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Resumo 
 
Esta pesquisa apresenta a Gestão estratégica de Riscos no Modelo de Licitação 
dos Blocos de Exploração de Petróleo em Angola na internacionalização da 
Sonangol como estratégia de gestão de investimento e fundos no mercado 
financeiro internacional e no mercado econômico Global. A gestão estratégica 
adotada pela Sonangol Exploração e Pesquisa para as suas subsidiarias, está 
baseada no modelo de licitação denominado PSC ou PSA – Contratos de 
Partilha e Produção, e a empresa responsável pela prospecção, pesquisa e 
Exploração de Hidrocarbonetos de Angola é a Sonangol por legislação vigente. A 
pesquisa faz referencia a um estudo bibliográfico que busca entender a estratégia 
da principal empresa de exploração hidrocarbonetos (petróleo e Gás) nos 
investimentos públicos, e privados de angola, os modelos de licitações e na 
estratégia de expansão dos negócios fora do território angolano, 
destacadamente, na gestão dos modelos de licitação para concessão dos Blocos 
de Exploração de petróleo, e Gás. A Gestão Estratégica de riscos no modelo de 
licitação dos Blocos de Exploração de petróleo de angola tem como principal 
atividade econômica a exploração do petróleo. O território angolano foi palco de 
varias disputas durante pelo menos trinta anos, para se definirem as políticas 
públicas e privadas. Com a abertura econômica iniciada em 2000, e a mudança 
da economia planejada para uma economia de mercado, começou o ciclo de 
investimentos que vem chamando atenção de vários países do mundo, com 
destaque para a China que se dispôs a ajudar Angola concedendo-a através do 
Banco Mundial um dos maiores empréstimos bancário da historia dos países 
africanos.  A entrada de investimentos estrangeiros no território angolano vem 
marcando a internacionalização das empresas angolanas, destacadamente a 
Sonangol, que procura na medida das suas capacidades financeiras investirem 
em vários seguimentos do mercado interno e estrangeiro, com o objetivo de se 
firmar competitiva e estrategicamente, investindo em ações, fundos financeiros e 
outros negócios, em diversificados ramos da atividade econômica. O estudo que 
ora se apresenta faz parte do inicio da estratégia de internacionalização da 
Sonangol, do Ministério dos Petróleos na gerencia de fundos financeiros em 
diversas instituições bancárias do mundo. Pretende-se detalhar e aprofundar a 
compra de ações por parte da Sonangol no Banco Africano de Investimentos 
(BAI) no Banco de Comércio de Indústria (BCI) e em outros negócios que a 
empresa tem participação, num estudo bibliográfico apoiado por relatórios anuais 
mostra a entrada para o mercado competitivo internacional da principal empresa 
de hidrocarbonetos de Angola a partir de relatórios de contas que mostram 
valores econômicos, gráficos e tabelas referentes aos investimentos da Sonangol 
nos últimos 10 anos. O trabalho de pesquisa comportará três capítulos 
detalhados sobre a compra de ações e investimentos financeiros da empresa no 
mercado internacional, a partir da gestão de riscos pelas três AAA, do BCP, e 
outros negócios iniciados recentemente. 
 
 

 

Palavras chaves – Petróleo, Sonangol, Gestão Riscos Angola, 

Internacionalização, Mercado Financeiro, Licitação. 



 

 

 

 

Abstract 
 
This research presents the Strategic Management of Risk in the Model Bidding 
Blocks Oil Exploration in Angola's Sonangol as internationalization strategy for 
managing investment funds and international financial market and the global 
economic market. The strategic management adopted by Sonangol Exploration 
and Research for its subsidiaries, is based on the model of bidding called PSC or 
PSA - Production Sharing Contracts and, the company responsible for exploration 
and exploitation of hydrocarbons in Angola's Sonangol for legislation. The survey 
makes reference to a bibliographical study that seeks to understand the strategy 
of the main operating company (oil and gas) in public investment, private and 
Angola, the model and the bidding strategy of business expansion outside the 
Angolan market, especially in the management models of bidding for grant of 
Exploration Blocks Oil and Gas Strategic Management of risks in the model of 
bidding for oil exploration blocks in Angola's main economic activity to oil 
exploration. The Angolan territory was the scene of many disputes for at least 
thirty years to define the public and private policies. With the economic 
liberalization initiated in 2000, and the change from planned economy to a market 
economy, started the investment cycle that is drawing attention from many 
countries, especially China which is willing to help Angola and grant through the 
World Bank one of the largest lending bank in the history of African countries. The 
entry of foreign investment in Angola is marking the internationalization of Angolan 
companies, especially by Sonangol, which seeks as its financial capacity to invest 
in various segments of domestic and foreign, in order to establish competitive and 
strategically investing in shares, funds and other financial businesses in diverse 
fields of economic activities. The study presented here is part of the beginning of 
the internationalization strategy of Sonangol, the Ministry of Oil in the 
management of financial funds in various banks in the world. It is intended to 
describe and deepen the purchase of shares by Sonangol's African Investment 
Bank (BAI) at the Bank of Commerce and Industry (BCI) and other businesses 
that the company has a stake in a literature study supported by annual reports 
shows entry to the competitive market of major international oil company of Angola 
from financial reports that show economic values, graphs and tables pertaining to 
the investments of Sonangol in the last 10 years. The research work will be in 
three detailed chapters on the purchase of shares and the company's financial 
investments in the international market from the risk management by three AAA, 
BCP, and other businesses started recently. 
 
 
 
 
Key - words - Petroleum, Sonangol, Angola Risk Management, 
Internationalization, Financial Market, Bid. 
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INTRODUÇÃO 

O processo de internacionalização da Sonangol tem mostrado que a estratégia 

adotada pela Sonangol para se inserir no mercado internacional vem dando certo, 

mas não se sabe como será no médio e longo prazo, um futuro incerto que não 

pode ser previsto.  

A curto prazo, a estratégia de internacionalização pela delegação e gerência de 

fundos de investimento no mercado financeiro INTERNACIONAL ora através de 

implantação de conglomerados financeiros ora através de investimentos 

diversificados, de acordo com o mercado a cultura e a jurisdição, pode se mostrar 

segura, mas a médio e longo prazos, a estratégica se mostrar frágil já que o 

mercado financeiro é de incertezas constantes, convivendo com crises que só 

poderão ser ultrapassadas pelas empresas que tiverem o seu foco no futuro, 

apoiados pelo dinamismo das mudanças no cenário internacional.  

A recente crise econômica que se instalou no mundo começando pelos Estados 

Unidos da América do Norte e que se instalou no mercado de internacional, 

mostrou que os investimentos financeiros não são uma certeza quanto à 

consolidação de uma empresa no mercado internacional, para apostar na sua 

expansão como vem fazendo a Sonangol, (adquirindo empresas falidas no 

mercado português em particular. 

Nos últimos anos, a Sonangol usa Portugal como porta de entrada no mercado 

internacional, uma estratégia que procura diversificar e consolidar, empresas, 

cadeias de produção do seguimento do petróleo, e até mesmo em empresas que 

não têm nenhum vinculo com as empresas petrolíferas. 

A Sonangol aposta numa estratégia de gestão de risco do modelo de licitação dos 

Blocos de Exploração de Petróleo, buscando investir os lucros em ações e fundos 



 

 

 

 

de investimentos no mercado financeiro internacional, adquirindo ou associando-

se a empresas fragilizadas pela crise mundial. Essa estratégia vem sendo feita 

com a abertura de bancos de investimentos e Bancos comerciais, pelo mundo 

inteiro, que em curto prazo vem se mostrando uma boa estratégia, mas que é 

incerta olhando-se para o médio e longo prazo. 

É o que esta pesquisa pretende investigar mostrando os possíveis caminhos de 

internacionalização das empresas, tradicionalmente conhecidos e existentes até 

aqui, que são analisados profundamente para hipoteticamente prever alguns 

descaminhos e incompatibilidades que podem ser encontrados na gestão 

estratégica adotada pela Sonangol na sua expansão internacional: é neste 

contexto que se montou a pesquisa obedecendo-se a seguinte ordem: 

A Gestão estratégica de riscos no modelo de licitação dos blocos de exploração 

de petróleo em Angola, estratégia da Sonangol Exploração & Pesquisas adotado 

para as suas subsidiárias, vem sendo feita numa primeira fase com a abertura de 

escritórios de consultoria internacional instalados em vários Países do ocidente e 

do oriente buscando uma gestão do modelo de licitação baseada no modelo de 

Contratos de Partilha e Produção conhecidos como PSA ou PSC, em língua 

inglesa, para a exploração, produção, e exportação e venda do petróleo 

angolano.  

Os lucros obtidos com a exploração, exportação e venda do petróleo estão sendo 

investidos no mercado financeiro e em cadeiras de produção diversificadas no 

mundo inteiro, mas a principal estratégia que até agora vem dando certo é o de 

investimentos de fundos financeiros no mercado de capitais, através da compra 

de ações de venda de títulos públicos e privados que respeitam a soberania de 

cada país e governo. 



 

 

 

 

A visita do Presidente de Angola à América, em 2001, iniciou esta gestão 

estratégica para a divisão dos lucros dos participantes no consocio de pesquisa 

exploração, exportação e venda do petróleo extraído da costa angolana, no 

continente africano. 

A Gestão estratégica de riscos no modelo de licitação dos blocos de exploração 

de petróleo, é feita a partir dos escritórios de consultoria instalados em todo o 

mundo, onde existem multinacionais, ou transnacionais, que operam em Angola 

exercendo a atividade de exploração e produção de petróleo. 

Assim, têm-se de inicio nas considerações iniciais as formas de gerencia e 

funcionamento de normas, e características de internacionalização de empresas, 

descritas nos livros de Porter e Drucker, respectivamente nos seus livros 

“Estratégia – A Busca da Vantagem Competitiva”, “A Vantagem Competitiva das 

Nações”, Peter Drucker na Prática, outros que estão nas referencias bibliográficas 

desta pesquisa. 

No Capítulo 1 descreveram-se as formas de organização, características, e 

atuação das empresas no mercado internacional. No Capítulo 2 destacou-se 

internacionalização da Sonangol como Holding, Joint Ventures, Franquia, As 

vantagens da internacionalização, e as características do investimento direto no 

estrangeiro. No Capítulo 3 descreveram-se as estratégias de internacionalização 

e os riscos que a empresa corre pelo modelo que adotou para gerir fundos de 

investimentos financeiros no mercado internacional, levando-se em consideração 

a atual crise econômica que vem se instalando aos poucos em quase todos os 

países.  

Fez-se uma análise crítica dos fatores determinantes da oferta e da procura do 

principal produto em jogo e constatou-se que a diversificação da matriz energética 



 

 

 

 

mundial a médio e longo prazo pode fragilizar a estratégica de expansão adotada 

Sonangol Exploração e Pesquisa no mercado macroeconômico internacional. 

Concluiu-se analisando hipoteticamente quais são as vantagens que a Sonangol 

teria reportando-se a esse tipo de expansão macroeconômica – baseada, numa 

primeira fase, na abertura de escritórios de consultoria, e investimentos em ações 

seja nas bolsas de valores ou no mercado financeiro através de delegação de 

administração de fundos de pensão e comôdites no mercado internacional. Em 

resumo o trabalho de pesquisa trata de analisar os riscos de investimentos 

financeiros adotados para expansão do negocio da Sonangol Exploração e 

Pesquisa.  

Justificativa 

 
Justificar uma pesquisa na área de gestão estratégica de riscos de investimentos 

reporta-se a livros de Michael Porter, e Peter Drucker, alem de seus 

contemporâneos, que ilustram pesquisas estratégicas de internacionalização de 

empresas. 

Com a independência de Angola conquistada de Portugal e na seqüência da 

tomada do poder por um governo saído do governo de transição constituído por 

maioria do partido MPLA, Movimento Popular de Libertação de Angola, criou-se a 

companhia ANGOL (ANGOL) Sociedade de Lubrificantes e Combustíveis SARL, 

fundada em 1953 como uma subsidiária da companhia portuguesa (SACOR) que 

foi nacionalizada e dividida em duas, formando a Sonangol Sociedade Nacional 

de Combustíveis de Angola – Unidade Econômica Estatal – (U.E.E.) e a Direção 

Nacional de Petróleos como uma Sociedade de Responsabilidade Limitada 

(SARL).  



 

 

 

 

A Diretiva 52/76 instituiu a Sonangol como uma empresa estatal com poderes 

para administrar as reservas de gás e petróleo do país. Utilizando-se das 

instalações remanescentes da Texaco, Fina, Shell e Mobil, a Sonangol obteve a 

assistência da empresa algeriana Sonatrach e da italiana Eni, no inicio de suas 

atividades administrativas, por volta de 1950. 

De acordo com Porter a estratégia competitiva requer uma gerência que insere a 

empresa no contexto internacional, associado ao marketing de produto. Um 

exemplo desta estratégia na Sonangol é a comercialização de produtos derivados 

através de marcas – como a N’gol, Galp, Jet 1 A e Jet B, que são comercializados 

com uma marca diferenciada de acordo com a localidade geográfica e cultural. 

(Porter 2001, p 345). 

Tida como a maior empresa de Angola, a Sonangol ou o grupo Sonangol como é 

conhecido, é formado por várias subsidiárias nomeadamente a Sonangol Holding, 

a Sonangol Exploração Pesquisa e Produção responsável pela área de pesquisa, 

exploração, prospecção e produção de hidrocarbonetos, a Sonair que atua no 

ramo aeronáutico, a Mercury Telecom (ou MSTelcom) responsável pela gestão da 

área de telecomunicações da Sonangol, a Sonaship subsidiária que atua no ramo 

naval, Sonangol USA que atua no mercado norte americano de consultoria, 

Sonangol Ltd. que atua no mercado inglês como consultora de negócios 

internacionais, a Sonangol Brasil que atua na área de Consultoria de Negócios, 

operação e gerindo fundos de investimento financeiro, com escritório no Rio de 

Janeiro, A Sonangol ESSA (Empresa de Serviços e Sondagens de Angola) 

empresa que atua no ramo de formação e capacitação de técnicos para a área 

petrolífera e segurança industrial, e ainda a Sonangol Shipping de transportes 

hidrocarbonetos, que possuí ainda presença no Congo, em Cabo Verde através 



 

 

 

 

da Sonangol Cabo Verde e mais recentemente na China através da empresa 

China Sonangol International Holding e em Singapura, no ramo de consultoria de 

negócios internacionais, na gestão estratégica do modelo de licitação dos blocos 

de exploração de petróleo. 

A Sonangol possui ainda participações em empresas de diversos ramos da 

atividade econômica, como bancários que são destaques e tema deste estudo e 

dentre outros ramos de atividade econômica, mais de 30 subsidiárias, que são 

detalhadas nas tabelas da pesquisa em causa. Além das instalações e escritórios 

em varias cidades do mundo inclusive no Rio de Janeiro, a Sonangol acabou de 

inaugurar mais dois escritórios, estratégicos de Consultoria na America Latina 

respectivamente na Colômbia, Bolívia e Cuba, alem de já estar também presente 

no mundo árabe, como no exemplo da Sonangol Iraque, é que é fruto de fusão 

entre as empresas representadas em Angola pela Arosfram, Afribelg, e Golfrat 

Group, empresas de origem Iraquiana. Relatório da Sonangol (2009 p 78-79) 

Assim, com a abertura de escritórios de consultoria a Sonangol segue também 

investindo no mercado financeiro; ora em ações com a compra de títulos públicos 

e privados, ora em fundos de pensão administrados por Bancos, ora adquirindo 

Bancos fragilizados pela recente crise econômica que se instalou por todo o 

mundo. Para adotar essa estratégia a Sonangol conta com crédito financeiro 

chinês, disponibilizado desde 2002 pelo governo Chinês. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Metodologia da Pesquisa 

 
O Método adotado é de apoio bibliográfico baseado em estudos de autores 

clássicos da Administração, economia e Gerência estratégica e seus 

contemporâneos. A análise e aprofundamento do estudo estão sustentados nas 

análises que Michael Porter e Peter Drucker fazem a respeito das vantagens da 

competição entre empresas, nas estratégias que adotam para se expandir e no 

que aderem fazer na prática; além dos relatórios de pesquisa cedidos pelo 

Ministério dos Petróleos e pela Sonangol Exploração e Pesquisa através de seu 

escritório no Rio de Janeiro e pelo mundo afora.  

Os motivos que levaram a escolha dos autores presentes na bibliografia, foram 

diversos: a partir do momento que se fez a revisão bibliográfica, e se fez a leitura 

dos autores identificou-se que eles se adaptariam melhor a uma adequação do 

tema ao desenvolvimento da pesquisa, o que caracterizou o conteúdo como 

propicio para  levantar, tanto perguntas quanto questionamentos em relação a 

processo de internacionalização da Sonangol. 

Partindo deste principio usou muito mais analogias do Porter e seus 

contemporâneos para fazer as perguntas do texto e responde-las. O processo de 

estudo que levantou duvidas em relação ao sucesso ou não dos investimentos 

que a Sonangol vem fazendo no mercado internacional; ora através de venda de 

títulos públicos ou privados, provenientes das receitas de exploração de petróleo, 

ora através de capitalização ou de gerencia de fundos de investimentos no 

mercado financeiro no mercado futuro, são riscos próprios do mercado 

internacional, o que ela está disposta a correr. A bibliografia se adaptada ao texto 

inicial e re recorre a outros autores pese embora tenha faltado tempo para 

concluí-los  



 

 

 

 

Analisar-se-á uma vasta bibliografia e relatórios econômicos alem de jornais e 

revistas que sustentem as teorias defendidas na pesquisa. Usar-se-á relatórios de 

contas dos Ministérios das Finanças, do Tribunal de Contas de Angola, Revistas, 

periódicos, Jornais e Artigos, que serão alvos de pesquisa acima referida, para 

entender a internacionalização da Sonangol, através de análise da estratégica de 

planejamento e expansão da empresa. 

Entender a importância da Sonangol para a economia angolana e como ela 

desempenha a função de carro chefe da economia angolana – além de atuar 

como principal empresa de energia no bloco denominado Comunidade para o 

Desenvolvimento de África Austral – (SADC), diversificando matriz energética e 

sua cadeia de produção de derivados de petróleo e Gás.  

Nas referencias estão presentes documentos do Ministério da Indústria, do 

ministério dos Petróleos, da própria Sonangol, do Governo da República de 

Angola, do Ministério das Finanças, do Ministério de Hotelaria e Turismo, de 

Bancos como o BAI BCI, BPC, BPN, respectivamente Banco Africano de 

Investimentos, Banco de Comercio e Indústria, Banco de Poupança e Crédito de 

Angola, Banco Português de Negócios e outros importantes documentos que 

darão forma à Pesquisa.  

Documentos como: Relatórios do Banco Central de Angola, da Sonangol, do 

Ministério dos Petróleos, do Tribunal de Contas, do Ministério da Indústria, e do 

Ministério da Hotelaria e Turismo, do Ministério das Finanças, além de referências 

de livros clássicos da economia local e global, fazem da pesquisa um relevante 

documento de investigação. 

Parte-se do principio de que a economia angolana viveu um período que durar 30 

anos de conflitos e não conseguia alcançar tal retrospecto econômico positivo, 



 

 

 

 

para destacar o crescimento desta, a partir de 2000. Após 30 anos de guerra civil 

a economia angolana regrediu e somente pode ser recomposta a partir de 

comôdites do Petróleo e Diamantes (Petróleo, Diamantes, Mineiro de Ferro 

Manganês Ouro etc...), atuando como fornecedor de matéria prima para o mundo 

asiático; destacamente na China em especial, com a participação do Brasil 

Estados Unidos da América além de Portugal que tem uma forte ligação com o 

País, por causa da colonização. 

O processo de descolonização de Angola foi feito tardiamente e as 

conseqüências que se viram foi à guerra civil de trinta anos enfrentada pelos 

angolanos, para construir uma nova estrutura de Estado que respondesse às 

aspirações políticas econômicas e Sociais, quem vêm sendo construídas à custas 

de muitas batalhas internas e externas, sacrificando alguns dos seus melhores 

filhos. 

A República de Angola proclamou sua independência em 1975, portando celebra 

neste ano o trigésimo sétimo aniversário, 28 deles vividos com uma guerra que 

devastou o País, cuja instabilidade política marcou uma geração, que vive 

atormentada por uma instabilidade social, que só será amenizada com 

distribuição de renda e muito investimento social.   

O processo que ora se inicia insere a Sonangol no mercado internacional, como 

empresa multinacional, numa primeira fase oferecendo serviços de consultoria 

para empresas interessadas em explorar petróleo e a investir no mercado 

petrolífero angolano. 

Como a forma mais fácil de investir é pelo mercado financeiro a Sonangol aposta 

em consolidar conglomerados financeiros ora no mercado Angolano, ora no 

mercado internacional, focalizando sua estratégia na compra de ações em 



 

 

 

 

Bancos já existes ou criando Bancos de Investimento, delegando a estes a 

gerência de seus fundos de investimento e de pensão, o que se à curto prazo se 

mostra como uma estratégia de investimento e de expansão internacional segura 

e lucrativa, mas não se espera o mesmo quando se olha para o futuro: ou seja a 

médio e longo prazos essa estratégia adotada pela Sonangol, pode se mostrar 

frágil e desestruturar a Empresa a pontos de entrar em concordata ou decretar 

falência. 

A experiência recente de falência de empresas do ramo, do mercado financeiro, e 

até mesmo no mercado da indústria petrolífera ou ligadas a ela mostrou que, ao 

se internacionalizarem as empresas enfrentam um inimigo poderoso.  

A legislação local ou por assim dizer as constituições dos Países onde elas 

pretendem se instalar. Os desdobramentos jurídicos da constituição das 

empresas implicam na formação de cartéis e grupos corporativos lidados aos 

Estados-Nação, que em ultima instância recorrem à força armada para 

defenderem seus interesses seja no mercado nacional seja no mercado 

internacional, ou no interior de blocos econômicos, o que desfavorece interesses 

das partes. 

As cadeias de produção que nascerem a partir de 2001, em Angola foram 

financiadas pelos lucros do petróleo, obtidos nas gestões de 1976 a 1998, que 

foram financiadas pelo Banco Chinês de Importação e Exportação,  e a principal 

cadeia de produção está no seguimento de Petróleo e Gás, que veio se 

incrementando ao longo da década passada e inicio desta década. Para entender 

melhor este processo é preciso recorrer-se a um passado longínquo que está 

relatado no seguimento da pesquisa. Passa-se agora a abordar as considerações 



 

 

 

 

iniciais da pesquisa, que relatam a partir de agora o desenvolvimento desta com 

as características do processo de internacionalização da Sonangol. 

Figura 1 Logotipo da Sonangol 

Fonte: Site da Sonangol. ao 6/02/2011 

 

 

 



 

 

 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

Trata-se de um processo que insere as empresas no contexto organizacional 

globalizado, atuando em mercados internacionais procurando a vantagem 

competitiva, como retrata (Porter 2001 p 65), no seu Livro, Vantagem Competitiva 

das Nações, onde descreve as características das empresas em competição 

internacional. 

No que tange a consolidação das empresas nos mercados transnacionais, as 

empresas sempre atuam em grupos dividindo atividades tarefas e a atuação de 

cada uma dentro do grupo, de acordo com a legislação local. Os Estados Nação 

são o grande impasse na atuação das empresas transnacionais ou multinacionais 

como se mostrou a experiência dos estudos recentes  de Porter, porque acabam 

se transformando em verdadeiros cartéis que superam com muitas facilidades as 

empresas locais, diz-se mesmo que superam as barreiras impostas pela 

soberania de cada país. Porter (2001 p 66). 

Esse é o caso concreto da Sonangol citado Relatório de Estratégia (2008, p 45) 

em que os fatores determinantes para a sua internacionalização esbarram 

justamente no processo nos contratos de Partilha e Produção, celebrados nos 

acordos desta com suas parceiras no mercado internacional enfrentando 

barreiras à entrada por ser uma empresa pequena no mercado global de 

Exploração e Pesquisa de Hidrocarbonetos ao lado das grandes empresas que 

operam no mercado de exploração há muitos anos, e com largas experiências.  

Com a sua recente reestruturação no mercado nacional ela atua como uma 

Holding, obedecendo na sua atuação no mercado externo os critérios 

internacionais, e procurando estrategicamente uma saída para competir de igual 

para igual com outras empresas como a PETROBRAS, PDVESA, e CHEVRON, 



 

 

 

 

CABINDA GULF OIL COMPANY,  FINA OIL PETROLEOS, ELF, e  BP,  Total 

além de outras operadoras do ramo de hidrocarbonetos. – a única estratégia que 

ela não pode deixar de aplicar é a adequação às legislações das Nações onde 

ela pretende estabelecer parcerias procurando se consolidar para competir de 

igual para igual. As explicações de Porter, Drucker e Minervini, mostram que para 

uma empresa se destacar no mercado internacional, ela precisa seguir alguns 

critérios de gerencia que se adaptem a nova realidade mundial. Passa-se agora a 

conceituar a internacionalização das empresas com base nas teorias de Porter, 

Drucker e Minervini. 

A Estratégia de internacionalização da Sonangol já foi estudada por outros 

especialistas, de tal forma que esta análise vai mostrar quais os desafios que a 

Sonangol vai enfrentar nessa nova ordem econômica mundial para se 

internacionalizar, pois, pelo estudo dos autores apresentados acima, existem 

diferenças gigantescas daquela situação em que se internacionalizaram grande 

parte das atuais multinacionais que operam em Angola como Subsidiária da 

Sonangol, que para ela se consolidar no mercado internacional, terá que começar 

a sua atuação fora do mercado petrolífero, ou seja – investindo em outras cadeias 

de produção ou como vem fazendo aplicando suas receitas em fundos de 

investimentos e realizando parcerias na prestação de serviços consultoria, e na 

venda de títulos públicos e privados, que estrategicamente sejam para gerar 

credibilidade para a economia e o planejamento da política nacional de 

desenvolvimento social da República de Angola a partir de um estudo estratégico 

que valorize o processo de licitações que ocorre atualmente atreves de um 

modelo baseado em experiências estrangeiras.  



 

 

 

 

Teoricamente o modelo de licitação das bacias de petróleo descobertas pela 

Sonangol Exploração prospecção & pesquisas está amparada por lei angolana de 

exploração de petróleo, lei número 13/78, Lei os Acordos Coletivos, baseados, 

nos Contratos de Partilha e Produção, (PSC), celebrados soberanamente e não 

mais como antes sub a tutela de financiamentos delegados ao Banco Mundial e 

ao Fundo Monetário Internacional (FMI). 

O Atual contrato celebrado entre Angola e China não contempla as normas 

estabelecidas pelo FMI e Banco Mundial – é um acordo assinado após a visita do 

Presidente de Angola aos Estados Unidos ainda no Governo Bush, quando o 

governo angolano alegou que as normas estabelecidas pelo FMI estavam muito 

duras em relação à tributação praticada pelos dois organismos e que daquele 

momento em diante Angola prestaria contas não mais ao FMI, mas sim aos 

países que concedessem os empréstimos soberanamente sem a intermediação 

dos Organismos FMI e BIRD.  

