivamente na etapa ex-ante (que se realiza 

antes do investimento e da operação), para tomar uma decisão a respeito da execução, 

rejeição ou postergação de um projecto. 

b) Análise do Custo Mínimo (ACM): compara os custos tanto em uma avaliação 

ex-ante como ex-post (ocorre tanto na fase da operação bem como no final), com a 

possibilidade de alcançar eficientemente objectivos que não se podem expressar em 

dinheiro. A ACM deixa de lado a análise dos objectivos (benefícios), assumindo que 

eles derivam de uma decisão política (ex: um programa de segurança alimentar), e se 

dedica a assegurar que sejam alcançados com custos mínimos. Ou seja, se limita a 

garantir a eficiência, via minimização de custos, omitindo-se a respeito da eficácia 

(impacto) do projecto. 

c) Análise Custo-Impacto (ACI): compara como a ACM e os custos reais do 

projecto, com a possibilidade  de alcançar eficientemente os objectivos do projecto. A 

ACI, contudo, não se restringe a avaliar a eficiência de um projecto, mas também avalia 
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seu impacto, determinando em que medida o projecto alcançará ou alcançou seus 

objectivos, que mudanças produzirão ou produziram na população-objetivo e quais são 

seus efeitos secundários ou sua eficácia. A ACI se pode aplicar tanto na avaliação ex-

ante como na ex-post. 

Na base destas características do modelo de avaliação de projectos de 

investimentos assenta os critérios de rendibilidade de forma a suportar a decisão de 

investir ou não num projecto, ou escolher entre várias alternativas de investimento.  

Mithá (2009, p. 51), considera que no âmbito da análise sob a óptica financeira e 

empresarial, os critérios mais utilizados na avaliação de projectos de investimentos são: 

Payback (prazo de retorno do investimento inicial), TIR (Taxa Interna de Retorno), 

VAL (Valor Actual Líquido) e IRP (Índice de Rentabilidade do Projecto). 

Estes indicadores recorrem às projecções previsionais dos cash-flows, 

pretendendo-se comparar os cash-flows de exploração com os cash-flows de 

investimento de modo a determinar a rendibilidade do(s) projecto(s). De uma forma 

genérica, um projecto é aceitável se o somatório dos cash-flows de exploração 

actualizados for superior ao valor do somatório dos cash-flows de investimento também 

actualizados. 

Neste trabalho vamos pressupor que a análise é realizada em condições 

determinísticas, ou seja, a análise vai basear-se no princípio de que os valores a partir 

dos quais se determinam os cash-flows são conhecidos, não havendo lugar à utilização 

de distribuições de probabilidade, Gomes (2011, p. 22). 

Vamos de seguida apresentar os critérios referenciados acima: 

Valor Actual Líquido (VAL) - de acordo com Mithá (2009, p. 52), o VAL 

“define-se como a soma do valor actualizado ou descontado dos cash-flows previsionais 

à taxa de custo do capital”.  
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 Este critério de avaliação de projectos (VAL), é geralmente aceite e utilizado 

pelas empresas, como nos faz compreender Barroso et al (2009, p. 353), que refere “ o 

VAL permite quantificar em unidades monetárias o resultado da implementação de um 

projecto de investimento, sendo esta solução extremamente útil no caso de se ter que 

optar entre múltiplos projectos com níveis de investimentos distintos…”  

Nesta óptica, para implementar um determinado projecto, opta-se por aquele que 

apresenta um VAL positivo ou superior relativamente à projectos alternativos, 

satisfazendo deste modo a condição imposta pelo factor rendibilidade. 

 Apresentamos uma fórmula genérica para cálculo do VAL: 
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Taxa Interna de Rentabilidade (TIR) - de acordo com Mithá (2009, p. 56), é 

a taxa que evidencia o nível de retorno que resulta de um projecto. Do ponto de vista do 

cálculo, será a taxa de desconto para a qual teremos o VAL nulo.  

Assim, entendemos que a taxa interna de rendibilidade de um investimento mede 

a taxa de juro anual efectivamente proporcionada durante o seu período de vida útil pelo 

conjunto dos capitais nele aplicados, ou, por outras palavras, o rendimento anual 

produzido durante o período de vida útil do investimento, depois de recuperados os 

respectivos custos (de investimento e de exploração) por unidade de capital nele 

aplicado. 

Trata-se, pois, de uma medida de rendibilidade relativa e como tal largamente 

utilizada também como critério de comparação de investimentos: 

��� = � (��)
(1 + �)



���
= 0 
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Período de Recuperação (Payback) – segundo Cebola, A. (2005, P. 116), 

corresponde ao período médio de recuperação do investimento. Para o cálculo do 

período de recuperação procede-se à acumulação dos cash-flows líquidos actualizados, 

até que se verifique a mudança de sinal, o que traduz a passagem do valor acumulado, 

de negativo a positivo. 

Esta mudança de sinal nos valores acumulados significa que o capital 

inicialmente investido (fluxo negativo, representando uma aplicação de fundos) foi 

recuperado pelos cash-flow gerados (considerando o seu valor actual). A partir desse 

momento a empresa passa a acumular excedente líquido, que no final do último ano se 

traduz no VAL apurado: 

������� = ������������ ������ 
!��ℎ�� #�� $�%í�#�� 

Índice de Rentabilidade – de acordo com Mithá (2009, p. 204), é um indicador 

de rentabilidade efectiva por unidade de capital investido. O IR mede, a relação entre o 

valor actual dos fluxos líquidos positivos do investimentos (os CFE) e o valor actual dos 

capitais neste investidos (CI). 

No entanto, no que concerne à esta ferramenta (avaliação do projecto de 

investimento), esta tem um carácter multidisciplinar na medida em que pode ser 

realizada partindo de diferentes perspectivas em função dos objectivos do analista, que 

frequentemente se complementam. Neste trabalho projectamos a abordagem na vertente 

da avaliação económica e financeira, que parte do pressuposto da maximização do lucro 

e valor da empresa, porém sem desconsiderar a problemática do risco político, que 

trataremos com mais pormenores nos capítulos seguintes.  

Contudo para avaliação de qualquer projecto de investimento, julga-se também 

necessário proceder à alguns estudos tais como:  
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- Estudo de mercado – permite conhecer qual a capacidade da empresa colocar 

determinado produto junto dos potenciais clientes (...).  

- Estudo técnico – permite definir as bases tecnológicas de um projecto bem 

como as suas condições de laboração e técnicas em geral.  

- Quantificação do investimento – permite após definida a tecnologia e o 

mercado, estimar parâmetros básicos que posteriormente serão utilizados na avaliação 

do projecto.  

- Estudo do financiamento – consiste na análise de como a empresa ira obter os 

fundos necessários para fazer face aos encargos com a aquisição de bens imobilizados e 

ao impacto que eventualmente o projecto terá sobre outras rubricas do activo.  

Feitas estas abordagens, importa no entanto referir, que de acordo com Soares et 

al. (2008, p. 184-185) “não há modelos ou critérios de avaliação perfeitos, pois que cada 

um apresenta características próprias (vantagens e inconvenientes) a depender do tipo 

de investimento”.  

  

4. Investimento Directo Externo (estrangeiro): conceito e contextualização de 

avaliação e risco político 

O fenómeno da globalização se estendeu nos variados sectores da vida. Quanto 

aos investimentos de capitais, nesse caso fora das fronteiras do país de origem, tal como 

as multinacionais, também conhecidas por transnacionais, são “empresas que possuem 

uma actividade principal num país e possuem filiais em diversos países” segundo Silva 

(2013, p. 25). A internacionalização dos negócios não é um fenómeno recente, em certa 

medida, o comércio internacional sempre existiu. O que é novo é o crescimento e a 

dimensão relativa que atingiu já nos nossos dias, bem como a forma como se processa e 

o tipo de empresas em que assenta. 
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Foi a partir de 1950, conforme Santos (2009, p. 145), destaca no seu artigo, o 

marco histórico desta forma de Investimento Directo Estrangeiro (IDE), derivado do 

avanço internacional das empresas da tríade (Estados Unidos, europeias e japonesas), 

que a prevalência dos investimentos adoptam a forma de IDE. Enquanto processo, os 

IDE ganham prevalência a partir dos anos 1950 e 1960, após o término da segunda 

guerra mundial. 

Apesar da intensidade do fenómeno a partir de 1950, é inegável a existência de 

investimentos de empresas de países desenvolvidos e subdesenvolvidos em finais do 

século XIX. Segundo Aguiar e Gulamhusse (2009, p. 21-22), nas duas últimas décadas, 

as empresas mergulharam para um espaço global onde a internacionalização se tornou 

tendência e também o passo necessário para o crescimento contínuo. 

 Para Lacerda (2004, citado por Santos, p. 146), no início dos anos 1990, os 

países subdesenvolvidos recebiam 17% dos IDE mundiais e, no final de 2008, a taxa se 

elevou para 43.3%. 

 As economias BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), passaram a ser o destino de 

45% dos IDE enviados aos países subdesenvolvidos, recebendo USD 330 mil milhões 

dos USD 735 mil milhões. Em 2008, as economias BRIC responderam por 57.7% de 

todos os IDE dos países subdesenvolvidos e por 10.7% do total mundial. A China 

concentrou a maior parte dos investimentos do BRIC, apresentando USD 112 mil 

milhões (55.3%). A Rússia, Brasil e Índia responderam por, respectivamente, USD 52,4 

mil milhões (25.9%), USD 20,5 mil milhões (10.1%) e USD 17,7 mil milhões (8.7%), 

Santos (2009, p. 148).  

A avaliação dos dados retratados, reflectem assimetrias na cabimentação dos 

fluxos de investimentos tanto entre os países subdesenvolvidos em geral, como entre os 

países do BRIC. Estes resultados respondem a preferência dos investidores atendendo 

aos condicionalismos (por ex. risco político) existentes nos mercados de destino.  
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Costa et al. (2012, p. 2), no seu ensaio refere, que a escolha da forma de entrada 

nos países relaciona-se ao risco percebido, os recursos envolvidos e o grau de controlo 

desejado. Nos países em que existe maior percepção de risco, empresas tendem a optar 

por formas de entrada que envolvam menor comprometimento de recursos e 

consequentemente menor risco. A exportação é um exemplo desse tipo de entrada. 

De outra forma, a entrada em países em que se percebe menos riscos pode ser 

feita com maior comprometimento de recursos, empregando-se o Investimento Directo 

Estrangeiro. Actualmente, cerca de um terço (1/3) das exportações chinesas são 

destinadas às principais economias mundiais (Estados Unidos, Japão e Alemanha), de 

modo que, em vez de triádico, o comércio caminha para ser quadrático, conforme 

Santos (2009, p. 151).  

Silva (2013, p. 33), aponta na mesma direcção o curso do comportamento dos 

investimentos da China numa perspectiva comparada nos períodos entre 2000 e 2010, 

sobre a participação no comércio internacional para os países com maior peso através 

do seguinte gráfico, que reflecte a significativa evolução dos dados da China a par da 

liderança (temporária) dos E.UA.  

Tabela 1 - Representação do comércio internacional dos países de maior peso. 

 

Exportacoes Importacoes Balança Comercial 

2000 2005 2010 2000 2005 2010 2000 2005 2010 

EU- 27 

(1) 850 1 053 1 349 993 1 180 1 502 - 143 - 127 - 153 

Noruega 63 84 98 37 45 57 26 39 42 

Suica (2) 87 105 147 90 102 133 - 2 4 15 

Canada 300 290 291 260 253 295 40 37 - 4 

China 

(excluindo 

Hong 270 612 862 244 530 721 26 82 141 
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Kong) (3) 

Japão 519 478 581 411 415 522 108 64 58 

Eatados 

Unidos da 

América 845 727 963 1 362 1 392 1 483 - 517 - 666 - 520 

Fonte: Silva e tal. P. 33. 

Naturalmente este processo de “abertura” de fronteiras, originou a invasão destas 

empresas nos mercados mais atractivos, motivadas por alguns factores tais como 

procura de mercado consumidor, energia, matéria-prima, mão-de-obra baratas (…) ou 

seja procurando explorar mercados com base em competências específicas da empresa. 

De forma objectiva as multinacionais tentam retirar vantagens das imperfeições dos 

mercados nacionais, nos produtos, nos factores  de produção e activos financeiros, Silva 

(2013, p. 25).  

Desta forma considera-se que “a gestão financeira internacional pressupõe a 

compreensão do conjunto dos riscos financeiros internacionais sem perder de vista os 

objectivos da maximização da riqueza do accionista e a maximização da riqueza da 

própria  empresa” conforme Silva (2013, p. 24). Para Hill e Jones (1995, citado por Sá 

p. 2005) atestam que, tendo em conta o cenário político e económico, cabe decidir entre 

nações desenvolvidas versus em desenvolvimento, face às vantagens e desvantagens de 

cada uma, incluindo a avaliação de lucratividade, assim como custos e riscos medidos 

em razão dos objectivos estratégicos da organização. 

Para Sá (2005, p. 24-25), refere que um dos factores críticos, a se ter em conta 

na estratégia de decisão das empresas que utilizam IDE, está relacionado com a 

estabilidade e a transparência das políticas dos países anfitriões. Incentivos fiscais e 

monetários são factores de atracão de investimentos, entretanto, têm pouca relevância 

quando comparados com a estabilidade económica. O seu argumento baseia-se pelo 

facto da instabilidade política ser um factor crítico no sentido de deixar vulnerável a 
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economia e o país. Isto é, pode ser provocado por tumultos, revoluções, distúrbios civis 

e constantes mudanças de governo que aumentam a incerteza, que venham afectar o 

desempenho das empresas. 

O autor apoiado no conceito de (DAFT, 2001) apresenta o conceito de risco 

político, como um factor que representa o risco de perda de activos e de rentabilidade, 

ou de controlo de gestão de uma empresa, em função das políticas ou acções do governo 

do país onde ela está instalada.  

Até meados da década de 1980, muitos governos desconfiavam das empresas 

(IDE) e tendiam a restringir sua liberdade de acção por meio de proibições, limitações 

na indústria que operavam, restrições na remessa de lucros, repatriação de capital ou 

fortalecimento das imposições de desempenho, Sá e Medeiro (2007, p. 47). Na visão de 

(HIRST & THOMPSON, 1998 citado por Guedes e Faria 2009, p. 59) acerca do alcance 

e do papel das formas de governação dos projecto de IDE, os autores concluíram que os 

governos e as Multinacionais, devem aprender a gerir mais efectivamente as novas 

complexidades correspondentes a capacidade de produzir crescimento ou 

desenvolvimento sustentável. 

Portanto fica o registo dos males que retraem o IDE, particularmente o risco 

político. Este factor de influência no IDE será desenvolvido nos capítulos seguintes 

desta investigação, tendo como base Angola país em desenvolvimento cujas políticas 

estão viradas na captação destes tipos de investimento. 

 

4.1 Conceito de IDE e o seu contexto em Angola 

Segundo Aguiar e Gulamhusse (2009, p. 22), o IDE “ é um investimento que 

visa a criação de unidades comerciais e ou produtivas próprias noutro país, sobre as 

quais a empresa tem controlo completo. A opção poderá passar pela construção de raiz 

de instalações novas ou por instalações existentes”. 
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A definição de IDE adoptada pelo Banco de Portugal é a que consta da Instrução 

34/2009 de acordo com a qual “o investimento directo estrangeiro (…) tem por 

objectivo a obtenção de laços económicos estáveis e duradouros dos quais resulte, 

directa ou indirectamente, a existência de efectivo poder de decisão por parte do 

investidor directo numa empresa a constituir ou já constituída em Portugal, Campos 

(2010, p. 11). 

Segundo Ferraz (2013) apoiada no conceito da Organização de Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE), refere para que haja uma relação IDE, a 

entidade investidora estrangeira deverá controlar ou adquirir no mínimo 10 por cento do 

capital accionista ou direitos de voto da empresa estrangeira. 

Para Angola o país eleito neste trabalho, considera o conceito de investimento 

directo estrangeiro (IDE), conforme a alínea b) do artigo 2º da Lei 11/03, de 13 de Maio 

(Lei de Bases de Investimento Privado) aprovado pela Assembleia Nacional da 

Republica de Angola, que diz o seguinte: “Investimento Directo Externo é a introdução 

e utilização no território nacional de capitais, bens de equipamento e outros,  tecnologia 

e know-how, ou a utilização de fundos com direito ou passíveis de serem transferidos 

para o exterior, ao abrigo da lei cambial vigente, que se destinem à criação de novas 

empresas, agrupamento de empresas, de sucursais ou outra forma de representação 

social de empresas estrangeiras, bem como a aquisição da totalidade ou parte de 

empresas angolanas já existentes”. 

As últimas definições citadas acerca do IDE, dão conta que o essencial para estes 

tipos de investimento é o poder de participar nas decisões com certo poder de voto 

(controlo) podendo ser total ou significativo. Nesta óptica, contraria a primeira 

definição que considera que as empresas devem deter o controlo completo.  
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Quanto ao IDE como processo dinâmico1, e quase uma década passada sobre a 

Lei n.º 13/2003, de 13 de Maio, que estabelecia as bases legais do investimento privado 

em Angola, o Governo procedeu à revisão da mesma procurando adequar o respectivo 

quadro jurídico à nova realidade política, económica e financeira do país. 

Entre os principais objectivos que presidiram à aprovação da nova Lei n.º 

20/2011, de 20 de Maio referem-se: 

• Inserir o investimento privado nos objectivos da política económica do Governo; 

• Atrair o capital externo para complementar a poupança interna; 

• Promover o desenvolvimento económico e o emprego; 

• Descentralizar o investimento (acabar com as assimetrias e desequilíbrios 

regionais e contribuir para o desenvolvimento e modernização do país no seu 

todo); 

• Incentivar a criação de parcerias entre investidores estrangeiros e empresários 

angolanos; 

• Desburocratizar o processo de legalização dos projectos; 

• Promover as exportações; 

• Oferecer maior segurança aos promotores;  

• Introduzir o princípio da graduação dos incentivos a conceder aos investidores 

em função do impacto concreto dos seus projectos na economia (ao contrário da 

Lei n.º 13/2003 que estabelecia uma concessão automática dos benefícios). 