Foi a partir desse momento (2001) que a China e outros Países como o Brasil, ao 

assinarem acordos com o governo de angola – acordos baseados nos contratos 

de Partilha e Produção (PSC) celebram-nos diretamente e não indireta como 

antes, com a intermediação do FMI e Banco Mundial – Pois o modelo de licitação 

dos Blocos de Exploração de Petróleo vigentes entre empresas angolanas e 

chinesas obedecem a critérios de licitação estabelecidos pelas leis angolanas que 

tiveram que se adequar a legislação internacional para viabilizar os acordos de 

produção e partilha na concessão e exploração dos blocos de petróleo na costa 

Angolana. 

A exploração, produção venda e exportação de hidrocarbonetos, de Angola é 

feita através de títulos públicos e privados conhecidos como “Conta Petróleo” 



 

 

 

 

que é gerenciada pela secretaria do Conselho de Ministros assessorada pelo 

tribunal de contas de Angola. Estes contratos oferecem sérios riscos de 

investimentos fora e dentro do País, uma vez que o investimento em capital 

financeiro é sempre um risco por envolver muitas transações e muitas empresas, 

e por isso precisa de uma estratégia de atuação que deve ser regulada por 

modelos estratégicos das licitações, e concessão que sejam estabelecidos por 

uma legislação clara e segura, o que Angola ainda não oferece por sua 

jovialidade e falta de experiência no que diz respeito à elaboração das leis que 

reagem esses contratos. 

O estudo que hora se apresente mostra como é negociado o petróleo de Angola, 

por exemplo, no que diz respeito a trocas internacionais numa analise estratégica 

de internacionalização que oferece segurança econômica para o País uma vez a 

Sonangol é a principal empresa de exploração e pesquisa do Petróleo angolano. 

A Sonangol detém os meios técnicos para exploração do seu principal produto, o 

óleo KRUDE ou CRUDE = CRÚ - BRUTO. 

Figura 2 Bandeira da China e de Angola, simbolizando o estabelecendo laços de 

amizade e as Relações econômicas entre Angola e China. 

 
Fonte: Relatório doe MINIF (Ministério das Finanças de Angola (2011). 

 



 

 

 

 

1.1 Características de Holdings (Formas de Organização e 
Gerência) 

 

Segundo Porter (2001), uma sociedade gestora de participações sociais 

(conhecida em inglês por holding) é forma de sociedades criadas com o objetivo 

de administrar um grupo delas ou (conglomerados). Porter (1998: pg. 6). 

Na holding, empresa criada para administrar outras sociedades ou 

conglomerados, possui a maioria das ações ou quotas das empresas 

componentes de determinado grupo de empresas, e tem autoridade para uso dos 

recursos sem obedecer a critérios estabelecidos por estes. Essa forma de 

sociedade é muito utilizada por médias e grandes corporações, e normalmente 

visa melhorar a estrutura de capital da empresa ou como parte dela alguma 

parceria estratégica com outras empresas, que por má fé possam prejudicar o 

desenvolvimento das parcerias estabelecidas. Porter (1998: pg. 6 e 7). 

Um exemplo prático de como uma holding pode ser utilizada é o da Cabinda Golf 

Company empresa americana que atua no mercado de exploração de petróleo 

em Angola, e que detém a tecnologia que empresta à outras empresas para 

explorarem o petróleo da Angola pela Sonangol, que é uma empresa estatal que 

autoriza e faz as licitações com a fiscalização do Ministério dos Petróleo de 

Angola que faz o papel de uma agência Reguladora para enfim a venda desse 

produtos através de exportações.  

A título de exemplo pode-se citar uma cadeia de produção de pólos 

petroquímicos como o de Camaçari no Estado da Bahia, na República federativa 

do Brasil. Ela investe na refinaria do petróleo bruto, para exportar e vender os 

derivados dela provindos, mas ela não tem nenhuma experiência na exploração e 



 

 

 

 

produção do petróleo. Nessa modalidade a Holding Sonangol incorpora varias 

sociedades como citado acima, regime que está estabelecido nos contratos de 

partilha e produção objetivando o maior lucro para os participantes da sociedade 

constituída juridicamente.  

A gerência de riscos dos investimentos provindos destas corporações é de 

responsabilidade da Sonangol que, com essa estratégia vem diversificando o seu 

campo de atuação, seja no mercado interno como no mercado externo. O 

processo em que vem se internacionalizando já está sendo chamado de “a nova 

era dos negócios na África”, por se mostrar tão segura que abalou praticamente o 

mercado ocidental que entrou numa crise financeira profunda. 

Para Porter existem duas modalidades de holding: 

 A pura, quando do seu objetivo social conste somente na participação no 

capital de outras sociedades, características estas que se enquadram na 

modalidade adotada pela Sonangol. 

 A mista, quando além da participação, ela serve a exploração de alguma 

atividade empresarial, também sendo enquadrada essa estratégia da 

Sonangol na abertura de escritórios de consultoria no mercado 

internacional 

Segundo Fábio Nusdeo (2001 p 276), holding é: “uma sociedade cuja totalidade 

ou parte de seu capital é aplicada em ações de outra sociedade gerando controle 

sobre a administração das mesmas. Por essa forma assegura-se uma 

concentração do poder decisório nas mãos da empresa matriz ou - holding. Note-

se, porém que nem sempre a holding é usada para esse fim." Em Resumo uma 



 

 

 

 

holding é uma sociedade gestora de participações sociais ou corporativas 

(conhecida em inglês por holding) essa forma de sociedade criada com o 

objetivo de administrar um grupo de todas as outras participações. Porter (1998: 

pg. 16 e 34). 

1.1.2 Características de variedades de holdings 

Uma holding ou sociedade gestora de participações sociais é uma empresa 

criada para gerir outra empresa ou grupo de empresas que geralmente não 

produz quaisquer bens ou serviços. Trata-se de uma concentração de empresas 

na forma de uma sociedade financeira ou não que tem como missão controlar 

coordenar e orientar todas as atividades porque possui uma parte geralmente 

significativa do capital social das filiais, ou subsidiárias Porter (1998: pg. 26 e 27). 

1.1.2.1 Qual a diferença entre holdings industriais e financeiras? 

As holdings industriais segundo Porter são sociedades financeiras que controlam 

as filiais de empresas de grande dimensão ligadas ao setor industrial 

nomeadamente no que diz respeito á elaboração e gestão de estratégias de 

produção compatíveis como no caso da Peugeot, num exemplo mais pratico.  

Já as holdings financeiras concentram setores de atividade diferentes ou 

complementares seguindo a mesma estratégia e orientação financeira como no 

caso concreto da companhia aérea do grupo Sonangol (exemplo do grupo 

Sonair), companhia que se encarrega de prestar serviços a todas as corporações 

societárias empresariais que atuam em Angola, destacamente as americanas.  

A Sonair faz vôos executivos específicos para as empresas petrolíferas no mundo 

inteiro, apostando assim a Sonangol no crescimento e internacionalização desta 

como parte do grupo Sonangol.  



 

 

 

 

Outro exemplo Prático, e pioneiro do processo de internacionalização da 

Sonangol é a deleção de fundos de investimentos a conglomerados criados por 

ele mesmo, como no caso do Banco Africano de Investimentos e do Banco de 

Comércio e Indústria de Angola: com o Banco Africano de Investimentos a 

Sonangol delegou a gerência de fundos de Pensão, gerência de riscos nos 

investimentos financeiros dela, e conseguiu se expandir em muitos Países 

Africanos, e hoje já está presente na Europa (França, Portugal e Espanha).  

Com o Banco de Comercio e Indústria a Sonangol gerou capital para constituir 

várias cadeias de produção diversificadas, destacamente na refinaria de petróleo 

e Gás, e na constituição de cadeias de produção de Indústria de Construção Civil. 

1.1.3 Para que servem as holdings? 

A holding define e decide o caminho que o grupo deverá seguir delineando uma 

estratégia comum para todas empresas de cada ramo de atividade econômica. A 

sua criação é habitualmente determinada por aspetos de racionalização e maior 

eficiência operacional e financeira. Como gestora do grupo cabe-lhe efetuar o 

planejamento financeiro, administrativo e jurídico dos investimentos assim como 

gerir todas as atividades, aproveitando-se melhor do seu desempenho estrutural. 

Exemplos práticos de estrutura montadas pela Holding Sonangol põem ser vistos 

na cadeia de produção de cereais, para geração de auto-suficiências alimentar, 

que vem se constituindo em Angola com o financiamento do Banco de 

Desenvolvimento de Angola, que atua especificamente no ramo da atividade 

agrícola reinvestindo os lucros gerados pelo petróleo. 



 

 

 

 

1.1.4 Quais as vantagens de uma holding? 

Segundo Porter (Porter (1998: pg. 36 e 37), Diferentes das Joint Ventures as 

holdings tendem a facilitar o crescimento do grupo assim como o planejamento, 

controlo e decisões a seguir por todas as empresas.  

Permitem administrar todos os investimentos e gerir os diferentes interesses e 

negócios diversos. Geralmente tem maior poder de negociação com os bancos e 

permitem uma melhor captação de recursos.  

Para, além disso, representam todo o grupo facilitam a administração e conferem 

vantagens no aproveitamento da legislação fiscal.  

As holdings apresentam igualmente vantagens significativas no nível da 

administração de bens moveis e imóveis da proteção do patrimônio das empresas 

e da possibilidade de levar a cabo negócios no exterior em nome de todas as 

empresas, o que se insere diretamente nas estratégias de riscos adotada pela 

Sonangol para investir em ações em outros conglomerados financeiros através da 

internacionalização do Banco Africano de Investimentos. 

O BAI não precisa estar aparentemente como uma pessoa jurídica, mas pode ser 

representada por uma pessoa jurídica comprando ações e fazendo parte da 

Sociedade anônima a que se faz representar ou representada.  

Em Angola ela permite que tenha participações estrangeiras no exterior ela se faz 

representar por outros conglomerados financeiros como no caso de Portugal 

onde ela se representa e representa outros conglomerados, e no Brasil onde ele 

se faz representar pelo BPN (Banco Português de Negócios, investindo em 

pequenos e médios negócios. Essa estratégia gera um risco, por o BPN em 

Portugal está em concordata, e foi recentemente salvo pelo Banco Central com a 



 

 

 

 

nova emissão de moeda realizada recentemente no mercado Português. Porter 

(1998: pg. 6 e 7). 

1.1.5 O que são sub-holdings? 

Enquanto as holdings estão encarregadas da gestão do risco nos investimentos 

de todas as empresas da sociedade nas mais variadas áreas, as sub-holdings 

são empresas criadas para gerir áreas de negócio específicas que geralmente 

fazem parte das grandes apostas do grupo, como as seguradoras Três (AAA) em 

Angola, que é um companhia de seguros e gestora de fundo de pensões da 

Sonangol em Angola, denominada “Agora e Amanhã (AAA) , cuja a função 

principal no passado era a de assegurar os riscos de investimentos das 

subsidiárias petrolíferas estrangeiras em Angola. 

O Risco sobre os investimentos em Angola no Período em que durou a Guerra 

era de três vezes o valor da empresa que se dispunha a investir em Angola, pois 

no caso das Companhias de Petróleo presentes em angola era de seis vezes o 

valor do investimento inicial com maquinário, o que penalizava a própria 

Sonangol, já hoje o sobre os investimentos foi reduzido de 1 para 1 no valor total 

da empresa.  

Para entender melhor a característica de uma sub-holding, pode-se recorrer 

também a cadeia de produção financiada pela Sonangol – a refinaria de 

derivados N’gol Lubrificantes LTDA, que atua na cadeia de produção de refinaria 

e derivados de óleos lubrificantes para motores que hoje está presente em 

Portugal numa aquisição da Sonangol sobre a Galp Óleos Lubrificantes, num 

negócio celebrado graças a presença do Conglomerado Angolano BAI (Banco 

Africano de Investimentos, presente em Portugal. Ou exemplo é a sociedade de 

Postos de Combustíveis Galp e Sonangol. Poderia citar-se outros exemplos fora 



 

 

 

 

da cadeia de produção do petróleo e gás, pois na República de Angola, a 

tendência é que se constitua dentro e fora do mercado angolano varias cadeias 

de produção derivadas do setor petrolífero. No item a seguir podemos entender 

melhor como a Sonangol incorpora outras sociedades que denominou-se sub-

holding no item acima, pois Porter considera que todo o investimento gera um 

risco na sua administração, o que pode ser considerado no tipo de holding 

Sonangol e os Riscos para a Economia Angola que a seguir retrata-se. 

 

1.1.6 O Tipo de Holding Sonangol e os Riscos para a Economia 
Angolana 

 

Fazendo-se uma análise à luz dos autores abordados no trabalho de pesquisa 

pode-se afirmar que o tipo de internacionalização adotado em pela principal 

empresa de exploração de hidrocarbonetos, a pela Sonangol e pelas principais 

empresas de negócios, incorporados, oferece um sério risco para o 

desenvolvimento do País, já que ela desempenha uma função de gestora para a 

economia da constituição das cadeias de produção tanto do setor petrolífero, 

como de toda a economia pela diversificação dos seus negócios, investindo no 

mercado financeiro e padronizando esses negócios em todas as áreas da 

atividade econômica. 

O tipo de holding Sonangol e os riscos que ela oferece para a gestão da coisa 

pública angolana são de caráter licitatório, denominada genericamente na 

media, como venda de títulos públicos e privados, que a Sonangol tem recorrido 

para colmatar sua estratégia de expansão no estrangeiro, pois verificou-se 

recentemente que, com o baixa dos preços de petróleo no mercado mundial uma 

cadeia de produção dependente dos produtos derivados do petróleo pode 



 

 

 

 

fragilizar e até mesmo levar a falência varias empresas constituídas com fundos 

desse ramo, pois a redução na oferta de produtos derivados do petróleo adotada 

pelos Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), levou Angola a 

racionalizar a oferta de alimentos para a população, em função dos modelos 

utilizados para licitar o principal negócio angolano entram tantas outras situações 

políticas aferidas pelos contratos internacionais (Contratos de Partilha e 

Produção) PSA que por situações mega negociadas as influências passam a 

fazer com que os negócios não seja bem claros provocando sérios problemas e 

riscos para o desenvolvimento da economia do Pais. (a não transparecias no ato 

da celebração dos contratos e execução dos mesmos pode levar altos riscos do 

de gerencia e a situações não previstas para o sucesso do negócio).  

A companhia de seguros e gestora de fundo de pensões Angola, se viu 

ameaçada de falência a quando destes baixos preços no mercado internacional já 

que ela tinha que cumprir compromissos internacionais que não estão em caixa, o 

que significou uma perda direta na captação dos recursos financeiros, através da 

venda de títulos públicos privados de que a Sonangol também se serve para se 

inserir no mercado internacional, em nome do governo através de uma 

denominada conta crédito - CONTA PETRÓLEO - de Angola em todos os países 

que celebram parcerias e doam empréstimos para o governo. 

Nas Parcerias Brasil Angola, garantias de crédito por meio da Conta - Petróleo 

são absorvidas, na quase totalidade, pelo contrato de construção da Hidrelétrica 

do projeto Capanda, pela Construtora Norberto Odebrecht e pelas Centrais 

Elétricas Furnas, projeto iniciado logo após a proclamação da Independência que 

garantiu à Angola a permanência na Comunidade dos Países Para o 

Desenvolvimento da África Austral (SADC)  - responsabilizando-se pelo 



 

 

 

 

fornecimento aos outros membros de energia elétrica a partir da diversificação da 

sua matriz energética.  

A CONTA PETRÓLEO é uma moeda de troca para os produtos que angola 

importa nos países onde tem contratos de partilha e Produção, como no caso do 

Brasil com a presença da BRASPETRO em Angola – no mercado petrolífero. É 

através dela que angola adquire maquinário brasileiro com manuais traduzidos, 

facilitando assim a criação do parque industrial de Angola, que ainda carece de 

uma estrutura técnica e burocrática.  

Como se pode ser todo esse processo de estruturação depende unicamente do 

petróleo explorado na costa angolana, o que para um País a espera de uma 

estrutura que possa dar desenvolvimento à atividade econômica domestica é uma 

vantagem ter sua principal empresa internacionalizada como vem sendo feito com 

a Sonangol que já tem um escritório no Rio de Janeiro e mantêm 20% de ações 

no Banco Português de Negócios – Investindo em pequenas e medias empresas 

no Brasil. Por passa-se a estratégia em empresas financeiras para entender-se 

como o BAI, AAA, o BPC e BCI, têm participações da Sonangol, no seu capital 

societário. 

È neste contexto que se insere a estratégia de expansão adotada pela Sonangol 

para se internacionalizar, pois os tempos modernos na mudança da economia 

global o exigem e para se manter no mercado, qualquer empresa que pretende 

ser competitiva terá que adotar metas e projetos e programa que o levem a captar 

cada vês mais sucesso. 

 

 



 

 

 

 

1. 2 Estratégia de Investimento em Empresas Financeiras  

Uma das estratégias operacionais adotadas pela Sonangol é o investimento dos 

títulos obtidos com a venda do petróleo em negociação de fundos através de 

conglomerados financeiros seja na forma de seguros ou na forma de 

investimentos de Renda fixa ou ainda na forma de fundos de Pensão – de 

investimentos diretos em infra-estrutura dentro e fora do País, além de criar e 

gerir uma cadeia de produção interna que oferece auto-suficiência em energia, 

para gerar valor agregado no território nacional, e diversificar sua matriz 

energética a exemplo do Brasil. 

É assim que em Angola a Sonangol é pioneira no negocio de conglomerados 

financeiros nacionais e estrangeiros e duas décadas para cá vem apostando na 

operacionalidade de expansão dos seus lucros no estrangeiro procurando 

implantar uma estratégia de expansão pela aplicação de ações em bancos de 

investimentos e comerciais. 

O inicio da internacionalização da Sonangol constituiu-se tema para uma analise 

visionaria do planejamento estratégico para uma saída de desenvolvimento 

econômico e social de angola, na aplicação de políticas de curto médio e longo 

prazos, na industrialização de Angola, e na formação de quadros.  

Toma-se como exemplo a experiência recente de abertura política que 

proporcionou à República de Angola, mesmo com uma gestão ineficiente por 

causa dos vários problemas que encontra para administrar o País, recém saído 

da guerra civil, conseguiu implantar uma política pública nacional e reverteu-a em 

uma melhora no que diz respeito em resultados práticos, seja na administração 

do território, na gerência das finanças públicas, na administração fazendárias, na 

fiscalização das políticas públicas, ou na administração das Forças Armadas, 



 

 

 

 

através da desmobilização nacional dos ex-combatentes da guerra, e até mesmo, 

diga-se de passagem, nas negociações internacionais como no caso de 

empréstimos financeiros para o desenvolvimento social. 

O primeiro caso de internacionalização se deu com a criação do BAI, Banco 

Africano de Investimento, que foi criado no ano de 1996 para administrar fundos 

de investimentos, o Banco esta presente hoje em vários países africanos e na 

Europa onde opera e assessora os escritórios da Sonangol presentes co a venda 

de Títulos públicos e privados. 

Outro exemplo que não foi tão de sucesso assim foi à criação BCI – Banco de 

Comércio e Indústria em 1991, pelo Decreto 08-A/91 do Conselho de Ministros 

iniciando suas atividades em Agosto de 1991, com uma injeção de fundos 

provindos dos recursos do Petróleo, com a gerência de Fundos de Pensão dos 

Trabalhadores das Empresas Petrolíferas presentes em Angola. REL. do 

Ministério das Finanças (2001). 

1.3 Conceitos de Internacionalização de Empresas 

A Internacionalização é um conceito com aplicação em várias áreas de 

investimentos de negócios. Segundo Porter (2007, p6-340-345), 

internacionalização é um conceito abrangente que engloba desde a expansão de 

empresas com estratégias de atuação em nível internacional, atuando em vários 

territórios ao mesmo tempo adaptando-se a legislações locais de governos 

nacionais, até empresas com sede em um território e subsidiárias em vários 

territórios satélites.  

Assim o conceito também é aplicável a situações em que empresas se expandem 

através de representações adotando uma estratégia de atuação centralizada a 

partir da sede, seja através de franquias, ou através de parcerias com estados 



 

 

 

 

nacionais; ou descentralizada, quando criam suas próprias estratégia de atuação 

nacional adaptando formas de gestão às culturas locais, para desta forma se 

firmarem e poderem competir de igual para igual com outras empresas seja no 

seu ramo de atividade ou num ramo de atividade em expansão, considerado 

estratégico de acordo com a cultura, local global e regional. 

No cenário internacional as empresas competem de igual para igual e segundo 

Drucker (2009, pp. 34), elas treinam gerentes executivos que se inserem na 

cultura local, e que atuam de forma estratégica, na busca da vantagem 

competitiva, que segundo Porter é o fator que determina a concorrência, gerando 

qualidade dos produtos acabados. 

Aqui o fator internacional em que se assegura a Sonangol está nos contratos de 

Partilha e produção assegurados pela legislação local que obriga as empresas a 

investir em responsabilidade social e ambiental, procurando valorizar a relação do 

homem com a natureza, no que diz respeito às normas internacionais ambientais 

contidas na Conferencia das Nações Unidas para o meio Ambiente celebrado, em 

primeira mão em Estocolmo em 1972, depois reforçadas na Declaração do Rio 

sobre o Meio ambiente e Desenvolvimento, inseridas no programa das Nações 

Unidas para o Meio ambiente (PNUMA).  

1.4 As Formas de Internacionalização das Empresas 

Até há poucos anos, as formas de internacionalizar as empresas representava 

uma aventura solitária para as empresas que obrigava, inevitavelmente, à 

passagem dos seguintes estágios, como: 

 Exportação ocasional; 

 Exportação por intermédio de um agente; 

 Exportação por intermédio de uma filial comercial; 



 

 

 

 

 Implantação produtiva que se substitui total ou parcialmente ao fluxo de 

exportação 

Hoje, no entanto para internacionalizar – se as empresas passam por vários 

testes e levam em consideração as normas jurídicas nos países que adotam 

como circuito de atuação na busca da vantagem competitiva que segundo Porter 

obedece a normas nacionais e internacionais passou a ser um desafio gigantesco 

a ser enfrentado pelas empresas. Não se trata apenas de exportações ou de 

montar Joint Ventures no estrangeiro, necessitam acima de tudo montar uma 

estratégia de atuação a curto médio e longo prazo alem de diversificar suas 

atividades empresariais, seja na indústria ou no setor financeiro, assim como na 

prestação de serviços de consultoria. Os modelos de gestão adotados pela 

Sonangol para licitar e licenciar empresas operacionais nos blocos de Petróleo 

descobertos pela Sonangol prospecção e pesquisa são verdadeiros cenários de 

batalhas técnicas para a atuação e licenciamento das empresas participantes, 

que devem seguir rigorosamente as normas contidas nos Contratos de Partilha e 

Produção baseados na soberania dos países participantes das concessões. 

1.4.1 Formas de Internacionalização Através de Exportação. 

Atualmente, este conceito é cada vez mais abrangente e complexo, pois integrar-

se numa rede de acordos inter-empresariais edificados por cima das fronteiras 

políticas.  

Por esta razão, a seleção de parceiros e de modelos contratuais passam a ser um 

aspecto chave na estratégia internacional da empresa onde a supressão das 

fronteiras econômicas nacionais abre outras potencialidades à cooperação que 

passa a substituir a lógica tradicional da prevalência dos movimentos de 

internacionalização.  



 

 

 

 

Segundo Porter (2009, p 354), nesta visão do que é a internacionalização e de 

quais as estratégias a adotar está incluída a nova vertente da digitalização da 

economia, que proporciona enormes economias de rede e em que a rede se 

configura muito bem com uma lógica de alianças, as empresas angolanas não se 

poderão alhear deste novo modo de operar nos mercados internacionais que, 

com maior rigor, deverão ser substituídos por “mercado global”. A questão da 

internacionalização de uma indústria ou de uma empresa moderna deixou de ser 

uma opção para se tornar numa questão de sobrevivência das empresas. 

Deveremos, no entanto, distinguir na internacionalização o conceito de comércio 

internacional e ou negócio internacional. O comércio internacional refere-se 

unicamente a importações e exportações, enquanto que, negócio internacional é 

um conceito mais abrangente, que inclui a produção no exterior, dos bens 

necessários a serem comercializados para cada mercado de acordo com a 

cultura local. As empresas na atuação internacional buscam a vantagem 

competitiva nos negócios internacionais levando em conta o modo de 

organização das sociedades jurídica, econômica, política, social, e cultural. 

No caso das empresas angolanas, a alienação estratégica tem sido verificada 

através de facilidades à entrada de empresas portuguesas, em Angola, e vice 

versa, principalmente no que se refere ao conceito de estratégia de 

internacionalização, através das Joint Ventures ou mais genericamente chamadas 

no mercado português de empreendimento conjunto, pois, aqui e lá levam-se 

em conta os laços culturais e a alienação de dependência econômica que se 

impõe a cada um nos acordos internacionais; e leva-se também em consideração 

o longo período de colonização, pois um projeto de crescimento inserido no 



 

 

 

 

mercado externo e os seus desafios como uma oportunidade e não como uma 

ameaça ou uma fatalidade.   

As empresas angolanas, na formação desses empreendimentos conjuntos, em 

particular o caso da Sonangol através dos fundos de investimentos em ações 

derivadas das receitas do petróleo, vêm formando e constituindo um conjunto de 

empresas chamadas de conglomerados financeiros que nos últimos meses de 

2010 e inicio do ano 2011, se fez varias fusões neste ramo da atividade 

econômica. 

No caso dos fundos de investimentos em ações da Sonangol, pode-se verificar 

que a alienação, é pelas empresas portuguesas que se aproveitam do momento 

financeiro global em crise e do momento de crescimento que Angola experimenta 

e vive, para junto com elas se inserir no cenário internacional buscando a 

vantagem competitiva ou a atuação estratégica com uma visão intercultural, seja 

nas fronteiras da língua ou não, desde que acordadas as formas de atuação. 

Porter & Drucker (2001). 

É de realçar que as empresas portuguesas, do ramo financeiro vinham tendo uma 

aceitação no mercado comum europeu, um processo de internacionalização 

inserido na comunidade européia, que com o projeto de unificação dos estados 

europeus ocorrido na década de 90, conseguiu entrar nos mercados mais 

representativos da Comunidade. A Crise porem freou esse processo, que agora é 

feito com recursos do petróleo que a Sonangol explora em Angola, através das 

recentes fusões e aquisições no setor financeiro. MINERVINI (2001). 

Essa característica é citada por Porter e por Minervini em sua tabela das 

empresas anglo-americanas nos Estados Unidos da América do Norte no Pós-

Guerra. Porter (2001, p345). Menciona em primeira instância a constituição de um 



 

 

 

 

mercado interno americano, que se auto-sustenta, e que em pouco menos de 

uma década com a fragilidade que a guerra causou ao mercado europeu – a 

America tinha adquirido quase que metade das multinacionais em operação na 

Europa. Minervini se refere a este processo como a formação de consócios 

derivados de associações jurídicas empresariais que estão inseridas em um 

conjunto de empresas fechadas. MINERVINI (2001). 

No caso da Sonangol não é diferente, porque a associação empresarial que une 

os conglomerados financeiros em formação atualmente para inserir a empresa no 

mercado internacional, têm um base jurídica, o que a longo prazo pode ser 

modificada e lesar os acordos iniciais. MINERVINI (2001). 

As características do mercado financeiro angolano buscam experiências nas 

características do mercado português para fundirem empresas no ramo financeiro 

e assim facilitar as licitações com a venda de títulos da divida pública angola em 

várias bolsas de valores do mundo inteiro, principalmente das da Europa e Ásia 

central. As aplicações dos títulos são feitas com a abertura das bolsas asiáticas, e 

ao fecharem estar as aplicações são feitas nas bolsas dos mercados ocidentais.  

Da china até o México passando pelo centro co capitalismo ocidental, Angola 

negocia o petróleo através de uma conta crédito denominado de (Conta 

Petróleo) crédito concedido nos anos 90 pelo Fundo Monetário Internacional 

(FMI) e/ou Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), 

para capitalizar os negócios da Sonangol, que a partir de 2000 passaram a ser 

conseguidos soberanamente, através dos contratos denominados de PSC ou 

PSC.  

Atualmente a intermediação dos negócios entre a china e Angola têm sido 

intermediados pelo Banco de Exportação e Importação da China (EXIMBANK), 



 

 

 

 

que vem financiando obras de reconstrução nacional que a guerra causou e 

projetos recentes em Angola.  

O presidente do Banco chinês, Li Rougu, revelou que um montante de cinco 

bilhões de dólares americanos é o montante que foi in investido em Angola entre 

2003 e 2006 e que pretende investir, mais, admitindo que já estava naquele 

momento a negociar com o Governo um financiamento para futuras obras de 

reconstrução nacional, que foram anunciadas no final do ano passado e estão 

estimadas em 4 bilhões mais um que serão liberados no segundo semestre do 

ano de 2011.  

Segundo o Relatório de Contas o Ministério das Finanças de Angola de 2010, Li 

Rougu foi recebido na altura em audiência pelo Presidente da República, José 

Eduardo dos Santos, na vila Diao Yutai, onde o Chefe de Estado angolano foi 

alojado na sua visita de Estado à China, para tratar dos acordos e rubricá-los.  

O presidente de uma das maiores instituições financeiras da China admitiu que 

está a planejar uma expansão da cooperação financeira com o Ministério das 

Finanças de Angola, para a liberação de crédito que Angola precisar para 

reconstruir o País.  

Naquele momento, Banco de Exportação e Importação da China havia 

disponibilizou uma linha de crédito de cerca de cinco bilhões de dólares para 

financiar o processo de reconstrução nacional, em função da decisão tomada 

pelo país asiático, em 2003, baseada nos acordos de Partilha e produção do 

Petróleo. (PSA). 

A abertura de escritórios da Sonangol no cenário internacional se deu 

rapidamente numa fusão entre uma operadora chinesa e a Sonangol, - nascendo 

uma operadora com características de Joint Venture, que vem viabilizando a 



 

 

 

 

venda de títulos e facilitando a internacionalização da Sonangol visando uma 

estratégica baseada na Gestão Estratégica de Riscos do Modelo de Licitação dos 

Blocos de Exploração de Petróleo em Angola na expansão dos conglomerados 

financeiros angolanos no estrangeiro viabilizando esses contratos (PSA).  

O modelo de licitação dos blocos de Exploração de Petróleo em Angola, foram 

ajustados a partir de uma visita que José Eduardo dos Santos presidente de 

Angola fez ao Presidente dos Estados Unidos da América em 2001 Bush filho, 

quando o presidente angolano foi dizer ao Presidente dos Estados Unidos da 

América do Norte, que pretendia abandonar o FMI e o BIRD nas negociações dos 

financiamentos destinados a licitar blocos de exploração de petróleo em Angola e 

que pretendia  adotar o modelo de Partilha e Produção soberanamente, – Isso 

facilitou de maneira consciente a estratégia que a Sonangol vinha adotando na 

sua visão de mercado internacional em atuar no mercado com conglomerados 

financeiros, o que vem facilitando a sua inserção no cenário internacional.  

A conta petróleo é um tipo de crédito que é cedido soberanamente ao país 

crediário para o país creditício através de uma moeda de troca pelos governos 

que têm relações diplomáticas e econômicas com o atual governo de Angola. Ou 

seja, o Petróleo serve de crédito (moeda de troca) em todas as transações 

efetuadas pelo governo de Angola, para se em caso de não poder pagar já que 

na sua maioria esses países têm suas empresas explorando petróleo em Angola, 

o petróleo quita a divida – em matéria prima (Petróleo ou derivados) que é um 

exemplo concreto do que acontece com a Petrobras e a Sonangol nessa área de 

atuação, no Brasil e em Angola; onde atuam a BRASPETRO em Angola e a 

SOMOIL, no Brasil, em parcerias conjuntas, negócios que têm sido viabilizados 

financeiramente pelo conglomerado financeiro firmando entre o Angola e Portugal 



 

 

 

 

através do Banco Português de Negócios, Banco Espírito Santo (BESA), e que 

gerem fundos de investimentos da Sonangol no mercado Brasileiro a partir do 

Banco Português de Negócios, Joint Venture representativa do Banco Português 

de Negócios no Brasil. 

Assim, segundo Porter (1991 456 Controle das corporações), as empresas no 

mercado internacional vendem onde há compradores que procuram os seus 

produtos e serviços, independentemente de estes se encontrarem em mercados 

maduros ou emergentes, as empresas procuram de instalar buscando uma 

vantagem competitiva, não só com a estratégia de se consolidarem naqueles 

mercados, mas também adquirindo matérias-primas e produtos acabados, para 

gerar competitivamente ou para apresentar portfólios de artigos diversos, em 

verdadeiros mix de produtos básicos e de produtos elaborados, mas que possam 

ir de encontro às necessidades dos clientes, os quais compram cada vez mais 

numa lógica integrada, procurando economizar recursos financeiros e humanos, 

mas especialmente economizando tempo, para maximizar seus lucros.  

Aqui se enquadram as estratégias da Sonangol quando investe em ações seja no 

mercado financeiro nacional e internacional, seja para delegar a administração de 

fundos de investimentos financeiros e seguros das empresas com quem tem 

parcerias, o que a coloca definitivamente no mercado internacional através de 

empresas locais que atuem de conformidade com a jurisdição comercial e 

empresarial de cada mercado que ela deseje se instalar.  

A presença do Banco Africano de Investimento (BAI) com um capital considerável 

na África do Sul, para dar conta da compra de máquinas e equipamentos, para 

transferência de tecnologia para Angola, é uma estratégia de maximização de 



 

 

 

 

lucros, e diversificação dos negócios da Sonangol através do Banco, 

principalmente para começar a reconstrução do parque industrial de Angola. 

Assim vem acontecendo nos mercados portugueses, brasileiros americanos 

chineses, onde a empresa procura se consolidar não propriamente no seu ramo 

de atuação, mas principalmente no mercado financeiro que acaba sendo o seu 

produto acabado, que completa o ciclo de rendimento e lucratividade.  

Para as empresas a estratégia de exportação de serviços de consultoria como 

vem sendo feito, representa a primeira alternativa de internacionalização para 

empresas incipientes em relação a mercados externos.  

A Sonangol é dona de uma colossal fortuna, avaliada em bilhões de dólares. Em 

Angola a Sonangol além de controlar a maior operadora de telecomunicações. 

Um grande empresário português o Américo Amorim tem o controle do Banco 

Internacional de Crédito, que tem uma participação mássica de capital 

proveniente dos lucros do Petróleo. A Sonangol também é sócia da petrolífera 

Halliburton International Inc (HII) em Angola, e detentora de ações em quase 

todos os Bancos Portugueses.  

É dona do Banco Africano de Investimentos, (BAI) com 17,5%, participa e financia 

através do Banco empresas de diamantes e petrolíferas que atuam no mundo. 

Controla todos os grandes negócios em Angola, destacamente as principais 

(CPIPA) cadeias de produção e da indústria do petróleo, e em geral através do 

Banco de Comercio e Industria (BCI).  

Tem interesses econômicos em muitas empresas todo o mundo, e seu processo 

de crescimento é forte pela diversificação de sua atuação em vários tipos de 

investimentos.  



 

 

 

 

É acionista de referência na Galp, na Portugal Telecom, no Grupo Espírito Santo, 

no Grupo Amorim S.A, entre outros. 

A alternativa de investimentos diversificados é muito utilizada pelas empresas que 

querem se internacionalizar, pois requer um grau reduzido de risco e 

comprometimento por parte da Sonangol Holding. (É assim que a Sonangol 

através do BAI também mantêm investimentos na ordem de 20% no Banco 

Português de Negócios (BPN) agora com forte presença no Brasil e que começou 

a atuação dela focalizando as pequenas e medias empresas oferecendo 

igualmente que as empresas locais tenham oportunidades através dela no 

mercado externo e nacional, oferecendo-lhes parcerias na constituição de 

empresas locais através de ações adquiridas, por concessão desta no mercado). 

A Sonangol, e suas parcerias entre as empresas portuguesas, são uma presença 

marcante nas Américas, na China, No Uruguai, Na Argentina, No Brasil, na 

Venezuela, na Bolívia, na África Do Sul, em Cabo Verde na Argélia etc., mas o 

objetivo final de dela é sempre buscar a vantagem competitiva, que se reflita no 

lucro máximo.  

A Sonangol quando procura diversificar seus investimentos leva sempre em 

consideração o lucro máximo que segundo sua estratégia de expansão 

desemboca sempre na questão financeira onde a estratégia visionaria da 

empresa tem sido percebida, através de investimentos em gestão de riscos e 

gestão dos lucros e divisas advindas do petróleo. 

 A Sonangol busca obter a vantagem competitiva de investimentos no mercado 

financeiro olhando principalmente para o futuro, no curto prazo no médio prazo e 

no longo prazo, quando esses recursos minerais de que (petróleo) ela depende 

se esgotarem e que se constituem hoje sua principal fonte de receita ela terá 



 

 

 

 

outro negócio para tocar e obter sempre o lucro, como resultado final de uma 

operacionalidade – pois em caso de necessidades atuando num mercado 

diversificado, como é o caso da Sonangol, ela terá sempre uma vantagem 

competitiva nos mercados onde atua, mas o risco é eminente olhando-se para as 

mudanças das políticas do direito internacional público e Privado, que é dinâmico, 

e que o período de capitalização considerado pelas empresas que operam nesse 

ramo  é de mais ou menos 30 a 50 anos, quando ela poderá obter os lucros 

dessas operações. 

Essa vantagem competitiva para a Sonangol está ocorrendo principalmente com 

os seus produtos e serviço que são transportáveis, e o processo de 

internacionalização esta iniciando pela abertura de escritórios no estrangeiro e 

pela exportação do petróleo, do qual se constitui hoje na principal fonte de receita 

do governo angolano.  

Esta é a forma de internacionalização utilizada pela grande maioria das Pequenas 

e Médias Empresas, tradicional mente conhecidas como multinacionais ou 

transnacionais e até mesmo das grandes empresas, conhecidas como 

corporações internacionais para se consolidarem no mercado internacional, onde 

buscando nichos de mercado que permitem aquisições e/ou fusões.  

Para ser mais preciso vale ressaltar que o conceito de fusão e aquisições e se 

resumem nas Parcerias que as empresas fazem para adotarem uma estratégia 

de aliar-se a outras empresas, com o objetivo de que as mesmas obtenham 

posições mais vantajosas na hora de competir no mercado interno ou externo. 

Tudo isso sem perder o controle acionário de sua empresa ou de outra. 

 



 

 

 

 

A Sonangol na sua estratégia de atuação internacional negocia licita e faz 

Contratos de Partilha e produção do petróleo, principalmente no mercado 

português onde a marca N’gol que é um produto derivado do petróleo vendido 

não só em Angola, mas no mercado português Cabo Verdeano, Sul Africano, 

Nigeriano, Argelino, como produto angolano comercializado pela SONANGALP, 

em Portugal, em Cabo Verde, e em São Tome Príncipe. 

A SONANGALP é uma aquisição angolana, fruto da fusão entre a Galp Energia e 

Petróleos e Sonangol Oil Company um dos investimentos que a Sonangol vem 

desenvolvendo do mercado Português, que já se expandiu para outros mercados 

europeus africanos através da diversificação da marca.  

É uma aquisição porque a Sonangol atualmente detêm a maior parte das ações 

como se observa no gráfico de participações da empresa no mercado 

internacional. 

Outros exemplos que podem ser citados: são a companhia Aérea nordestina 

Puma na qual a Sonangol tem participação acionária através de um negocio 

celebrado numa fusão entre a Sonair e a Puma, para atender o crescente volume 

de serviços de funcionários da Companhia no nordeste do Brasil, onde a 

Sonangol tem participação na produção de óleo e prospecção e pesquisa, através 

da SOMOIL.  

A Sonair é a companhia aérea oficial da Sonangol, criada especialmente para 

satisfazer as necessidades de deslocação dos funcionários da empresa, de 

Angola para o estrangeiro e vice versa. A Sonair realiza vôos comerciais de 

Angola com destino a todos os países onde a empresa tem escritórios e 

negócios. 



 

 

 

 

A presença da Sonangol Starfish deu a partida na sua primeira campanha de 

perfuração no off-shore brasileiro. A empresa iniciou a perfuração do poço 

pioneiro 1STAR19RJS, no bloco C-M-622, em área do pré-sal da Bacia de 

Campos.  

A campanha está sendo feita pela semissubmersível Arctic I, da Transocean. 

Batizado SKUA-1, o poço pioneiro atingirá a profundidade de 5.625 m, em lâmina 

d água de 853,8 m. O bloco C-M-622 está localizado ao Sul dos campo de 

Maromba e Papa, ambos operados pela Petrobras. 

Após a campanha na área, a Arctic I será deslocada para a perfuração de um 

poço no bloco S-M-225, na Bacia de Santos. A Arctic I é uma plataforma de 

perfuração da Petrobras que faz prospecção e agiliza o trabalho das plataformas 

operadoras.  

Um outro exemplo de investimento em ações verifica-se no ramo financeiro: a 

Sonangol vem adquirindo ações em Conglomerados Financeiros Portugueses, 

pois com a crise que se instalou em Portugal ultimamente o governo português 

colocou mais de dez conglomerados financeiros para ver se interessam à 

empresa ter participações e suas mais recentes aquisições foram o Banco 

Português Espírito Santo, o Banco Português de Negócios (BPN) além de 

assegurar sua participação no BAI-EUROPA, aumentando sua participação 

para 70% do capital acionário, como descreve a consultoria BNI S.A. 

A China Sonangol International Holding (CSIH) fundada em 2004 tem sede em 

Hong Kong. e seu principal negócio é a prospecção e exploração de 

hidrocarbonetos em Angola. Ressalta-se que a Sonangol China, é uma das 

reapresentações da Sonangol Holding, sediado em Hong Kong, uma espécie de 

Joint Venture, que atua através de Franquias. 



 

 

 

 

Outra empresa da Sonangol Holding que esta se destacando desde 2006 no 

mercado petrolífero brasileiro é a Somoil - Sociedade petrolífera privada 

angolana, que me 2007 ganhou um concurso internacional para participar na 

pesquisa, desenvolvimento e produção de petróleo e gás no Brasil, operando 

atualmente no nordeste do Brasil no Estado da Bahia, - De acordo com uma fonte 

da Sonangol, a Somoil tem 50% da concessão do Bloco BT-REC-18, na Bacia do 

Recôncavo, no Estado brasileiro da Bahia, tendo como operadora a Sociedade 

Brasileira Starfish Oil & Gas, que detém igual quota de participação. Nesse 

negocio o financiamento é garantido pelo BPN – Banco Português de Negócios 

que tem a participação de 40% de capital do BAI – Banco Africano de 

Investimento. 

O Banco Africano do Investimento que está presente nos países africanos, na sua 

totalidade com maioridade nos investimentos contabilizados pela Sonangol, vê 

sua presença se solidificar, não só na África – mas hoje já com escritórios de 

representação no mundo árabe, com fortes presenças em Dubai Emirados 

Árabes Unidos, e Bahrein.  

A Somoil é a primeira experiência totalmente privada de internacionalização de 

empresa privada 100% angolana – começou suas atividades de exploração de 

petróleo, em 2002, com uma quota de 10%, e figura entre o grupo de empresas 

que participam nos blocos 3/05 e 3/05A, ao lado da Sonangol Pesquisa & 

Produção que detêm 25% das ações de capitais, a China Sonangol International 

Limited 25%, a Angola Japan Oil 2%0, a Eni Angola Production 12%, a Petroleum 

Industry of Serbia 4% e a Croata Ina-Naftaplin 4%. (Fontes do relatório de 

estratégias da Sonangol Pesquisa e Produção e da Sonangol Holding 2008. 



 

 

 

 

No bloco 4/05, ainda não pesquisado, detém uma quota de participação de 15%, 

juntamente com a Sonangol Pesquisa & Produção que é dona de 50%, a Norsk 

Hidro Angola 20% e a também privada angolana Angola Consulting Resources 

ACR: 15%. 

A Somoil presta, ainda, assessoria ao Órgão Inter-Estatal (OIE) que coordena a 

atividade petrolífera numa área designada zona de unitização 14K/A-IMI entre 

Angola e o Congo - Brazzaville. 

Além da Somoil, atuam no mercado petrolífero angolano as empresas privadas 

Angola Consulting Resources (ACR), Poliedro, Prodoil, Falcon Oil, OPC 

Petroleum, Majofas, Initial Oil, Wodege, Banigor Oil Company e a Sociedade de 

Hidrocarbonetos de Angola, que é afeta à Sonangol Holding. 

No mercado financeiro português a Sonangol adquiriu 18% do maior Banco 

privado Português – O Banco Comercial Português. (BPC), e delegou ao BAI as 

operações dos fundos provindos deste Banco.  

A Sonangol também pretende ter participações no BPI - Banco Português de 

Investimento, que anunciou ter pretensões de financiar a exploração dos blocos 

oferecidos pela Sonangol, a Galp que garantiram os 18% de participação da 

Sonangol no Banco Comercial Português.  

A Galp Energia recebeu um convite da Sonangol para explorar os blocos 15, 17 e 

18, no norte de Angola. Ressalta-se que o convite da Sonangol à Galp foi 

celebrado no início deste ano, obedecendo aos contratos de partilha e 

produção de que já vem se beneficiando em todos os seus negócios com 

empresas multinacionais estrangeiras. 

No Mercado financeiro Africano o BAI-África está presente em vários Países da 

África com estratégias de fundos de investimento provindos dos lucros do 



 

 

 

 

petróleo angolano. A Cadeia de Produção de Gás Natural, por exemplo, é o mais 

novo investimento da Sonangol ao longo do caminho de ferro de Benguela para 

expandir suas atividades econômicas e exportadoras na áfrica austral, e oriental 

juntamente com a construção de um gasoduto que vai abastecer o interior da 

áfrica principalmente em países das Comunidades de Desenvolvimento da África 

em particular a (SADC). 

O Gasoduto está para ser iniciado ainda este ano com o crédito de um bilhão de 

dólares concedido à Angola pela China através do (EXIMBANK) – e vai seguir a 

infra-estrutura já montada do caminho de ferro de Benguela que vai até a 

Tanzânia, constituindo cadeias de produção do seguimento dos petróleo para 

abastecer outras cadeias de produção, diversificadas, que vão se constituindo em 

toda a áfrica.  

O gasoduto pretende abastecer energia para mais de 20 Países africanos 

principalmente os da comunidade para o desenvolvimento da África Austral 

(SADC), juntamente com a construção desses empreendimentos, a Sonangol 

vem montando uma estrutura bancária, expandindo o seu principal conglomerado 

financeiro (o Banco Africano de Investimentos) BAI. Outras constituições podem 

ser vista do organograma da Empresa que aparece a segui no quadro numero 1 

dos organograma conforme é apresentado no próprio site da Sonangol. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 3 Organograma de constituição da Empresa e organização 

empresarial 

Fonte: Site da Sonangol 2011. 
 

É de ressaltar que Angola esta na presidência da SADC no triênio 2011 - 2013, e 

que sua missão no bloco é prover investimentos e infra-estrutura energética para 

os países da região através do projeto Capanda, um investimento que foi 

financiando pelo Brasil através de conta Petróleo. O Gasoduto serve de 

alternativas de energia provida pelo gás que vai ser levado para todos os países 

da região. 

Nesse caso a alternativa da exportação da Sonangol pode ser dividida em dois 

tipos de operação, que segundo Porter (1991 p 246-256) são as exportações 

diretas e indiretas, da multiplicação das unidades de negócios seja do BAI 

viabilizando o financiamento, quanto dos negócios da cadeia de produção de 

derivados de petróleo, beneficiados pela Sonangol através da diversificação da 

marca, da empresa e de parcerias empresariais. 



 

 

 

 

As exportações diretas são aquelas realizadas através de um intermediário 

localizado fora do país de origem, como, por exemplo, distribuidores, agente do 

fabricante, representante comissionado, filial de vendas, além das exportações 

realizadas diretamente ao consumidor final. A vantagem é a de possibilitar ao 

exportador um maior controle sobre os canais de distribuição utilizados e, 

conseqüentemente, sobre o mercado para o qual está exportando. 

Já as exportações indiretas são realizadas através de um intermediário localizado 

no próprio país do fabricante, como as trading companies, brokers e a comercial 

importador-exportadora. A grande vantagem de se realizar exportações de forma 

indireta é que a necessidade de conhecimento das normas e trâmites do 

comércio internacional é de responsabilidade desses agentes, não necessitando 

o fabricante de uma estrutura própria. Porter (1991 p 246), afirma que os 

acionistas podem também diversificar suas atividades econômicas, através de 

suas carteiras de ações, pois aqui o BAI tem aberto, balcões de negócios em 

países como a Zâmbia, Malaui, Botsuana, Namíbia, e Moçambique, para financiar 

negócios diversos, principalmente os da cadeia de produção agrícola e industrial. 

(Rel. do Ministério dos Petróleos 2009)  

O dinamismo de gestão, o conhecimento dos mercados, os recursos mobilizáveis, 

a obtenção gradual de capacidade criativa e o estabelecimento de relações de 

confiança ou parcerias com certos clientes são os fatores que mais contribuem 

para a consolidação da atividade exportadora de uma empresa, segundo 

afirmações de Drucker (2000, p 13), e Porter (1991 p 247). 

Para Drucker (2000, p 13), O gerenciamento é substituir músculos por 

pensamentos, folclore e superstição por conhecimento, e força por cooperação, é 

o que as empresas fazem inicialmente no mercado internacional, pois, o risco 



 

 

 

 

inerente ao processo de internacionalização Sonangol é limitado e poderá ser 

controlado mais facilmente pela Sonangol Holding por ser essa a sua tarefa 

principal - controlar a atividade de outras empresas que dela participam e que 

delegam sua administração a Holding principal, nesse caso referindo-se ao 

pensamento de Drucker, sobre a atividade de gerenciar. 

Nestes casos a estratégia de rentabilidade é razoável e a necessidade de 

controle dos produtos ao longo dos canais de distribuição é normalmente 

reduzida, para facilitar o controle dos lucros, o que permite à empresa se 

consolidar com mais segurança nos mercados externos. Pode-se ver na figura do 

conjunto de empresas petrolíferas que operam em Angola, que fazem parceria 

com a Sonangol Holding: 

Figura 4 Empresas Petrolíferas em operação na Costa de Angola 

 
Fonte: Site da Empresa – 2011. 

Agora pode-se identificar as formas de internacionalização da Sonangol através 

de Franchising no item a seguir. 



 

 

 

 

1.4.2 Formas de Internacionalização Através de Franchising 

Seguindo Porter (1991 p 345), nesta forma de internacionalização não existe 

transferência de produtos, mas de know-how. O licenciamento prevê o 

estabelecimento de um contrato entre duas empresas, pelo qual uma delas, 

sendo detentora de determinado know-how, se compromete a transferi-lo à outra 

mediante uma retribuição acordada: é assim que funciona a estratégia de 

negócios na internacionalização das empresas Chinesas em Angola, que prevê, 

por exemplo, a contratação de mão de obra especializada chinesa para atuar no 

mercado angolano, em todos os contratos celebrados com empresas Angolanas. 

Esse fator contratação tem sido motivo de varias discussões entre acadêmicos 

que reclamam até de que o governo peca quando nos contratos de partilha prevê 

essa clausula que obriga as empresas angolanas a contratarem mão de obra 

especializada, mas que na pratica as empresas angolanas perdem porque têm 

que cumprir a cota de contratação prevista nos contratos de partilha e produção 

do petróleo, que é praticamente a sabe para qualquer negociação. 

Sendo mais preciso, pode-se apresentar a definição dada pela EFF (European 

Franchising Federation): ou (Federação européia de Franquias), para definir o 

que é uma Franchising:  

“O Franchising é um sistema de gerenciar a 
comercialização (marketing) de produtos e/ou serviços, 
baseando-se em uma colaboração muito estreita entre 
duas empresas, legal e financeiramente independente, o 
franchisor (o franquiador) e o individual franchise 
(franquiado), onde o franchisor garante e impõe ao seu 
individual franchise o direito de gerenciar um negócio de 
acordo com o seu conceito (o do franchisor).” 

 

Nestes processos normalmente está associada uma marca protegida e já 

implementada no mercado ou uma tecnologia devidamente patenteada. Ou seja; 



 

 

 

 

um projeto que na prática já é um exemplo de empresa local que funciona como 

sede. O recurso a contratos de licença é uma importante forma de rentabilizar a 

capacidade tecnológica de uma empresa, como também sustenta Porter (2001 

p367), 

Este tipo de internacionalização, atualmente em rápida expansão, nomeadamente 

na sua forma de franchising, permite aos franqueados ou franchisados uma 

rápida expansão para o seu negócio, conferem ao licenciador um controlo mais 

efetivo dos produtos ao longo dos canais de distribuição.  

Têm algum risco para os licenciadores, bastante atenuado no caso dos sistemas 

de franchising, mas a rentabilidade de todo o processo é mais reduzida do que no 

sistema anterior. Portanto normalmente, estão associados a um processo de 

licenciamento fortes investimentos em publicidade, a fim de ser provocada uma 

forte notoriedade da marca e um prazo de retorno de investimento relativamente 

longo até que o negócio esteja a funcionar em pleno vapor, e dando os retornos 

presumidos nos investimentos.  

Nesses casos a empresa sede não perderá seu tempo em gerenciar a empresa 

fraqueada, porque o próprio franqueado tem a responsabilidade de zelar pelos 

negócios e apenas prestar contas do processo final, do qual ele só participa se 

tiver obtido o lucro final acordado para ele ter retorno no negocio, no inicio do 

contrato.  

Assim o franqueador tem seu lucro garantido mesmo que o franqueado não 

consiga ter lucratividade, pois o contrato garante ao franqueador o lucro certo 

presumido nos investimentos iniciais, o que para o franqueado pode ser um 

prejuízo, se ele não conseguir ultrapassar a marca exigida pelo franqueador. Ou 

seja, ele tem que repassar o produto para o mercado de consumo com algum 



 

 

 

 

acréscimo que permite a sobrevivência do negocio, caso contrario o franqueador 

retira toda a tecnologia e a transfere para outro local se a questão for localização 

geográfica. A Sonangol fez esse tipo de parceria com a Galp em Cabo Verde na 

comercialização de óleo N’gol, pois ali a Sonangol não interfere nas vendas das 

fraqueados, eles mesmo se responsabilizam de fazê-lo porque estão autorizados.  

1.4 3 Formas de Internacionalização Através de Joint Ventures 

O processo designado por Joint-Ventures segundo Porter (2009) reporta-se a 

associações entre duas (geralmente) ou mais empresas, com o objetivo de se 

realizar um negócio em comum, no qual cada uma, isoladamente, não teria o 

mesmo sucesso. Pode ser estabelecida por tempo determinado ou 

indeterminado, com objetivo comum entre as partes e vantagens recíprocas 

acordadas. 