Neste contexto a situação angolana foi considerada pelo Ex - Coordenador da 

ANIP (Dr. Aguinaldo Jaime)2 como estável, e aberto a grandes oportunidades para 

                                                           
1
 http://www.gfn-acdd.com/angola/docs-angola/ficha-de-mercado-angola-pt, extraído dia 12 de 

Dezembro 2013. 

2 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/26560/estabilidade-favorece-os-investimentos-e-

clima-de-prosperidade-para-empresas. Acedido dia 16 de Dezembro de 2013. 
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investir,  numa altura em que existem programas de reabilitação das infra-estruturas de 

base em curso, com o propósito de diversificar, quer a economia, quer as exportações. 

Para isso, o Ex - Coordenador referiu que o Governo angolano oferece incentivos para a 

atracção do IDE, destacando entre outras, a oferta de garantias como repatriamento de 

lucros e dividendos, não interferência na gestão dos bens e compensação justa, no caso 

de expropriação  por  utilidade pública ou nacional. Aguinaldo Jaime assegurou que 

estas garantias são complementadas com acordos que visam a protecção recíproca de 

investimentos. Ou seja ele aconselha, entretanto, aos empresários a constituírem 

parcerias fortes e sustentáveis com nacionais para que o processo de transferência de 

tecnologia e de conhecimento seja possível. A lei não obriga, mas é uma forma de se 

efectivar o processo de transferência de tecnologias e conhecimento. 

 

4.2 Contextualização e avaliação de projectos de IDE na perspectiva empresarial e 

o caso de Angola 

Passados dez anos, desde 2002 (fim do conflito armado), a dimensão da 

economia angolana cresceu substancialmente, e o país passou a integrar desde 2012, o 

grupo de economias de rendimento médio. Nesta fase os desafios do país são 

substanciais, pois para além de um continuado esforço de investimento em infra-

estruturas, importa robustecer também as instituições, promover uma distribuição de 

rendimentos mais equitativa, fomentar o emprego, e aumentar a qualidade de vida da 

população, conforme consta no relatório do grupo BPI (2013, p. 3). 

Contudo, há uma necessidade cada vez maior, na procura de respostas das reais 

motivações, conhecimento dos factores relevantes que levam as empresas a optarem por 

determinados países em detrimentos de outros. Em geral um investidor só se sentirá 

atraído por investir por exemplo em Angola, se verificar que o retorno desse 

investimento é superior face ao investimento a realizar noutro país. Padoveze (2006, p. 

32), aponta alguns motivos da internacionalização das empresas tais como: retorno 

adicional, expansão de seus mercados, procura de maior eficiência na produção, garantir 
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matérias-primas, procurar novas tecnologias, evitar barreiras políticas e regulatórias, e 

diversificação. 

Moffet et al. (2002), contribuiu excepcionalmente para esta abordagem, partindo 

de observações de empresas que investiram com sucesso no exterior, concluíram que 

algumas das vantagens competitivas usufruídas pelas empresas multinacionais são: 1. 

economias de escala e escopo - podem ser desenvolvidas em produção, marketing, 

finanças, pesquisa e desenvolvimento, transportes e compras (…); 2. conhecimento 

administrativo de marketing – inclui habilidade na administração de grandes 

organizações industriais do ponto de vista técnico e humano, fruto de experiências 

anteriores e bem consolidadas; 3. tecnologia – tecnologia superior baseada em uma 

forte ênfase em pesquisas, inclui capacidade científica e de engenharia. Estudos 

empíricos têm confirmado que as tecnologias desempenham um papel importante para 

as empresas multinacionais (…); 4. força financeira – é demonstrada pela obtenção e 

manutenção de um custo e pela disponibilidade global de capital (…); 5. produtos 

diferenciados – as empresas criam suas próprias vantagens através da produção e do 

marketing de produtos diferenciados, a fim de obter a identificação da marca; 6. 

competitividade dos seus mercados domésticos – as vezes, um mercado doméstico 

fortemente competitivo pode aguçar a vantagem competitiva da empresa em relação as 

empresas localizadas em mercados domésticos menos competitivos (…). 

Concluindo Moffet et al. (2002), fundamentam nesse estudo, que o paradigma de 

OLI (propriedade, localização e internacionalização), é uma tentativa de criar uma 

estrutura global para explicar porque as empresas multinacionais escolhem IDE em 

lugar de atender mercados estrangeiros através de maneiras alternativas, como 

licenciamento, joint-ventures, alianças estratégicas, contratos de gestão e exportação 

(…). Logo a decisão sobre onde investir é influenciada por factores económicos e 

comportamentais, bem como pelo estágio de desenvolvimento histórico da empresa.  

Angola considerado como país de economia emergente, direccionamos a 

pesquisa no caso prático, para o lado da atraccão de investimento estrangeiro como país 
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receptor ou também designado de acolhimento, certamente que poderíamos também 

abordar o caso da internacionalização dos capitais angolanos em mercados estrangeiros, 

porém esta temática não elegemos para este trabalho. Associamos a questão do risco 

político, com o objectivo de mitigar seu impacto e apontar medidas recomendáveis de 

atracção do IDE, contribuindo assim para musculação deste segmento do mercado 

Africano. 

Analistas do cenário económico-financeiro de Angola, contribuem nessa 

abordagem, como podemos testemunhar através do jornal Angop (2013)3 sobre a 

avaliação do IDE nacional.  Estas reflexões dão conta que o sucesso de Angola depende 

do aproveitamento das oportunidades que a globalização dos mercados permite, ou seja 

deve destacar e rentabilizar os seus factores de atracção de IDE. Angola é uma 

economia com níveis de atractividade para o IDE interessantes, espelhados na evolução 

dos indicadores socioeconómicos e nos recursos naturais que apresenta, associa-se a 

estes a estabilidade política e económica que o país vem demonstrando. Porém, aspectos 

como a inflação, o grau de abertura da economia, os vários tipos de riscos, pesam para a 

decisão do investidor. O país vem demonstrando melhorias, sobretudo tem permitido a 

avaliação do risco soberano por parte das principais agências de rating, e são relatados 

nos principais serviços noticiosos nacional e internacional. 

Na visão da Ferraz (2013)4, apoiada na (Lei n.º 20/2011), o Governo deve 

conceber políticas públicas que visem criar condições de atracção de IDE também para 

o interior do país, no sentido de promover a concorrência interna por um lado, e por 

outro para  redução das assimetrias e desequilíbrios regionais (internos). Este será 

                                                           
3http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/economia/2013/9/40/Pais-vem-

demonstrando-melhorias-avaliacao-risco-soberano-admite-Juliana-

Evangelista,eff26b24-9522-4c28-96a5-7893f006ea85.html. Acedido dia 15 de Dezembro de 

2013. 

 

4
 Idem. 
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também um bom indicador de desenvolvimento socioeconómico e modernização do 

país. Naturalmente Ferraz (2003), admite que no contexto angolano existem alguns 

entraves ao IDE, e avança propostas tais como, a redução e ou simplificação dos 

processos de constituição de uma empresa com vista à celeridade do processo de 

investimento, combate a corrupção e formação de quadros. 

Para Constantino (2013), Angola se tem tornado cada vez mais, um destino 

apetecível para o IDE, situação que dá ao país a oportunidade de fazer uma triagem e 

escolher melhor a origem e qualidade do investimento. O Analista recorda o passado 

recente do país onde em função do clima de instabilidade vivido, Angola viu muitas 

portas de financiamentos fechadas, como foi o caso da situação vivida em 2002, período 

em que Angola promoveu uma conferência de doadores sem sucesso (…), porém hoje o 

capital procura por Angola. 

Constantino (2013),  alerta ainda sobre o risco da necessidade de Angola elevar a 

capacidade de gestão desses recursos, para que os mesmos não signifiquem apenas 

dívidas para gerações vindouras, mas sim verdadeiro capital para a construção do 

futuro. 

Recordamos que acompanhamos o impacto da crise financeira internacional 

(2008-2009) sobre os mercados, o que provocou ao arrefecimento do IDE à escala 

global, obrigou muitos países, sobretudo os emergentes (maiores receptores desses 

investimentos), a repensar os seus mecanismos de atracção e protecção do impacto dos 

riscos.   

O problema central reside, de facto, nas estratégias e políticas de governos 

nacionais diante do capital estrangeiro, em prol dos benefícios concretos e abrangentes 

aos cidadãos, pois como todo capital, tem uma função objectiva simples (acumulação). 

Deste modo, são necessárias políticas que maximizem os benefícios da entrada de 

capitais, para que não haja a vulnerabilidade externa e a desnacionalização, Santos 

(2009, p. 149). 
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O presidente da Associação dos Industriais de Angola (AIA), José Severino, 

defendeu em Luanda o valor de 500 milhões de kwanzas como mínimo a considerar 

para o investimento privado de nacionais. De acordo com o presidente da AIA, que 

falava ao canal principal da televisão pública de Angola (TPA) sobre o impacto do 

investimento estrangeiro em Angola, “o valor de 100 milhões de kwanzas, considerado 

como investimento privado, está a dificultar a aceleração do desenvolvimento do país”.  

José Severino afirmou que o investimento equivalente ou abaixo dos 100 milhões de 

kwanzas não se compatibiliza com a realidade objectiva do país, mas também admitiu 

que, “para investir 100 milhões de kwanzas no Uíge, Moxico e Kuando-Kubango, os 

investidores precisam de ter muito mais benefícios”.  

O responsável (AIA) notou que, desde há muito que as aplicações das micro, 

pequenas e médias empresas estrangeiras, como para a criação de uma pequena fazenda, 

podiam ser feitas com um investimento menor, partindo de um valor mínimo até 

atingirem, progressivamente, a cifra de 100 milhões de kwanzas em cinco anos. 

Contudo temos assistido ao crescimento cada vez maior de IDE em Angola, a 

maioria está concentrada no sector petrolífero, mas vai se estendendo de forma tímida 

nos restante sector de acordo a política do governo de promoção e diversificação da 

economia. 

O relatório do grupo BPI (2013, p. 3) reforça esta visão do país, apontando como 

medidas para manutenção dos indicadores animadores que tem apresentado nos últimos 

anos, a diversificação do sector produtivo, a afirmação de um sector privado 

empresarial robusto e fundamentalmente o Governo deverá proporcionar condições de 

infraestruturas básicas (ex. energia e transportes) e no maior apoio social a população. 

Este relatório dá conta ainda que o sector petrolífero é actualmente responsável por 

cerca de 45% do volume de produção nacional, por 91% das receitas de exportação e 

75% das receitas orçamentais por um lado. Por outro lado estes indicadores expõem a 

economia do país em risco estando muito dependente do sector mineral. 
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Associam-se ainda os riscos à realização de negócios no país divulgados neste 

relatório do grupo BPI: corrupção, qualificações (mão de obra), burocracia, 

financiamento, infraestrutura e ética.  

O choque da crise financeira internacional foi determinante para Angola, pois 

permitiu reforçar as políticas de mitigação do risco nomeadamente: criação do Comité 

de Política Monetária do Banco Nacional de Angola (BNA); criação da taxa de 

referência LUIBOR (instrumento de referência para operações denominadas em 

Kwanzas); Política de “desdolarização” (instrumento que serviu para relançar a 

confiança da moeda nacional); criação do fundo Soberano de Angola; e outras medidas 

de reforço e transparência das contas públicas, BPI (2013, P. 5). 

Para uma melhor percepção dos IDE em Angola, vejamos a título meramente 

exemplificativo a tabela abaixo: 

Tabela 2 – Problemas e Potencialidades do IDE em Angola 

Sectores 

Económicos 

Problemas Actuais Potencialidades 

Agricultura Escassez de pessoal qualificado; 

Sistemas de investigação agora 

precário;  

Elevados custos de produção 

associados à importação de 

factores de produção;  

Constrangimentos em 

consequência da existência de 

minas em regiões com potencial 

agrícola. 

Existência de solos de elevada 

aptidão agrária, biodiversidade, o 

clima e a genética;  

Abundância de recursos hídricos;  

Mão-de-obra disponível.  
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Petróleo Carência de recursos humanos 

qualificados;  

Insuficiência das infra – estruturas 

do downstream;  

Elevado grau de dependência 

tecnológica do exterior; 

Baixa capacidade empresarial 

nacional e escassa tradição 

industrial.  

Existência de grandes reservas de 

recursos naturais por explorar;  

Ambiente económico e politico 

favorável ao investimento;  

Elevado potencial de agregação 

da cadeia downstream dado o 

actual estágio das infra-estruturas 

de armazenamento, transporte e 

distribuição.  

Geologia e 

Minas 

Insuficiente conhecimento 

geológico do País;  

Escassez de infra-estruturas 

geológicas e de apoio à actividade 

mineira;  

Elevadas taxas de transportação 

(caminhos de ferro) e aduaneiro 

para as empresas mineiras no 

subsector de rochas ornamentais no 

sul do País  

Semelhança das formações 

geológicas com as dos vizinhos;  

Grande potencial diamantífero 

conhecido por descobrir;  

Território ainda pouco 

prospectado;  

Possibilidade de escoamento dos 

produtos pelas vias marítima e 

ferroviária;  

Potencial efectivo para contribuir 

para a redução da pobreza.  

Construção Baixa oferta dos principais 

materiais de construção;  

Dificuldades de contratação de 

mão-de-obra qualificada;  

Existência de um levantamento 

do estado físico geral das infra-

estruturas;  

Existência de um diagnóstico do 
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Difíceis condições locais em 

termos logísticos e de 

acessibilidade nalgumas 

localidades  

estado das infra-estruturas 

rodoviárias.  

Fonte: Teixeira, Carlos (2011) 

 

4.3 Análise do risco político nos projectos de IDE 

A análise do risco político, é um tema actual, pois a cada dia que passa se 

intensificam as actividades de comércio internacional. Definindo risco político na visão 

de Costa et al. (2012, p. 4), é definido como a probabilidade de perdas ou de ganhos 

menores do que o esperado, devido a acções ou reacções políticas do país em que se 

esteja a investir, as quais afectam a organização ou o mercado. São exemplos de riscos 

políticos: nacionalização, confisco, quebra de contratos, restrição nas relações com o 

exterior, intervenção nas políticas de emprego e relutância para saldar dívidas por 

razões políticas ou ideológicas. 

Tem crescido o contributo para esta área do conhecimento e sua divulgação. No 

entanto, vamos observando os vários pontos de vista sobre a temática, e no caso o 

entendimento conceitual da problemática, levando a ilustres considerações, como por 

exemplo mais esta que vamos citar de seguida sobre a definição de Risco político5 “é a 

capacidade de uma determinada acção política impactar a economia e os mercados. Não 

diferente de nenhuma outra forma de risco, como os já conhecidos riscos econômicos, 

de crédito ou até de desastres naturais, riscos políticos são geralmente mais difíceis de 

se quantificar e prever, razão pela qual muitas vezes são desconsiderados”. 

                                                           
5
 http://www.insightgeopolitico.com/risco-politico/ 
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O IDE está intimamente ligado a temática do risco político, pelo facto de 

introduzir-se e produzir relações com mercados externos. Para Costa et al. (2012, p. 2), 

as empresas ao optarem por actuar no mercado internacional, se expõem a riscos 

primordialmente de âmbito político e económico, com os quais não conviviam nos 

mercados domésticos, como por exemplo: problemas de câmbio, acções restritivas por 

parte dos governos onde se esteja actuando e quebras nas regras de comércio 

internacional. 

Os autores consideram ainda, que o grau de desenvolvimento do país 

(hospedeiro) também é um factor de avaliação importante no binómio risco/retorno, 

pois inspiram ou transmitem confiança no sistema político económico e apontam os 

países em desenvolvimento sendo considerados mais lucrativos. Por outro lado estes 

podem apresentar alguns riscos específicos, como dificuldade para execução de 

contratos, instabilidade política e repúdio aos países desenvolvidos. 

O IDE em Angola é fortemente visível no sector mineiro. Dados do relatório do 

grupo BPI (2013, p. 3), apontam que o sector petrolífero é actualmente responsável por 

cerca de 45% do volume de produção nacional, por 91% das receitas de exportação e 

por 75% das receitas orçamentais. De seguida apresentamos uma abordagem que 

caracteriza o contexto de IDE de Angola. 

Na visão de Vernon e Street (1986, citado por Costa, p. 3), o IDE apresenta um 

exemplo de internacionalização associada à redução de riscos. Por exemplo as empresas 

do ramo de exploração e processamento de petróleo e minerais frequentemente realizam 

IDE para obter controle nos estágios do seu processo de produção, com o intuito de 

evitar a interferência de concorrentes em algum ponto dessa cadeia. Isso se deve ao fato 

de que tal investimento reduz os riscos de perdas de fornecedores, de não 

aproveitamento de oportunidades de crescimento em acompanhamento ao 

desenvolvimento do país hospedeiro do investimento e de perdas no mercado doméstico 

devido ao crescimento de concorrentes que tenham investido no estrangeiro. 
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O risco político aumenta durante períodos de instabilidade política. Isso porque 

pode haver restrição à expatriação de recursos, principalmente moeda forte, que 

frequentemente  se tornam escassos em momentos de instabilidade. Além disso, podem 

ocorrer restrições as actividades de empresas estrangeiras, devido à aversão política ou 

ideológica Costa (2012, p. 8). 