Segundo Minervini (2001) a “Joint-Ventures” é um casamento onde cada uma 

das partes entrega um dote para viverem em conjunto. Como todos os 

casamentos, pelo menos no início, pensa-se que é para sempre, porém na 

prática, acontecem problemas, ciúmes, discussões, incompatibilidade, levando ao 

divórcio, que se espera seja um processo o menos doloroso possível.” 

As motivações para empresas firmarem Joint-Ventures podem ser de origem 

política, estratégica ou econômica. Entre as de origem política, pode-se citar a 

neutralização da concorrência e a redução de impactos negativos de legislações 

locais sobre investimentos estrangeiros (em certos setores considerados 

estratégicos, ou em alguns países), de acordo com a legislação de cada um. Essa 

certamente é a forma de que a Sonangol encontrou para firmar negócios com a 

China, Nos contratos de Partilha e Produção a China entra com recursos 



 

 

 

 

financeiros e tecnologia, enquanto que a Sonangol, é detentora dos recursos 

minerais (O petróleo) que a tecnologia e o dinheiro chinês financiam e exploram.  

A Sonangol China se dedica a pesquisar prosperar e explorar  hidrocarbonetos na 

costa Angolana. Uma motivação estratégica pode ser o acesso rápido a uma 

tecnologia, pois aqui há uma reciprocidade entre Angola e a China. Por fim, entre 

os motivos econômicos, a redução de custos produtivos, complementação 

técnica, comercial e financeira e econômica exemplificam o citado acima. 

No âmbito geral, o risco é maior para os intervenientes, mas os rendimentos 

também são mais substanciais, pois no longo prazo com a diversificação dos 

investimentos que a Sonangol vem fazendo os lucros será obtido de outros 

negócios que nascerem dos primeiros investimentos, o que para ela é um risco 

evidentemente – mas um risco que pode ser gerenciado, por isso se denominou o 

assunto da pesquisa como - Gestão Estratégica de Riscos no Modelo de 

Licitações dos Blocos de Petróleo em Angola. A gestão nesse caso é dos 

investimentos provenientes dos lucros obtidos com os Contratos de Partilha e 

Produção do Petróleo, e dos lucros obtidos com a venda seja do petróleo como 

dos outros negócios oriundos dos lucros do mesmo. 

Essa gestão é tão estratégica que oferece riscos de perda de investimentos se o 

negócio for mal gerenciado, mas com a Sonangol Holding, como se caracterizou 

acima a Sonangol consegue de todas as formas gerenciar esse risco de formas a 

obter a vantagem de competir agora não mais no mercado interno apenas, mas 

no mercado internacional também, participando das regras de jogo no cenário 

microeconômico e macroeconômico.  

Portanto, os riscos que o modelo oferece estão sendo gerenciados até aqui, pela 

estratégia adotada pela Sonangol para se internacionalizar, pois o processo de 



 

 

 

 

sua internacionalização esta alcançando o médio prazo, agora no longo prazo 

será preciso dotar a empresa de novas estratégias para alcançar o sucesso que 

almeja quando diversifica sua atuação nacional e internacional, investindo em 

vários seguimentos da atividade econômica, procurando certamente a vantagem 

a que se refere Porter nos seus livros. Passa-se agora a investigar as formas de 

internacionalização através de investimento direto. 

1.4.4 Formas de Internacionalização Através de Investimento 
Direto 

 

As formas de internacionalização através de investimento direto são aquelas que 

a empresa assume o risco de investir num mercado esperando lucratividade, no 

curto médio e longo prazo. 

É em resumo a forma de internacionalização pela qual uma empresa decide 

entrar em determinado mercado por sua conta e risco.  

A perspectiva de obtenção de lucros maiores supera os riscos inerentes, e ela 

decide entrar para obtê-los.  

Nesse caso a empresa precisa conhecer o negócio e o mercado que esta 

entrando; pode-se afirmar que no caso da Sonangol, o investimento dem gerencia 

de fundos de adéqua a estes investimentos no mercado financeiro, quando ela 

compra títulos privados e delega um Banco para gerenciá-los, pois hoje nenhuma 

empresa entra em negócios dos quais não conhece ou não faz pelo menos uma 

pesquisa de mercado, para saber qual a estratégia que vai implementar, ou qual 

a vantagem que obterá no investimento, quando ela compra ações por exemplo 

de um Banco falido, que é o caso concreto dos Bancos Portugueses que quase 

decretaram concordatas, o Sonangol vem adquirindo e investindo nesses 

conglomerados financeiros esperando certamente obter uma vantagem – o lucro. 



 

 

 

 

A Sonangol comprou ações no valor de 20% do Banco Português de Negócios; e 

este ano já comprou mais 20%, num processo gradual que começou com a 

compra do Banco Português do Atlântico. Portanto são 40% do Banco que a 

Sonangol já detém no BPN, que atua no Brasil financiamento medias e pequenas 

empresas. A Sonangol pretende adquirir o Banco, ou seja, ter mais de 50% ações 

no Banco, podendo assim alcançar sua estratégia de mudar a linha de 

investimento do Banco.   

Uma empresa que opta por abrir uma filial poderá fazê-lo adquirindo uma 

empresa local, ou ainda, construindo suas próprias instalações. É um grau 

elevado de internacionalização, uma vez que expõe a empresa a elevados custos 

e riscos políticos. 

Segundo Porter (2001) a instalação de uma filial pode ser uma estratégia para 

empresas que vislumbram em determinado país, um mercado com alta 

potencialidade a atender. Normalmente, existem benefícios concedidos às 

empresas que investem no país por parte dos governos estrangeiros, ou pelo 

menos, supera proibições de importações ou elevadas taxas de importação. 

A filial de produção pode ir desde uma simples montadora de componentes 

enviados pelo exportador até a fabricação total do produto, podendo haver 100% 

de capital do exportador (quando permitido pela legislação), ou parcerias com 

empresários locais no caso - Joint-Ventures. Assim se garante que os 

investimentos diretos possam se consolidados na estratégia de uma empresa.  

Esse parece o caminho que a Sonangol, esta percorrendo ao apostar na 

estratégia de adquirir os principais conglomerados financeiros portugueses, 

apostando comercializar o óleo N’gol, por exemplo, na Europa toda ou pelo 

menos na Península Ibérica, 



 

 

 

 

O investimento direto no estrangeiro pode assumir as seguintes formas na visão 

dos especialistas clássicos Porter (2001): 

Deslocalização da produção: normalmente, tem por base os aliciantes da mão-

de-obra ou das matérias-primas a preços mais baixos. São muito poucas as 

empresas portuguesas que optam por esta forma de internacionalização, talvez 

pelo risco associado ou por questões de incapacidade financeira ou, 

simplesmente, porque Portugal se mantinha até há poucos anos como um bom 

local de produção. 

Investimento comercial: trata-se de um importante salto qualitativo face à mera 

atividade exportadora. A empresa envolve os seus próprios recursos e constitui 

uma nova empresa no país estrangeiro, permitindo-lhe por um lado um maior 

controle sobre o processo de comercialização e respectivos canais de distribuição 

e, por outro, a redução dos intermediários na sua relação com o mercado externo; 

Expansão empresarial: neste caso, são constituídas empresas no estrangeiro, à 

imagem da empresa nacional, como forma de facilitar a penetração em certos 

mercados. Estas filiais não têm apenas funções comerciais, mas também de 

concepção do produto, engenharia da produção, processo produtivo, etc. 

Todavia, a implementação desta estratégia de investimento direto deve ocorrer 

quando:  

a) Os produtos precisam estar disponíveis continuamente e em grande 

quantidade como, por exemplo, no caso de alimentos.  

b) Tem produtos com pouco valor agregado, por exemplo, cimento.  

c) É indispensável um excelente serviço de assistência técnica, como no caso de 

carros.  

d) Se confronta com países que aplicam um forte protecionismo.  



 

 

 

 

e) Tem produtos que alcançam a maturidade do seu ciclo de vida e precisam de 

uma ação de venda muito controlada.  

f) Tem produtos para os quais é importante manter um elevado nível de imagem e 

marca, como. Por exemplo, produtos de moda, e, 

g) Encontra mercados com elevado nível de potencial de desenvolvimento e onde 

é indispensável em nível de serviço (países em desenvolvimento). 

De fato, a escolha de uma forma de ingresso em um mercado é uma importante 

estratégia comercial, da mesma que forma que outros aspectos de marketing 

também serão. 

No caso da Sonangol, a vantagem é a justamente a crise que Portugal vem 

vivendo, e a oferta de credito chinês que angola beneficia neste momento: Lê-se 

na imprensa portuguesa que Portugal não precisa de dinheiro chinês, no entanto 

permite que suas empresas sejam adquiridas por empresas angolanas, o que nos 

parece contraditório a fala se sua excelência José Sócrates. 

Pois é o dinheiro que angola esta se beneficiando no momento é dinheiro chinês; 

que a Sonangol esta usando para compra de conglomerados financeiros 

portugueses, o que mostra que na verdade não questão de Portugal não ter 

necessidades do empréstimo chinês, pois parece não ter é moeda de troca, já 

que nenhuma nação faz solidariedade, pois o que interessa a um pode interessar 

a outro e ai então há negócios, é o que pode estar a acontecer com Portugal e 

Angola.  

Para Portugal é preferível que seja Angola a comprar as principiais empresas 

portuguesas do ramo financeiro, mesmo que seja com dinheiro chinês, pois assim 

eles poderão ter participação do que ter as empresas adquiridas por empresas 

chinesas, o que para as portuguesas é mais cômodo, já que se tem a mesma 



 

 

 

 

cultura, então fica mais fácil negociar, já que as estratégias normalmente levam 

em consideração a questão cultural. Trate-se agora de discutir as formas de 

acesso com produção no exterior. 

1.4.5 Formas de acesso com produção no exterior 

Contrato de produção - O Contrato de produção ocorre quando a empresa 

delega a produção dos seus bens numa empresa independente, através de um 

contrato que cobre somente o fabrico. Nesta abordagem, a empresa desenvolve 

todo o marketing-mix, cabendo à empresa local apenas a fabricação. 

Licenciamento - O Licenciamento traduz uma situação contratual em que a um 

produtor local são cedidos os direitos de produzir e vender os produtos do 

exportador, numa determinada área estabelecida contratualmente, que pode ir de 

um único mercado até vários países ou mesmo a um continente. Não envolve, em 

geral, troca de bens entre o licenciado e o licenciador. A licença pode incluir a 

utilização de uma marca registrada, patentes, técnicas de fabrico e de marketing. 

Franchising - Consiste no licenciamento de um negócio completo em que uma 

empresa (franchising) licencia certo número de revendedores (franchisados) para 

comercializarem ou mesmo produzirem um produto / serviço, gerindo um negócio 

desenvolvido pelo franchising, utilizando o nome e a marca registrada deste, bem 

como os seus serviços, o seu know-how e os seus métodos de fazer negócio. 

Transferência de tecnologia - Esta consiste no fornecimento de conhecimentos 

tecnológicos não patenteados, total ou parcialmente secretos, e / ou na 

autorização de exploração de direitos de propriedade industrial. Geralmente, è 

acompanhada do fornecimento de equipamentos, serviços de assistência técnica 

e formação, que tem por objetivo fornecer ao utilizador conhecimentos para que 

possa melhor tirar partido dos novos instrumentos que lhe foram fornecidos. Nos 



 

 

 

 

casos em que implica fornecimento de equipamentos é também designada por 

"contrato-chave-na-mão". 

Contratos de serviço - Consistem na venda de um serviço ao estrangeiro e 

raramente surgem dissociados da venda do produto a que se vai prestar serviço. 

Tomam formas bastante diversas, como por exemplo, assistência técnica a 

equipamentos ou na concepção de um projeto, fornecimento de informações 

sobre determinada tecnologia, formação e colocação em funcionamento de uma 

unidade de produção ou serviço. 

Contratos de gestão - O contrato de gestão é um acordo nos termos do qual um 

investidor assegura a construção e equipamento de um bem econômico (unidade 

de produção ou empresa de serviços), após o que confia na sua gestão a uma 

empresa independente. Estes contratos são válidos por períodos determinados e 

a empresa prestadora de serviços não entra no capital da empresa contratante. 

Consórcio - Consiste num acordo entre empresas concorrentes ou 

complementares, com duração limitada no tempo, que tem um objetivo definido e 

em que as partes integrantes do consórcio têm autonomia jurídica e estratégica. 

Joint-Ventures - Também designada sociedade conjunta ou sociedade em co-

propriedade, a joint-venture traduz partilha de ativos entre duas ou mais 

empresas numa nova organização juridicamente distinta, com o fim de 

desenvolver uma atividade produtiva e / ou comercial. De uma forma mais prática, 

podemos dizer que a joint-venture é uma forma de atuar nos mercados externos, 

em que a empresa possui poder suficiente para ter intervenção na gestão, mas 

não para dominar completamente o negócio. 

Alianças estratégicas - O conceito de aliança estratégica surgiu na década de 

80. Engloba uma grande variedade de relações contratuais, freqüentemente entre 



 

 

 

 

concorrentes de um mesmo país e entre concorrentes em diferentes países, 

sempre que o relacionamento não se enquadra nas definições de licenciamento 

ou de Joint-Ventures. 

Propriedade total via investimento direto - Esta é a forma de acesso que 

envolve uma participação mais intensa nos mercados internacionais pois, em 

principio, a empresa é detida a 100%. A propriedade total das operações requer 

um maior investimento e maior esforço de gestão oferecendo, em contrapartida, o 

controlo total dos negócios do mercado. Na prática para conseguir este controlo 

basta deter 95% da empresa ou até menos. Deste modo, é constituída uma filial, 

que pode ser apenas de produção ou só comercial, mas poderá integrar a 

totalidade das atividades de uma empresa, sendo neste caso denominada filial 

integrada. As formas de acesso com produção no exterior acontecem em todas 

citadas acima, de varias formas, como detalhado no processo de 

internacionalização. 

1.5 O Processo de Internacionalização 

O processo de internacionalização pode ser um excelente negócio para a 

empresa, desde que isto aconteça de forma planejada, consciente e uma vez que 

se tenha o domínio das regras e usos do comércio exterior. Caso contrário, as 

vendas ao exterior podem representar prejuízo e uma péssima experiência às 

empresas. 

Na base deste processo a informação assume um papel crítico, pois é a base e a 

fundamentação de todas as decisões. É importante estar informado sobre 

aspectos internos (custos, capacidade de produção, etc.) tanto quanto os 

externos (custos da exportação, curso dos câmbios da moeda, etc.), muitas vezes 

desconhecidos ou difíceis de serem mensurados. 



 

 

 

 

Segundo Minervini (2001), podem iniciar a exportar aquelas empresas que 

avaliaram sua capacidade de internacionalização e encaram a exportação como 

uma estratégia para melhorar a competitividade. Esta está conectada a 

compromisso com a qualidade, criatividade e profissionalismo. A exportação é 

uma atividade de médio a longo prazos, mas ela exige planejamento de recursos 

e paciência, o que regularmente não sobra em épocas de crise, quando 

sobreviver torna-se a prioridade da empresa. 

O mesmo autor vai ainda mais longe afirmando que dificilmente se obtém êxito no 

mercado externo quando não se o tem no mercado interno. Assim sendo, não é 

viável encarar exportação como um salva-vidas ou válvula de escape quando o 

mercado interno está em crise. 

Quanto ao destino das exportações, o ideal seria basear-se em uma pesquisa de 

mercado prévia, para um lugar onde se encontre condições de entrar de forma 

mais rentável e com custos e riscos os menores possíveis. Na prática, as 

empresas começam de forma casual, respondendo a pedidos ou participando de 

feiras internacionais. O melhor seria iniciar com mercados onde se pode adquirir 

experiência com menores custos. 

Ainda segundo Minervini (2001) deve-se desenvolver um plano porque reduz ao 

mínimo as decisões irracionais perante os imprevistos, reduz os conflitos ao redor 

dos objetivos aos quais a empresa quer se dirigir, aumenta a preparação da 

empresa para o câmbio, fornece um esquema para a constante avaliação das 

atividades, disciplina em forma sistemática no planejamento, responde às três 

grandes perguntas: 

1. Aonde estou? 

2. Aonde quero ir? 



 

 

 

 

3. Como chegar? 

Uma vez compreendido o que é comércio exterior e quando é a hora de se ir ao 

encontro do mesmo, é necessário entender o que é estratégia e como ela pode 

auxiliar no planejamento da internacionalização de uma empresa. 

1.6 Como Foi Preparada a Empresa para a Internacionalização 

A Sonangol começou a ser preparada para a internacionalização logo depois da 

sua criação em 13 de novembro de 1996 quando criou o BAI (Banco Africano de 

Investimentos com capital 100% da Sonangol Holding e a sua 

Internacionalização, se deu como a abertura de agencias em Argel - Argélia e 

naquela altura o mercado internacional, não dava oportunidades de 

internacionalização dos conglomerados financeiros pela forte tendência de 

regionalização dos Conglomerados financeiros da África, e até mesmo de 

barreiras à entrada, impostas pelos mercados europeus e americanos, porém seu 

apenas em África. 

Já dois anos mais tarde em 2 de fevereiro de 1998 expandiu o BAI para Europa 

(Portugal) através da abertura da sua sucursal BAI – EUROPA, que já está 

presente na França, na Espanha na Grécia, na Alemanha,  na Bélgica, na 

Holanda, na Dinamarca, na Suécia, na Suíça, e no Reino Unido. 

Nos últimos meses por causa dessa tendência, o mercado português vem 

sofrendo, uma entrada maciça de empresas estrangeiras, particularmente as 

angolanas no mercado financeiro. Mais de dez conglomerados financeiros fizeram 

nos últimos meses algum tipo de transação e associação, todas angolanas 

através de ações da Sonangol. 



 

 

 

 

1.6.1 Opções estratégicas nos mercados internacionais 

As opções de estratégias nos mercados internacionais podem variar de mercado 

para mercado – bens adquiridos, por exemplo, passam a ser visto como agentes 

de consolidação do capital estrangeiro no território nacional. 

1.6.2 Estratégias básicas - De acordo com modelo de Porter 

Líder de Custos - consiste em ter os custos de produção mais baixos e concorrer 

com base em preços mais baixos. 

Diferenciação - a empresa oferece um produto diferenciado e a concorrência faz-

se com base na satisfação de um valor único para o cliente 

Focalização - a empresa centra a sua ação num reduzido número de segmentos. 

A abordagem do segmento-alvo pode fazer-se utilizando duas estratégias 

anteriores: diferenciação ou liderança de custos. 

1.6.3 Estratégia de liderança pelo preço 

Se uma empresa consegue produzir o seu produto ou serviço com um custo mais 

baixo que os seus concorrentes, mantendo um nível de qualidade equivalente, 

poderá praticar preços mais baixos e continuar a manter o lucro adequado. 

Poderá também praticar os mesmos preços que os seus concorrentes e ter lucros 

mais elevados que eles, devido aos seus custos mais reduzidos. 

 

1.6.4 Estratégia de diferenciação nos produtos 

As estratégias de diferenciação assentam na criação de, pelo menos, uma 

vantagem competitiva sustentada, suficiente para estabelecer uma diferença 



 

 

 

 

significativa face à concorrência e relevante para os consumidores. 

DIVERSIFICAÇÃO, DIFERENCIAÇÃO E QUALIDADE. 

1.6.5 Estratégia de Focalização (Visão de Mercado) 

A estratégia de focalização pode ter por base a diferenciação ou a liderança pelos 

custos. Em qualquer dos casos, consiste numa estratégia de nicho, permitindo a 

proteção, pelo menos temporariamente, das incursões dos concorrentes que 

apostam habitualmente noutros segmentos e que não oferecem o conjunto de 

atributos que os consumidores pertencentes ao nicho valorizam. 

1.6.6 A Gestão de expansão, Custos no mercado interno e 

Estrangeiro 

O processo de internacionalização das empresas refere-se à forma como estas 

se organizam internamente ou com outras empresas para acederem a mercados 

externos procura-se sempre entrar em mercados fechados, através de aplicações 

e venda de títulos públicos, seja através da bolsa de valores ou de fóruns próprios 

para o efeito. Iniciando-se normalmente pela via das exportações, as empresas 

acabam por avançar para fases mais avançadas em que trabalham com agentes 

comerciais locais, licenciam tecnologia ou avançam para investimentos diretos no 

exterior, sozinhas ou através de alianças estratégicas. A seleção e 

implementação das parcerias mais adequadas são essenciais para este 

processo. O trabalho com diversos parceiros fomenta o crosselling e preenche 

lacunas, fornecendo alternativas muito adequadas ao cliente final. 

Internacionalização (da economia e da sociedade) é uma das tendências mais 

significativas observadas nos últimos anos resultantes da globalização. A 



 

 

 

 

internacionalização refere-se aos fluxos (matérias primas, produtos acabados, 

serviços, dinheiro, idéias e pessoas) entre dois ou mais Estados-Nação. 

A fronteira entre os âmbitos nacional e internacional torna-se cada vez mais 

difusa e tem suscitado nas empresas um crescente interesse pelos negócios fora 

do próprio país. 

Internacionalizar significa atuar em diferentes nações conduzindo movimentos de 

fatores de produção como transferências de capital, desenvolvendo projetos em 

cooperação com parceiros estrangeiros ou simplesmente comercializando os 

seus produtos e/ou prestando serviços noutros países. 

Este processo de internacionalização é, presentemente, um dos vetores chave do 

modelo por que se regem as relações econômicas internacionais de tal forma que 

já não é, pois possível encarar a atividade de uma empresa somente no contexto 

do seu mercado nacional. 

A crescente interligação entre nações induziu o aumento do comércio 

internacional, a expansão do investimento além-fronteiras, a homogeneidade 

acrescida dos padrões de consumo e, em última análise, a maior aproximação 

entre os povos. Em resultado, as empresas têm de penetrar nos mercados 

externos para tirar partido das novas oportunidades de negócio. 

A determinação do estágio de desenvolvimento da atividade de 

internacionalização de uma empresa depende, essencialmente, do grau de 

comprometimento que ela revela para sua atuação no mercado internacional. O 

estágio de desenvolvimento das exportações tem sua relação intrínseca com a 

alternativa utilizada por uma empresa para seu processo de internacionalização. 



 

 

 

 

1.6.7 Os Métodos Adotados e Razões Para 

internacionalização da Sonangol 

São vários os métodos adotados pelas empresas para se inserirem no mercado 

internacional, a primeira delas é venderem seus produtos sempre visando o maior 

lucro possível. Quando elas fazem isso procuram a todo o custo se estabelecer 

adotando métodos e práticas corporativas, defendendo seus interesses, e 

buscando persuadir as empresas do mercado interno, mostrando-lhes que o seu 

produto é bom e tem qualidade. Os métodos adotados pela Sonangol e as razões 

para internacionalização da Sonangol estão na base da estratégia de riscos na 

licitação dos Blocos de Petróleo em Angola. 

Essa estratégia é adotada pela Sonangol na venda do produto N’gol – óleo para 

motores vendido no exterior do País. Os métodos e razões adotados para a 

internacionalização da Sonangol estão focalizados na diplomacia angolana na 

venda de títulos públicos e na internacionalização do BAI, após escolhidos que 

foram os mercados em que Angola se destaca através de parceiros econômicos 

financeiros e diplomáticos para comercialização dos produtos exportados pelo 

País, pratica essa que oferece um risco, alias todo investimento gera um risco, de 

insucesso, que angola vem administrando aos poucos, conforme vem se 

internacionalizando. O grande perigo do momento pode ser a condução das 

políticas públicas do governo, que é vista com certo receio pelas potências 

internacionais, por não promover a alternância no poder, o que vem ocorrendo 

nos países do Norte da África neste momento possibilitando democracias 

incipientes. Exemplos práticos podem ser visto no Egito, Líbia, Argélia, Síria, 

Marrocos, Chade, Sudão, Nigéria, e países do mundo árabe vêm sofrendo 



 

 

 

 

manifestações contra por serem pequenos monarquias ou regimes totalitários 

propriamente ditos, como no caso do Egito pelo que vem acontecendo.  

Figura 5 Presidente de Angola nas Eleições Legislativas de 2008. 

 

Fonte: Banco de Imagens da Google na internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2 A INTERNACIONALIZAÇÃO DA SONANGOL 

 

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) é uma empresa 

para estatal do ramo petrolífero, responsável pela administração, exploração e 

pesquisa do petróleo e gás natural na República de Angola. O grupo possui 

várias subsidiárias, que normalmente têm a própria Sonangol como principal 

cliente.  

A Internacionalização da Sonangol teve inicio nos anos 80 com a aquisição de 

bolsa de petróleo no mercado internacional. 

É estimado que Angola tenha mais de cinco bilhões de barris de petróleo em 

reservas costeiras e de alto mar. A proposta inicial da pesquisa é a de estudar a 

compra do Banco Africano de Investimentos, mas depois de se mapear o estudo 

e ver sua viabilidade – constatou-se que é possível estudar a compra de ações da 

multinacional no mercado financeiro e não só, até detalhar alguns destes 

investimentos através de gráficos com fusões aquisições de parcerias com outras 

empresas que atuam no mercado internacional, que estão trabalhando para dar 

credibilidade à Sonangol. Relatório do Banco Central de Angola (2009). 

Procurou-se tematizar o trabalho de “O Impacto dos Investimentos do Petróleo no 

mercado financeiro” tratando do assunto – “internacionalização da Sonangol”, e 

como tema justificar a Gestão estratégica de riscos no modelo de licitação e 

concessões de blocos de exploração de Petróleo, em Angola, para entender-se 

como esta sendo feita estas gestão, e para fazer referência à compra de ações 

no mercado financeiro, nomeadamente no Banco Africano de Investimentos, no 

Banco de Comercio e Indústria, (BCI) e em outros conglomerados financeiros 

portugueses aonde a empresa vem apostando seu capital para administrar 

diversos fundos financeiros e de pensão.  



 

 

 

 

Assim estuda-se a internacionalização da empresa, na Gestão Estratégica de 

Riscos no Modelo de Licitação e Concessões de blocos de exploração de 

Petróleo, destacadamente a sua participação como acionista do Banco Africano 

de Investimentos e no Banco de Comércio e Indústria, além, das empresas e 

delegação de administração de fundos em investimentos privados e públicos seja 

em angola ou no estrangeiro, o fortalece sua posição de empresa multinacional 

atuando em vários nichos de mercado na atividade econômica financeira no 

mercado angolano, e no mercado internacional.  

A compra de ações no Banco Africano de Investimentos pela Sonangol, para gerir 

os fundos de Exploração do Petróleo angolano significou o inicio da 

internacionalização da Sonangol, na Economia internacional ao abrir agencias em 

quase todos os Países da África, começando pela áfrica austral chamando 

atenção do mundo, no ramo dos negócios financeiros o que para muitas 

empresas que se constituem hoje parceiras da Sonangol, no mercado petrolífero, 

ela mereceu atenção do pesquisador.  

A economia angolana está constituída numa base de negócios derivados do 

petróleo, já que na indústria 90% dos recursos financeiros arrecadados pelo 

Estado, vêem da cadeia de produção do Petróleo e derivados, fortemente 

baseada na exportação destes produtos para o mercado internacional.  