Como  estratégia  aponta-se uma alternativa intermédia, ou seja a compartilha 

dos riscos com empresas locais, como ocorre nos acordos contratuais, situação em que o 

investimento, o controle e os riscos são divididos entre os participantes.  Recordamos 

que esta recomendação foi também apresentada pelo Ex- Coordenador da ANIP. 

Segue-se um exemplo de risco político de uma super potência, apontado por 

Coltro (2000), para o caso da Companhia Von Roll de Gerlafing, Switzerland, o 

problema do risco político dos Estados Unidos:  

A companhia Von Roll de Gerlafingen, Switzerland, é uma força global em 

tecnologia antipoluição. Seus triunfos recentes incluíram a criação do incinerador de 

lixo contaminado e perigoso mais avançado do mundo. Construída na Alemanha, esta 

máquina agora converte subprodutos tóxicos da indústria alemã em compostos 

benignos que não envenenam o ar e água. Mas a Von Roll está em dificuldades com os 

interesses dos bancos suíços. Aparentemente, a companhia está muito interessada em 

trazer esta tecnologia para a América e investir nos Estados Unidos. "Eu não pretendo 

comparar os Estados Unidos à América Latina, mas quando nossos bancos estão 

falando a respeito do risco país dos Estados Unidos, eles estão dizendo alguma coisa", 

disse Rudolf Zaengerie, o chefe do departamento de engenharia ambiental da Von Roll.  

O congresso americano há um bom tempo conjecturou a respeito da 

necessidade de incinerados e concedeu à EPA (Agencia de Protecção Ambiental) o 

serviço de aprovar novos projectos. Depois de 13 anos, 160 milhões de dólares e uma 

fila ininterrupta de 21 vitórias de regulamentos e leis, o incinerador da Von Roll no rio 

Ohio permanece ocioso. O que quer que seja que a lei tenha visualizado fez com que os 

construtores da unidade se tornassem presas fáceis de toda sorte de oportunistas 
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políticos e importunadores legais, desde o Greenpeace até Al Gore. Desta forma, ao 

invés de estar vaporizando resíduos nocivos e fazendo do mundo um lugar mais limpo, 

a Von Roll despende todo o seu tempo em cortes judiciais e em conferências para a 

imprensa local.  

Entendemos que os investidores estrangeiros não são os inimigos. No mundo 

actual, o que importa não é o lugar onde a empresa tem o seu quartel-general, mas o 

lugar que escolhe para a construção de suas fábricas, seus laboratórios e seus escritórios. 

Esta tortura para a legalização deste tratamento de água pela Von Roll foi utilizada pela 

imprensa europeia escrita e falada para a transmissão de inúmeras mensagens distintas e 

diversas. Provavelmente, tais mensagens não caíram bem com a imagem da América 

vitoriosa, terra do emprego e da prosperidade. 

 O relatório do BPI (2013, p. 6), aponta o excesso de burocracia e os altos custos 

necessários para criação de empresa em Angola, para a diminuição do índice que mede 

a facilidade de iniciar um negócio. Casos similares são recorrentes e apontados por 

diversos investidores. Pode dizer-se sim a regulamentação, ao proteccionismo, desde 

que visem criar condições para que as empresas não quebrem o seu ciclo de  operações 

e ou funcionamento, claro em conformidade com os regulamentos, mas não torna-las 

presas fáceis.  

 

Capítulo II –  Risco Político: Âmbito e Classificação 

 

1. Introdução: Definição de Risco e origem histórica 

Em termos históricos e geográficos, para que uma empresa possa galgar 

patamares elevados na constante disputa de mercados (contexto global), torna-se por 
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vezes necessário correr riscos, porém de forma calculada, apesar de que muitas vezes 

estas possuem vantagens competitivas. 

No âmbito das ciências empresariais o conceito apresentado por Soares I, 

Moreira J, et al (2008, p. 31), consideram “o risco associado à probabilidade de um 

fluxo financeiro futuro não ocorrer, ou ocorrer em montante diferente do esperado. 

Repare-se que nesta definição não se faz qualquer referência a perdas, pois a noção de 

risco, e a probabilidade de ocorrência associada, tanto vale para a possibilidade de 

ocorrer uma perda – quando o fluxo efectivamente realizado é menor do que o 

esperado; ou de ocorrer um ganho – gerar fluxos pretendido”. 

Outra contribuição do conceito surge na visão de Silva et al. (2013, p. 221), que 

refere, a palavra risco está associada a perigo e a oportunidade. O autor considera que 

apesar de uma administração empresarial ser muito mais simples com a posição de 

aversão ao risco, não se deve, nem se pode evita-lo, caso se pretenda atingir o sucesso. 

Megre (2013, p. 118), enriquece esta opinião, considerando que “não é possível, 

e por isso, não se pretende evitar os riscos nos actos e relações da vida humana, mas é 

importante tomar consciência do risco de forma a explicitar e apoiar os responsáveis na 

tomada de decisões, face a um futuro incerto”. No entanto o autor defende que os 

métodos de avaliação do risco visam a grosso modo reduzir a probabilidade de se 

executar um mau projecto de investimento por um lado, e por outro não permitir perder 

a oportunidade de executar um bom projecto de investimento. 

Estamos de acordo com os fundamentos apresentados, considerando que a parte 

mais difícil e vulnerável da análise de projectos de investimento é a previsão, pelo que o 

grau de incerteza no futuro é cada vez maior dada a rapidez com que os factos ocorrem. 

Freitas et al., (1997, citado por Freitas e Sá, n.d, p. 1), retrata a origem do 

conceito de risco, considerando que este surgiu com a constituição das sociedades 

modernas ocidentais a partir do fim do Renascimento e início das revoluções científicas, 

quando ocorreram intensas transformações sociais e culturais associadas ao forte 
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impulso nas ciências e nas técnicas, às grandes navegações e à ampliação e 

fortalecimento do poder político e económico de uma nascente burguesia, mantendo 

subjacente desde sua origem até a actualidade o pressuposto da possibilidade de prever 

determinadas situações ou eventos por meio do conhecimento, ou pelo menos, 

possibilidade de conhecimento dos parâmetros de uma distribuição de probabilidades de 

acontecimentos futuros, os quais podem hoje ser computados através de expectativas 

matemáticas. 

Júdice et al. (n.d, p. 2), conferem o trabalho de Henry Markowitz (a moderna 

teoria das carteiras), sobre a relação entre risco e retorno, sem dúvida, como um marco 

na história das finanças moderna. Citando que o contributo deste foi fundamental na 

distinção entre a variabilidade do retorno de um activo financeiro e o seu impacto no 

risco de uma carteira de investimentos. 

Embora o termo risco como referimos tenha suas origens identificadas no século 

XVII, foram necessários três séculos para que ocorressem importantes transformações 

que contribuíram para o surgimento da avaliação e da gestão de riscos como 

procedimentos científicos institucionalizados, como parte do modo contemporâneo de 

pensar e enfrentar os perigos, Freitas e Sá (n.d p. 213). 

Neste contexto entendemos que o conceito de risco, tal como é 

predominantemente compreendido na actualidade, deixou para trás a ideia de relação do 

risco com factos divinos ou do além, cabendo a responsabilidade ao próprio homem a 

atribuição de desenvolver, por meio de metodologias baseadas na ciência e tecnologia, a 

capacidade de interpretá-lo e analisá-lo para um melhor controlo e cobertura. 

Actualmente abordagem da análise do risco, na avaliação financeira de 

empresas, reveste-se de capital importância a contar que todo investidor que pretenda 

fazer investimento (s), espera, no entanto um retorno positivo desse (s) investimento (s), 

ou seja, criação de valor. Inicialmente a análise do risco baseava-se no estudo da 

liquidez e do equilíbrio financeiro do balanço patrimonial. Contudo, esse estudo 

apresentava limitações no seu conteúdo e nas conclusões, pelo que a análise do risco é 



42 

 

muito mais que o estudo da liquidez e do equilíbrio financeiro, segundo Nabais e Nabais 

(2005, p. 140).  

Para referir a sua importância, recordamos o destaque dos escândalos 

internacionais, como Barings Bank, Procter & Gamble, que de forma negligenciada 

conheceram graves crises nas suas administrações. Os escândalos financeiros 

internacionais provocados por estas empresas gigantescas, colocaram os holofotes sobre 

a gestão de risco, que vem ganhando cada vez mais atenção, tanto no meio profissional 

como no meio académico. 

A análise do risco tem vindo a se aprimorar, tornando-se mais produtiva e vai 

ainda melhorar muito a análise financeira. Ela possibilita o posicionamento da empresa 

no seu sector e prever com antecedência a situação de falência e tomar medidas para 

evitá-la, Nabais e Nabais (2005, p. 140). 

 

2. Risco Político: Definição e Origem 

Aguiar e Gulamhussen (2009, p. 44:45), consideram que o risco político 

relaciona-se com alterações do controlo do governo na estrutura social ou outro factor 

não económico. O seu estudo passa por avaliar, entre muitos outros indicadores, a 

liderança política, nomeadamente no cumprimento do caderno eleitoral, na credibilidade 

das previsões, no relacionamento com o exterior, na política de intervenção militar e 

resolução de conflitos quer internos quer externos, na manutenção da paz e justiça 

social, no risco de expropriações, entre muitos outros factores. Estes factores que 

acabamos de mencionar são considerados de condicionalismo. 

A origem do risco político no contexto dos investimento externo, parece ser 

pouco divulgada na literatura objectivamente, tal como sucede com o risco em geral 

cuja história é bem difundida. 
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Contudo a pesquisa de Pereira (n.d, p. 7) apoiado no trabalho de (Kerzner, 

2001), orienta-nos o caminho de partida, segundo o qual dá conta que o risco político 

nasce na fase da generalização dos recursos ao outsourcing, nomeadamente com a 

sociedade da informação e do conhecimento em que o fornecimento de serviços em 

sistema de informação atinge muitos e diferentes sectores de actividade. 

Carreira (2011), incorpora a presença do risco “político” nos investimentos, pois 

salienta a incerteza que se levanta da variação da taxa de retorno pelo facto de actuar no 

mercado externo. Observa-se que a literatura existente se volta mais à investigação do 

impacto das relações político económico nos fluxos de comércio, e não nos fluxos de 

investimento. 

De forma objectiva encontramos no trabalho de Viana (2010, p. 71), a 

abordagem da origem do risco político, coincidindo com os argumentos levantados 

anteriormente, relacionando a promoção dos investimentos produtivos no exterior, as 

empresas expõem-se a riscos de natureza variada, relativos à estrutura e à conjuntura 

dos países de destino, referidos em seu conjunto como risco país. Inúmeros eventos no 

país receptor, como variação cambial, mudança de governo, políticas sociais, desastres 

naturais etc, afectam directamente as operações das multinacionais. Dentre os diversos 

componentes do risco país, destaca-se aqui o risco político. 

Nesta perspectiva ao se considerar a internacionalização de empresas, como 

fonte de criação de risco político ao investimento externo, Costa et al. (2012, p. 3-4), 

recordamo-nos que a internacionalização permite a ampliação da diversificação de 

investimentos do capital da empresa, além disso, uma vez que as vendas nas diferentes 

economias são imperfeitamente relacionadas, a internacionalização permite redução na 

variabilidade dos lucros. Contudo, ao mesmo tempo em que reduz alguns riscos, a 

internacionalização expõe a empresa a outros, não existentes no mercado doméstico. Os 

autores definem o risco político como "a probabilidade de perdas ou de ganhos menores 

do que o esperado, devido a acções ou reacções políticas do país em que se esteja 

investindo, as quais afectam a organização ou o mercado. São exemplos de riscos 
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políticos: nacionalização, confisco, quebra de contratos, restrição nas relações com o 

exterior, intervenção nas políticas emprego e relutância para saldar dívidas por razões 

políticas ou ideológicas”. 

Aguiar e Gulamhussen (2009, p. 47), destaca resumidamente o percurso 

histórico sobre o risco político em quatro períodos, que podem ser caracterizados da 

seguinte forma: 

a) Até aos anos 60 - um período na qual as manifestações de risco político eram 

tomadas em consideração nas estratégias do investidor, mas em que não havia um 

conceito elaborado, nem uma consciência precisa de risco político; 

b) Anos 70 - período da consciencialização do risco político ao nível da empresa 

e da sua ideologia no sentido em que as suas principais fontes eram motivadas por 

razões ideológicas (nacionalismo e marxismo); 

c) Anos 80 - o período do avanço cientifico e profissional do conceito de risco 

político, dado que é neste período que surgem os primeiros métodos de quantificação, 

interpretação probabilística e uso sistemático de abordagens quantitativas ao nível das 

empresas e dos profissionais; 

d) Anos 90 - período do aperfeiçoamento científico do conceito, através das 

contribuições de outras áreas de investigação como a ciência política, a sociologia, a 

teoria da decisão e a psicologia. 

 Um dos elementos cruciais que podemos identificar, como forma de mitigação 

de risco político e não só é a comunicação entre os protagonistas “players”. 

As transacções financeiras internacionais podem ocorrer quando existem 

condições ou meios possíveis, para atenuar o peso negativo das assimetrias de 

informação: recolha e processamento de informações antes das operações; celebração de 

contratos e monitoramento de sua execução de modo a controlar o uso dos recursos 
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após o transferência; estabelecimento de garantias de modo a minimizar as perdas em 

caso de inadimplência ou falência do devedor e, assim, elevar a disposição a pagar por 

parte desse devedor etc. Contudo, tais mecanismos operam com custos e nem sempre 

com eficácia suficiente para contornar o problema, Canuto e Santos (2003, p. 8). 

Carreira (2011, p. 11), apoiado em (Vernon, 1966), foi peremptório em referir 

que “as empresas têm idêntica capacidade de obtenção de informações sobre os 

conhecimentos científicos. No entanto, a grande diferença está entre o acesso aos 

conhecimentos científicos e a capacidade de os transformar em produtos 

comercializáveis, já que os custos e o risco inerente ao desenvolvimento 

desincentivariam os investimentos”. 

O exercício de garantias, o monitoramento e cumprimento de contratos adquirem 

evidentemente, características distintas daquelas presentes nos casos de crédito para 

agentes privados ou mesmo de Estados. Para o caso de informações relativamente ao 

risco político tema em destaque no nosso trabalho, pode-se obter a partir das principais 

agências públicas e privadas internacionais de classificação de riscos de crédito neste 

caso, Moody’s, Standard & Poor’s (S&P), Fitch e outras que procedem regularmente a 

avaliação dos ratings de riscos conforme destacam, Canuto e Santos (2003, p. 8). 

 

3. Etapas para Avaliação do Risco Político: Identificação, Qualificação e 

Quantificação 

 A disposição a pagar dos Governos pode ser bastante reduzida devido à falta de 

um mecanismo explícito para garantir o cumprimento integral dos termos acordados 

quando contratada a dívida. Não há por exemplo uma entidade supranacional capaz de 

resolver em tempo razoável, os contenciosos entre governos e credores. Há uma grande 

dificuldade para credores imporem sanções directas no caso de inadimplência. Isto 

decorre do princípio do direito internacional da imunidade dos estados soberanos, 

Canuto e Santos (2003, p. 21). 
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 Coltro (2000, p. 2), realça a questão considerando que "uma das maiores 

categorias da análise no tocante ao risco político, é a do atraso do pagamento da dívida 

pública aos principais agentes de empréstimos internacionais (...)". 

 Canuto e Santos (2003, p. 21), sublinham que é importante notar que as 

classificações soberanas referem-se somente a capacidade e disposição do governo 

central honrar suas dívidas com credores privados. Dependendo da agência, a 

identificação e as classificações (qualificação e quantificação) podem também 

incorporar a expectativa de recuperação do capital: 

- As classificações da Moody’s: são indicadores da perda esperada, que é uma 

função da probabilidade de moratória e da expectativa de perda monetária em caso de 

inadimplemento; 

- As avaliações da Fitch: avaliam apenas a probabilidade de moratória até sua 

ocorrência, a partir de então diferenciando suas avaliações com base na perspectiva de 

recuperação do capital; 

- A classificação da S&P: as classificações procuram reflectir simplesmente a 

probabilidade de moratória e não se referem a sua gravidade, o período em que o 

governo permanecerá em moratória, os termos de uma possível renegociação da dívida 

e o valor esperado de recuperação do capital. 

 Essencialmente, variáveis não-exatas são difíceis de serem incorporadas por 

métodos puramente econômicos e financeiros. Porém, isso não significa que é 

impossível entender e mensurar os riscos políticos. A análise de risco político possibilita 

estudar as diversas variáveis políticas (tais como regimes, culturas, instituições, 

ideologia, etc.), e trazer à luz os possíveis impactos e ou consequências para os 

investimentos. 
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Cada uma das etapas da avaliação do risco político, é como se fosse o raio de 

uma roda, contribuem para uma gestão adequada destes, conforme a ordem 

estabelecida. Vamos de seguida abordar cada uma delas: 

� Fase da Identificação 

Mattos et al. (n.d, p. 10), apresentam as possíveis ferramentas que podem ser 

utilizadas para a identificação dos riscos, que vão desde as técnicas como: brainstorms, 

workshops, checklists, prompt lists, analise swot, entrevistas, questionários, etc. Lembra 

ainda que o trabalho da identificação não se confina numa jornada, pois novos riscos 

podem surgir durante cíclo de vida da empresa, o que torna esta actividade cíclica.   

 No entanto o autor recomenda que nesta fase da identificação dos riscos, é 

importante a participação da maior parte dos envolvidos (stakeholdes) no projecto e 

também de ajuda externa, a fim de obter uma visão amplificada dos riscos e garantir o 

envolvimento de toda a equipe do projecto nas respostas aos riscos, inclusive, se 

possível, deverá ter a participação do cliente, para que este tome conhecimento dos 

riscos que terá que assumir em quanto financiador do projecto.  

Nascimento (2003 p.16), sintetiza a ideia acima mencionada, afirmando que na 

fase de identificação dos riscos devemos somente nos preocupar em enumerar os riscos, 

relacionar suas causas e os efeitos para o projecto. A análise e avaliação já farão parte 

do próximo passo no processo de gestão. Identificados os riscos conhecidos e 

previsíveis, o gerente do projecto pode dar o primeiro passo para evitá-los. 

 Nesta primeira etapa da avaliação de risco, um ponto importante na identificação 

dos riscos é que é preciso que haja uma clara definição do estudo a ser feito, com 

especificação do horizonte de tempo e o tipo de resultado desejado. 

� Qualificação 
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 De acordo com Aguiar e Gulamhussen (2009, p. 83), são várias as instituições e 

organismos internacionais que fazem um acompanhamento sistemático e permanente da 

evolução periódica da situação económica e política de todos os países, procurando 

descrever algumas linhas de orientação para os investidores em países estrangeiros.  

 As instituições a que nos referimos são as chamadas agências de rating, tendo 

em vista inúmeras finalidades, entre as quais ajudar na orientação dos investidores que 

procuram negócios e lucros em pátrias alheias. As principais agências de “rating” 

internacionais, Euromoney, Standart & Poor’s, Moody’s, e Fitch, classificam os riscos 

definindo-os em diversas escalas. Essas agências são financiadas, principalmente, pelos 

próprios países avaliados e subsidiadas pelos investidores que adquirem o acesso às 

análises de risco de países feitos por essas agências. 

 Passaremos de seguida a descrever algumas metodologias de qualificação do 

risco político:  

 Segundo Aguiar e Gulamhussen (2009, p. 83-84), a metodologia de avaliação da 

Euromoney (entidade europeia de avaliação da situação dos países em termos gerais), é 

feita de nove categorias, que concorrem para o total, ponderadas por diferentes 

percentagens. As pontuações ponderadas são calculadas da seguinte forma: a pontuação 

mais elevada em cada categoria tem o valor mais elevado para essa categoria e a menor 

tem o valor zero. Os valores intermédios são calculados com base na fórmula: 

 ( )CDx
CB

A
A −









−
−  

 Onde: 

 A - peso da categoria; 

 B -  menor valor na categoria; 

 C - maior valor na categoria; 
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 D - valor individual.  

 As categorias citadas e suas respectivas ponderações são as seguintes: 1) Risco 

político (25%); 2) Perfomance Económica (25%); 3) Indicadores de débito (10%); 4) 

Débitos em falta ou renegociados (10%); 5) Rating de créditos (10%); 6) Acesso a 

financiamento bancário (5%); 7) Acesso a financiamento de curto prazo (5%); 8) 

Acesso aos mercados de capitais internacionais (5%) e 9) Acesso a descontos em 

financiamentos (5%). 

 Focaremos apenas a metodologia aplicada ao risco político por esta agência.  

 1. Risco político (25%) - A Euromoney qualifica este tipo de risco recorrendo a 

colecta de opiniões de analistas de riscos internacionais (de seguradoras e de executivos 

da área de crédito de grandes bancos internacionais). Eles atribuem a cada país uma 

pontuação entre zero e dez, sendo os 10 atribuídos a países que não apresentam nenhum 

risco de não pagamento e o zero atribuídos a países que não têm chances de o 

pagamento ser feito. Os países são classificados comparativamente entre si e com os 

anos anteriores.  

 De acordo o Banco Central do Brasil (2013, p. 13), no seu Edital sobre o risco 

país, contribui com informações bastante esclarecedoras acerca das agências de rating e 

suas classificações, destacando que as principais agências internacionais de 

classificação de risco de crédito são a Standard & Poor´s (S&P), a Fitch Ratings e a 

Moody´s. Na sua visão "as classificações são ordenadas decrescentemente pela 

avaliação de risco de crédito. As classificações de risco de AAA/Aaa até no mínimo 

BBB-/Baa3 são consideradas como grau de investimento (investment grade), enquanto 

as abaixo são consideradas como de grau especulativo (speculative grade) ou de risco". 

 Entretanto são muitas variáveis macroeconómicas em análise, e na maioria das 

vezes, dependendo do ângulo que se observa o país, teria um rating maior ou menor. As 

condições políticas, sociais e de contexto internacional também são bastante 

diferenciadas. Isto tudo dificulta a elaboração do rating. Para fornecer uma margem de 
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diferenciação e serem mais precisas, as agências estipulam sinais aritméticos (+ e -) ou, 

para a Moody's, números (1, 2 e 3). Além disso, para cada governo as agências em seus 

relatórios divulgam as perspectivas de médio prazo para os ratings, são os chamados 

outlooks (positivo, negativo ou estável), conforme edital do Banco Central do Brasil 

(2013). 

 Ainda para qualificação do risco político, é imprescindível uma análise dos 

factores exógenos à empresa, sendo eles políticos, macroeconómicos, regulatórios e 

políticos atrelados ao sector de actuação da empresa para melhor mitigação do risco 

político. O estudo sectorial consiste na avaliação de factores da estrutura do sector, 

como: a taxa de crescimento do sector; Market-share; Fornecedores de insumos; 

Comportamento do sector em ciclos negativos de negócios; Grau de concorrência e 

competitividade do sector; Facilidade de ajuste de preços; possibilidades de integração 

vertical; Exposição a variáveis macroeconómicas: câmbio, juros, renda e salário; 

Aspectos Regulatórios.  

� Quantificação 

 Para estas agências (Standart & Poor’s, Moody’s, e Fitch) citadas acima, as suas 

metodologias de quantificação do risco político, leva em consideração os aspectos 

financeiros, económicos, operacionais, mercadológicos, etc. Estes são representados por 

letras e algarismos diferentes para um determinado nível de risco.  Abaixo, as medidas 

do risco político em tabela: 

 Tabela 3. Quantificação do risco político pelas agências:  

Capacidade de 

Pagamento 
Moody´s 

Standard 

and Poor´s 
Fitch 

 
Grau de 

Investimento 

Grau de 

Investimento 

Grau de 

Investimento 

Qualidade mais elevada Aaa AAA AAA 
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Alta Qualidade 

Aa1 

Aa2 

Aa3 

AA+ 

AA 

AA- 

AA+ 

AA 

AA- 

Grande 

Capacidade de pagamento 

A1 

A2 

A3 

A+ 

A 

A- 

A+ 

A 

A- 

Adequada 

Capacidade de pagamento 

Baa1 

Baa2 

Baa3 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

BBB+ 

BBB 

BBB- 

 

Grau 

Especulativo 

Grau 

Especulativo 

Grau 

Especulativo 

Provável honrar 

compromissos 

Ba1 

Ba2 

Ba3 

BB+ 

BB 

BB- 

BB+ 

BB 

BB- 

Obrigações 

de alto risco 

B1 

B2 

B3 

Caa1 

Caa2 

Caa3 

B+ 

B 

B- 

CCC+ 

CCC 

CCC- 

B+ 

B 

B- 

CCC+ 

CCC 

CCC- 
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Ca 

C 

CC 

C 

SD 

CC 

C 

DDD 

DD 

D 

Fonte: Adaptado - X - Prémio Tesouro Nacional (2005). Gestão do risco, Brasil. 

 Alternativamente, Viana (2010, p. 72-73), apoiado na metodologia do 

International Country Risk Guide (ICRG), desenvolvida pelo Political Risk Services 

Group (PRS, 2009), aponta 12 factores para se calcular indicadores de risco político, 

conforme se descreve:  

 (i) Estabilidade governamental: habilidade do governo permanecer no poder e 

de implementar políticas (unidade governamental, força do Legislativo, apoio popular); 

 (ii) Condições socioeconómicas: pressões socioeconómicas com potencial de 

constranger a acção do governo e de provocar insatisfação social (desemprego, 

confiança do consumidor, pobreza); 

 (iii) Perfil de investimento: factores relacionados ao risco de investimento não 

incluídos em outras categorias (expropriações, restrições para repatriar capitais, atraso 

de pagamentos); 

 (iv) Conflito interno: violência política e seu impacto, real e potencial, na 

governação do país (guerra civil, ameaça de golpe, terrorismo, violência política, 

desordem civil); 

 (v) Conflito externo: impacto de acção de outros países, por meio de pressão de 

carácter violento ou pacífico (guerra, conflito transfronteiriço, pressão externa); 



53 

 

 (vi) Corrupção; 

 (vii) Influência militar na política; 

 (viii) Tensões religiosas: factores religiosos que podem provocar disputa de 

grupos religiosos pelo poder, supressão de liberdades religiosas, movimento de 

separação nacional motivado por questões religiosas, dentre outros; 

 (ix) Lei e ordem: força e imparcialidade das leis, respeito da população às leis; 

 (x) Tensões étnicas: grau de tensão decorrente de divisões linguísticas, raciais e 

nacionais; 

 (xi) Accountability democrática: nível de prestação de contas do governo para a 

população nacional; e 

 (xii) Qualidade da burocracia: solidez institucional e qualidade da burocracia 

que podem absorver choques e redireccionamentos decorrentes de mudança de governo. 

 Muitos trabalhos referem que diferentemente de variações cambiais ou de juros, 

que dispõem de base de dados históricos e permitem o estabelecimento de padrões, os 

riscos políticos envolvem uma gama de fatores não necessariamente quantificável e 

tabulada. Concretamente, não há meios por exemplo de se "quantificar" instabilidade 

política, tão pouco suas consequências. Porém, isso não significa que é impossível 

entender e mensurar os riscos políticos.  

 

4. Classificação dos Riscos Políticos 

Na tabela abaixo estão listados os tipos mais decorrentes de riscos políticos. 

Embora seja possível pensar numa série maior de possibilidades de riscos inerentes a 

determinado país, estes subgrupos abrangem a maioria dos riscos em questão: 
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Tabela 3: Classificação do risco político e suas formas. 

Natureza Eventos a recear 

Geopolítico 

1. Tensões com vizinhos 

2. Guerras 

3. Mudanças na distribuição de poder 

4. Sanções económicas/embargos 

Energia 

1. Decisões políticas que afectam a 

organização de fornecimento e procura 

Terrorismo 

1. Danos/destruição da propriedade 

2. Sequestros 

Tensão política doméstica 

1. Reorganização política (dissolução de 

coalizões, queda de liderança, etc.) 

2. Nacionalismo 

3. Instabilidade social 

4. Revolução 

5. Guerra civil 

6. Golpe de Estado 

Expropriação 

1. Propriedade confiscada 

2. Nacionalização de sector 

Quebra de contrato 

1. Quebra de contrato pelo governo 

2. 17. ‘Wrongful calling of letters of credit’ 

Risco para o mercado financeiro / 

Riscos cambiais / Repatriação de 

1. Regulação de mercado 

2. Calote na dívida e variações de mercado 
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lucros 3. Repatriação de lucros 

Discriminação / Favorecimento 

1. Tributação de cunho discriminatório 

2. Corrupção 

Incertezas 

1. Efeitos do aquecimento global 

2. Efeitos de mudanças demográficas 

3. Eventos políticos incertos 

Fonte: Elaborado pelo autor à partir da revisão de literatura. 

 Segundo Aguiar e Gulamhussein (2009, p. 49-50), a classificação do risco 

político passa pela compreensão de três pressupostos: (1) quando existem 

descontinuidades na envolvente; (2) quando são difíceis de antecipar; e (3) quando 

resultam de alterações políticas. Contudo, verificado estes pressupostos e para que 

sejam considerados factores de risco político, estes devem ter potencial para afectar 

significativamente os lucros ou outros objectivos de uma empresa (...). 

 

5. Risco Político e sua Importância na Análise de Projectos IDE 

As instituições formais, inerentes ao ambiente económico e político, têm como 

base uma legislação clara e um sistema judicial eficaz e justo, reduzindo os custos de 

transacção e criando incentivos para o investimento e o desenvolvimento do sector 

privado.  

As características dos países são concebidas e reguladas por políticas 

governamentais e outros factores políticos e sociais como a estabilidade política, a 

responsabilidade democrática, o grau de abertura da economia, o funcionamento da 

burocracia, o sistema fiscal, a protecção dos direitos de propriedade, o Estado de direito, 

a eficiência da justiça e a ausência de corrupção, entre vários outros. A importância dos 
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factores institucionais para a atractividade de IDE tem sido comprovada em vários 

estudos empíricos. De facto a qualidade das instituições é vista como um factor básico 

que determina a estabilidade macroeconómica e o desenvolvimento do sector 

empresarial, Carreira (2011, p. 16). 

 Refere-se também o contributo dado pelo trabalho de Amal e Seabra (2007, p. 

236), onde analisaram a relação entre o ambiente institucional e a decisão de investir 

das multinacionais apoiando-se no argumento de Basi (1963), que defende a qualidade 

das instituições políticas influenciam o IDE. Os resultados destes estudos apontam que, 

juntamente com a variável mercado potencial, a instabilidade política é a variável mais 

importante em termos de influência sobre a decisão de investimento externo. 

O risco político como podemos entender se refere à possibilidade de que o 

governo do país anfitrião, exercendo seu poder soberano, tome medidas adversas aos 

investimentos realizados. Alterações em regulamentação e tributação são as formas 

mais comuns e quotidianas de um governo local afectar negócios estrangeiros no país. 

Mas o conceito também inclui riscos mais esporádicos e muito mais significativos como 

os riscos de desapropriação ou nacionalização de activos, de calotes em contratos de 

fornecimento de produtos ou serviços, de desordem pública por inépcia governamental 

e até de golpe de Estado, terrorismo ou guerra civil6. 

 Coltro (2010, p. 61), entende que o risco político é um facto que pode ocorrer 

em qualquer país indistintamente. Porém ocorre com mais frequência nos países do 

chamado Terceiro Mundo, onde geralmente tornam-se mais vulneráveis as posições das 

companhias multinacionais nesses países. 

Contudo, o risco político relevante para o IDE, pode surgir no país de origem, no 

país de destino ou ainda num terceiro país com relações com os dois primeiros. 

                                                           
6 pt.wikipedia.org/wiki/Risco-país, extraído no dia 15 de Julho. 
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As políticas dos governos e a credibilidade das suas decisões que afectam os 

direitos de propriedade privada têm um significado muito maior nos negócios do que 

alguma vez se imaginou. O risco político é visto como um factor importante, na medida 

em que mostra a transparência das instituições políticas e, mais precisamente, quais os 

parâmetros frequentemente usados na formulação de políticas económicas e no conserto 

dessas políticas, Boné (2004, p. 43). 

O Investimento Directo Estrangeiro tem sido um dos mais importantes factores 

de desenvolvimento económico dos países em desenvolvimento, não só pelo facto de 

permitir gerar divisas, bem como pela capacidade de gerar emprego, de proporcionar 

avanços tecnológicos, de permitir o conhecimento e desenvolvimento de novas formas 

de gestão e de marketing, entre outras vantagens, conforme Aguiar e Gulamhussen, 

(2009 p. 56-58). 

De modo particular com o passar dos tempos, olhamos para África hoje como 

um alvo de investidores estrangeiros. Esta forma invertida de percepção deve-se ao 

facto de em pouco tempo, África passou de receptor de auxílio a destino de comércio e 

investimento, afirmando-se como uma alternativa viável face a outros destinos de 

investimentos em mercados emergentes, (Ernst & Young, 2012).  

As previsões de organismos internacionais como o Fundo Monetário 

Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) e outros, apontam um crescimento 

considerável das economias africanas nos próximos cinco anos. Aponta-se como 

factores favoráveis deste impulso para melhor crescimento económico, o declínio dos 

conflitos políticos, a disseminação da democracia, a mudança de mentalidade e um 

aumento de autoconfiança e optimismo entre os africanos.  

A nível político sabe-se que é a estabilidade que fornece confiança aos 

investidores internacionais e aos mercados financeiros, permitindo que a economia se 

desenvolva de acordo com as leis de mercado. Segundo estudos de Ernst & Young 

(2012 ), existe uma diferença de percepção sobre África: enquanto os empresários que 

já fazem negócios no continente acreditam no seu potencial, os que ainda não 



58 

 

investiram em África continuam a associar o destino a instabilidade, a conflito, a 

corrupção e, consequentemente, a um risco face a outras regiões. 

Segundo Cho, H. (2004, citado por Aguiar  e Gulamhussen 2009, p. 53),  o risco 

político influencia negativamente as entradas de IDE e está fortemente relacionado com 

esta forma de investimento. Países com elevado risco político tenderão a atrair menos 

IDE. Contudo esta forma de investimento está mais fortemente relacionado com o risco 

político do que com quaisquer outras variáveis macroeconómicas ou relacionadas com 

custos. 

 Portanto, para os investidores que actuam ou pretendam internacionalizar os seus 

capitais, é recomendável o domínio da análise profícua sobre o risco político, ao 

contrário de muitos que avaliam simplesmente pela percepção de certas atitudes 

prevalecentes nos países, na qual apenas as primeiras impressões e os eventos correntes 

predominam. Evidentemente, decisões de negócio baseadas somente na primeira 

impressão sobre eventos dramáticos, porém insignificantes na história política do país, 

podem levar as organizações a projectarem políticas internacionais deficientes e erradas. 

Ressalte-se que a avaliação dos riscos políticos é apenas a metade do negócio, a outra é 

fazer uso correcto destas avaliações e previsões, Coltro (2000). 

 

6. Critérios de tomada de decisão dos projectos com risco político 

 Os fluxos de investimentos internacionais foram, no pós-guerra, objecto de 

intensa atenção e de muitas iniciativas dos países emissores e receptores de capital. A 

Carta de Havana de 1948 pretendia criar uma Organização Internacional do Comércio 

para lidar com temas comerciais, mas também com as regulações nacionais relativas a 

firmas internacionais e com as práticas empresariais restritivas,  (2011, p. 2). 