A análise estratégica econômica ora apresentada é o retrospecto no mercado 

financeiro angolano dos Investimentos para a internacionalização da maior 

empresa de Exploração de Petróleo de Angola, mostrando o que vem fazendo, 

através de sua estratégia de expansão, para atuação no mercado internacional, já 

que os recursos do Petróleo são finitos. Relatório do Ministério dos Petróleos, 

Sonangol e Banco Central de Angola (2009). 



 

 

 

 

O mercado econômico angolano é dominado por uma forte tendência de 

industrialização com base nos negócios derivados do petróleo, o que dá certa 

segurança no crescimento do seu produto interno (PIB).  

Mesmo quando a economia angolana era bastante afetada pela guerra civil que 

durou trinta anos, a economia foi sempre dependente da produção do petróleo, 

que financiou a guerra, ao longo das três décadas que durou.  

É neste contexto que se faz três capítulos sobre a compra de ações e outros 

investimentos que a empresa vem capitalizando na sua estratégia de crescimento 

seja dentro do território nacional ou no mercado internacional.  

O primeiro capítulo relata a compra de ações no BAI, o segundo capítulo a 

compra de ações no BCI, criação e administração da Seguradora AAA (Três - 

AAA) empresa de seguros e avaliação de riscos de petróleo em Angola.  

O Terceiro Capítulo relata a criação gerencia companhia aérea da sonangol que 

serve a empresa seja no mercado interno assim como no mercado internacional. 

E por fim a conclusão. 

2.1 A Informática na Internacionalização das Empresas 

 

Internacionalização é um processo de desenvolvimento (ou adaptação) de um 

software em que se busca criar um software internacional, ou seja, com 

características tais que permitam que ele se adapte mais facilmente a 

determinadas características regionais, legais, culturais e técnicas. Esta 

adaptação pode ser automática (de acordo com parâmetros recebidos, tais como 

fuso horário, formatos de números, sistemas métricos e moedas) ou manual 

(como a tradução da interface e adaptações específicas demandadas pelo 



 

 

 

 

destinatário do software). Este processo manual posterior é conhecido como 

localização. 

2.2 O Início da Internacionalização da Sonangol 

O marco histórico para a internacionalização da Sonangol foi a criação em 1996 

do Banco Africano de Investimento (BAI) e a participações em ações no Banco de 

Comércio e Indústria, fundando pelo Estado Angolano em 1991. a expansão do 

Banco no Continente Africano foi tão cheia de sucesso que acabou se 

expandindo até o médio oriente e Ásia em pouco tempo: hoje com escritórios em: 

 Brazzaville, Congo  

 Hong Kong, China  

 Houston, E.U.A.  

 Londres, Inglaterra e  

 Singapura, Singapura  

A Sonangol se orgulha de ser uma empresa presente nos quatro cantos do 

mundo mentalizando uma estratégia de atuação conjunta com outras empresas 

atuando em ramos da atividade econômica, e se internacionalizando  na mesma 

rapidez que o crescimento do País que hoje conta com um produto interno bruto 

que alcançou 20% em 2006. 

A Sonangol tende a seguir outras companhias petrolíferas, estatais 

destacadamente a Petrobras, a Braspetro, a Petrogal a Galp Energia, a 

Venezuelana PDVSA, a Petróleos Mexicanos (PEMEX), a Chevron, a British 

Petroleum, Cabinda Gulf Oil Company Ltd, CABGOC, a A Elf Aquitaine, Fina 

Petróleos de Angola S.A.R.L., a Galp Energia e outras multinacionais que já 

completaram e consolidaram os processos de internacionalização, com objectivo 

de diversificar seus investimentos uma vez o petróleo ser uma fonte esgotável, a 



 

 

 

 

Sonangol vem apostando da diversificação dos seus investimentos com destaque 

para conglomerados financeiros, prevendo sua consolidação e competitividade no 

mercado internacional. 

 

 É neste contexto que a Sonangol em 1996 decidiu criar o Banco Africano de 

Investimentos, que de lá para cá não parou de comprar ações em outras 

instituições financeiras presentes no mundo inteiro. O BAI África foi o primeiro 

experimento de investimento do tipo em Angola, para gerencia de fundos de 

capitalização. Relatório do Banco Central de Angola (2009). 

 

2.3 A Lei do Petróleo em Angola e a Internacionalização da 

Sonangol, perante a Lei Internacional 

Tal como acontece com a concepção e implementação de outras estratégias 

definidas para a empresa, também a estratégia de internacionalização passa por 

uma análise do mercado, da concorrência, dos potenciais clientes e dos pontos 

fracos e fortes da estrutura, por forma a poder-se definir objetivos e linhas de 

ação. 

A primeira linha de ação foi a adaptação da legislação nacional a legislação 

internacional: a lei do petróleo em angola é a lei número 13/78.  

a) Lei do Petróleo Angolano 

Na República de Angola, a legislação mais importante do setor petrolífero e de 

gás é a Lei N.º 13/78, que determina a legalidade para as atividades petrolíferas 

em Angola e o estabelecimento de parcerias a nível empresarial.  



 

 

 

 

A Lei torna bastante claro que todos os direitos minerais do petróleo pertencem 

ao Estado e indica que a companhia petrolífera estatal, a Sonangol Holding, é a 

única Concessionária dos direitos para todas as atividades de exploração e 

produção, o que dá direito à Sonangol, de ser a única representante do Estado no 

estrangeiro.  

Após a independência, os Direitos anteriormente concedidos a outras 

companhias foram transferidos para a Sonangol. A Lei determina que as 

companhias estrangeiras que desejem empreender atividades de exploração e 

produção apenas o poderão fazer em associação com a Sonangol e que as 

formas de associação deverão ser através de uma empresa comercial, de um 

consórcio ou por via de um Acordo de Partilha da Produção, como vem sendo 

feito atualmente, depois que o FMI endureceu sua postura em relação aos 

financiamentos destinada exploração do Petróleo. 

Segundo o Relatório do Ministério dos Petróleos de Angola (2006) – Órgão 

regulados a Lei determina que a Sonangol pode tornar-se parceiro participativo 

no campo na prospecção e na pesquisa. A Sonangol possui uma companhia de 

exploração e produção para este fim e participa no desenvolvimento de vários 

blocos, o que as outras empresas ainda alegam ser controverso uma vez que ela 

não é detentora da tecnologia utilizada para esses fins. 

A Lei relativa a Atividades Petrolíferas é clara e determina de forma concisa o 

âmbito legal na constituição dessas empresas. A lei também é razoavelmente 

flexível em relação a distribuição e a partilha dos lucros. Permite que sejam 

estabelecidas várias formas de acordos contratuais, que culminem na igualdade 

de direitos, dos concecionados.  



 

 

 

 

Tal constitui uma vantagem, visto que os investidores podem perfeitamente 

modificar as suas prioridades nesta área, o que atrai cada vez mais investimentos 

e mais empresas estrangeiras para o ramo.  

O mecanismo para a concessão de um bloco é através de um Decreto de 

Concessão emitido pelo Governo, na figura do seu Presidente da República. 

Estes decretos atribuem os direitos de concessão à Concessionária e determinam 

as respectivas obrigações empresariais principais.  

Entre os decretos, destacam-se a execução de planos de trabalho aprovados, o 

fornecimento de relatórios mensais relativos a contratos de serviço ou tarefas 

iniciadas e a retenção de amostras de corte, núcleo de perfuração e relatórios 

geológicos e geofísicos, ao órgão legislador. 

O Decreto 30/95 que regulamenta os fluxos financeiros e operações cambiais que 

dizem respeito às exportações de venda de petróleo pelas companhias 

petrolíferas a fim de suportar as operações cambiais dessas companhias em 

relação ao pagamento de impostos devidos ao Ministério das Finanças de 

Angola, e ter em consideração as transações financeiras associadas numa conta 

especial criada para esse fim no BNA, e no Estrangeiro, que em Angola é o 

Tesouro, e no Estrangeiro, a Conta Petróleo.  

Um princípio fundamental do Decreto 30/95 é que os impostos de todas as 

companhias petrolíferas devem ser pagos ao Ministério das Finanças utilizando o 

BNA como intermediário, através do seu departamento de Tesouro. 

Na avaliação do petróleo angolano, para efeitos fiscais está prevista nos decretos 

de Concessão e realiza-se por etapas. Os investidores fornecem informação ao 

Ministério dos Petróleos relativamente às suas próprias transações. Em seguida, 



 

 

 

 

o Ministério fixa um preço de mercado para o período (trimestre) ou semestre em 

questão.  

Em caso de desacordo, entre as partes, existe uma disposição no sentido de 

solicitar uma opinião especializada independente, em casos omissos, o que torna 

a lei um pouco confusa. (O Ministério dos Petróleos leva isso em consideração ao 

tomar uma decisão final (ver Apêndice D “Avaliação de Procedimentos 

Administrativos” do ministério dos Petróleos) no Relatório de 2006).  

Os decretos de Concessão proporcionam uma cobertura clara das áreas 

envolvidas, em geral, as áreas que abrangem são muito apropriadas. Os decretos 

aplicáveis a contratos antigos têm vindo a ser atualizados com o tempo e, no 

geral, isto tem-se revelado vantajoso para as parcerias, baseadas nos contratos 

de partilha e Produção. A disposição dos decretos aumenta a estabilidade 

perceptível de todo o regime fiscal.  

A discussão dos direitos e obrigações das várias partes dos acordos é geralmente 

clara e de estilo moderno, baseados na soberania dos territórios e Estados 

participantes. Isso torna o processo mais claro a pontos de a Sonangol poder 

assinar acordos de produção e partilha. Atualmente empresas francesas e 

americanas estão transferindo alguns direitos de produção a Sonangol, mesmo 

sem participação na tecnologia. 

O processo de partilha dos lucros também capitaliza as empresas, formando 

novos consórcios o que dá mais rentabilidade a modalidade financeira aos 

acordos podendo a empresas participarem sem receios. O que realmente deixa 

um pouco confuso é quando aos investimentos que a Sonangol vem fazendo no 

mercado português. Os acordos de partilha permitem a formação de vários 

consórcios empresariais seja na produção assim como na distribuição e na 



 

 

 

 

formação de outros negócios que não sejam do ramo petrolífero, o que para as 

empresas participantes é uma forma de capitalização rápida das receitas do 

petróleo. 

 

b) Anteriores Acordos de Partilha da Produção  

Quanto aos acordos de Partilha da Produção são o principal meio pelo qual a 

Sonangol, como Concessionária, autoriza o empreendimento de exploração e 

produção na área de concessão por um grupo de empresas, incluindo uma ou 

mais companhias estrangeiras e, em alguns casos, a própria Sonangol, ao que 

estão sendo chamadas de consórcios. 

Os PSAs incluem PSAs de produção anterior e PSAs de Águas Profundas, 

particularmente concedidos a empresas detentoras de tecnologia para tal. Nos 

acordos anteriores, a Partilha da Produção, descrevem-se as principais 

características econômicas que são a recuperação de custos com limites de 

“liftings”, depreciação e recuperação de custos, partilha do Profit Oil relacionada 

progressivamente com a produção acumulada, mais um preço máximo, para dar 

viabilidade aos projetos de fusões. Num contexto mundial, os limites de custos de 

petróleo são bastante convencionais. Estes garantem que algum Profit Oil fique 

disponível antecipadamente, para investimentos necessários ao setor, o que 

viabiliza  os negócios a médio e longo prazos. 

A presença de “liftings” nos custos de desenvolvimento com depreciação não é 

muito vulgar, mas existe, o que realmente preocupa quando a Sonangol adota por 

exemplo estratégia de formação de conglomerados financeiros para administrar e 

gerir seus fundos. A noção da dimensão do “lifting” como elemento chave para 

variações de custos é empregue na tributação petrolífera do mundo todo, (o plano 



 

 

 

 

do programa de partilha do Profit Oil também pode levar isso em consideração). 

As condições de partilha do Profit Oil podem ser adaptadas à presença de 

“liftings” aplicada às indústrias petrolíferas.  

Segundo o Relatório do Ministérios dos Petróleos e das Finanças de 2006, o 

“lifting” pode ser visto como um agente no atacado para o retorno sobre o 

investimento. As disposições convencionais pelas quais o Profit Oil é partilhado 

em relação à produção não são capazes de lidar com total eficiência com uma 

grande volatilidade de preços do petróleo e as suas conseqüências para a 

rentabilidade da atividade industrial, econômica ou relacionada.  

O limite de preço garante que o Governo angolano recebe o benefício total de 

qualquer grande aumento de preços do petróleo globalizados. No entanto, o 

conceito significa que existe efetivamente uma taxa marginal de 100% de imposto 

quando o preço máximo é ultrapassado. Isto não produz incentivos apropriados 

para consciencialização de custos. 

c) Nos Contratos Recentes de Partilha da Produção os Acordos de Partilha da 

Produção mais recentes, as principais características econômicas são a 

recuperação de custos com limites de “liftings”, depreciação e recuperação de 

custos e partilha do Profit Oil com base na taxa de retorno alcançada pelas 

empresas, o que penaliza as vezes a Sonangol, em relação a recebimento. 

Conceitualmente, neste tipo de pacotes que está em linha com o pensamento 

moderno, a partilha é equitativa, mas pode ser renegociado caso a empresa 

obtenha prejuízos nos contratos soberanos.  

A rentabilidade da atividade varia em função do comportamento dos preços do 

petróleo, da dimensão da descoberta e dos custos de exploração e 



 

 

 

 

desenvolvimento. Relacionar a partilha do Profit Oil com a taxa de retorno 

alcançada permite que todos estes fatores sejam incorporados no cálculo.  

Os efeitos precisos do esquema dependem das disposições pormenorizadas. 

Geralmente, as condições incluem um “lifting” nos custos de desenvolvimento. 

Nos casos em que a partilha do Profit Oil está relacionada com a produção, a 

presença desta característica é rapidamente compreensível. Nos casos em que a 

partilha do Profit Oil está relacionada com a taxa de retorno alcançada, a 

presença de um “lifting” requer maior justificação, por parte das parcerias. Existe 

um limite para a recuperação de custos. Isto garante que algum Profit Oil esteja 

disponível numa etapa antecipada e também prolonga o fato de conseguir uma 

recuperação de custos total pela empresa consorciada. Dependendo dos 

pormenores precisos do esquema, é possível que os “gold plating incentives” 

(falta de consciencialização de custos) possam a ser introduzidos, nos contratos a 

médio e longo prazos. Quanto mais elevado for o “lifting” e maior for a 

participação do Estado no Profit Oil, maiores serão as possibilidades destes 

efeitos de incentivos serem introduzidos nos contratos iniciais. Em resumo os 

contratos são igualitários para ser mais preciso beneficiam as partes igualmente. 

Assim, podem-se incluir também as seguintes características: 

 

1) Identificação das oportunidades:  

No âmbito da formulação da estratégia de internacionalização é importante criar 

um sistema de vigilância a nível internacional, de forma a poder eliminar à partida 

os espaços geográficos internacionais que não tenham potencial de expansão ou 

nos quais a concorrência já domine o mercado. É uma fase complexa, em que 

deve fazer uma análise do ambiente concorrencial internacional e que inclui: 



 

 

 

 

Análise da atratividade da indústria – a definição da dinâmica internacional do 

sector, das pressões externas (regulamentares, socioeconômicas, tecnológicas, 

grau de protecionismo, etc.) e da segmentação da indústria internacional 

(identificação e seleção dos critérios de segmentação). 

Agressividade concorrencial – visa fazer uma análise das características do 

sistema concorrencial internacional e as reestruturações observadas ou previstas, 

bem como proceder à identificação das forças da concorrência internacional 

(ameaça de novos concorrentes ou de produtos substitutos e o poder negocial 

dos fornecedores e dos clientes). 

Definição dos fatores críticos de sucesso da indústria – deverá analisar estes 

fatores, quer do ponto de vista da oferta quer da procura nos mercados 

internacionais. De seguida, deverá criar cenários de evolução possíveis e quais 

as estratégias vencedoras em cada um dos cenários. 

Nesta fase é mandatário que se realize um estudo prévio e cauteloso não só dos 

potenciais clientes e das condições concorrenciais prevalecentes no novo destino 

(vulgarmente designado, por estudo de mercado), mas também das 

possibilidades de retaliação no mercado de origem das empresas (ou até dos 

“produtos”) que se vêem confrontados com um novo desafio. 

Com esta análise atenua-se o risco ao selecionar o mercado onde atuar baseado 

em critérios lógicos. De uma maneira geral, e para conhecer melhor o mercado 

onde se pretende vender, a recolha de dados como o PIB e PIB per capita, 

população, índices de poder de compra, distribuição de população pelo meio 

urbano e rural, são números que ajudam a conhecer um país. 

A sua atualidade é muito importante, pelo que estes números não devem ter mais 

do que três anos, e sempre que possível devem ser comparados com os do 



 

 

 

 

nosso país, para uma análise mais fácil e estabelecer algumas correlações 

simples. 

2) Identificação dos pontos fortes e fracos da empresa 

Visa avaliar os recursos e as lacunas da empresa tendo em vista a sua 

internacionalização. Podem-se definir três níveis de diagnóstico: 

Internacionalização inicial – avalia o potencial da empresa para desenvolver 

relacionamentos negociais duradouros com empresas e clientes estrangeiros e a 

capacidade de adaptação da sua oferta e processos de compra e venda aos 

mercados internacionais. 

Implementação – o desafio deste tipo de diagnóstico é de avaliar as condições 

para se poder criar e implementar uma estratégia de desenvolvimento 

internacional, associada à capacidade para gerir e controlar o negócio à distância. 

Internacionalização – análise da capacidade de concorrer globalmente. 

 

3) Elaboração da estratégia e dos objetivos 

No que diz respeito á concepção e á implementação de uma estratégia de 

internacionalização as localizações possíveis de intervenção são cruciais, 

definindo os locais onde as empresas irão atuar e que será o local da 

comercialização e fabrico dos seus produtos ou expandir as suas funções de 

apoio. 

Nesta fase, faz-se a triagem das localizações através da comparação dos 

elementos de atração das diversas alternativas e hierarquização das preferências, 

combinados com os trunfos que poderão valorizar a empresa nos vários locais. 

Pode utilizar uma grelha de comparação de atrativos em vários países, usando 

critérios como: 



 

 

 

 

O potencial do mercado. Para avaliar o potencial de um mercado, as principais 

informações a recolher são as seguintes: 

- Situação e tendências demográficas; - Situação econômica geral; - Dimensão e 

tendências do mercado; - Análise dos fatores culturais e sociais; - Análise da 

concorrência; - Características dos canais de distribuição e de comunicação 

existentes. 

Regulamentação. Deve ser estudada sob os seguintes aspectos principais: 

- “Barreiras à entrada”: eventuais restrições à importação, à produção ou à venda 

dos produtos considerados; - Regulamentação respeitante ao preço; - Restrições 

eventuais relativas aos movimentos de capitais e «repatriamento» dos lucros; - 

Possibilidade de obter ajudas dos poderes públicos; - Legislação social, 

respeitante, por exemplo, ao emprego de pessoal estrangeiro, nível de salários 

mínimos, restrições aos licenciamentos, etc.; - Regulamentação da publicidade; - 

Certificações nacionais obrigatórias (alguns países da União Européia, como por 

exemplo, o Reino Unido, exigem que determinados produtos, por exemplo, 

têxteis-lar, cumpram normas específicas). 

Avaliação dos riscos políticos. É importante, tratando-se de países cuja 

estabilidade política e institucional não está assegurada, avaliar a natureza e a 

importância dos riscos aos quais se expõe a empresa ao implantar-se nesse 

mercado: mudanças sociais susceptíveis de provocar uma crise econômica ou 

financeira, riscos de nacionalização de empresas estrangeiras, riscos de 

alterações desfavoráveis da legislação existente, etc. As grandes opções da 

empresa no plano internacional.  



 

 

 

 

Consistem em definir as prioridades, em termos de produtos e de atividades, os 

objetivos qualitativos e quantitativos a atingir e o horizonte temporal da estratégia 

de internacionalização. 

Nesta fase, há que ter em conta o ciclo de vida do produto, o grau de 

acessibilidade do mercado, o montante de investimento a fazer e o período de 

tempo até atingir o break-even (ponto morto de vendas) e determinar as formas 

de abordagem adequadas. 

Inclui a tomada de decisões relativas às formas de entrada em cada uma das 

localizações alvo - através, por exemplo, de parcerias com as empresas locais ou 

de uma estratégia de conquista de terreno aos concorrentes - e às pressões 

relacionadas com a coordenação organizacional. As decisões mais importantes 

são relativas ao: 

Nível de envolvimento da empresa no estrangeiro, em função dos seus recursos 

financeiros, técnicos e humanos; 

Nível de controlo exigido pelos dirigentes e o nível dos riscos suportados em cada 

cenário em análise; 

Compatibilidade entre as fases de internacionalização iniciais e a sua 

sustentabilidade em longo prazo. 

Complementaridade, ou antagonismo, gerado entre a sede e as filiais 

internacionais. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3 Cronologia 

 1976: Criação da Sonangol U.E.E. - (Unidade Econômica Estatal) 

 1983: Fundação da primeira subsidiária internacional, a Sonangol Limited 

em Londres, Inglaterra, como Consultora de Negócios e estrategicamente 

atuando nas licitações do negocio de Exploração de Petróleo. 

 1991: Adjudicação da primeira concessão em águas profundas, o bloco 16. 

em Angola. 

 1992: Criação da subsidiária Sonangol P&P Prospecção e Pesquisa como 

empresa petrolífera, de exploração e prospecção. 

 1999: a Sonangol muda de estatuto e passa de Unidade econômica Estatal 

U.E.E. Para ser a Sonangol Exploração & Pesquisa, e passa a ser uma 

Holding. 

 2003: a Sonangol tem-lhe atribuída a primeira concessão para prospecção 

e produção de hidrocarbonetos. Atuando no bloco 3 na faixa Atlântica, no 

Mar de Angola.  

A seguir listam-se algumas empresas do ramo da Indústria petrolífera de 

produção nas quais a Sonangol é acionista, sua devida participação, de acordo 

com os Contratos de Partilha e Produção de Hidrocarbonetos, conforme se 

mostra na tabela 1 das empresas participantes da indústria petrolífera angolana 

nas quais a Sonangol vem investindo em ações apostando na sua estratégia de 

internacionalização e que fazem a prospecção, exploração e produção de 

petróleo e gás. 

O processo de internacionalização da Sonangol é só um começo de uma era em 

que os negócios do petróleo são tão importantes para as nações, que as 

empresas que exploram ou que detém a tecnologia para exploração dos recursos 



 

 

 

 

minerais têm que fazer concessões quando vão assinar contratos de Produção e 

Partilha dos lucros em condições de igualdade, já que a lei da nacionalização dos 

recursos minerais tem sido revisada para todos os Países que detêm esses 

recursos, de tal forma que as negociações, a que chegam as empresas envolvem 

em todos os sentidos os Estados Nacionais o que favorece as nações em 

desenvolvimento, possibilitando-as o fortalecimento de suas instituições públicas 

seja no âmbito da política administrativa seja juridicamente, ou social e 

economicamente. 

Tabela 1 - Empresas Participantes na Indústria Petrolífera Angola nas quais a 
Sonangol é acionista empresas que fazem prospecção, exploração e 
produção de hidrocarbonetos e nas quais o Grupo Sonangol é acionista 
(Ramo de Produção). 

SONILS - Base logística de apoio às 
operações das companhias petrolíferas 
e companhias de serviços 
intervenientes na atividade petrolífera 
(Luanda). 
Data de Constituição: 1995 
Acionistas: Sonangol (30%); INTELS 
(70%).  

PETROMAR - Construção e 
manutenção de equipamentos 
petrolíferos para a produção, 
armazenamento e distribuição de 
fluidos e produtos derivados da 
indústria petrolífera. 
Data de Constituição: 1984 
Acionistas: Sonangol (30%); Saipem 
(70%).  

SONAMET/SONASTOL - Fabrico de 
estruturas para a indústria petrolífera 
plataformas e sistemas de transporte 
de hidrocarbonetos). Fornecimento e 
manutenção de ROV'S e assistência à 
atividade de perfuração. 
Data de Constituição: 1998 
Acionistas: Sonangol (40%); Stolt off-
shore (55%); e WAPO Internacional 
(5%). 

SONAID - Fornecimento, 
armazenamento e gestão de 
equipamento tubular para a perfuração 
e produção de petróleo e gás. 
Atividades no domínio de reabilitação 
ambiental. 
Data de Constituição: 2002 
Acionistas: Sonangol (30%); FORAID 
(55%); KITONA (15%). 

SONAWEST - Processamento, 
armazenamento e stokagem de dados 
sísmicos em 2D, 3D e 4D para 
companhias interessadas em 
processar os seus dados em Angola. 
Venda de sísmica. 
Data de Constituição: 1998 
Acionistas: Sonangol (49%); Western 

SONATIDE - Fornecimento e operação 
de barcos de apoio para a indústria 
petrolífera. 
 Data de Constituição: 1997 
Acionistas: Sonangol (51%); Tide 
Waters (49%). 



 

 

 

 

Geco/Schlumberger (51%). 

SONAMER  
Perfuração de poços de petróleo e gás 
na Plataforma Continental Marítima. 
Data de Constituição: 1998 
Acionistas: Sonangol (49%); Pride 
Foramer (51%). 

SONASING  
Tratamento e armazenamento de óleo 
para exportação (FPSO, FSO) 
Data de Constituição: 1999 
Acionistas: Sonangol (50%); SBM 
Production (50%). 

TECHNIP ANGOLA - Serviços de 
Engenharia para as empresas 
petrolíferas. - Data de Constituição: 
1999. Acionistas: Sonangol (40%); 
Technip Group (60%). 

SONADIETS - Assistência técnica, 
manutenção e formação profissional. - 
Data de Constituição: 1999 
Acionistas: Sonangol (30%); 
Dietsmann (70%). 

SONASURF - Fornecimento de barcos 
de apoio a indústria petrolífera. - Data 
de Constituição: 1999 
Acionistas: Sonangol (49%); Surf SA 
(51%). 

KWANDA, Ltd. - Base de apoio 
logístico às operações das companhias 
petrolíferas e empresas de serviços 
intervenientes na atividade petrolífera 
(Soyo). - Data de Constituição: 1982 
Acionistas: Sonangol (30%); DHL 
(49%) ; ESAP (11%) e Sangemetal, 
Lda (10%). 

SOMOIL Sociedade Petrolífera 
Angolana SA – SOMOIL Sonangol 
Holding – % SOMOIL 100% 

Sonangol Sudão – Prospecção e 
Pesquisa – Data de Constituição: 2007 
Acionistas: Sonangol 58% Estado 
Sudanês 42% Estado Sudanês. 
 

ANGOFLEX - A Construção de 
umbilicais e produtos associados, para 
sistemas de produção submarina da 
indústria de petróleo e gás. Data de 
Constituição: 2002 
Acionistas: Sonangol (30%); TECHNIP 
ANGOLA (70%). 

Sonangol Nigéria – Prospecção e 
Pesquisa 
Acionista: Sonangol 60% Estado 
Nigeriano 40% 
Data de Constituição: 2006. 

ANGOSHIP - Angoship Lda, Luanda – 
Transportes Marítimo de produtos 
diversificados – Acionistas – Sonangol 
39% Estado Angolano 51% Empresas 
privadas e outros 12%. 