 Veiga (2011, p. 3), apoiado nos instrumentos da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), considera ainda que o regime internacional de investimentos, está se 
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aprimorando levando em conta os instrumentos que têm por objectivos: a 

responsabilidade social das empresas multinacionais e os contratos entre investidores e 

Estados receptores. Porém, o principal foco reside nos riscos fora de seu controle. Estes 

podem ser descritos como riscos políticos, decorrentes do governo. Os riscos políticos 

têm-se tornado uma ameaça para a economia global de acordo com relatório de 2007 do 

Fórum Económico Mundial citando exemplos de Venezuela, Bolívia e Rússia que 

encaparam operações de empresas na área de energia.  

 No entanto, podemos compreender a grande preocupação quanto a protecção dos 

capitais tanto dos emissores quanto dos anfitriões. Deste modo podemos prosseguir 

aferindo com mais profundidade os critérios de tomada de decisão dos projectos em 

situação de risco político, olhando para as regras de financiamento e a forma como as 

multinacionais assumem este risco como tal. 

 Basicamente as regras de financiamento dos projectos em situação de risco 

político, assentam nos acordos de protecção de investimentos. Para Oliveira e Montini 

(2009, p. 7), na sua visão os investidores de IDE, podem desenvolver melhor as suas 

actividades com o auxílio do suporte governamental. Este suporte pode ser em forma de 

garantias, acordos ou indemnizações. Contudo, também existem seguros e estruturas 

financeiras para alguns dos riscos políticos identificados. O Banco Mundial possui um 

centro de seguros contra riscos políticos (Political Risk Insurance Center) e serviços são 

oferecidos pela MIGA (Agência Multilateral de Garantia de Investimentos). 

 Para s (2011, p. 4), as regras e disciplinas estabelecidas por estes acordos 

passaram a basear-se, em grande medida, em princípios trazidos do regime comercial 

gerido pelo GATT7 e mais tarde pela OMC.   

 Veiga (2011, p. 4-6), aponta dois factores como impulsionadores da redefinição 

e aumento crescente de acordos bilaterais, consequentemente reflectindo a influência 

                                                           
7
 GATT - é sigla correspondente a General Agreement on Tariffs and Trade (Acordo Geral sobre tarifas e 

comércio). 
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destes factores, o número de acordos bilaterais de investimentos registrou crescimento 

exponencial, principalmente a partir de 1990, onde mais de 2.000 acordos bilaterais de 

investimentos foram assinados (mais de 90% dos quais entraram em vigor) e, no final 

de 2010, havia mais de 2.800 acordos bilaterais de investimentos assinados em todo o 

mundo (UNCTAD, 2011), os dois factores consistiam em: 

 - O crescimento exponencial dos fluxos de investimento privado internacional e 

a simultânea intensificação das relações entre produção de bens e serviços e entre fluxos 

de comércio e de investimentos internacionais; 

 - A revisão unilateral, nos países da OCDE e em diversos países em 

desenvolvimento, de regimes de investimento restritivos em relação ao capital 

estrangeiro em sectores de bens e serviços. A liberalização dos regimes de 

investimentos tornou-se a regra, expressando a hegemonia que o paradigma liberal de 

políticas adquiriu internacionalmente naquelas décadas. 

 Veiga (2011, p. 5), sublinha que não há um modelo único de acordo de 

protecção de investimentos. Cita os EUA, o Canadá e diversos países da União 

Europeia têm seus modelos de acordo, que são objecto de actualizações e de 

modificações, em função da evolução de percepções e do ambiente político em que se 

define a política comercial e de investimentos desses países.  

 A dinâmica das relações comerciais, pressupõem a actualizações aos acordos de 

protecção dos investimentos. Tal facto tem a ver com o desgaste político dos acordos de 

protecção de investimentos e seus mecanismos de solução de arbitragem, pois muitos 

investidores (inclusive de países que não tenham acordo de investimento com o país 

hóspede de seus investimentos) têm optado por utilizar contratos individuais com os 

Estados como instrumento de protecção e garantia frente a riscos políticos e de política, 

ao contrário dos comuns acordos emanados de órgãos de âmbito internacional,  (2011, 

p. 25). 
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 Por exemplo um dos instrumento da OCDE – Risk Awareness Tool for 

Multinational Enterprises in Weak Governance Zones – aprovado em 2006, aprofunda 

as preocupações das Directrizes, levando em consideração os contextos políticos em 

que muitos investimentos externos são feitos e, em especial, aqueles que se 

caracterizam por falência ou distorção da capacidade pública para assegurar a protecção 

dos investidores (weak governance zones). O instrumento é direccionado às empresas, 

visando a orientá-las quanto à adopção de práticas de relacionamento com o ambiente 

local (parceiros e fornecedores, mas também actores políticos) e ao aperfeiçoamento de 

suas técnicas de gestão e de administração de riscos,  (2011, p. 19). 

 Veiga (2011, p. 20-21),  cita outro instrumento da OCDE, que consiste no 

processo de due diligence aplicável à cadeia de suprimento da indústria extractiva e 

propõe que as empresas actuando neste sector, por exemplo o sector mineral o integrem 

a seus sistemas de gestão corporativa. 

 De acordo com o documento, as empresas se comprometeriam a evitar qualquer 

acção que contribua para o financiamento dos conflitos e a cumprir sanções 

determinadas pelas Nações Unidas.  

 O foco dos instrumentos, neste período, foi a protecção dos direitos dos 

investidores externos e a redução do risco político enfrentado por estes e associado a 

decisões e políticas dos governos dos países hóspedes do IDE. Mais recentemente, os 

contratos investidor - Estado vêm desempenhando papel complementar aos acordos 

intergovernamentais na função de garantir protecção aos IDEs, Veiga (2011, p. 33). 

 Naturalmente as empresas multinacionais, estruturam o seu negócio de forma a 

reduzir os riscos políticos, concebendo certas "engenharias" financeiras que ajudam a 

manter a honestidade dos governos estrangeiros e proteger os seus capitais.  

 Por exemplo, uma empresa deverá financiar parte do projecto com um 

empréstimo do Banco Mundial, incluindo uma cláusula de incumprimento cruzado de 

tal modo que um incumprimento relativamente a qualquer credor imponha, 
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automaticamente, o incumprimento relativo ao empréstimo do Banco Mundial. Poucos 

são os governos que se atrevem a desafiar esta entidade o Banco Mundial.  

 Portanto, alguns estudos realizados junto as empresas têm evidenciado que as 

multinacionais levam em conta factores inerentes ao risco político do país hospedeiro na 

sua tomada de decisão. Mais recentemente, essas evidências se têm confirmado em 

diversas pesquisas coordenadas por instituições com credibilidade no meio empresarial 

(como a Economist Intelligence Unit e a Ernst & Young), ratificando que o risco 

político é um dos principais elementos observados por executivos responsáveis para 

decisão de investir no exterior. 

 Finalmente, perante cenários de risco político as multinacionais não cessam as 

suas actividades, porque como se argumentou acima neste tema, os investidores 

procuram assumir o risco como tal, como nos ajuda a compreender Viana (2010, p. 83), 

no seu trabalho onde aponta o impulso dessas motivações, com base nas oportunidades 

de lucro e nas estratégias corporativas. O autor refere que a Argentina e Venezuela, por 

exemplo, apesar de percebidos como países de risco político muito elevado e elevado 

respectivamente, continuam a figurar entre os 5 principais destinos de IBD, dentre os 

pesquisados pela MIGA (2010). 

 

Capítulo III – Gestão do Risco Politico: Âmbito e Seu Impacto nos Projectos de 

IDE em Angola 

 

1. Mecanismos de Gestão do Risco Político 

 Em geral firmas actuantes em indústrias sujeitas à forte regulação comportam-se 

de forma distinta das demais diante dos mesmos riscos políticos. Mesmo em países 

considerado de alto risco político, se o governo local adopta medidas que as 
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privilegiam, as companhias estrangeiras seriam estimuladas a investir, como temos 

vindo a fundamentar ao longo deste trabalho. Em compensação, empresas com 

participação societária estatal têm maior tolerância ao risco político.  

 A COSEC, SA8 (2013, p. 7-11), apresenta-se como uma ferramenta a se 

considerar para a gestão do risco político. No seu estudo entre o período de 2006 à 

2012, apresenta dados relacionados sobre a avaliação da relação entre o risco comercial 

e o risco político, bem como aponta mecanismo de cobertura desses riscos no caso 

concreto para Angola: 

 - Seguro de Investimento 

a) Objecto de cobertura 

b) Constituição de empresa. 

c) Aquisição total ou parcial de empresas (incluindo aquisição em processo de 

privatização). 

d) Modernização, expansão e ou reconversão da actividade de empresa. 

e) Abertura de sucursal, agência, escritório de representação ou estabelecimento, 

contabilisticamente autonomizáveis. 

 - Riscos Político 

a. Expropriação, Nacionalização, Confisco e outras medidas de efeitos 

equivalentes. 

b. Guerra, revolução ou motim. 

c. Dificuldades de transferência e Moratória geral. 

d. Quebra do contrato celebrado entre o investidor e o país destino, quando não 

haja possibilidade de obter ou executar decisões arbitrais ou sentenças judiciais. 

                                                           
8
 COSEC, SA - Companhia de Seguro de Créditos, SA, pertencentes aos Grupos BPI e EH. 



 

 Neste estudo a COSEC, SA (2013)  demonstra também, que o crescimento das 

responsabilidades em vigor em risco político nos últimos quatro anos cresceram cerca 

de três vezes em Angola conforme gráfico abaixo:

 Fonte: COSEC, SA (2013).
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termo “segurança nacional” para justificar acções de cunho essencialmente 

proteccionistas. 

 Quanto aos países em desenvolvimento, os analistas orientam as estratégias de 

gestão do risco político, passando pela revisão, negociação directa entre investidor e 

Governos, e liberalização das políticas relacionadas ao IDE, especialmente no sector de 

recursos naturais. São numerosos os exemplos de países que revisaram contratos 

firmados entre governo e multinacionais que operam no sector de recursos naturais 

(como a Bolívia, a Venezuela, o Equador, na América do Sul, o Congo e a Libéria, na 

África), Vianna (2010, p. 79). 

 Segundo as projecções  do Banco Mundial (2013, p. 21), onde reflectia a 

exposição ou contexto de situação de risco político para Angola, ao considerar que o 

crescimento dos principais parceiros comerciais de Angola pode-se permanecer 

grandemente inalterado, em 5,3% em 2013 antes de acelerar para 5,7% em 2014, à 

medida que a recuperação nos EUA e na Zona Euro se consolidasse e a China e Índia 

reequilibrassem o crescimento através do consumo interno, precisamente via preço 

mundial do barril.  

 As expectativas relativamente aos preços do petróleo, e sua importância fiscal 

para Angola, permitiu ao governo adoptar uma medida preventiva para contrariar 

possíveis crises, e foi reflectida na assunção do preço do petróleo em USD 95 por barril, 

aprovada pelo governo como a base para o Orçamento Nacional de 2013. 

  Portanto, os acordos de protecção e promoção de investimentos (APPIs)9,  os 

serviços de seguros contra riscos políticos aos IDE e outros mecanismo citados, 

constituem principais instrumentos de administração e mitigação de risco político 

também praticáveis em Angola, Vianna (2010, p. 97). 

                                                           
9 As APPIs - apresentam-se sob quatro formas distintas: acordos bilaterais de investimento; acordos 

multilaterais de investimento; tratados regionais de investimento; acordos de livre comércio. 
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2. Evolução do Risco Político em Angola 

 Pouco depois de 1975, período do alcance da independência, o país entrou num 

período de guerra civil violenta que se estendeu por 27 anos. Este longo período de 

conflito, marcaram o país com o cunho pesado de guerra civil e instabilidade política. 

Pereira (2010, p. 270), considerou na sua obra que este longo período de guerra fria, 

"provocou a destruição de diversas infra-estruturas, diminuição drásticas da sua 

capacidade produtiva  e, como consequência, um atraso no desenvolvimento económico 

associado a elevados índices de pobreza (...)".   

 Em função dessas ocorrências, Angola foi considerado como um mercado não 

recomendável para se praticar negócios, por este apresentar particularmente riscos 

político consideráveis. Diga-se que durante este período, as grandes agências de rating 

não se dedicavam a avaliar o rating do país, conforme refere Margueron (2003, p. 134), 

com base no Relatório Mensal de Janeiro de 2003 da Moody’s, considerando que 

infelizmente, não conseguimos obter informações a respeito da classificação de risco de 

Angola. 

 Passado esta época, com o alcance da paz que se quer como definitiva em 2002, 

o país ganhou rumo, essencialmente no que toca a avaliação da sua perfomance ou 

rating. 

 Para Silva et. al (2013, p. 336-338), os rating soberanos são considerados como 

índices de risco país, por estar relacionado com a crise das dívidas soberanas actuais. 

No entanto o risco político está incorporado na composição do risco país, tal facto nas 

bibliografias tem apresentado fronteiras invisíveis e até mesmo suscitado discussões. 

 Segundo a ANGOP (Agência Angolana Press)10, os primeiros passos sobre a 

avaliação do rating soberano nacional à pedido do governo, pelas principais agências de 

                                                           
10http://www.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/noticias/politica/2010/4/20/Avaliacao-risco-soberano-rating-

Angola-positiva,393a9b65-1908-42ef-b91c-d8ec374c33a8.html. Acedido dia 22/01/2014. 
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rating, nomeadamente a Ficht, a Moody’s e a Standard & Poor’s (S&P), surgiu 

recentemente em consequência da abertura progressiva da economia angolana aos 

mercados internacionais. Deste modo ressalta-se a credibilidade política, que 

entendemos ser um aspecto determinante para a evolução de um país. 

 No ano de 2010, realizou-se o primeiro exercício de classificação de risco 

soberano. Este evento foi um marco importante no aprofundamento da integração da 

economia do país nos mercados internacionais, pois melhorou o seu estatuto no 

mercado financeiro global e na economia mundial. Em resultado do seu trabalho de 

avaliação, a agência Fitch atribuiu a Angola a classificação B+ e a agência Moody’s 

atribuiu B1 (que é equivalente a B+), ambas com perspectiva positiva, e a agência S&P 

atribuiu a classificação B+, com perspectiva estável, Angop (2010). 

 Segundo dados da Moody´s, dia 19 de Maio de 2010 Angola adquiriu a primeira 

classificação de rating (B1), por parte desta agência. Seguidamente, dia 03 de Junho de 

2011 esta notação foi actualizada para (Ba3), com perspectiva estável por esta mesma 

agência. Cerca de dois anos atrás, precisamente dia 22 de Agosto de 2012, a Moody´s 

mudou a perspectiva de Angola para (Ba3) positivo.  

 Para o Ex-Ministro das Finanças, Carlos Alberto Lopes11, na sua visão a 

melhoria da expectativa deveu-se a factores da economia, como uma dívida pública 

global de pouco mais de 26 mil milhões de dólares, o equivalente a cerca de 30 por 

cento do Produto Interno Bruto, abaixo do índice de referência que é de 50 por cento do 

produto. 

 No que concerne a perspectiva da agência de rating ou "outlook", Silva et. al 

(2013, p. 336), consideram que este elemento "serve para evitar alterações repentinas 

das avaliações e da percepção de risco para o investidor, bem como um aviso para a 

                                                           
11  http://economiaemercado.sapo.ao/curtas/agencias-de-notacao-em-angola-para-avaliar-risco-do-pais. 

Acedido dia 25/01/2014. 
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própria  empresa ou país  a que é atribuída a classificação". De seguida fundamenta os 

três tipos de outlook:  

i. Positivo: é possível que o rating atribuído à empresa / país  melhore. 

ii. Estável: não é previsível que varie. 

iii. Negativo: é provável que  no curto prazo a empresa sofra um 

agravamento. 

 Portanto, nos dias de hoje a apreciação do risco político de Angola pelos vários 

analistas e agências credíveis, não deixam de referir que "Angola é um país com 

elevado potencial que, por diferentes motivos e influências diversas não foi capaz de 

expor todo esse potencial de desenvolvimento, tendo mesmo regredido económica e 

socialmente durante vários anos de conflito armado. Por outro lado, Angola é um país 

atraente para o estabelecimento de boas e duradouras relações, que potenciam o 

desenvolvimento na região e poderá representar um exemplo de renascimento em 

África", Pereira (2010, p.270). 

 Uma reflexão que não se cala quando se analisa a questão do risco político de 

Angola, tem haver com cenários como: (i) a perca do poder por parte do MPLA, deste 

modo provocar-se uma alteração radical do poder; (ii) outra variável em destaque 

prende-se com a sucessão do Presidente José Eduardo dos Santos.  Ou seja estes 

cenários têm sido uma das variáveis mais relevantes na avaliação das agências de rating, 

por estes constituírem fortemente elementos potenciais de instabilidade política. 

 Portanto, hoje  os investidores que tinham alguma dificuldade em avaliar o risco 

(político)  de Angola, na ausência dos dados fornecidos pelas agências de Rating, agora 

terão as coisas mais facilitadas, porque as avaliações passaram a ser permanentes e 

pode-se associar ainda o projecto de elaboração do censo da população e habitação para 

o ano de 2014. 
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3. Comparação do Risco Político de Angola com outros países em África e a nível 

global 

  

 Segundo ANGOP (2010), em termos comparativos, a agência S&P confere tanto 

à Angola como à Nigéria o mesmo patamar B+, enquanto o Ghana, Cabo Verde, 

Uganda, Moçambique e Quénia estão classificados, ou no mesmo patamar, ou num 

patamar inferior. 