Sonangol São Tomé – Prospecção e 
Pesquisa de Hidrocarbonetos. 
Acionistas: Sonangol 70% Estado de 
São Tomé e Príncipe 30%. 
Data de Constituição: 2002 

Fonte: Site da Sonangol 2011. 

 



 

 

 

 

O que se pode entender sobre os contratos de partilha e produção é que os 

acordos que celebram esses contratos é um processo tão promissor que as 

empresas arriscam todo o seu potencial econômico em recursos humanos e todo o 

seu potencial em tecnologia que os resultados são positivos e os lucros obtidos 

superam em muito as expectativas e o que elas esperam receber no final de cada 

ciclo de produção. 

Tabela 2 - Empresas Participantes na Indústria de Distribuição e Listagem das 
empresas, no ramo de distribuição comércio e armazenagem de crude, nas 
quais o Grupo Sonangol é acionista. 

SONANGOL DISTRIBUIDORA. 
Armazenamento Distribuição e 
Comercialização de Derivados de 
Petróleo: Lubrificantes Ngol, Apoio ao 
Cliente 
Linha direta de acesso ao serviço de 
clientes: Solicitação de cartões de 
combustível Atendimento a 
revendedores; Estações de Serviço: 
Lojas de conveniência, Ar e água, 
Lavagem de automóveis, Restaurante 
Empresa Estatal com 51% de ações do 
Estado, e 49% da Sonangol Holding 

ENACOL - Armazenagem, distribuição 
e comercialização de combustíveis e 
derivados. 
Tem sede na República de Cabo 
Verde. 
Data de Constituição: 1997 
Acionistas: Sonangol (32,5%), Petrogal 
(32,5%), Estado Cabo Verdiano 
(29,31%) e Outros (5,69%). 

SOPOR (Portugal) - Distribuição e 
comercialização de combustíveis e 
derivados. 
Data de Constituição: 1990 
Acionistas: Sonangol (49%); Petrogal 
(51%)  

SONANGALP - Distribuição e 
comercialização de combustíveis e 
derivados. 
Data de Constituição: 1994 
Acionistas: Sonangol (51%); Petrogal 
(49%)  

SONANGOL CONGO - Distribuição de 
combustíveis e derivados. 
Tem sede na República Democrática 
do Congo. 
Data de Constituição: 1998 
Acionistas: Sonangol (60%) e Estado 
Congolês (40%). 

 Sonangol China distribuição e 
Comercialização de Derivados. 
Sonangol Holding 51% Sonangol China 
40% HDC 9% 
Data da Constituição 2006 

Fonte: Site da Sonangol (2011) 

 
 
 



 

 

 

 

Tabela 3 - Empresas Participantes em Indústrias Complementares, e Listagem 
das empresas, em ramos não relacionados com a indústria petrolífera, nas 
quais o Grupo Sonangol é acionista. 
 

ENCO SARL - Armazenagem, 
distribuição e comercialização de 
combustíveis e derivados. 
Tem sede na República de São Tomé 
e Príncipe. 
Data de Constituição: 1998 
Acionistas: Sonangol (40%); Estado de 
S. Tomé (51%) ; Privados (9%). 

MS Telecom – Empresa Operadora 
Pública Licenciada na Operação de 
sinal de Comunicação fixa e Móvel: 
Telefonia Fixa e Móvel:  
Atividade: Comunicações: Sonangol 
38% Estado Angolano 62% 

BRICOMIL - Construção Civil. 
Data de Constituição: 1994 
Acionistas: Sonangol (12,5%), Estado 
Angolano (50%), BPC (12,5%), BCI 
(12,5%) e ENSA (12,5%). 

MANUBITO  - Agenciamento de navios 
e transitários. 
Data de Constituição: 2002 
Acionistas: Sonangol (33,3%), 
Agenang (33,3%) e Maniford (33,3%). 

SODISPAL - Comércio Geral (Varejista 
e Retalho) e assistência à produção 
agro-pecuária. 
Data de Constituição: 1995 
Acionistas: Sonangol (51%); Catermar 
(49%). Empresa privada totalmente 
Angolana. 

WAPO ANGOLA - Prestação de 
serviços gerais diversos à indústria 
petrolífera e a outros sectores da 
atividade. 
Data de Constituição: 1997 
Acionistas: Sonangol (35%) e WAPO 
Internacional (65%). Fusão – Angola. 

Fonte: Site da Sonangol Pesquisa & produção (2011). 
 

2.3 A Criação do Banco Africano de investimentos - (BAI) 

O Banco Africano de Investimentos (BAI) é uma Instituição Financeira Angolana, 

nasceu por decreto em 14 de Novembro de 1996, o BAI é hoje um banco 

dinâmico com recurso às mais modernas tecnologias, presentes no mercado de 

tecnologia de informação de Angola. 

Presta particular atenção à eficiência e personalização na abordagem do 

mercado, e trabalha para se tornar parceira indispensável do negócio de seus 

clientes.  



 

 

 

 

Empenha-se no serviço atento às necessidades do segmento de Particulares e 

oferece soluções inovadoras para apoiar as PMEs (Pequenas e Medias 

Empresas) sem deixar de constituir referência incontornável entre os maiores 

grupos empresariais do país. 

Uma sólida equipa com profissionais dedicados e capacitados garante a sua 

presença no mercado nacional e internacional. 

Com 60 balcões de atendimento em Angola, o Banco está também presente em 

Portugal, com o BAI Europa S.A. em Cabo Verde com o BAI Cabo Verde S.A., e 

com parcerias que asseguram negócios BAI em São Tomé e Príncipe e no Brasil, 

com o Banco Português de Negócios – Banco Múltiplo. Relatório do Banco 

Central de Angola (2009). 

Segundo o Relatório da Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola 

(Sonangol), o BAI é uma criação da Sociedade Nacional de Combustíveis de 

Angola (Sonangol) com a participação de pequenos acionistas. 

Criado em 1996, o Banco Africano de Investimentos (BAI) iniciou a sua 

internacionalização com a constituição do BAI Europa S.A, em Lisboa e com a 

compra de 20% do BPN Brasil. 

O banco, que tem a Sonangol como um dos principais acionistas, detém 2,5% da 

Fomentinvest (liderada por Ângelo Correia, e que conta com acionistas como 

Ilídio Pinho, BES, FLAD, CGD e Banif), tendo passado essa participação para o 

BAI Europa em 2006. Atualmente, o BAI Europa é representado por Tavares 

Moreira, ex-governador do Banco de Portugal. 

Ainda em 2006, o banco angolano fez um aumento de capital para, segundo a 

instituição, criar condições para o processo de expansão. Com receitas de 142 

milhões de dólares e lucros de 44 milhões de dólares em 2006, o BAI está ainda 



 

 

 

 

presente em Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, e no Brasil através do BPN - 

Brasil com 20% de ações. 

Também a Angola Consulting Resources (ACR) tem ligações à Sonangol, sendo 

sua parceira em, pelo menos, um bloco petrolífero. A empresa foi criada em 2003, 

operando essencialmente na área de consultoria e de serviços, como a gestão de 

fundos e pagamentos.  Relatório do Banco Central de Angola (2009). Relatório do 

BAI 2009. 

As várias relações existentes entre a Sociedade Lusa de Negócios (SLN), holding 

que controla o Banco Português de Negócios (BPN), e capitais angolanos estão a 

ser vistas à lupa pelas autoridades de fiscalização nacionais, mas estão todas 

legalmente constituídas. Em causa estão não só capitais angolanos geridos pelo 

BPN, mas também parcerias que a instituição, mantém com empresas no Brasil e 

em Angola. Relatório do BAI 2009. 

Uma das autoridades que estão a investigar no BPN é o Banco de Portugal 

(BdP), no quadro das suas competências de supervisão. Em causa poderá estar 

o recurso a fundos africanos para alavancar a atividade financeira como 

desenvolver investimentos em sectores dispersos e remunerar os acionistas e os 

clientes com juros acima da média do mercado. Relatório do BAI 2009. 

Confrontado com o fato de o grupo desenvolver negócios estratégicos com o 

Banco Africano de Investimento (BAI), instituição financeira que tem como maior 

acionista a Sonangol com participação da (Endiama), empresa de diamantes de 

Angola, o. O BAI tem 20% das ações no BPN Brasil. O BAI conta ainda, entre 

outros, com capitais portugueses, como a construtora Soares da Costa, a 

consultoria e participações de Negócios MC Consultoria, que presta serviços ao 

BAI Europa. No final de 2007, o BAI co-liderou uma emissão de obrigações do 



 

 

 

 

Tesouro para o Governo de Angola, tornando-se assim também acionista do 

Banco de Comércio e Indústria de Angola (BCI). Relatório do BAI 2009. 

O grupo BPN está também aliado à Angolan Consulting Resources (ACR) do 

ramo petrolífero, onde a Sociedade Lusa de Negócios, (SLN) está presente com 

20% do capital. 

Tabela 4 Empresas Participantes de Conglomerados Financeiros e Bancos de 
Investimento, e Listagem das empresas, em ramos não relacionados com a 
indústria petrolífera, nas quais o Grupo Sonangol é acionista. 
 

BAI-S.A - Banco Africano de 
Investimentos – Exercício da 
atividade bancaria. Banco de 
Investimentos - Data de Constituição: 
1997 
Acionistas: Sonangol (17,5%), 
Crédito Agrícola (9,5%), Investec 
Bank (7,5%), José Récio (7,5%), 
Services Group (8%), Amer-Con 
(6%) e Estado Angolano e Outros 
(44%). 

 
BCI-S.A – Banco de Comercio e 
Indústria - Exercício da atividade 
bancaria. 
Data de Constituição: 1991 
Acionistas: Sonangol (1,04%), Estado 
Angolano (91%) e Outros (7,96%). 

 
BPC – Banco de Poupança e 
Crédito de Angola.  
Atividade bancaria: Banco de 
Poupança e Crédito:  

Acionistas 51% do Estado 
Angolano e 40% de Participações 
Privadas incluindo a Sonangol 
Holding, com 9% 

BFA - Banco de Fomento Angola  
Atividade Bancária – Banco Comercial 
– Acionistas: Sonangol 51% UNITEL – 
Comunicações 49%. A Participação da 
UNITEL é garantida por Investimentos 
Privados com a Participação do Grupo  
Amorim S.A. a UNITEL Comunicações é 
uma empresa especializada a operação 
de sinal móvel de telefonia em Angola 

BTA - Banco Totta Angola -  
Atividade bancaria: Banco Comercial 
Acionista: Santander 24,5% e BTA 
Totta Angola 24,5%. Sonangol 51%. 

BCP – Banco Comercial Português –  
Atividade bancaria: Banco Comercial  
Acionistas: BCP - 50,1% Sonangol 18% 
e outros 31,9% são de participações 
privadas angolanas  

 
O BPI Banco Português de 
Investimentos Atividade bancaria 
detém, em Angola, uma participação 
de 50,1% no Banco de Fomento 
Angola (BFA). Para mais 
informações sobre o BFA e os seus 
produtos e serviços acesse ao site 
www.bfa.ao. As outras participações 
dão da Sonangol e Capitais privados 

BPN – Banco Português de Negócios  
Atividade bancaria: Sociedade Gestora 
de Participações Sociais SGPS –S.A 
com 80% BAI - Banco Africano de 
Investimento 20%, gerem o BPN - 
Brasil, e o BPN Brasil Banco Múltiplo. 



 

 

 

 

  
Fonte: Relatório de Contas dos Bancos Listados. 2011. 

2.4 O Impacto dos Investimentos do Petróleo no mercado 

Financeiro Angolano e no mercado internacional. 

O Impacto dos investimentos do petróleo no mercado financeiro angolano como 

tema desta pesquisa que analisa os investimentos da Sonangol no mercado 

financeiro angolano e internacional, vem trazer a publico a conhecida tese entre 

os economistas de que a economia angolana será em breve afetada fortemente 

pela industrialização de base nos derivados de petróleo e na dependência uma 

cadeia de produção baseada nos produtos petrolíferos, já que 90% dos recursos 

da economia angolana têm origem na venda das divisas do petróleo no mercado 

internacional o que faz com que o Ministério dos petróleos através da Sonangol 

seja a fonte de recursos financeiros do orçamento geral do Estado angolano.  

O orçamento Geral do Estado tem origem nos recursos arrecadados com a 

exportação do petróleo e diamantes, e esses recursos em Angola financiam o 

Desenvolvimento Econômico. Hoje Angola é a quinta economia mais forte da 

áfrica pelos recursos do petróleo, segundo o relatório de pesquisas da 

Organização Unidade Africano (OUA). 

A Visão da Sonangol em diversificar sua atuação nacional e internacional é: 

 Tornar-se numa Empresa petrolífera integrada e competitiva; 

 Manter-se como catalisadora do desenvolvimento nacional; 

 Estar a altura das suas responsabilidades para com o estado, os seus 

parceiros econômicos e a sociedade; 

 Conquistar um lugar de destaque no mercado Africano; Relatório do BAI 

2009. 



 

 

 

 

 Projetar-se no mercado internacional como entidade de prestigio. 

2.5 As principais aquisições da Sonangol na ultima década 

Em 1997 a Sonangol negociou com os grupos de acionistas abaixo 

descriminados constituindo e liderando o grupo de acionistas que hoje fazem 

parte do BAI distribuindo-os da seguinte forma: 

Acionistas: Sonangol (17,5%); Crédito Agrícola (10%); Investe e Bank (7,5%); 

José Recio (7,5%); Service Group (7,5%); Amer-Con (6%); BPSM (5%); Paribas 

Bank (5%). É, portanto a Sonangol a maior acionista do Grupo BAI Investimentos 

Africanos, da qual gerencia através de consultoria MC o próprio BAI, que mantém 

negócios com 60 balcões de atendimento em Angola, além de está presente em 

Portugal, com o BAI Europa, em Cabo Verde com o BAI Cabo Verde e com 

parcerias que asseguram negócios BAI em S.Tomé e Príncipe e na República 

Federativa do Brasil. No Banco de Comércio e Indústria, a Sonangol detém ações 

no valor de (1%); Estado Angolano (90%); e Outros. A Sonangol é ainda acionista 

da BRICOMIL - Construção Civil ações no valor de (12,5%); Estado Angolano 

(50%); BPC (12,5%); BCI (12,5%) e ENSA (12,5%). A Sonangol é ainda acionista 

com (33,3%); na Manibito. 

Empresa de Agenciamento de navios e transitórios, Agenang (33,3%); Maniford 

(33,3%). É também acionista da Empresa Comércio Geral (Retalho) e assistência 

à produção agro-pecuária, com (51%); e Catermar (49%). 

A Sonangol é proprietária da SONAIR, S.A.R.L. criada aos 16 de Fevereiro de 

1998 tem a sua sede em Luanda, Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro 

vocacionada para a prestação de serviços e soluções aeronáuticas, 

principalmente para o sector petrolífero 



 

 

 

 

A Sonangol é também proprietária da Mercury - Serviços de Telecomunicações, 

S.A.R.L. Relatório do BAI 2009. 

A MERCURY, S.A.R.L. surgiu a 21 de Março de 1997, com o objetivo de "gerir, 

manter e operar de forma eficiente as comunicações do Grupo Sonangol". A 

empresa dispõe de uma vasta gama de meios e explora três tipos de sistemas de 

comunicações - um de rádio-comunicações, outro de micro-ondas e um terceiro 

de transmissões via satélite – (VSAT), para ligações nacionais e internacionais. A 

Mercury aposta no futuro, como operador público, e prepara-se para o 

fornecimento de produtos e serviços de alta qualidade, em Tecnologia de 

informação. 

A «SONASHIP Companhia de Navegação, Limitada", é uma sociedade 

constituída aos 27 de Outubro de 1999, cujo objetivo principal é assegurar 

integralmente o transporte de produtos derivados de petróleo bruto por via 

marítima e o abastecimento à navegação no interior e exterior dos portos de 

Angola.  

A empresa dispõe atualmente de cinco navios, com os quais transporta trinta e 

cinco por cento do total de refinados produzidos em Luanda. 

A ESSA Empresa do Grupo Sonangol vocacionada para a formação técnico - 

profissional para as operações petrolíferas. Relatório do BAI 2009. 

A tabela e gráfico número 1 mostram a distribuição das ações entre os membros 

da sociedade financeira. 

Com sede na cidade de Luanda, a Sonangol orgulha-se de ser a única 

companhia que atua em todo o território nacional. A empresa tem também 

escritórios internacionais em: 

 Brazaville, Congo  



 

 

 

 

 Hong Kong, China  

 Houston, EUA  

 Londres, Inglaterra e  

 Singapura, Singapura  

A Sonangol ao longo de três décadas cresceu e tornou-se a empresa líder na 

distribuição de derivados no país e a maior promotora do desenvolvimento social 

e de recursos humanos nacionais. 

A razão para o sucesso da Sonangol está no desempenho das suas atividades 

com eficiência. O prestígio da Sonangol nos mercados interno e internacional é 

fruto do seu bom relacionamento com as companhias petrolíferas que operam em 

Angola ou com interesses e investimentos no país. Portando as licitações 

efetivadas para estas empresas entrarem no mercado de exploração de petróleo 

angolano é necessário que elas estejam alinhas com as políticas públicas. 

2.6 Cronologia histórica da Sonangol 

 

 1976: Criação da Sonangol U.E.E. 

 1983: Fundação da primeira subsidiária internacional, a Sonangol Limited 

em Londres, Inglaterra. 

 1991: Adjudicação da primeira concessão em águas profundas, o bloco 16. 

 1992: Criação da subsidiária Sonangol P&P como empresa petrolífera. 

 1999: a Sonangol muda de estatuto e passa de U.E.E. à E.P. 

 2003: a Sonangol tem-lhe atribuída a primeira concessão para prospecção 

e produção de hidrocarbonetos. O bloco 3 na faixa Atlântica. 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 6: Edifício Sede da Sonangol, em Luanda 

 
Fonte: Site da Sonangol. Ao, 6/02/2011. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3 OS MODELOS DE LICITAÇÃO NA EXPLORAÇÃO DO 
PETRÓLEO ANGOLANO 

 

Os modelos de licitação adotados estão baseados nos contratos soberanos 

denominados PSA Contratos de Partilha e Produção celebrados entre angola e a 

China depois que os subsídios de exploração de recursos minerais oferecidos 

pelo FMI ficaram em (Stand By Arrangment), ou seja – interrompidos 

temporariamente pelo FMI e pelo BIRD. 

Os contratos PSA, celebrados com a China eram a única alternativa que o 

governo angolano tinha encontrado depois que ficou sem o financiamento do FMI 

e a partir daí os Blocos licitados pela Sonangol, e pelo ministério dos petróleos 

(órgão legislador) passaram a ser atrelados a uma parceria efetuada a nível 

internacional e soberana, procurando sempre beneficiar as partes de igual modo 

que nenhuma saia prejudicada, sendo que após cada licitação esses papeis são 

anunciados para as sedes das empresas operadores que acabaram de ganhar o 

direito de exploração de blocos credenciados pelo ministério dos petróleos de 

forma que eles possam começara trabalhar na prática. 

Na prática os acordos versam sobre a forma de partilhar os investimentos assim 

como os lucros obtidos com a venda de hidrocarbonetos, o que leva estes a 

depositar os fundos financeiros em (divisas) seja na aplicação de renda variada, 

fundos de renda fixa, de divida externa, de títulos públicos e de disponibilidade 

para gastos públicos, ou por abatimento nas contas públicas dos respectivos 

Países nas relações comerciais e diplomáticas, que o detentor do crédito a ser 

licitado tem sobre o seu poder.  



 

 

 

 

Nesse caso fala-se da conta petróleo que está presente em todos os Países que 

Angola tem relações comerciais, econômicas, diplomáticas, e de transferência de 

tecnologia atrelado a parcerias na exploração dos hidrocarbonetos. 

O processo de licitação dos blocos de petróleo em Angola atravessou seus 

capítulos de crise no mercado internacional, quando o FMI e o BIRD cortaram o 

crédito que Angola havia acordado com a Instituição até o ano 2000. o motivo 

legado pelo FMI para não liberar o crédito ao financiamento na exploração dos 

hidrocarbonetos, era de que Angola através do seu governo não estava 

cumprindo com as metas estabelecidas pelo FMI, metas essas que são: 

1. Erradicar a Corrupção no processo de licitação 

2. Cumprir a meta de pagamento dos juros da divida externa de Angola em 

relação ao FMI e os parceiros econômicos. 

3. Cumprir metas internas de reduzir o déficit orçamentário da economia, sob 

pena de ficar sem os subsídios do petróleo. 

5. Usar as receitas do petróleo para subsidiar outros investimentos internos de 

Angola. 

6. Prestação de contas a cada ciclo econômico ao FMI e ao BIRD, sobre a 

aplicação dos recursos por estas instituições cedidas. 

7. Melhorar a Infra-estrutura do País, e marcar a data para a realização de 

eleições livres e Democráticas. 

8. Estabelecimento quota de participação, clara das empresas nacionais nas 

estrangeiras em relação à lei de extração dos minerais e do Petróleo. 

9. Cumprir as metas fiscais estabelecidas pelo (FMI) e pelo (BIRD) Banco 

Mundial, para obtenção dos subsídios do Petróleo. 

10. Diminuir os níveis de pobreza e melhorar o sistema de distribuição de renda. 



 

 

 

 

Por estes dez itens selecionados gerou varias polemicas internacionais que 

colocaram dirigentes do governo angolano na mira da justiça internacional, por 

má gestão na administração dos fundos advindos das receitas de exploração de 

petróleo que estão sendo julgados até hoje em internacionais, o que mostra a má 

gestão da coisa pública, e que fizeram com que as contas do governo nos 

estados unidos fossem bloqueadas. 

Os contratos estão baseados nos acordos soberanos citados acima, onde as 

negociações para a exploração dos blocos de petróleo é feita num acordo que 

deixou de envolver intermediários como o FMI e o BIRD, e estabelecido entre as 

empresas dos respectivos países, através de suas respectivas agências 

reguladoras; e dos respectivos governos, respeitando a soberania de cada País, 

no que diz respeito à diplomacia política nas relações comerciais e internacionais. 

O FMI e o BIRD cortaram os créditos para subsidiar a exploração de recursos 

minerais incluindo o petróleo em 2000, por o governo angolano não estar a 

cumprir com as metas estabelecidas pelas duas instituições, o que obrigou o 

governo através do seu presidente, a uma deslocação para os Estados Unidos da 

América do Norte, para se explicar e defender a posição de Angola em relação às 

exigências da Instituição.  

Na época o presidente de Angola alegou que Angola era uma nação jovem e que 

estava saindo de uma guerra de 30 anos e que não poderia cumprir as metas de 

redução da corrupção, e de erradicação dos níveis de pobreza exigidos pelos 

parceiros através do FMI e BIRD. 

Angola colocou-se a disposição de negociar, mas exigindo que os contratos de 

partilha e produção passassem a ser soberanos – ou seja – negociados 

soberanamente entre Países e governos. Logo depois que o FMI cortou os 



 

 

 

 

subsídios do petróleo em Angola, a China ofereceu crédito sem exigir nada do 

governo em troca, porem nos contratos com a china constavam mencionados três 

itens: 

1. Os Contratos exigem a transferência de Tecnologia de exploração de Petróleo. 

2. A Contratação de mão de obra especializada na exploração de Petróleo. 

3. O estabelecimento de parcerias na formação dos consórcios empresariais. 

3.1 Os Produtos Oferecidos, para a Internacionalização a 

Sonangol. 

Um dos principais produtos acabados da Sonangol são os lucros obtidos com a 

exportação e venda do petróleo angolano no Estrangeiro, constituído 

basicamente em óleo KRUDE ou CRUDE, transformados em divisas, e a seguir 

capitalizados em títulos públicos e Privados negociados nas principais bolsas de 

valores do mundo. 

Os produtos oferecidos para consolidação da internacionalização devem parecer 

a curto médio e longo prazos sólidos, oferecendo à empresa uma clara visão de 

evolução estratégica dos negócios no cenário internacional, visando a 

competitividade e a parceria que não interfira nas negociações de práxis para 

ambas, no que diz respeito ao poder de compra da empresa que vem adquirindo 

varias empresas no mercado brasileiro.  

A título de exemplo pode-se citar a mais recente aquisição da Sonangol – a 

Petrolífera Starfish - petroleira brasileira, formalizada no dia 22 de março de 2010, 

quando a Sonangol e seus parceiros decidiram adquirir a petroleira Starfish.  

A operação custou aos cofres da Sonangol US$ 200 milhões de dólares 

americanos, e a Sonangol adquiriu 16 projetos de exploração de petróleo. Dos 16 



 

 

 

 

projetos 13 são on-shores e três são off-shores, e dois já estão ativos e são on-

shore de produção no Recôncavo - Guanambi e Maritaca – com um volume de 

quase 60 barris/dia de óleo e uma sonda terrestre de perfuração. Esses dados 

foram retirados do relatório de 2008 quando começaram as negociações entre o 

Brasil e a Sonangol Holding para que SOMOIL estabelecesse essa parceria. 

Como a Sonangol tem que cumprir um programa exploratório mínimo dessas 

áreas, a petroleira angolana deverá investiu cerca de US$ 400 milhões ao longo 

do ano de 2010. Para o ano de 2011 estão previstos a perfuração de poços em 

terra, sendo que estes custarão à Sonangol certa de 700 milhões de Dólares 

americanos. 

A compra da Starfish é uma demonstração clara e forte da disposição da 

Sonangol de se internacionalizar e, principalmente, de suas intenções no Brasil, 

que tem suas vantagens de negócios, já que a tecnologia de exploração em 

águas profundas é da Petrobras – parceira da Sonangol na exploração de 

petróleo em águas angolanas. 

A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) detém 18% do total 

da capitalização da Starfish Oil & Gas, adquirida em uma emissão privada de 

ações. (Emissão de títulos Privados) feita na bolsa de valores de São Paulo. 

Segundo o Relatório da Sonangol Holding, outra empresa em que a Sonangol 

tem ações é a companhia aérea “Puma Air Linhas Aéreas” que opera um vôo 

semanal para Luanda – Angola – parceira da Sonair, companhia aérea da 

Sonangol, que tem parceria no mercado – através de uma fusão realizada o ano 

passado. 

Um Conglomerado financeiro no mercado brasileiro denominado BPN, e a mais 

nova aquisição da Sonangol gerencia fundos de investimentos e financia credito 



 

 

 

 

ao comércio exterior  para pequenas e medias empresas, atuando no mercado 

empresarial brasileiro – O BPN Brasil é um Banco Múltiplo criando em 2003, que 

atua principalmente no mercado de Crédito e Financiamento, Comércio Exterior, 

Banco de Investimento, Repasses do BNDES e Tesouraria, onde a Sonangol 

detém 20% das ações totais do Branco.  

O Banco Português de Negócios (BPN) em Portugal é um banco do grupo 

português (SLN) - Sociedade Lusa de Negócios, que é o principal acionista do 

BPN Brasil, com 80% de seu capital.  

Os outros 20% são do Banco Africano de Investimentos (BAI), maior banco 

privado de Angola, que tem entre seus acionistas a Sonangol, empresa petrolífera 

governamental, que detém no BAI 18% das ações totais do Banco. A seguir um 

exemplo de investimentos do BAI-EUROPA no Banco de Negócios Português, 

através de sua Representação no Brasil, viabilizando investimentos em pequenas 

e médias empresas. 