 No entanto, diferentemente desses países, a perspectiva positiva para Angola, 

tanto da Moody’s como da Fitch, constitui a indicação da existência de um potencial de 

elevação de Angola para uma categoria BB (a categoria imediatamente superior a B+), 

num prazo relativamente curto, caso as perspectivas de progresso económico e 

institucional das agências se materializem. 

 Além disso, tratando-se de suas primeiras avaliações, a classificação de risco 

soberano de Angola é igual às classificações iniciais obtidas por países emergentes 

como a Rússia e o Brasil, países que devido às suas realizações económicas e 

institucionais viram as suas classificações de risco melhorarem rapidamente. 

 De facto, a primeira classificação atribuída pela agência S&P ao Brasil, em 

Julho de 2002, foi um B+ com perspectiva estável (igual à atribuída em 2010 à Angola, 

por esta agência). As classificações posteriores foram melhorando e, em Abril de 2008, 

o "rating" deste país era de BBB com perspectiva estável. 

 Por outro lado, o primeiro rating da Rússia, obtido em Dezembro de 2001, pela 

S&P foi um B+ com perspectiva positiva (o mesmo atribuído inicialmente à Angola 

pelas agências Moody e Fitch). Posteriores classificações fizeram evoluir este ‘rating’ 

para BBB com perspectiva estável, em Dezembro de 2008. 
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 Para Oliveira e Silva (2006, p. 64), actualmente, a classificação de risco para o 

Brasil é BB, segundo a “Standard & Poor’s. Os países com esse rating são considerados 

de  “Grau Especulativo”. Para avançar ao status de “Grau de Investimento”, o Brasil 

precisaria subir dois degraus, chegando ao rating BBB-. Vale a pena ressaltar que o 

prazo médio para um país atingir o “Grau de Investimento” previsto pelas agências pode 

chegar a 5 ou 6 anos, diferentemente do que o governo brasileiro esperava na altura, que 

era de alcançá-lo em 2008.  De acordo com a agência americana Standard & Poor’s, o 

México alcançou a classificação mais alta em sete anos e a África do Sul, em seis anos. 

 De acordo com os relatórios das agências, a classificação de Angola reflecte uma 

visão equilibrada da sua dotação de recursos naturais e das boas perspectivas de 

estabilidade macroeconómica, de maior crescimento económico e desenvolvimento, 

bem como a necessidade de reforço da sua capacidade institucional do Governo, que 

aliás já denota um aumento crescente neste domínio. 

 As agências apreciaram favoravelmente os recentes esforços do Executivo para a 

reconstrução das infra-estruturas do país, que vêm aumentando a capacidade produtiva 

dos sectores não petrolíferos e contribuindo para superar os constrangimentos relativos 

à produção interna. 

 De igual modo elas avaliaram positivamente os esforços de longo prazo para a 

consolidação da estabilidade política e as mudanças constitucionais e institucionais 

recentes. 

 Segundo o relatório do Banco Africano de Desenvolvimento (2012), considera 

Cabo Verde no topo dos países africanos, no que se refere a liberdades civis, direitos 

políticos e estabilidade. O Estado de Direito e o princípio fundamental da separação de 

poderes entre o executivo, o legislativo e o judicial são comparáveis aos vigentes nos 

países desenvolvidos, confirmando que Cabo Verde é dos modelos africanos de 

democracia e boa governação. Existe liberdade de imprensa e a ausência de conflitos 

étnicos, políticos e religiosos a fortalecer a coesão socio-cultural. 
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 Por outro lado o relatório refere-se a Guiné Bissau, sublinhando que o ambiente 

de incerteza constitui um obstáculo ao desenvolvimento do sector privado. Entre os 

principais factores estão: a instabilidade política, a complexidade e a duração dos 

processos administrativos assim como o custo proibitivo a suportar para criar uma 

empresa.  

 Quanto ao Mali, embora sendo um dos países mais pobres do mundo de acordo 

com o seu Índice de Desenvolvimento Humano (PNUD, 2010), actualmente figura entre 

os mais estáveis em termos políticos e sociais do continente. 

 Contudo, o jornal angonotícias12 (2010), noticiou que Angola está agora na elite 

dos países africanos, beneficiando de classificações de rating. Com base nestas 

classificações feita pelas três grandes Agências Internacionais, acima de Angola no 

continente africano estão apenas países como a África do Sul, Gabão, e Botswana, que 

têm níveis bastante aceitáveis próximos dos países mais desenvolvidos.  Ao lado de 

Angola, ainda ao nível de África, neste rating está a Nigéria. 

 Na União Europeia o risco político oscila entre um nível considerado como 

baixo e o nível médio. Portugal surge como tendo um risco político baixo, beneficiando 

do facto de ter um risco de "governance", violência política e social, entre outros baixos. 

 Na América do Norte, E.U.A (Estados Unidos da América) e Canadá, são os 

países com um risco político considerado baixo. México tem um risco médio. Na 

América Latina e do Sul, os riscos políticos oscilam entre médios e elevados. 

 

 

                                                           
12 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/26140. Acedido dia 22/01/2014. 
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4. Actividade de IDE em Angola e África: Uma análise comparativa 

 Para a AICEP (2012, p. 12), o investimento directo estrangeiro (IDE) tem vindo 

a desempenhar um papel cada vez mais relevante na actividade económica, sendo 

Angola o sétimo país, no contexto do continente Africano, que recebeu mais projectos 

de investimento entre 2003 e 2011. 

 Segundo Rosinha (2009, p. 81), no final da década de 1990, Angola tornava-se o 

segundo maior parceiro comercial da China em África (sendo o primeiro a África do 

Sul), essencialmente devido à cooperação para a defesa.  A partir de 2002  ano da 

morte de Jonas Savimbi (líder da UNITA, maior força da oposição do Governo), 

Angola entrou numa fase de pacificação interna e o relacionamento entre os dois países 

rapidamente se diversificou de modo a abranger outros sectores da economia angolana. 

 Segundo dados apresentados pela DE e Ernest Young (2012), dão conta que 

África está a melhorar o seu posicionamento na arena económica internacional, 

passando de receptor de auxílio para destino de comércio e investimento. Destaca-se 

neste sentido Angola, pelo facto de nos últimos anos apresentar um crescimento 

económico a volta dos 11%, e ter captado no período entre 2003 a 2011 cerca de 58 mil 

milhões de dólares, mas cerca de 80% deste IDE foi em petróleo, e as reservas 

substanciais de Angola em petróleo e minérios continuarão a ser a "principal" atracção 

para os investidores nos próximos cinco anos, conforme refere no seu relatório. 

 Do mesmo modo aponta este estudo, que assiste-se a um crescimento de IDE 

intra-africano de 47% desde 2007, resultante da mudança de mentalidade e aumento da 

auto-confiança e optimismo entre os povos africanos. 

 Apesar da vasta riqueza de Angola, e alcance da paz em 2002, a comunidade 

internacional, designadamente as grandes potencias ou considerados os países mais 

ricos, nomeadamente Estados Unidos, Japão, Canadá, França ou Itália, hesitaram em 

iniciar mais cedo a cooperação comercial com Angola e o estímulo da sua economia, ao 

contrário da China, que tão cedo estabeleceu trocas comerciais e acordos de cooperação 
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com montantes significativos, como por exemplo os acordos de créditos celebrados em 

2004, dois anos depois do alcance da paz entre o Eximbank da China e Angola, no valor 

de  dois mil milhões de dólares e outro em 2007 no valor de quinhentos e dois mil 

milhões de dólares, Pereira (2010, p. 274).   

 De acordo com o DE e Ernest Young (2012, p. 2), "os investidores devem ter 

presente que, apesar do progresso registado nos últimos anos, continua a não ser fácil 

fazer negócios em Angola. O país está posicionado na 172.ª posição no “Doing 

Business 2012” do Banco Mundial. A corrupção continua a ser um grande desafio à 

realização de negócios no país e à atracção de IDE, em paralelo com as fracas infra-

estruturas que representam, em simultâneo, uma oportunidade de investimento a 

considerar". 

 Do ponto de vista de Angola, a China concede fundos para projectos de 

reabilitação de infra-estruturas estratégicas para a fase pós-conflito que os doadores 

ocidentais não financiam. Para além disso, o financiamento chinês é concedido a 

melhores condições que os empréstimos conseguidos no mercado comercial, taxas de 

juros mais baixas e prazos de pagamentos mais dilatados. As linhas de créditos 

concedidas a Angola por instituições não chinesas em 2004 exigiam maiores garantias 

sobre o petróleo, não ofereciam período de carência, e pediam taxas de juros mais altas 

(Campos e Vines 2008, p. 18).  

 

5. Avaliação do Risco político: O caso Angolano 

 A questão que não se cala está relacionada com a garantia da estabilidade 

política, legislativa e regulamentar ao longo dos tempos. Tem sido destaque em vários 

órgãos nacionais e internacionais, que Angola é um destino apetecível para o IDE.  

 De recordar que a crise interna de Angola intensificou-se com o alcance da 

independência em 1975, mas nem por isso grandes  companhias multinacionais tais 
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como: Shell, Texaco, Chevron, Elf, Agip e Petrobras entre outras deixaram de investir 

no país, Buambua e Suslick (1996). 

 Estes autores referem que a grande problemática relacionada a avaliação deste 

tipo de risco é a falta de conclusões quantificáveis.  Pois eles consideram que em muitos 

estudos de risco político, as conclusões são baseadas em análises qualitativas e são 

difíceis de serem transportadas para outras experiências. No caso nacional  Tendo em 

vista esses aspectos, adoptou-se neste trabalho para avaliação do risco político em 

Angola os seguintes indicadores: corporate governace, corrupção, legislação,  

segurança da população e patrimonial e conflitos sociais. 

 Os indicadores acabados de citar, avaliam dados como a estabilidade do país, o 

sistema jurídico, a corrupção,  a violência política (os conflitos), o terrorismo, os riscos 

para a segurança da população, os riscos para os negócios e macroeconómicos (a 

regulação, o ambiente empresarial e macroeconómico), e os riscos de mudança forçada 

de regime. 

 Hoje tem-se como ponto de partida para avaliação do risco político do país o fim 

do conflito armado, que se constata obviamente os seus reflexos no sector dos petróleos, 

gerando um clima de elevado optimismo, com expansão e aceleração das actividades de 

exploração, desenvolvimento e produção do mesmo. 

 Outrossim, para o sector bancário13 onde o risco político mais preocupante é a 

influência para a concessão de créditos sem os devidos factores garantidos, sem o banco 

estar devidamente protegido e garantido, porque de facto o credor é fiável. No entanto 

este risco político se estende também a nível da gestão interna dos bancos. Associa-se a 

problemática à falta de informação e o risco de câmbio. Para tal recomenda-se que os 

bancos têm que estabelecer um processo integrado e criarem segregações de funções. 

                                                           
13 http://www.semanarioeconomico.co.ao/CADERNOA/Pages/JoaoCamarao.aspx. Acedido dia 

08/04/2014. 

 



75 

 

A instabilidade política e económica são, normalmente, duas faces da mesma 

moeda, por isso, tratamos as duas como uma só para avaliar as suas consequências na 

imagem externa do país. A estabilidade política favorece o desenvolvimento económico 

e a estabilidade da economia contribui para a longevidade dos governos. A instabilidade 

produz o efeito contrário. 

 A cada passo Angola precisará de consolidar a confiança que vem conquistando, 

não apenas mediante palavras inspiradoras ou aspirações grandiosas, mas dando mostras 

de que o auxílio vem a caminho. Compreende-se que os países em desenvolvimento têm 

altas necessidades de IDE, e investimento em infra-estrutura, como acções vitais. O 

caso nacional não foi diferente, as portas mantiveram-se abertas e com novas formas de 

ser e estar perante aos enormes desafios da reconstrução, recuperação e consolidação da 

jovem democracia. É claro que podem haver empresas muito sólidas em países de alto 

risco, assim como podem haver outras de maior risco em países seguros. O risco geral, é 

porém, a combinação de factores empresariais específicos e factores relativos do país no 

qual opera a empresa. 

 

6. Rating Soberano de Angola 

 Em teoria, as agências de ratings teriam o papel de antever acontecimentos no 

mercado, e consequentemente, seriam suas análises que influenciariam o 

comportamento dos mesmos,  no entanto, severas críticas vêm sendo feitas no sentido 

de que elas apenas reagem a acontecimentos já amplamente conhecidos. 

 As agências baseiam suas decisões em dados públicos disponíveis sobre a 

emissão, a empresa, a indústria e a economia do país. Os especialistas das agências 

fazem visitas às empresas e projecções de resultado e fluxo de caixa e emitem 

periodicamente a classificação de cada avaliação, Padoveze (2006, p. 324).  



76 

 

 A Moody's14 recomendou a uma maior transparência da gestão do Fundo 

Soberano de Angola, um aumento da sua capacidade financeira e progresso nas 

reformas institucionais, no sentido de poder ajudar a melhorar a avaliação (rating 

soberano) do país, actualmente em Ba3. Padoveze (2006, p. 325) recorda-nos que as 

agências consideram como bons os títulos classificados até BBB, que são caracterizados 

como investimento financeiro. Considera-se que há maior risco quanto maior for a 

quantidade de pontos mensurada (abaixo de BBB) pela agência classificadora. Esse 

índice mostra a confiança do investidor estrangeiro no país. 

 A Moody's esclareceu que um dos factores que pode piorar a avaliação do país 

prende-se com a relação (transparência) entre as receitas da petrolífera Sonangol e o 

erário público. Ou seja,  a  perspectiva de evolução pode ser piorada de Positiva para 

Estável se o Governo não conseguir melhorar estes requisitos(...).  

 Este mesmo assunto foi discutido no relatório de Ramos (2011, p. 29), onde 

refere que "em 2001 a BP anunciou que publicaria dados sobre sua produção total e por 

bloco, pagamentos efectuados à Sonangol, impostos recolhidos pelo governo angolano e 

bónus de assinatura. No entanto, esta tentativa de transparência por parte da BP 

esbarrou em uma resposta agressiva da Sonangol e uma ameaça de revogação de sua 

licença. Ironicamente, é justamente este detalhe na divulgação de dados que a BP junto 

a outros membros multinacionais do Instituto Americano do Petróleo fez lobby para 

enfraquecer". 

 Os especialistas da Moody's sublinharam que a susceptibilidade moderada a 

eventos de risco do país, reflecte a vulnerabilidade da economia à volatilidade do preço 

do petróleo, bem como um potencial para condições sociais que levem à instabilidade 

política a médio prazo. 

 Segundo Barros (2011), as instituições políticas fornecem os pesos e contrapesos 

que reforçam a democracia. Sem os pesos e contrapesos, a corrupção fica descontrolada 

                                                           
14

  http://expansao.co.ao/Artigo/Geral/33920. Acedido dia 13/04/2014.  
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(...). Em Angola, as instituições políticas que forneceriam os pesos e contrapesos contra 

possíveis actos ilícitos na indústria petrolífera são inexistentes ou fracas. 

 Porem, os resultados financeiros altamente positivos trazidos pelo "ouro negro" 

permitem ao Governo Angolano perseguir a estratégia de diversificar a economia, 

atacando problemas estruturais como a grande necessidade de infra-estruturas, que tem 

parcialmente adiado um eficiente uso dos recursos não petrolíferos do país, como a 

agricultura e os minérios. 

 

Capítulo IV – Gestão do Risco Político: Caso prático de Angola – Soba Catumbela 

 

1. A gestão do risco político pelas multinacionais em Angola 

 A visão global e local das finanças exige o conhecimento das principais 

instituições que determinam ou influenciam as políticas do comércio internacional. 

Agentes como por exemplo as empresas possuem uma estrutura, que permite 

desenvolver as suas operações, no caso as multinacionais apresentam características 

específicas, que as diferenciam substancialmente das empresas domésticas. "Essas 

especificidades, em sua maioria, levam à adição de funções financeiras novas e mais 

complexas para os gestores contábeis e financeiros", Padoveze (2006, p. 36). 

 Empresas multinacionais que actuam no mercado nacional, mostram-se 

esperançosas  no sucesso dos seus negócios,  tendo em conta as condições e o momento 

que este mercado se apresenta. Estas condições, traduzem-se pelas parcerias estratégicas 

estabelecidas com entidades locais e o clima de negócios que se torna cada vez mais 

apetecíveis a julgar por vários factores tais como: paz alcançada e em consolidação; 

necessidade premente de investimentos na reconstrução e modernização do país; 

crescimento económico considerável tanto a nível regional bem como internacional e 

sobretudo a perspectiva de estabilidade social. 
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 Estes investidores compreendem que Angola está a renascer das cinzas, daí estar 

a levar a cabo reformas, em vários domínios (social, económico e político), procurando 

adequar ou enquadrar-se à nova realidade e perspectivas. Salienta-se o grande 

contributo do sector dos petróleos com uma participação acima dos 40% para o PIB. 

Este facto da economia Angolana é encarado pelas multinacionais e não só como refém 

do crescimento económico internacional, pois perante um cenário de arrefecimento da 

economia mundial pode afectar o preço desse bem e condicionar os seus programas de 

desenvolvimento bem como responder positivamente aos seus compromissos de Estado. 

 Como já foi referenciado neste trabalho, embora as instituições sejam 

importantes para o desenvolvimento económico, particularmente em países ricos em 

recursos, neste caso (Angola) a interacção entre empresas multinacionais e as 

instituições do país anfitrião não é inteiramente compreendida. Além disso, o 

pressuposto habitual de que as boas instituições são do interesse das empresas, ignora as 

consequências distributivas da reforma institucional. O fracasso em lidar com 

problemas de "governance" pode assim reflectir uma complacência colectiva das 

empresas, mais do que problemas de acção colectiva.  

 Pretendemos dizer que, a medida que fomos aflorando a questão ligada ao risco 

político e seu impacto nas decisões de investimento, percebemos que estas empresas de 

modo geral são proeminentes e dominantes nos seus ambientes políticos e económicos. 