Figura 7 - Participação do Banco Africano de Investimento no BPN 

 
Fonte: Relatório do BAI 2008. - Ilustra a estratégia da Sonangol no modelo de licitações dos 
blocos de Petróleo – aposta de diversificação de mercados 



 

 

 

 

3.2 As Estratégias de Internacionalização da Sonangol 

 

O processo de Internacionalização da sonangol começou com a criação do BAI, à 

epoca em que a empresa estatal de petroleo pensou em investir em fundos de 

pensão e de investimento, com isso procurou criar Um conglomerado financeiro 

que atuasse em toda a africa. Mais tarde a Sonangol criou o Banco de Comercio 

e Industria propriedade do Estado angolano onde a Sonangol, detem 17% das 

ações totais do Banco. 

Alem desses negocios que permitiram a internacionalização da Sonangol no 

mercado portugues, a expanção da empresa ja esta presente nos Estados 

Unidos, na America Latina na América do Sul, e na Asia, emparceria com 

conglomerados financeiros chineses e Japoneses. Relatorio MP(2003 e 2004). 

A carta de intenções e o memorando que os ministros da Economia e das 

Finanças enviaram a Dominique Strauss - Khan, diretor executivo do Fundo 

Monetário Internacional, (FMI) dão uma idéia da virada que o governo dará às 

suas relações com essa instituição de Bretton Woods desde 2002. Angola 

passou a ser um país.  

Durante cinco dias, peritos do Fundo Monetário Internacional e do governo 

angolano deram início à implementação do acordo divulgado a 23 de Novembro 

de 2002, que se consubstanciava na aprovação, pelo «Board» do FMI, do plano 

que lhe era submetido a 3 de Novembro pelos ministros das finanças e da 

Economia. 

Desse plano resultou a aprovação, pelo «Board», de um (Stand By Arrangment), 

ou (SBA), que se traduz na concessão de um empréstimo de 1.4 mil milhões de 

dólares que foram aplicados em 7 tranches, durante 27 meses. Desse período 



 

 

 

 

para cá angola registrou crescimento no seu PIB de 2006 de 20% e um PNB de 

18,5% segundo as estatísticas do Ministério da Economia. 

Da correspondência trocada entre Angola e o FMI sobressaiu uma extraordinária 

mudança de comportamento, sobretudo da parte do governo, em matéria de 

prestação de contas. As autoridades Angolanas estiveram sempre tímidas no 

diálogo com o Fundo, em matéria de empréstimos. Em 2002, numa visita que 

efetuou a Washington uma semana após a morte de Jonas Savimbi, José 

Eduardo dos Santos foi particularmente cético relativamente às exigências do FMI 

relacionadas com a obtenção e aplicação de empréstimos garantidos com a 

venda do petróleo que os americanos exploram em angola através das empresas 

Chevron e Cabinda Gulf oil Company. O dinheiro das exportações do petróleo é 

crédito garantido para Angola no FMI, por isso angola tem sido um dos países 

que os Estados Unidos e a Inglaterra mais investem, principalmente na cadeia de 

produção de recursos minerais, destacamente o petróleo bruto denominado 

KRUDE ou CRUDE. MP(2003 e 2004). 

São fundos angolanos gerados com recursos de Petróleo de Angola; o governo 

angolano presta contas sobre a utilização destes recursos aos órgãos de 

soberania e não ao FMI, ou seja, é nos países que depositaram esse dinheiro que 

o governo angolano presta contas e não ao FMI. Essa mudança nas relações de 

Angola com os Estados Unidos fez com que a Sonangol e a Chevron assinassem 

acordos de cooperação na área social, motivo pelo qual a Chevron mantém hoje 

uma Instituição que se responsabiliza pela área social e ambiental. MP(2003 e 

2004). 

O que se assistiu daí em diante foram consultas tímidas que apenas resultaram 

na introdução, de expressões como (programa monitorado) a partir de 



 

 

 

 

empréstimos efetuados pelo FMI a Angola. Angola passou a negociar diretamente 

com os Países interessados nos seus recursos minerais, o que enfraqueceu as 

negociações entre FMI e Angola. Angola passou a ter acesso ao crédito 

diretamente dos países doadores e não por intermédio de Instituições 

Internacionais como FMI e BIRD. 

Nos meses subseqüentes a janeiros de 2002, assistiu-se a um distanciamento 

progressivo, de Angola pelo FMI a tal ponto que um ano depois, na abertura de 

da reunião do Comitê Central MPLA, partido no poder a exatos 32 anos, o 

Presidente José Eduardo dos Santos lamentou o fato de a comunidade 

internacional na pessoa jurídica do FMI e do BIRD terem começado a dar sinais 

de que já não subscreviam a idéia de uma conferência de doadores para Angola, 

o que deu liberdade para Angola começar negociações diretas com Países 

interessados nos seus recursos.  

A China se apresentou rapidamente, convidando José Eduardo dos Santos para 

uma Visita à Xangai para conversas sobre empréstimos diretos de País para 

País, o que resultou num negocio positivo entre os dois países. A Empresa chave 

garantidora do crédito, no entanto era a Sonangol Exploração e Pesquisa, que 

está encarregue de prospecção pesquisa e exploração do petróleo angolano. 

Essa estratégia resultou nos créditos que hoje Angola recebe sem intermediação 

do FMI, e do BIRD, já que o crédito destas Instituições tem juros muito altos que 

não interessa a nenhum dos Países interessados a ceder empréstimos para 

exploração de recursos minerais em Angola, destacamente o petróleo bruto que 

rende a estes, lucros financeiros com a retirada de derivados.  

É com essa estratégia que a Sonangol vem se expandindo a nível internacional e 

os modelos de licitação passaram a ser negociados nos escritórios de consultoria 



 

 

 

 

da Sonangol espalhados pelo mundo, um deles aberto justamente na primeira 

visita do presidente de Angola José Eduardo dos Santos, efetuada à China como 

Chefe de Estado Angolano para negociar os empréstimos que receberiam mais 

tarde. MP(2005 e 2006). 

Está claro que não se tratava de Angola desistir de negociar com o FMI e BIRD 

em relação a créditos, mas sim na mudança nas negociações e se o FMI quisera 

emprestar financiamento a Angola as regras de jogo seriam outras e as condições 

de negociação também seriam outras, não mais aquelas condições em que eram 

feitos os empréstimos, com juros que Angola discordava categoricamente. Angola 

se dispôs, entretanto, a fazer um maior aproveitamento da cooperação bilateral e 

mobilizar recursos para a reconstrução e o desenvolvimento de Angola.  

O Relatório do Ministério dos Petróleos de 2002 sustenta ao negociar com seus 

doadores diretamente tinha condições de exigir dos seus, melhores condições e 

juros moderados, que permitissem Angola investir em outras áreas da indústria, 

nacional – e o que se viu foi o crescimento do setor de construção e a 

implantação de algumas cadeias de produção agrícola para a produção de 

alimentos para abastecimento da população que vivia até ali de impostações de 

produtos básicos como os da cesta básica por exemplo. A primeira estratégia da 

Sonangol foi criar em 1987 o BAI – Banco Africano de Investimentos, fortemente 

financiado pelos recursos vindos das exportações e venda de petróleo bruto, e 

começou assim a sua internacionalização. MP(2006 e 2007). 

Angola continuou a fazer diligencias no sentido de captação de recursos 

financeiros para incrementar a cadeia de produção de Petróleo e gás com sua 

estratégia de internacionalização agora não só da Sonangol, mas de outras 

empresas subsidiadas pelas exportações e venda do petróleo, principalmente do 



 

 

 

 

ramo financeiro para garantir a gerencia de fundos de investimentos vindo dos 

recursos do petróleo e de seguros na aplicação dos recursos minerais, na venda 

de títulos públicos e privados, e na abertura de novos negócios dando assim um 

aproveitamento dos recursos do petróleo para investir em outras cadeias de 

produção da indústria nacional. MP(2007 e 2008). 

As diligências a que o presidente de Angola se referiu na visita que fez a 

Segundo o Relatório da visita de José Eduardo dos Santos, a Washington 

naquela ocasião resultaram numa aproximação com a China, que, para início das 

negociações e conversa, emprestou de uma só vez dois mil milhões de dólares 

para exploração de recursos minerais. Este exercício mexeu com o FMI, e com 

bancos comerciais, que até então dependiam as negociações para captação de 

recursos financeiros para aplicação na exploração dos recursos minerais de 

Angola. O FMI passou a rever suas metas de negociações com Angola, 

principalmente porque viu que Angola tinha um trunfo financeiro – o petróleo, que 

interessa agora não mais às empresas americanas presentes Em Angola, da qual 

os americanos barganhavam com a guerra, que durou ate 2002, mas com a 

morte do principal líder da oposição, a pacificação de Angola – Washington e 

Bretton Woods tinham que mudar as regras de jogo nas negociações sobre 

empréstimos financeiros a serem efetuados de agora em diante para a Angola, 

receosos de perderem terreno em Angola.  

Angola e o FMI continuaram as negociações, não faltando neste processo 

exercícios de boa vontade política de ambos os lados, até o Brasil que de 2002 

passou a ser visto como um País credor começou a negociar diretamente com 

Angola como fez a China. Em 2004, pela primeira vez em muitos anos, o relatório 

da Missão do Artigo 4 do FMI não incluía observações negativas, o que o mostrou 



 

 

 

 

que  o governo angolano tinha adquirido a vantagem de negociar e agora exigir 

condições extraordinárias do FMI e BIRD. Pois até ali o poder de barganhar 

passou a ser de Angola. 

Ainda assim as consultas para nos empréstimos continuaram como antes em 

(Stand By Arrangment), e não progrediram, mas agora Angola tinha à sua 

disposição recursos chineses que continuavam a fluir com a expansão chinesa na 

África. É de ressaltar que a China, ganhou terreno com Países de colonização 

ocidental na África e passou a exportar e a oferecer serviços para estes em 

condições normais que o FMI e BIRD nunca fizeram.  

Especialistas ouvidos à época dizem que agora as condições de negociações 

com a China eram excepcionais, e que o mundo tinha uma nova ordem 

econômica mundial. A exigência do FMI para liberalização de empréstimos é 

imposta pelos Estados Unidos e pela Inglaterra, mas agora o FMI convida a China 

fazer parte do FMI e a ter os mesmos direitos que os Países ocidentais, e colocar 

seus recursos financeiros à disposição para socorrer economias emergentes em 

países subdesenvolvidos, o que a china viu com certo receio. Com o crédito FMI 

em (Stand By Arrangment), Angola respondeu dizendo que não estava em 

condições de pegar empréstimos nas condições em que estava sendo oferecido. 

MP(2003 e 2004). 

Para Angola o FMI exige de Angola gestão semelhante a de um país 

normalizado, e com condições iguais, mas Angola tem instituições debilitadas 

algumas ainda nem existem e outras nem estão consolidadas, o que coloca o 

País em condições completamente desfavoráveis, pegando empréstimos nestas 

condições.  



 

 

 

 

Angola tem debilidades institucionais que devem ser levadas em conta pelo FMI e 

Pelo BIRD, pois no que tange a condições de subdesenvolvimento é melhor 

angola não pegar empréstimos com o FMI e com o BIRD e negociar diretamente 

com os Países doadores destes empréstimos em forma de crédito.  

Desacordos desta natureza assim como outros relativos à natureza do pacote 

foram afastando cada vez mais as duas partes, ate que em 2006 quando angola 

cresceu 20%, as negociações foram retomadas. MP(2008 e 2009). 

A idéia de um (home grown programe), isto é, programa produzido em casa, 

nunca foi de todo aceite pelo Fundo. Por outro lado, Angola nunca se sentiu 

confortável com a velocidade que o Fundo pretendia ver no processo de 

desenvolvimento econômico e social, e de estabilização macroeconômica, para 

Angola nas metas estabelecidas e nas condições exigidas pela instituição para 

devolver os empréstimos.  

O FMI não foi à Angola negociar mas Angola não parou porque tinha e tem a sua 

disposição o empréstimo Chinês nas condições que o Home Grown Programe 

exigia, e o petróleo continuou a ser explorado e vendido para a OPEP, pois 

Angola não parou. Os programas sociais incluídos no Home Grown Programem 

avançaram fez-se a desmobilização, em 2003, integrou mais de 30 mil 

professores ao sistema de educação universalizada o governo contratou entre 

outros médicos estrangeiros e enfermeiros, para conduzir o programa Nacional de 

Saúde Pública, expandiu a rede fiscal, constituiu uma cadeia de produção 

agrícola para auto-sustentabilidade interna; enfim não precisou do dinheiro do 

FMI e do BIRD, para fazê-lo porque o dinheiro chinês garantido com a venda de 

petróleo explorado pela Sonangol e com a venda de mineiro de ferro subsidiou a 

implantação de todos estes programas sociais incluídos, portanto no HGP - Home 



 

 

 

 

Grown Programe que era a grande condição Angola tirar da miséria mais de 70% 

da população do País. Até os programas que estavam sendo financiados pelo – 

programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, (PNUD) e pela 

Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), ficaram 

sem financiamentos e o governo viu-se obrigado a paralisá-los e só retomá-los 

com financiamento chinês, conforme sustenta o Relatório do Ministério dos 

Petróleos de Angola de 2000, 2001, e 2002. 

Os grandes ganhos entre 2003, 2004 e 2006 incluirão a redução da inflação, de 

74% para 21%, e o fim do financiamento do déficit público com recurso à emissão 

monetária. Executivos angolanos reclamaram na mesma altura sucessos como a 

gestão das expectativas inflacionárias, por via da qual o Kwanza voltou a ser o 

principal meio de pagamento e de trocas, no aumento das receitas fiscais, do 

número de contribuintes, estabilização de preços, e da conciliação de contas 

entre o tesouro nacional e o Banco Nacional de Angola, (BNA) que também 

desempenha a função de Banco Central. Foi justamente entre 2003, 2004, 2005, 

e 2006 que Angola viu seu PIB saltar de 9% ao ano para 16% em 2003, 17% em 

2004, 18% em 2005 e 20% em 2006, período que o FMI implantou e impôs o 

(Stand By Arrangment), para Angola. Publicação do MP (2006,2007). 

Com os resultados desses progressos micro e macroeconômicos e animada com 

a crescente subida do preço do petróleo no mercado internacional a Sonangol 

passou a ter certeza de que a sua internacionalização é uma questão de tempo. 

Nestas condições excepcionais Angola não via razões para se sentar à mesa 

para negociar empréstimos com o Fundo (FMI), pois a essa altura a china já tinha 

disponibilizado uma quantia de três bilhões de dólares para Infra-estrutura 



 

 

 

 

aeroportuária, e ferroviária, além de estradas de programas sociais incluídos nos 

programas de governo.  

A posição de altos funcionários do governo de Angola na altura em relação às 

condições impostas pelo FMI para ceder credito a Angola era a seguinte: O FMI 

não tem políticas de crescimento, e políticas sociais, e sim de endividamento dos 

Países subdesenvolvidos principalmente em África, empurrando-os para um 

caminho sem volta; um caminho de endividamento que vira uma bola de neve, 

como aconteceu com a Argentina que acabou tendo que dar um Calote, à 

Instituição monetária internacional.  

Segundo a posição do governo angolano o FMI tem sim políticas de dependência 

econômica, pois os países que dependem do FMI para incrementar políticas 

macroeconômicas em seus países estão numa crise financeira sem volta, assim 

como os países Europeus estão nessa altura. Mergulhados numa crise 

econômica sem dimensões, destacamente Portugal, que analisa a volta para a 

moeda local (o escudo, que usava até antes da entrada para a União 

Européia e adotar a moeda comum européia) o euros. O Fundo é bom a 

resolver situações de crise, mas fá-lo-ia em termos duros, cobrando juros altos 

pelo seu credito. MP(2003 e 2004). 

Países com fontes de rendimento recorrem ao Fundo Monetário para uma 

situação transitória, que era o caso de Angola antes das negociações com a 

China, que resultou numa parceria. Para a China o Fundo não impôs condições 

nenhumas de negociação, para empréstimos, mas a china crescendo acima de 8 

a 10% ao ano não vê nem tem necessidades de dinheiros da do FMI ou dos 

países que compõem o grupo dos crediários do FMI, e com as regras de jogo 

atuais – em que os países exigem podem negociar diretamente com os Países 



 

 

 

 

doadores, excluindo portando a intermediação do FMI, já mais necessitaria de 

dinheiro do FMI. MP(2003 e 2004). 

Quando o fundo impões estas condições Angola estava no meio de uma 

transição entre o fim da guerra e a consolidação da paz. Angola, como se sabe, 

acabou a transição sozinha, sem apoio nenhum no que diz respeito a 

financiamento internacional. A presença das tropas da ONU Organização das 

Nações Unidas - nas duas missões (UNAVEM 1 e II) foi um fracasso porque 

incrementou ainda mais a divisão do País, em certos casos atrasando até mesmo 

o processo de paz que começou em 1992. 

Porém, embora a economia angolana fosse a que mais crescia em todo o mundo, 

o que acabou dando crédito ao seu governo, particularmente à sua equipe 

econômica, a verdade é que as autoridades angolanas nunca foram capazes de 

ganhar credibilidade no cenário internacional, pois sempre foram vistos como um 

caso à parte, pelos fatores que a guerra tinha causado ao País. 

Neste aspecto as condições que o FMI exigia eram que em Angola o governo era 

corrupto e sempre que as suspeitas e acusações de má gestão de fundos 

agravaram-se ao ponto do próprio presidente José Eduardo dos Santos e sua 

equipe econômica eram chamados a dar explicações, sobre o desvio de fundos e 

justificá-los. MP(2003 e 2004). 

Em 2006 ao FMI recuou e reconsiderou a posição de Angola para receber 

empréstimos para financiamentos da micro economia, e da macroeconomia, já 

com juros moderados, que oferecem à Angola condições de incrementar os 

programas sociais do governo.  

Um exemplo mais recente é a exigência de que as empresas investissem em 

meio ambiente para amenizar os impactos ambientais no setor de exploração de 



 

 

 

 

petróleo, e que elas invistam em áreas sociais das populações impactadas pela 

exploração do petróleo.  

Essas condições foram conseguidas nas negociações de 2006 e 2007 quando 

Angola teve um PIB de 20%. Aqui o que está em causa é sempre a estratégia de 

internacionalização da Sonangol, pois é ela que desempenha o papel de empresa 

creditícia da economia angolana. As negociações entre o governo angolano 

(equipe econômica) a moeda de troca sempre foi o petróleo como já se acentuou 

acima. MP(2003 e 2004). 

Em cada país onde Angola tem créditos com o governo local – a moeda de troca 

sempre foi o petróleo, mesmo quando Angola estava em guerra, o armamento era 

adquirido sempre em troca de petróleo; o período em que angola dependência 

totalmente de importações para se manter e alimentar a população sempre 

dependeu da venda do petróleo.  

Como se referiu acima Angola o crédito que os países dão para Angola é através 

de uma denominada “conta petróleo” resumida em crédito público e privado 

oferecido em troca de recursos minerais – nesse caso o petróleo de Angola para 

o qual mantém sempre condições de negociação com outros países soberanos, 

do qual se referiu o Presidente José Eduardo dos Santos nas ultimas 

negociações que abriram caminho para Angola negociar com a China os atuais 

empréstimos que foram cedidos para exploração de recursos e investimentos em 

infra-estrutura industrial e social. Em suma; a dependência da economia angolana 

ao petróleo é uma forte tendência de constituição de cadeias de produção 

fortemente dependentes da cadeia industrial petrolífera. É por essa razão que se 

justifica a expansão internacional da Sonangol, e também as motivações que 

levaram a fazer-se a pesquisa.  A Sonangol mantém escritórios principais cidades 



 

 

 

 

chinesas para viabilizar o credito ora disponibilizado pelo governo Chinês. 

MP(2003 e 2004). 

Na prática Angola cresceu foi com o dinheiro chinês porque os programas das 

Nações Unidas para o desenvolvimento estão presentes em Angola desde 1975, 

data da proclamação da Independência – primeiro intermediados pela Cruz 

Vermelha, depois pela Cáritas Internacional, e a seguir com parcerias do governo 

através do ministério do Planejamento de Angola, e nunca saíram do papel, as 

verbas se esgotaram na burocracia, e uns pequenos programas que não 

produziram efeitos nenhuns nas condições sociais das populações impactadas. 

Mesmo porque o credito disponibilizado pelo FMI e BIRD não incluíam 

financiamentos em programas sociais como saúde pública e agricultura familiar.  

O recuo do FMI e BIRD se deve pelo fato de o crédito chinês e os empréstimos 

cedidos pelo governo chinês impactarem toda a cadeia de produção do 

desenvolvimento econômico e social, incluindo programas com saúde pública e 

agricultura familiar. As maiores desvantagens que esse crédito tem trazido para a 

maioria dos Países africanos é que no processo de transferência de tecnologia 

vêem junto a mão de obra barata da china que é base do crescimento econômico 

seja da china e dos países em causa, em particular Angola: ou seja na prática há 

uma forte emigração tecnológica para estes países acompanhada de uma mão 

de obra sobressalente, que deveria ser contratada localmente, mas que já vem 

sendo substituída periodicamente a cada ciclo econômico.  

Por exemplo, não há necessidades de o governo incrementar uma política de 

emigração de serviços de segunda categoria para Angola, como exemplos de 

encarregados de obra e até mesmo peões, para serem utilizados na economia 



 

 

 

 

privada de infra-estrutura que estão inseridos os acordos celebrados e programas 

de financiamento de credito chinês para Angola. MP(2003 e 2004). 

A china repete o mesmo caminho que a Europa fez para as Américas - o 

processo de transferência de tecnologia incrementado no século passado, 

quando houve uma forte emigração de europeus para a América do Sul 

especialmente o Brasil na primeira e segunda industrialização. Vergara (2000), 

quando substituiu a mão de obra escrava pela mão de obra européia.  

A estratégia da internacionalização da Sonangol também acompanha o mesmo 

processo que as grandes empresas multinacionais e transnacionais fizeram ao se 

instalarem na América do sul, pois, aqui as grandes empresas vieram em busca 

lucro fácil e de mão de obra barata, para os grandes capitalistas; e assim criaram-

se as chamas periferias capitalistas, os tigres asiáticos, e outras denominações 

capitalistas aparentes; como centro e periferia etc. 

Na essência, o recente acordo que Angola firmou com o FMI, resultado de um 

novo acordo após o forte crescimento registrado em 2004, 2005, e 2006, permite 

o acesso ao oxigênio que Angola precisava para incrementar seu plano de 

crescimento macroeconômico na região austral da África, e no mundo; o e 

permite que a Sonangol consolide o seu plano estratégico de internacionalização 

utilizando-se de nichos de mercado diversificados; isto é, a empréstimos, sendo 

que o sucesso de um programa de estabilização financiado pelo FMI dará a 

Angola à credibilidade que nunca teve no mercado internacional, que atualmente 

está em curso inclusive com a participação de programas de estabilização do 

plano real e implementado no Brasil, para a implantação da atual moeda e 

estabilidades econômica brasileira. MP(2003 e 2004). 



 

 

 

 

O governo chinês estuda aumentar o crédito concedido à Angola de para cerca 

de quatro mil bilhões de dólares (cerca três mil bilhões de euros) o crédito 

concedido a Angola em 2004, em Xangai, na visita do Presidente José Eduardo 

dos Santos, quando o embaixador João Manuel Bernardo, foi diplomado na 

República Popular da China. 

João Bernardo revelou que o montante em causa será posto à disposição do 

governo de Angola em tempo oportuno através dos bancos Eximbank, Banco 

Nacional e Banco de Comércio e Indústria da China, em parceria com o Banco de 

Comercio e Indústria de Angola (BCI). 

É de ressaltar que em Março de 2004, lembram-se, as autoridades chinesas, 

através do Eximbank, concederam um crédito a Angola, no valor de 2,4 bilhões 

de dólares que, em grande medida, veio impulsionar o programa de reconstrução 

nacional, que incluía programas sociais nos seus projetos de implantação. 

Como resultado dos acordos que as delegações da China e Angola rubricaram há 

poucos meses, o Estado angolano vai investir um total de seis mil milhões de 

dólares (quatro mil e 500 milhões de euros) na construção de infra-estruturas 

sociais, educação, saúde, telecomunicações, reabilitação e construção de mais 

estradas, e no projeto Aldeia nova – que é um projeto que enquadra os 

desmobilizados – porque integraliza e dá infra-estrutura às antigas aldeias e 

transforma-as pequenos distritos ou vilas residenciais dotadas de um programa 

de agricultura familiar. Lembra-se que este acordo de agora, é um acordo que 

vem confirmar o crescimento que Angola obteve em 2006, fruto do primeiro 

financiamento efetuado à angola em março de 2004. MP(2003 e 2004). 

Entretanto, os empréstimos chinês à Angola mostra-se com programas sólidos 

constituídos na base dos programas iniciados para habitações e a conclusão de 



 

 

 

 

outros projetos que estão na base na concessão deste créditos. Na linha de 

crédito disponibilizada no inicio deste ano estão também incluídos programas 

como o projeto terra do futuro, de inclusão social dos desmobilizados, e de jovens 

agricultores de até 30 anos de idade. Os outros programas incluídos são os de 

incremento social e econômico para agricultura familiar. MP(2003 e 2004). 

3 1 - Modalidades da Internacionalização 

Desde a segunda metade do século, XX a internacionalização das atividades tem 

sido uma das principais estratégias adotadas pelas empresas no seu processo de 

crescimento (MARTINET, 1983).  

A tendência para a crescente globalização da concorrência e dos mercados, o 

número cada vez mais vasto de sectores e de actividades e a explosão da 

Internet fazem com que a internacionalização faça parte integrante das 

preocupações estratégicas das empresas. Na nova envolvente internacional, elas 

são obrigadas a enfrentar novos desafios, porque a internacionalização já não é 

essencialmente uma questão de conquista de novos mercados, mas um desafio 

para a globalização das funções das organizações. 

Para que todo o mecanismo funcione eficazmente, é necessário preparar a 

internacionalização da sua empresa e definir com clareza uma estratégia 

sustentável. Porter (2001). 

3.1.1- Análise da estratégia global da empresa a longo prazo 

A analise da estratrégia global da empresa a longo prazo é um elemento 

determinante da estratégia de internacionalização, que está ligado a três factores 

a saber:  



 

 

 

 

O historial internacional da empresa, inclui a sua experiência acumulada no 

estrangeiro e os sucessos e fracassos de tentativas de internacionalização 

passadas. As empresas que fazem parciria no cenario nacional, como o exemplo 

da sonangol com as suas subsidiárias, no curo médio e longo prazos, define a 

experiencia acumulada da sonangol em relação a sua expansão no estrageiro 

atualmente. 

A cultura de internacionalização esta ligada  ao conceito de expansão fora do 

cenario nacional, o que define a internacionalização de qualquer empresa fora do 

território nacional. Alguns especialistas chamam-na de transnacional porque não 

se definam nem se vinculam a paises. Está mesma estratégia esta tambem 

relacionada com a tradição de abertura internacional, o interesse pelos mercados 

além-fronteiras e a expansão geográfica das redes de contactos. Uma Empresa 

transnacional é uma entidade autônoma que expandido seus negócios fixa suas 

estratégias e organiza sua produção em bases internacionais, ou seja, sem 

vínculo direto com as fronteiras nacionais, sendo acusadas por alguns 

especialistas por não vincularem suas atividades a qualquer governo ou País, e 

por este motivo, de não serem vinculadas a qualquer Estado Nacional, mesmo 

àquele no qual se originou. É um termo que concorre com o conceito de empresa 

multinacional, como sustenta (MARTINET, 1983). 