No país em particular, elas procuram estabelecer um "casamento" harmonioso com as 

instituições, não interferindo directamente nas questões de governação, ou seja na 

maneira pela qual o poder é exercido na administração dos recursos sociais e 

económicos do país, bem como limitarem-se nos seus pareceres quanto à capacidade do 

governo de planejar, formular e implementar políticas e cumprir suas funções. Por outro 

lado, para seus benefícios procuram explorar algumas fragilidades das instituições, no 

sentido de demarcarem-se de algumas das suas responsabilidades, e fazendo a 

manutenção das suas actividades políticas empresariais ou seja "lobbies", deixadas por 

estas fragilidades institucionais.  
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 Contudo, nas democracias é preciso que haja a concorrência dos governantes 

(Estado) e dos cidadãos e de suas organizações (multinacionais), para se construir 

consensos que tornem possível formular políticas que permitam responder 

equilibradamente ao que a sociedade espera dos governos. Desse modo, relativamente a 

gestão do risco político do ponto de vista dessas empresas no que tange a natureza e os 

eventos a recear neste tipo de risco, os relatos das informações nos últimos tempos 

reduziram, pois tem-se (Estado) procurado actuar nas falhas detectadas aplicando 

práticas15 internacionais e continua a fazer o exercício de reforço da capacidade 

institucional, permitindo que o sistema financeiro continue no curso da estabilidade.   

 Entretanto existem algumas referências mais suscitadas e em alguns momentos 

apesar de timidamente, tais como decisões políticas que afectam a organização de 

fornecimento e procura de energia e água, excesso de burocracia, corrupção, 

instabilidade social, desregulação do mercado, reorganização política, défice de 

trabalhadores qualificados e da dificuldade em contratar expatriados, sistema legal 

precário e fragmentado. A legislação oferece uma protecção básica em caso de disputas 

burocráticas e administrativas, mas é um processo dispendioso e complexo. As 

empresas demonstram uma confiança relativamente baixa nos tribunais, considerados 

parciais, corruptos e desprovidos de capacidade coerciva. Os tribunais são ainda 

atingidos pela falta de pessoal qualificado, podendo os processos judiciais prolongar-se 

por diversos anos. Em virtude disso, as empresas dão frequentemente preferência à 

arbitragem em detrimento da litigação em tribunal, como refere o relatório do perfil do 

sector privado do país (2012, p. 19).   

 Portanto, as multinacionais em Angola para mitigação dos riscos políticos, 

adoptam vários mecanismos de gestão tais como: aprofundamento e ou alargamento das 

cooperações com o Estado e entidades locais (sindicatos, apoio aos programas do 

executivo), joint-ventures com empresas locais, estratégias de angolanização (ex: usar 

                                                           
15

 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/42490/angola-longe-de-estar-imune-as-crises-
internacionais. Acedido dia 06/05/2014. 
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mais pessoal local), investimentos com recursos (partilha) de altas potências tais como 

BCE, BM, FMI, e outras com fundos soberanos dos seus próprios Estados, reforço das 

acções de responsabilidade social entre outras (código de conduta).   

 Destaca-se que nos últimos dez anos Angola tem recebido muitos investimentos 

Chineses em vários domínios. Este apoio destas empresas suavizam as condições 

impostas por outros investidores estrangeiros, pois ao contrário das grandes empresas 

baseadas nas grandes superpotências, os Chineses apostam no país e acreditam no 

sucesso dos seus negócios sem que seja necessário impor muitas "barreiras". Esta 

medida adoptada pela China veio servir como "almofada de ar fresco" para Angola 

elevando o grau de confiança dos seus investidores, influenciando as grandes potencias 

a  reduzirem as condições impostas sobre os seus investimento para Angola. 

     

2. A gestão do risco político no caso do Grupo BGI – Angola 

 O grupo BGI - Brasseries et Glacieres Internacionales, é um grupo francês 

fundado em 1949 por Pierre Castel, tem presença em vários países do mundo, mas 

sobretudo com uma forte implantação em África. Surgiu em Angola16 em 1992 através 

de uma parceria com o grupo Angolano UCERBA - União de Cervejas e Bebidas de 

Angola, onde passou a gerir as marcas de cervejas desse grupo (cuca, nocal e eka).  

 A marca "cuca" é a sua mascote, e sem qualquer dúvida, a preferida dos 

angolanos, quer em termos de notoriedade quer de vendas (representa 48% do mercado 

nacional). O grupo conta com nove fábricas de cerveja em Angola. Três delas são 

históricas designadamente a Cuca e a Nocal em Luanda, e a Eka no Dondo. Outras 

quatro resultaram de investimentos do grupo em mais de 700 milhões de dólares, como 

a Soba na Catumbela, a Cobeje no Bom Jesus, a Cerbab em Cabinda e a Nocebo (antiga 

Cuca) no Huambo. As duas últimas foram "herdadas" do grupo Sul Africano Sab Miller 

                                                           
16

 http://www.angolabelazebelo.com/category/cuca/. Acedido dia 23/05/2014. 
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como a ECN no Lubango e a ECNN na Funda. Este facto aconteceu em Julho de 2011, 

devido aos  resultados não satisfatórios da Sab Miller, então esta resolveu entregar a 

gestão do portefólio (incluindo as fábricas) ao grupo BGI, mantendo porém, a sua 

propriedade. 

 Foi adquirido também da Sab Miller a gestão da Coca-Cola Bottling (no qual já 

tinha a participação histórica de 10%) quando este grupo Sul Africano iniciou a sua 

actividade em Angola em 1997. Hoje, existem fábricas de Coca-Cola no Bengo 

construída de raiz em 2000, no Lubango, na Catumbela e na Funda. No total, a 

capacidade é de 5 milhões de hectolitros por ano, tendo sido gerados 3 mil empregos 

directos.   

 Outro factor decisivo foi a aposta na Vidrul (fábrica de garrafas), nascida em 

1956. O grupo BGI tem uma participação de 60% na empresa cabendo o restante a 

sócios nacionais, que hoje factura mais de 55 milhões de dólares e emprega 440 

trabalhadores. Do mesmo modo a BGI criou uma fábrica de vidro, em 2004 com 

capacidade para 300 mil garrafas por dia, porém o grupo voltou a investir 80 milhões de 

dólares, recentemente num segundo forno de modo a satisfazer a sua necessidade de 

garrafas descartáveis. Desde então, a produção mais do que triplicou hoje é de 1 milhão 

de garrafas permitindo não só a auto-suficiência como ainda a exportação. Estes 

investimentos, permitiu à indústria nacional a ser auto-suficiente. 

 Analisamos que o grupo BGI - Angola investiu nos períodos mais difíceis, em 

que poucos acreditavam no país e a indústria nacional era pouco protegida. Naquela 

época "o quadro político do país não era certamente, o mais propício ao exercício da 

política económica, nem para se iniciar um processo concertado e sustentado de 

recuperação da produção e das infra-estruturas" como refere Rocha, Manuel (2011, p. 

44). Esta multinacional foi assumindo os riscos (político) e traçando os seus planos 

estratégicos, visando obter formas de mitigar os mesmos.  

 Todavia a sua forte presença no mercado Africano em cerca de 15 países, faz-lhe 

conhecedor e dominador como se vem verificando. A sua presença (produção) no país 
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apesar do ambiente hostil encontrado, o grupo soube usar a combinação destes 

elementos (conhecimento do mercado e capacidade financeira), para se consolidar e 

gerir o risco político. Porém outras medidas são implementadas como parceria e apoio a 

agentes locais, a confiança pelas instituições no que tange ao respeito pelos 

investimentos estrangeiros e afins, estratégia de Angolanização do pessoal, 

intensificação dos investimentos, patrocínios e outros apoios, desenvolvimento de 

acções (ex. aposta na modernização da indústria) que visam encorajar ao executivo  à 

protecção cada vez maior da indústria nacional entre outras. 

 Portanto o grupo possui uma estrutura central na capital Luanda, ou seja a 

designada superestrutura (órgão) que administra toda as suas actividades desenvolvidas 

no país, fazendo parte deste, elementos de auditoria interna responsáveis pela gestão dos 

riscos globais e em particular o risco político, assim como a implementação de 

procedimentos nas unidades orgânicas.  O grupo BGI não considera relevante o risco 

político em Angola, por considerar o país um mercado emergente de grande dimensão 

aderente à economia de mercado, aberto ao comércio internacional e com importância 

estratégica no quadro político internacional, como consideram os vários dirigentes do 

grupo por nós entrevistados. 

 

2.1 O perfil histórico da Soba Catumbela 

 O projecto de investimento SOBA Catumbela - Sociedade de Bebidas de 

Angola, surgiu na província de Benguela no actual município com o mesmo nome, por 

via da Resolução nº 16/98 de 29 de Outubro, plasmada no diário da República de 

Angola. O projecto ora aprovado compreendeu a constituição de uma joint ventures, 

através da aquisição pela BGI de 75% das acções da SOBA empresa de direito 

Angolano. O valor total do investimento inicial do projecto foi de 19.550.000,00 USD. 

 Para elucidar o conceito de Joint venture recorremos a Padoveze (2006, p. 193), 

que define joint venture  como um acordo contratual pelo qual duas ou mais empresas 
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empreendem uma actividade económica (criação de empresa), sujeita a um controle 

conjunto, partilhando riscos.  

 No entanto, a aprovação desse projecto de Investimento Estrangeiro, por parte 

do governo Angolano veio confirmar a aposta do Executivo na seu plano estratégico de 

estabilização e recuperação económica de médio prazo (1998 - 2000) por um lado, por 

outro foi a confirmação da confiança do grupo BGI, no Executivo, nas suas Instituições 

e neste mercado empresarial em particular, atendendo que ainda neste período o país 

vivia muita instabilidade política, económica e social. 

 Contudo o Estado Angolano levou em conta o significativo valor do 

investimento do projecto, bem como sua importância económica e social para o país, 

visto que no primeiro ano de actividade, seriam criados 250 postos de trabalho directos 

para o pessoal nacional, e 300 postos de trabalho directos no segundo ano e seguintes, 

do mesmo modo contemplou-se a formação e treinamento.  Assim aplicou-se medidas 

para garantir a viabilidade do mesmo, concedendo benefícios pautais bem como 

incentivos fiscais conforme dispõe a Resolução mencionada. 

 A Soba - Catumbela comemorou recentemente doze anos de produção efectiva, 

pautados por uma gestão dinâmica, moderna e concertada. Já se tornou referência no 

país, na região centro e sul (seu mercado alvo) e na província em particular. Várias 

acções contribuem para esta notoriedade, com destaque a promoção e desenvolvimento 

económico e social da região referida, além do desenvolvimento de outras indústrias e 

serviços em todas as áreas de comercialização dos produtos do grupo BGI - Angola. 

 A empresa conta hoje com cerca de 450 funcionários, dos quais 88% postos de 

trabalho directos são nacionais. Significa que a política de nacionalização faz-se sentir, 

pois a gestão do pessoal está dentro dos limites regulamentados de utilização da mão de 

obra estrangeira máximo 30%.  

  Quanto aos seus produtos e serviços prestados, essencialmente comercializa-se a 

produção local, cerveja cuca em garrafa, lata e de pressão (fino) de 50 e 30 litros (lt) 
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respectivamente. Associam-se outros produtos que designam por "negócio" ou seja 

outros produtos do grupo BGI - Angola, provenientes de outras unidades fabris como a 

nocal, a eka, a dopell, a cuca mini, a tchizo, água perla e a n'gola (de 0.5 cl e de 0.31cl), 

bem como os importados como os vinhos castel e sua gama.  

 A Soba - Catumbela quanto a sua capacidade técnica é considerada uma 

indústria moderna. As suas áreas fabris designadamente, laboratório, sala de tratamento 

de água,  sala de máquinas, fabrico, fermentação, guarda e filtração (FGF), enchimento,  

armazéns e área de Administração e Serviços, beneficiaram recentemente até final de 

2013 investimentos significativos em prol da qualidade e modernidade que se impõe no 

mercado.  

 Fruto destes investimentos na ordem dos 90 milhões de dólares, entre os 

períodos de 2013 à 2014, a Soba aumentou e melhorou a sua produção em 100%, ou 

seja  passou de 600 para 1200 hectolitros anos. Segundo o jornal de Angola (2014, 09 

de junho), o investimento de vulto são de 33 milhões de dólares  aplicados na instalação 

de uma nova linha mista de produção de cerveja e refrigerantes em lata na fabrica, 

destinada a abastecer Benguela, Bié, Huambo, Huíla, Namibe e projectar a exportação. 

 A Soba Catumbela, com o melhoramento das linhas, passou de uma produção 

mensal de 55 mil hectolitros de cerveja para 80 mil hectolitros mensal. Também 

aumentou o número de amostras laboratoriais de 35 para 80 amostras dias (água, mosto 

e outras matérias primas). Graças aos novos equipamentos instalados de alta tecnologia 

com destaque ao DMA 4500 + Alcolyze plus entre outros.  O aumento da produção, 

permitiu ao crescimento da carteira de clientes nas suas respectivas categorias: 

grossista, distribuidores e CHR (cafés, hotéis e restaurantes). 
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2.2 Análise de mercado: factores de sucessos e de insucessos do projecto Soba 

Catumbela 

 Angola é um mercado atractivo, cheio de oportunidades porque tem uma 

economia em crescimento acelerado, mas é também uma sociedade com uma cultura 

forte e diversificada, o país ainda está em (re)construção, registra assimetrias e 

especificidades muito próprias. A Soba tem sabido lidar com estes factores 

referenciados. Certamente que as preocupações com a melhoria das estradas, energia e 

água, linhas férreas, dinâmica nos serviços portuários e alfandegários, recursos humanos 

qualificados, (fraca) capacidade financeira dos seus agentes pelo facto dos entraves ao 

acesso aos créditos  e a grande dimensão do mercado informal, tem sido um desafio 

como refere Jorge Arrulo (Director Comercial).   

 No entanto a Soba - Catumbela nunca colocou em causa o risco político, pois as 

condições existem apesar de carecerem de melhorias, e compreendendo o compromisso 

e esforços do governo para respostas dessas necessidades evidenciadas, como por 

exemplo a existência de vias de comunicações com o centro sul do país o que constitui 

um dos seus factores críticos de sucesso.     

 Paralelamente a isso, factores como localização estratégica ou seja proximidade 

do porto do Lobito, rio Catumbela, estrada nacional 100, estação de comboio (CFB), 

densidade populacional considerável e o domínio do mercado local e regional, são tido 

como oportunidades do seu ambiente empresarial.   Outro ponto que consideramos forte, 

é a situação económico-financeira da empresa que se avalia estável e auto-suficiente, tal 

que tem apoiado (financiado) significativamente ao surgimento de novos parceiros de 

negócios, promovido a cultura da valorização do programa do executivo designado 

"made in Angola" onde torna o seu público alvo amante da produção nacional.  
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2.3 Impacto das reformas financeiras e modernização do Estado Angolano nas 

empresas multinacionais: o caso Soba Catumbela 

 Desde o alcance da paz em 2002, o Estado tem implementado reformas graduais 

nos seus variados sectores da vida económico e social. Estas políticas têm sido 

coordenadas entre outros pelos órgãos dos Ministérios da Economia, Finanças e BNA, e 

os resultados tem-se reflectido em estabilidade macroeconómica, evidenciada 

principalmente pela redução da taxa de inflação, pelo crescimento do PIB e das reservas 

internacionais líquidas. Outrossim assenta no processo implementado de desdolarização 

financeira da economia nacional, constituindo factor de base facilitadora do 

desenvolvimento económico e social. 

 Segundo Rocha, Manuel (2011, p. 191), "as estratégias de desenvolvimento 

devem, em simultâneo, levar em linha de conta os constrangimentos específicos a cada 

país e estarem constantemente adaptadas às evoluções da economia mundial. Reclamar 

políticas macroeconómicas coerentes é uma questão de bom senso. Reclamar que todos 

os países pratiquem o mesmo tipo de políticas ou de modelos conduz a situações 

absurdas".  

 As multinacionais são como outros, agentes fundamentais de apoio aos 

programas de reformas dos governos, porque não tenhamos dúvidas, implementar um 

programa por exemplo de contenção económica e financeira sem apoios destes é um 

autêntico suicídio político. O que se procura é credibilizar a economia, para que se 

consiga obter empréstimos com condições mais atractivas, bem como captar 

investimentos estrangeiros mais significativos, e não pelo mero exercício de "imitação" 

de reformas impostas e muitas vezes desenquadradas ao contexto nacional. 

 O fomento da bancarização, a conversão dos mercados informais para formais, o 

PERT (programa do executivo de reforma tributária), o programa da formação de 

quadros,  a valorização da moeda nacional (kwanza) a nível das três funções da moeda, 

a de meio de pagamento, de unidade de conta e reserva de valor, são programas que o 

governo tem levado a cabo com apoio e satisfação dos seus parceiros. Deveras os seus 
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resultados são animadores e têm sobretudo contribuído para a melhoria da imagem e 

acreditação do país. Também apontamos que estas empresas sublinham positivamente o 

rigor orçamental, a estabilização dos preços, a defesa da concorrência, a 

desburocratização da Administração, a disponibilização de meios financeiros pelos 

vários programas e linha de apoio, a oferta de infra-estruturas e a estabilidade política.  

 Os críticos apontam que se deve ter em conta, nestes processos de reformas e 

modernização do Estado Angolano, particularmente as restrições ao desenvolvimento 

do sector privado que assenta no sector financeiro. O sector bancário angolano cresceu 

rapidamente e os indicadores - chave melhoraram nos últimos anos. Não existe, no 

entanto, um mercado de acções e o mercado monetário dispõe de escassos instrumentos 

transaccionáveis. Por outro lado, o acesso aos serviços financeiros permanece limitado. 

Assim o reforço tecnológico e económico do empresariado angolano, deve ser 

fortalecido para que ao se consolidar estas reformas, não venham beneficiar sobretudo o 

empresariado estrangeiro, apesar deste ser muito importante e estratégico. O presidente 

da AICEP asseverou que Angola, para captar mais investimento, precisa vencer a 

batalha da "remoção dos custos de contexto"17. 

 Durão Barroso, Presidente da União Europeia considerou em Bruxelas durante o 

fórum económico18 que a falta de reformas estruturais e a instabilidade política põem 

em risco o que já se conseguiu fazer e o que ainda está por se fazer, alertando que a 

pressão política torna as reformas mais desafiantes. Ora a consolidação da democracia, 

os espaços que os partidos políticos vão conquistando no que toca a abertura para o 

diálogo e outras formas de manifestação do seu papel, certamente concorrem para o 

aperfeiçoamento das reformas em curso.  

 O Director do grupo BGI - Angola, levou a cabo várias propostas e discussões 

para o aumento das taxas sobre as importações de cervejas dos actuais 30% para os 
                                                           
17

 http://www.angonoticias.com/Artigos/item/43149/vendas-para-angola-podem-ser-afectadas-por-

causa-da-pauta-aduaneira-diz-miguel-frasquilho. Acedido dia 02/07/2014. 

18 http://jornaldeangola.sapo.ao/economia/riscos_negativos_sao_politicos. Acedido dia 11/06/2014. 
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50%,  mais 20% do imposto de consumo o que perfaz 70% do direito de importação 

desse bem. O responsável é um defensor acérrimo da valorização e protecção da 

industria nacional. Angola implementou uma nova pauta aduaneira desde o dia 1 de 

Março do ano corrente. Porém ele refere que “a pauta é um instrumento flexível, no 

caso se daqui a cinco anos verificarmos (governo) que existe a necessidade de se 

aumentar novamente as importações pode-se voltar a reduzir a taxa”.  No entanto o 

responsável aproveitou também para lançar algumas farpas aos rivais: não somos contra 

as importações, mas seria melhor que os investidores estrangeiros construíssem fábricas 

em Angola, tal como fizemos por exemplo com SOBA - Catumbela. 

 Com o agravamento registado na importação desses produtos (bebidas) na nova 

pauta aduaneira, vai por um lado tornar o negócio mais atractivo, por outro vai exigir 

mais dinamismo e resposta em termos de capacidade de produzir em quantidade,  

qualidade e distribuição, como refere o Director Comercial da Soba - Catumbela, Jorge 

Arrulo. Outro contributo positivo vem da ampliação e modernização das instalações 

portuárias  do Lobito, com destaque para a pavimentação do recinto portuário, 

iluminação e a construção da nova linha férrea para o escoamento de cargas de dentro 

para o exterior do porto, o que já se vem materializando com exportação da cuca para 

Portugal e Santomé e Príncipe.  

 

2.4 Técnicas de cobertura do risco político no projecto Soba Catumbela 

 A participação do sector privado na economia Angolana é igualmente 

prejudicada pelo elevado custo das transacções, significando que muitas vezes é menos 

dispendioso importar bens do que produzi-los localmente. Os elevados custos de 

operação afectam a competitividade das empresas angolanas e atrasam o 

desenvolvimento da indústria local. Considerando a alta proporção de insumos 

estrangeiros usados na produção, o bom funcionamento das agências aduaneiras é 

essencial na cadeia de fornecimento. No entanto, importar em Angola é dispendioso, 
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burocrático e lento quando comparado com o Botsuana, a Zâmbia, a África do Sul ou a 

Namíbia, conforme o relatório do perfil do sector privado em Angola (2012, p. 18). 

 Em virtude das barreiras burocráticas e políticas referidas neste capítulo em 

particular, que atingem o sector privado serem ainda significativas, a Soba - Catumbela 

se avalia familiarizada, com as complexidades burocráticas e legais do ambiente 

empresarial local, ou seja apresenta uma vantagem em relação às empresas estrangeiras 

e minimiza o impacto do risco político. Os estrangeiros interessados em desenvolver 

negócios em Angola são frequentemente aconselhados a associarem-se a um parceiro 

local, medida tomada pelo grupo BGI, para concretizar o projecto Soba - Catumbela. Os 

parceiros locais podem oferecem uma melhor integração nas redes locais, ajudar a 

ultrapassar obstáculos e a navegar em ambientes regulatórios complexos.  

 Portanto, no domínio específico do risco político, a Direcção de Exploração da 

Soba - Catumbela, com o suporte da direcção Geral do grupo BGI - Angola, e das 

direcções Técnica, Assuntos Jurídicos e Relações Externas,  e Comercial, asseguram a 

gestão do mesmo conforme referimos acima. 

 

2.5 Conclusão 

 

 O mercado angolano está em franco crescimento (...). Apesar de se ouvir 

repetidas vezes esta situação, que em certa medida as previsões apontam que o impacto 

e mudanças deste clima tende a melhorar o ambiente dos negócios. Pese embora à 

existência de alguns constrangimentos no funcionamento das instituições, no 

crescimento e ou desenvolvimento (assimetrias), falta de quadros técnico profissionais, 

protecção dos IDE, etc. 

 Ora a temática remete-nos a repensar os condicionalismos existentes, a favor e 

contra a atração dos IDE, bem como a gestão e mitigação de uma componente essencial 



90 

 

deste tipo de investimento (risco político). Asseguramos no entanto, a partir de um 

estudo efectuado na multinacional BGI, particularmente na SOBA - Catumbela, que 

existem medidas de gestão do risco político. Entendemos, que no ramo das finanças o 

maior objectivo é a criação de valor para os accionistas, no entanto as medidas não são 

"milagrosas" ou únicas, pelo contrário são de carácter transversal e multidisciplinar, 

tendo em conta o contexto. 

 A globalização e a competitividade, são dois grandes elementos que se apontam, 

para a criação de um ambiente empresarial sustentável para Angola. A globalização em 

primeiro lugar, atendendo ao tipo de capitais de investimento em voga IDE (de tamanha 

importância para concretização dos objectivos do governo), que designa o fim das 

economias nacionais e a abertura e integração cada vez maior dos mercados, daí 

recomendar-se estabelecimento de parcerias com entidades angolanas, respeito e 

compreensão do contexto local. 

 Em segundo a competitividade, condição fundamental da empresa para manter-

se em continuidade no mercado na disputa não só com os concorrentes, mas também 

com os constrangimentos de índole política, económica e social, mencionados neste 

trabalho.  
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2.6 Recomendações 

 O entendimento conceptual do risco político, e sua função na análise das 

decisões dos investimento directo estrangeiro, pode ajudar a explicar as políticas dos 

estados, empresas, e instituições, a desenvolver teorias gerais aplicáveis em diferentes 

contextos. Para a Soba Catumbela, Angola é apetecível para se praticar negócio. 

Contudo, tem que continuar a melhor o seu processo político (as eleições, as 

burocracias, inserção social, etc), o crescimento económico deve traduzir-se em 

desenvolvimento, o que pressupõe a diversificação da economia, e diminuição dos 

"elevados custos indirectos" e apoiar no combate as "forças negativas" que assolam a 

região.     
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Conclusão 

 

 Nosso interesse pelo tema conduziu-nos a obtenção de resultados bastante 

animadores, pois consideramos que dada a importância do mesmo "Avaliação de 

Projecto de IDE e a Gestão do Risco Político" se encaixa precisamente num dos 

momentos áureos da história das finanças internacionais e particularmente a da "nova 

Angola". 

 Tornou-se possível efectuar o "casamento" entre duas grandeza, nomeadamente 

Projectos de IDE e Riscos Político, que servem de âncora na elaboração, captação e 

sustentabilidade de investimentos em vários países, no caso Angola. Podemos 

desmistificar as incompreensões e imprecisões a volta do tema, e tornar possível 

conhecer melhor a importância e o papel que joga o risco político para o IDE.  

 As economias dos países emergentes como o nosso, merecem afirmar-se no 

contexto das nações. Acreditamos que uma aposta certa passa pela captação de mais 

IDE. Para um futuro melhor do país, devem-se abrir caminhos para quebrar o cíclo de 

investimentos apenas de instituições extractivas e permitir que surjam oportunidades 

para outros investimentos (IDE) de instituições mais inclusivas, sendo, para isso, 

importante uma análise do risco político e tomar medidas que permitam a sua redução.  

 O trabalho permitiu-nos obter aos seguintes resultados:  

� Os riscos políticos são geralmente mais difíceis de se quantificar e prever, razão 

pela qual muitas vezes são desconsiderados. 

� O IDE está intimamente ligado a temática do risco político, pelo facto de 

introduzir-se e produzir relações com mercados externos. 

� Introdução metódica do assunto e ajuda na mudança do discurso global, nacional 

e local. 
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� O “outlook” do país (hospedeiro) aplica-se como um factor de avaliação 

importante do risco politico nos projectos IDE.  

� A qualidade das instituições (políticas) influenciam o IDE e podem melhorar o 

ambiente de negócios. 

� O acordo de paz (2002), os recursos naturais, a necessidade de (re)construção, as 

políticas de protecção de IDE, e outros factores favoráveis, têm elevado a 

actração de investidores. Porém, a escassez de infraestruturas, corrupção, 

fragilidades das instituições, etc, retraem o IDE.  

 Em função dos resultados alcançados concluimos o seguinte: 

1) É importante conhecer o papel do risco político. Não há meios por exemplo de 

se "quantificar" instabilidade política, tão pouco suas consequências. Porém, isso 

não significa que é impossível entender e mensurar os riscos políticos. 

2) As multinacionais e os investidores em geral, mostram-se esperançosos  no 

sucesso dos seus negócios, quando operam em Estados com instituições 

funcionais e perspectivas  de estabilidade sobretudo política.  

3) As avaliações das agências acreditadas, ajudam na elaboração de análises de 

investimentos. Porém, os factores de risco político devem ter potencial para 

afectar significativamente os lucros ou outros objectivos de uma empresa, ex. 

Soba- Catumbela. 

4) Os IDE’s marcam à história de Angola até a nova etapa desde 2002, apesar de 

serem maioritariamente no sector petrolífero (maiores lucros e protecção). 

Contudo, outros sectores almejam melhorias no ambiente e na atração de IDE. 

5) O IDE Chinês e Brasileiro têm sido determinantes para o crescimento e 

desenvolvimento de Angola (por abertura de linhas de crédito entre Estados).  
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Apoiando-se na globalização entendida geralmente como quebra de fronteiras, 

permitiu-nos repensar os condicionalismos de actuação nos mercados, quer como agente 

anfitrião ou mesmo como hóspede. Neste caso nossa análise ficou voltada para Angola 

como país anfitrião ou seja, receptor de IDE por este estar a viver um bom período na 

sua história, como tem considerado a opinião pública nacional e internacional. Como 

recomendação deixamos: 

I. É recomendável o domínio da análise sobre o risco político na actividade 

de IDE. Ressalte-se que a avaliação dos riscos políticos é apenas uma 

parte do negócio, a outra é fazer uso correcto destas avaliações e 

previsões. 

II.  Angola deve apostar na prossecução das reformas (ex. PERT-Programa 

Executivo de Reforma Tributária), adaptando o país aos novos cenários 

de competitividade e acreditação internacional. 

III. Combater as forças negativas que constrangem os investidores e maior 

preocupação com a esfera pública (ex: corrupção). 

IV. Reforçar a protecção social perante choques financeiros e 

macroeconómicos, diminuindo o risco político. 

 O trabalho foi possível graças ao estudo do papel das finanças em Angola, que 

por circunstâncias conheceu várias etapas. O estudo conduziu-nos à um recuo no tempo, 

para avaliação das três etapas consideradas fundamentais para compreensão da 

economia e finanças do país, particularmente no que diz respeito aos Investimentos 

Directo Estrangeiro (IDE). As três etapas retratam o percurso histórico desde o período 

antes da independência, pós-independência e a nova etapa do alcance da paz. No 

entanto a compreensão deste percurso, permitiu-nos avaliar os impactos do risco 

político nos projectos de IDE por um lado, por outro foi possível também desenhar 

formas de o mitigar, e criar condições de maior atractividade e concretização destes 

investimentos com sustentabilidade.  
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 Inicialmente e sem sombras de dúvidas o maior investidor estrangeiro (IDE) foi 

Portugal, até ao alcance da independência em 1975, pelo facto desta ser sua colónia (...). 

Porém, Angola no período antes da independência foi acolhendo alguns IDE, 

preferencialmente no sector petrolífero, com presença de multinacionais como a: Gulf 

Oil Corporation, Texaco, Total e Shell.  

 A segunda etapa da nossa avaliação corresponde entre os períodos de 1975 à 

2002. O alcance da independência foi conturbado, pois imediatamente a seguir iniciou a 

guerra civil e levou o país a mergulhar no "abismo". Nesta fase houve um "boom" do 

preço do petróleo, mas este viu-se desencontrado pelo facto da sua economia se 

encontrar desarticulada, reflectindo-se negativamente nos seus indicadores económico, 

político e social. Viveu-se um clima de instabilidade reinante, e esta condição retraiu o 

investimento estrangeiro, tanto que muitos dos investidores que pretendiam eleger 

Angola como destino, estavam desencorajados a adoptar o modelo de IDE no país. 

 Todavia, nosso estudo demonstrou que a instabilidade gerada pós-

independência, não foi determinante para ofuscar o grande potencial de recursos 

naturais que o país possui, tal como não comprometeu os investimentos estrangeiros das 

multinacionais que operavam neste sector estratégico dos minerais (petróleo). 

Contrariamente ao sector dos petróleos, outros sectores da economia conheceram o 

"desemprego" de IDE, pelas razões óbvias da instabilidade. 

   A última etapa corresponde a este período do alcance da paz e consolidação da 

democracia, o que denominamos "nova Angola". Em voga está a premente necessidade 

de recuperação das infraestruturas fundamentais, fortalecimento das instituições, 

afirmação no contexto internacional, robustez do sistema económico e financeiro, entre 

outros compromissos de curto, médio e longo prazo. 

 Comprovamos que desde 2002 o país está a conhecer reformas significativas, 

procurando adequar-se aos novos desafios, propiciando condições para atractividade de 

IDE, como via de auxílio no alcance dos seus compromissos. Tivemos sempre presente 
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nas avaliações do IDE o factor risco político, por ser um elemento determinante e sua 

gestão por forma a minimizar os seus impactos. 

A sustentabilidade desses tipos de projectos (IDE), passa essencialmente por 

identificar, qualificar e quantificar o risco político. Sendo o risco político um factor 

relevante para avaliação do IDE, investigamos as suas origens ou fontes, e descobrimos 

que este pode surgir no país de origem, no país de destino ou ainda num terceiro país 

com relações com os dois primeiros. No caso de Angola que tem desenvolvido reformas 

no âmbito da economia e finanças, dando aberturas para os investidores participarem no 

processo produtivo e renovação do país, vem justificar a nossa preocupação pelo tema.  

No entanto como é natural fica exposta a riscos político importando através dos 

países dos investidores ou outros vizinhos da região por ex: (conflito da R.D.C). Desta 

feita contribuímos com recomendações no sentido de se aprimorar os modelos de 

negócio e práticas laborais e contribuir então para o desenvolvimento nacional e 

especialmente no local onde se encontrarem esses projectos, reduzindo os custos 

elevados dos factores de produção (mão de obra, rendas, corrupção, criminalidade, 

sistema de justiça eficaz, entre outros).  

 Considera-se importante ressaltar que apesar dos esforços empreendido pelo 

Governo para diversificação da economia, o sector petrolífero continua na frente como 

o maior responsável para o contributo do PIB nacional. Assim, Angola apostou na 

China como parceiro estratégico, por esta precisar de recursos naturais essenciais à 

sustentabilidade da sua economia e Angola precisar de reconstruir as suas 

infraestruturas e de desenvolver a sua economia. Logo, o Investimento Directo 

Estrangeiro (IDE) em Angola, que não se refira ao sector do petróleo, provém na grande 

maioria das empresas estatais chinesas e ronda os 70 milhões de dólares e Brasileiras. A 

energia, as infraestruturas e as finanças constituem os três principais sectores de 

cooperação. 

 Tanto como os outros países africanos, Angola deve olhar para a melhor forma 

de tirar partido das oportunidades de relacionamento com a China, com as devidas 
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políticas económicas e reforço das instituições nacionais de forma a maximizar as 

actuais e as futuras relações. Por exemplo a política de desdolarização e angolanização 

da mão de obra, tem sido condições imposta actualmente aos investidores de IDE.

 As várias etapas que passamos para elaboração do trabalho, desde a recolha dos 

dados (livros, revistas, jornais, discussões académica e profissional a volta do tema, e 

entrevistas), a selecção dos dados (métodos criterioso e intensivo de leituras, e tutoria 

do Professor) até a apresentação ou conclusão do trabalho, registamos algumas 

limitações. No caso de Angola esse alheamento evidencia-se pela ausência de mais 

investimentos estrangeiros, noutros sectores da vida económica e social, ou seja, fora do 

sector petrolífero, criando entraves ao crescimento sócio-económico do País. 

 O trabalho foi conclusivo do ponto de vista dos objectivos pré-estabelecido, 

porém abre novas etapas para se prosseguir a investigação tendo em atenção as reformas 

levadas a cabo pelo país. Indicamos dois possíveis problemas: Avaliação das condições 

da Comissão de Mercado de Capitais (CMC) e o modelo à adoptar para a 

implementação da bolsa de valores. Também indicamos como nova etapa possível de 

investigação Avaliação e aplicação de  modelos de gestão financeira nos sistemas 

autárquicos. 
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