A personalidade das partes integrantes, de uma multinacional ou assim a 

sonangol de multinacional ou empresa transnacional podes-se considerar a 

estratégia que está seguindo a internacionalização da sonangol; Ou seja, na 

maioria ou menoria resistência à internacionalização por parte dos gestores, 

accionistas, empregados, etc, acaba sucumbindo no interior das nações o 

processo de multinacionalização das empresas consegue jutar personalidades de 



 

 

 

 

diferentes culturas – adotando uma estrategia que abrange a cultura de cada 

nação onde ela se fizer presente. (MARTINET, 1983). Essa estratégia é definida 

no inicio da internacionalização, se a sonangol vai abrir um escritório da china é 

salutar que arume um articulador político que com o governo local permita que a 

empresa se instale em seu território obedecendo as regras de jogo definidas no 

inicio da internacionalização.  

Essa caracteristica de expansão segundo (MARTINET, 1983), e a que da 

sustentabilidade da empresa ao seguir sua extrategia de crescimento fora do 

dominio de sua especialidade. Exemplo da sonangol que ao adotar sua estratégia 

de internacionalização apostou no mercado financeiro, investindo e alargando seu 

leque de atuação fora dos dominios de exploração de petróleo. Investindo em 

capital financeiro, companhias aéreas, Bancos de investimentos, fundos de 

Pensão, Administração de Imóveis, Consultoria, tecnologia naval, inspensão, 

cadeias de produção de derivados, etc etc. 

3.1.2 - Identificação das Oportunidades e Ameaças Internacionais 

A identificação das oportunidades e ameaças internacionais definem a 

importancia de mantar e monitorar o negocio, de tal forma que é importante 

montar um sistema de vigilância a nível internacional, para poder eliminar à 

partida os espaços geográficos internacionais que não tenham potencial de 

expansão ou nos quais a concorrência já domine o mercado. É uma fase é uma 

fase muito complexa do negocio, em que a sonangol aposta numa estratégia de 

oportunidades eliminando, adquirindo ou associação-se a empresas que estejam 

no dominio da situação, como vem ocorrendo atualmente no mercado portugues 

que vem sofrendo com a crise economica intalada na Europa.  



 

 

 

 

A complexidade,  em que se encontram o os negocios da sonagalp fruto da 

associação da sonangol com a Galp em portugal fazendo-se uma análise do 

ambiente concorrencial internacional, pode-se afimar categoricamente que:  

Ha atratividade na indústria portuguesa para comercializar os derivados do 

produto explorado pela sonangalp.  

Ou seja, a definição da dinâmica internacional do setor, das pressões externas 

(regulamentares, socio-económicas, tecnológicas, grau de proteccionismo, etc.) e 

da segmentação da indústria internacional (identificação e selecção dos critérios 

de segmentação), vêmn seguindo o padrão noramal e obedece a critérios 

internacionais acordados pelas duas empresas em manterem o negocio ali 

instalado.  

A descrição da agressividade concorrencial, que. visa fazer uma análise das 

características do sistema concorrencial internacional e as reestruturações 

observadas ou previstas, bem como proceder à identificação das forças da 

concorrência internacional (ameaça de novos concorrentes ou de produtos 

substitutos e o poder negocial dos fornecedores e dos clientes), vem definindo a 

estratégia de curto e médio prazos atodada no inicio da fusão. 

A definição dos factores críticos de sucesso da indústria portuguesa oferece uma 

oportunidade de expansão para outros territórios. Deverá analisar estes factores, 

quer do ponto de vista da oferta quer da procura nos mercados internacionais, 

permite que a sonangalp realize seus invesmentos sem qualquer receio pois 

todos os fatores críticos de sucesso estão visualizados. A estratégia seguinte 

seguinte, deverá criar cenários de evolução possíveis e quais as estratégias 

ganhadoras em cada um dos cenários.  

 



 

 

 

 

3.1.3 - Diagnóstico Internacional dos Pontos Fortes e Fracos da 

Empresa 

O Diagnostico internacional dos pontos fracos e fortes da sonangol está na 

avaliação dos recursos e as lacunas da empresa tendo em vista a sua 

internacionalização, estar sendo feita num momento em que a economia global 

vive uma retração o que disperta um certo receio aos gestores, ao que Porter 

define em três níveis de diagnóstico:  

Internacionalização inicial. Avaliação do potencial da sonangol para 

desenvolver relacionamentos negociais duradouros com empresas e clientes 

estrangeiros e a capacidades de adaptação da sua oferta e processos de compra 

e venda aos mercados internacionais – na prática consultoria e negociações dos 

blocos a serem operados por consórcio empresarial.  

Implementação. O desafio da sonangol neste diagnóstico é de avaliar se a 

empresa reúne condições de elaborar e implementar uma estratégia de 

desenvolvimento internacional, associada à capacidade para gerir a diversidade e 

controlar o negócio à distância, nisso a sonangol aposta em profissionais de 

qualidade selecionados nos mercados onde ela esta presente. 

Internacionalização. A internacionailização analisa a capacidade de concorrer 

globalmente em iguais condições com uma ampla integração de funções a uma 

escala mundial, o que ainda se pretende alcançar. Em suma a o diagnostico 

internacional dos pontos fracos e fortes da sonangol se definem nessas tres 

etapas  de implementação do negocio a cada expansão e a cada novo cenário 

internacional. 



 

 

 

 

3 1.4 – Classificação das Modalidades de Internacionalização 

Quanto à classificação das modalidades de internacionalização das empresas 

pode-se afirmar que a sonangol iniciou este processo em 1987 quando abriu 

seu primeiro escritório em portugal. As formas de internacionalização vão 

diferir em função da necessidade ou não de investimentos diretos no exterior ou 

de corresponder ou não a uma deslocalização das operações produtivas para 

outros países. Com base nestas duas variáveis, DESREUMAUX (1993) apresenta 

a seguinte classificação das modalidades de internacionalização que devem ser 

seguidas por todas as empresas. 

Operações comerciais sem investimento directo no exterior: a exportação 

indireta de produtos; exportação direta de produtos, exportação de serviços; 

exportação de know-how, contratos de gestão, venda de tecnologia;  

Operações produtivas sem investimento direto no estrangeiro: licença, 

franquia, contrato de fabricação;  

Operações comerciais com investimento directo no exterior: filiais de 

promoção de vendas, unidade de stocagem, unidades de serviço, filiais de venda;  

Operações produtivas com investimento direto no exterior: unidade de 

montagem e unidade de fabricação (em propriedade total, conjunta, participações 

minoritárias, subcontratação internacional). 

 

3. 1.5 - Tipos de incentivos à internacionalização 

A empresa quando internacionaliza as suas atividades, é como resposta a um 

incentivo recebido, que segundo BRADKEY (1991) citado por Porter, podem ser 

encontrados nas seguintes sugestões em seis incentivos:  



 

 

 

 

1. Perspectivas de crescimento do mercado interno são inferiores ao 

potencial de crescimento da firma;  

2. Reduzir a dependência do mercado doméstico, especialmente se ele 

estiver em declínio como no caso concreto da sonangol em portugal onde 

o mercado domestico esta em declineo sofrendo com aquisições e fusões 

a todo o momento;  

3. Aproveitar as economias de escala;  

4. Disponibilidade de produtos, cuja atratividade para o mercado doméstico 

tende a se esgotar em breve;  

5. Explorar competência única da firma;  

6. Enfrentar competidores domésticos que atuam em mercados externos.  

3. 1.6 - Etapas da Internacionalização 

O processo de internacionalização parece seguir uma sequência de estágios, 

sendo que a passagem de um estágio a outro vem acompanhada de uma 

aprendizagem progressiva dos mercados e das atividades no estrangeiro. As 

etapas que mais são mencionadas em diversos estudos são as seguintes: 

 Exportação ocasional;  

 Exportação por intermédio de um agente;  

 Exportação por intermédio de uma filial comercial; e implantação produtiva 

que se substitui, total ou parcialmente ao fluxo de exportação. 

3. 1.7 - A Exportação 

O principal produto de exportação que Angola leva aos paises parceiros, é o 

petróelo, é apartir dele que angola obtem o credito que garante financimaneots 



 

 

 

 

internacionais. Sem o Petróleo portanto angola não teria nem financiado a 

Guerra.  

A Petrobras e a odebrecht estão presentes em angola desde a proclamação da 

independendia...segundo o relatorio do ministério das finanças de Angola – as 

exporataçeos de petróleo bruto do tipo (KRUD ou CRUDE) atingiram em 2002, 25 

bilhoes de dólares, em  2003,  35 bilhões de dólares, em 2004, 43 bilhoes de 

dólares, em 2005 51 bilhões de dólares e em 2006 um total de 75 bilhões de 

dólares para em reservas monetárias internacionais. MP(2007 e 2008). É com 

essas exportações que o processo de internacionalização da sonangol vem se 

incrementado.  

3. 1.7.1 - As Motivações para Exportar  

A exportação é a mais simples maneira de entrar no mercado externo, já que o 

risco é reduzido e o comprometimento de recursos ao nível da gestão e 

financeiros é relativamente baixo. Segundo (BRADLEY, 1991): a exportação é 

uma alternativa atraente, quando a empresa é pequena e não dispõe de recursos 

suficientes para montar uma joint-venture ou implantar-se via investimento direto; 

ou ainda um comprometimento elevado é desaconselhável devido a riscos 

políticos, incertezas ou à baixa atratividade do mercado; não havendo pressão 

política ou económica para produzir no exterior.  

A iniciação de uma empresa na exportação pode-se dar em função da ocorrência 

de fatores tais como: 

1. Pedidos inesperados do exterior, 

2. Existência de capacidade ociosa, 

3. Mercado interno saturado ou muito competitivo, 

4. Incentivos governamentais, 



 

 

 

 

5. Produto singular ou exclusivo, 

6. Vantagens competitivas da empresa (tecnologia, marketing etc.), 

7. Melhor uso dos recursos, maiores lucros e desejo da gerência.  

3. 1.7.2 - Formas de abordagem adequadas 

As formas de aboradagem adequadas para se internacionalizar uma empresa 

inclui a tomada de decisões relativas às formas de entrada em cada uma das 

localizações alvo - através, de parcerias por exemplo com empresas locais ou de 

uma estratégia de conquista de terreno aos concorrentes - e às pressões 

relacionadas com a coordenação organizacional. As decisões mais importantes 

são relativas a:  

1. Nível de envolvimento da empresa no estrangeiro, em função dos seus 

recursos financeiros, técnicos e humanos;  

2. Nível de controlo exigido pelos dirigentes e o nível dos riscos suportados 

em cada cenário em análise;  

3. Compatibilidade entre as fases de internacionalização iniciais e a sua 

sustentabilidade a longo prazo.  

4. Complementaridade, ou antagonismo, gerado entre a sede e as filiais 

internacionais.  

3. 1.7.3 - Possíveis barreiras à exportação 

Com o intuito de ampliar o entendimento sobre as motivações das empresas para 

realizar a atividade de exportação, é interessante conhecer a opinião de 

empresários sobre possíveis barreiras à exportação. Numa pesquisa que fez na 

indústria americana de papel, BAUERSCHIMDT, citado por ROCHA et 



 

 

 

 

CHRISTENSEN (1988) referenciados por Druker, levantaram cinco fatores 

relacionados com as barreiras à exportação. São eles:  

 A política nacional de exportações, 

 A distância comparativa de marketing, 

 A falta de compromisso do Gestor com a exportação, 

 As restrições económicas externas, 

 E a concorrência acirrada. 

ROCHA et CHRISTENSEN (1988) citados por Drucker, procuraram verificar a 

citação destes fatores em três outros trabalhos que enfocavam o mesmo tema, e 

constataram que:  

A política nacional de exportações foi citada somente na pesquisa de 

BAUERSCMIDT e referiu-se à falta de assistência e de incentivos do governo;  

A distância comparativa de marketing aparece nas quatro pesquisas e como 

itens que foram mencionados distintos padrões de qualidade e segurança, falta 

de exposições a outras culturas, diferenças nos produtos e hábitos do 

consumidor, dificuldades em entender práticas de negócios no exterior, 

dificuldades em obter representação adequada no exterior, práticas competitivas 

distintas, sistemas de transporte inadequado, carência de serviço no exterior, falta 

de canais de distribuição no exterior, diferenças de idioma e cultura.  

A falta de compromisso do Gestor com a exportação, foi um fator citado nas 4 

pesquisas e transparece nos itens: burocracia (normas de exportação confusas), 

amplo mercado doméstico, falta de tempo da gerência, custo de exportar 

consumindo todo o lucro, dificuldades em obter documentos, licenças, 

dificuldades em determinar oportunidades no exterior (falta de informações sobre 

os mercados externos), capital insuficiente. 



 

 

 

 

3. 1.7 .4 - Barreiras à entrada 

A análise das barreiras à entrada de uma indústria, com o objetivo de identificar e 

avaliar os determinantes do seu desempenho, foi originalmente desenvolvida 

pelos trabalhos de Joe Bain e Paolo Sylos-Labini no anos cinqüenta. As 

contribuições teóricas destes autores propiciaram a base sobre a qual foi 

construído o paradigma Estrutura- Conduta- Desempenho (ECD). 

3. 1.7.4.1 Barreiras administrativas e legais 

As barreiras administrativas e legais obrigam, por exemplo, as empresas a 

adaptar os seus produtos e serviços às regulamentações locais. A própria 

localização está condicionada pela concessão de licenças por parte da 

administração pública. Os regimes fiscais diferem de país para país, consoante o 

tipo de empresa e de atividade exercida.  

3.1.7.4.2 Práticas profissionais diferentes 

Apesar das inúmeras tentativas de globalização das práticas profissionais, a 

cultura de cada país reflete-se profundamente na cultura das organizações e nos 

métodos de trabalho das pessoas, o que vai interferir nas práticas profissionais 

dos diferentes gestores em cada páis em que a empresa for se implementar..  

3. 1.7.4.3 Heterogeneidade dos gostos e costumes locais 

Os consumidores de diferentes países têm necessidades e comportamentos 

distintos, o que limita a oferta das empresas e aumenta os seus custos de 

adaptação dos produtos e serviços à nova envolvente.  



 

 

 

 

3.1.7.4.4 Diferentes canais de distribuição e sistemas de logística 

Os setores da grande distribuição são os mais afectados porque se falharem os 

meios de distribuição dos seus produtos, toda a sua atividade poderá correr 

sérios riscos.  

3.1.7.4.5 Características físicas dos produtos 

Os produtos de caráter perecível não podem percorrer grandes distâncias, o que 

força determinadas indústrias a construir infra-estruturas produtivas de base perto 

das zonas de comercialização internacionais, aumentando consideravelmente os 

custos de entrada no mercado. 

3. 1.7.5 - Os Estágios da Exportação  

O envolvimento da empresa nos mercados internacionais é um processo gradual, 

pois sendo as operações externas diferentes das domésticas, a firma confronta-

se com a incerteza e ignorância nos estágios iniciais, que se reduzem à medida 

que o conhecimento da firma sobre os mercados de exportação aumenta como 

afirma BILKEY & TESAR, citado por BRADLEY (1991) e propõe um modelo com 

seis estágios relacionados com o grau de comprometimento da firma com a 

exportação, com a seguinte sequência:  

1. A empresa não está interessada em exportar, podendo mesmo ignorar 

pedidos do exterior;  

2. A empresa atende pedidos do exterior, mas não examina a possibilidade 

de exportar ativamente;  

3. A empresa examina a possibilidade de exportar;  

4. A empresa exporta experimentalmente para países psicologicamente 

próximos;  



 

 

 

 

5. A empresa torna-se uma exportadora experiente para aqueles países;  

6. A empresa explora a possibilidade de exportar para países 

psicologicamente distantes.  

 

Segundo CANNON e DAWSON, citados por BRADLEY (1991) sugerem um 

modelo com três estágios:  

1. Exportadores potenciais, 

2. Exportadores passivos e 

3. Exportadores ativos. 

Os exportadores potenciais seriam aqueles que ainda não receberam pedidos do 

exterior; os exportadores passivos tem alguma experiência por terem atendido no 

passado pedidos do exterior, mas não apresentaram esforços de vendas ou de 

marketing para conseguir vendas frequentes; e os exportadores ativos são bem 

sucedidos no mercado externo, com base em esforços de venda e marketing.  

3 1.7.6 - O comprometimento da Empresa 

O comprometimento da firma com os mercados internacionais significa a 

alocação de recursos para a tarefa de entender o mercado, o que representa 

montar uma infra-estrutura para tal fim, cujas atividades incluiriam orçamento, 

avaliação de metas e objetivos de exportação específicos. O comprometimento 

da empresa com a exportação pode ser medida com o uso de variáveis, tais 

como:  

1. O engajamento da firma com a exportação, já que muitas firmas decidem 

não exportar mesmo recebendo pedidos do exterior;  

2. O grau de experiência em exportar;  

3. Percentagem das vendas devidas à exportação;  



 

 

 

 

4. Visitas a mercados internacionais;  

5. Tempo gasto no exterior num dado ano;  

6. Participação em feiras internacionais.  

3.1.8 - A Seleção de Mercados 

Segundo JOFFRE (1987) citado por Acker existem dois critérios para a seleção 

dos mercados: 

1. O número de mercados a serem atendidos e o 

2. Grau de similaridade entre os mesmos. 

Em função do primeiro critério, pode-se ter uma concentração ou diversificação 

de mercado, de acordo com situações relacionadas ao produto, ao mercado e ao 

marketing, como pode ser visto no quadro 1.  

O grau de semelhança entre os mercados refere-se à opção de procurar 

mercados que apresentem características semelhantes ao mercado doméstico ou 

a empresa deve procurar uma complementaridade entre mercados. A vantagem 

do primeiro enfoque é a possibilidade de a firma obter redução nos problemas de 

coordenação e controle do seu programa de marketing, assim como de obter 

economias no custo de produção (devido ao menor nível de adaptação requerido) 

e de marketing. A escolha de mercados não semelhantes pode refletir na vontade 

da firma de equilibrar flutuações cíclicas ou de reduzir os riscos. 

Tabela 5 Fatores de Concentração e de Diversificação dos Produtos 

ALGUNS FATORES FAVORECENDO 
A CONCENTRAÇÃO 

ALGUNS FATORES FAVORECENDO 
A DIVERSIFICAÇÃO 

Fatores Produto   
produto requerendo uma adaptação 
aos diferentes mercados.  
compras repetitivas. 
produto no meio de seu ciclo de vida. 
Factores Mercado   
número limitado de mercados 

Fatores Produto   
produto podendo ser vendido em 
muitos países sem adaptação. 
compras não repetitivas. 
produto no começo ou no fim de seu 
ciclo de vida. 
Factores Mercado   



 

 

 

 

comparáveis. 
mercados/segmentos com volume 
elevado. 
mercados estáveis. 
fidelidade de compra elevada. 
fraco risco de reação da concorrência 
em cada mercado geográfico. 
Fatores de marketing   
necessidade de adquirir um 
conhecimento aprofundado do 
mercado e/ou dos intermediários. 
Investimentos importantes para atingir 
a massa critica de cada país (em 
actividades promocionais, serviço pós-
venda). 
insuficiência de recursos para se 
ocupar de novos problemas de gestão. 

muitos mercados similares. 
pequenos mercados/ segmentos 
estreitos. 
mercados instáveis. 
fraca fidelidade de compra. 
risco importante de reação da 
concorrência em cada mercado 
geográfico. 
 
Fatores de marketing   
poucos conhecimentos a obter do 
mercado e/ou dos intermediários. 
poucos investimentos são necessários 
para atingir a massa critica de cada 
país. 
recursos adequados para gerir novos 
problemas . 

 
Quadro 1 - Fatores relacionados com a escolha da concentração ou diversificação 
dos mercados externos Adaptado de JOFFRE (1987). 
 
 

Um importante fator que influi na decisão do executivo na escolha dos mercados 

externos é a sua percepção de diferenças culturais entre aqueles e o mercado 

doméstico, sendo que a cultura pode ser definida como "padrões modais e 

características de comportamento, bem como crenças, normas, premissas e 

valores subjacentes e regulares, transmitidos de uma geração a outra". Tendo em 

vista que o comportamento do empresário é moldado por estas crenças e valores 

que foram absorvidos no seu convívio social durante a sua vida, é natural que os 

mesmos impregnem o próprio processo de tomada de decisões, influenciando 

nas suas motivações e atitudes e orientando o processo de identificação de 

oportunidades e restrições. Como parâmetros para medir a afinidade cultural de 

pessoas de diferentes culturas, geralmente são mencionados o idioma e os 

costumes (BRADLEY, 1991). O caso concreto de portugal e angola justificam a 

afinidade deste tipo no cenario internacional, em que as empresas tanto 

portuguesas quanto angolanas estão se fundido se adquirido. 



 

 

 

 

3. 1.8 1 - Os Canais de Exportação  

Segundo AZEVEDO (1988) o canal de exportação se define como "o conjunto de 

instituições interagentes através das quais ocorre o fluxo de bens e serviços, 

desde o produtor, no país exportador, até aos consumidores finais ou utilizadores, 

nos mercados importadores" incluindo:  

 O fabricante - exportador  

 Os canais entre os países (trading-companies, agentes, representantes, 

importadores etc)  

 Os canais dentro dos países importadores, que seriam as instituições que 

se encarregariam de realizar a distribuição do produto (Grossistas e 

retalhistas);  

 Os consumidores finais dos produtos.  

Além da transferência física do produto, os canais de exportação podem 

desempenhar outras funções, tais como a promoção do produto e a recolha de 

informações de mercado. Os canais de exportação da Sonangol são os mesmo 

usados pelas empresas importadoras que operam em Angola que aparecem na 

figura 3 como se refere Azevedo (1988), na sua citação. 

A exportação, de acordo com o tipo de canal utilizado entre países, pode ser 

classificada em direta e indireta. A exportação direta ocorre quando a empresa se 

responsabiliza totalmente pelas atividades de exportação, e pode-se configurar 

através de um departamento de exportação, de uma filial de uma subsidiária de 

vendas no exterior, ou de vendedores itinerantes de exportação. Já a exportação 

indireta é aquela que é realizada através de trading-companies, cooperativas ou 

agentes exportadores e requer menores investimentos por parte da empresa, já 



 

 

 

 

que a maior parte das atividades relacionadas com a exportação será efectivada 

pelos intermediários como afirma FLEURY, (1981).  

Segundo MEIRA (1988) a nomeação de agentes exclusivos e a abertura de 

escritórios no exterior são duas formas eficientes para a empresa exercer um 

maior controle sobre as variáveis do seu composto de marketing (preço, produto, 

promoção e ponto de distribuição e venda), que possibilitam, a longo prazo, uma 

melhoria no desempenho das exportações. Neste contexto a sonangol esta na 

fase de abertura de escritórios no estrangeiro. 

3.1.9 -  As Joint-Ventures  

Uma joint-venture é uma empresa que é formada por outras duas para a 

realização de uma atividade econômica produtiva como exmplifica (BRADLEY, 

1991). Pode envolver a união de firmas estrangeiras para operar num 

determinado país, ou a união de uma firma estrangeira com uma nacional para 

superar restrições impostas pelo governo local.  

De acordo com AACKER (1984), as motivações para a efetivação de uma joint-

venture são: aquelas que provêm da política econômica do país hospedeiro, tais 

como requerimentos de inputs nacionais no produto, quotas de importação, taxas 

de importação, incentivos governamentais; e outras tais como obtenção de 

fundos e acesso ao mercado de capitais locais, acesso ao conhecimento dos 

mercados e das economias locais, acesso a canais de distribuição, diluição do 

custo do investimento.  

Na constituição de uma joint-venture bem sucedida, uma empresa deve:  

1. Escolher um parceiro com competências complementares;  

2. Dar autonomia ao administrador da joint-venture;  



 

 

 

 

3. Permitir que um dos parceiros adquira a participação do outro no 

empreendimento, se as condições mudarem e a necessidade das 

competências do parceiro já não for evidente para ambos.  

3.1.10 - O Investimento Direto no Estrangeiro  

O investimento direto no estrangeiro significa a implantação de operações 

produtivas num outro país por parte de uma empresa, e geralmente há a 

transferência de tecnologia, competências de gestão, processos de produção, 

conhecimentos de marketing e outros recursos. As principais motivações para a 

realização de investimentos diretos no estrangeiro são como afima  

(GRANT,1992):  

 Explorar ativos específicos da firma e as suas competências distintivas, 

tais como os acima citados;  

 Explorar os recursos de outros países, como matérias-primas ou mesmo 

ao nível das competências técnicas;  

 Perseguir o ciclo de vida do produto, isto é, quando o produto atingir a fase 

de maturidade nos países mais desenvolvidos, o mesmo é lançado em 

países com menor nível de renda;  

 Explorar crescimento superior e oportunidades de lucro em mercados 

externos;  

 Diluir os riscos entre vários países;  

 Superar barreiras comerciais, que dificultem ou tornem menos vantajosa a 

exportação. 

No caso especifico da Sonangol as operações produtivas são realizadas 

atraves de escritorios de consultoria estabelecidos no exterior para viabilizar 

as concessões realizadas fora do territorio angolano, de tal forma que ao 



 

 

 

 

facilitar as operações de produção de mineiros possibilitam as negociações 

entre as partes em casos de investimentos diretos no estrangeiro. 

3. 1.11 - As vantagens da internacionalização  

A estratégia de internacionalização articula-se em torno de cinco dimensões 

principais que convergem para os objetivos do crescimento da empresa e da 

poupança de custos à escala mundial:  

 Fortalecimento da posição comercial 

 A ocupação de posições comerciais fortes, ou até dominantes, nos 

principais mercados mundiais, permite maximizar o volume de vendas e 

beneficiar de economias de escala e de experiência.  

 Normalização de processos 

 Fazer com que o produto seja igual no seu país de origem e em qualquer 

outro mercado internacional permite potenciar as vantagens do efeito de 

experiência.  

 Localização dos elementos da cadeia de valor 

 Uma empresa que internacionaliza a sua atividade pode localizar os vários 

elementos da sua cadeia de valor - investigação e desenvolvimento, 

produção, montagem final e distribuição - onde for mais vantajoso para si e 

onde tiver um maior número de recursos essenciais ao seu funcionamento.  

 Facilidade do posicionamento 

 A uniformidade das estratégias, de marketing, de produção, etc., aumenta 

a facilidade na definição do posicionamento.  

 Obtenção de sinergias 

 O maior número de sinergias, nomeadamente ao nível da criação de 

parcerias internacionais, obtenção de licenças, aproveitamento de canais 



 

 

 

 

de distribuição internacionais, entre outros, conseguidas através da grande 

interdependência e maior cooperação entre as diversas localizações 

mundiais. 

 

3. 2 Modelos de Licitação na Exploração do Petróleo Angolano 

A Lei nº 13/78, é a lei do petróleo que dá bases a outras leis e emendas na 

legislação angolana, segundo o documento denominado CCIPGLA - (Codigos de 

Conduta das Indústrias de Petróleo e Gás da Legislação angolana, adapatas aos 

chamados PSA ou PSC que são os Contratos de Patrilha e Produção. 

O Contrato de Partilha de Produção (“PSA” ou “PSC”, na sigla em inglês) 

atual foi desenvolvido na Indonésia no início da década de 1960, e ainda hoje é 

utilizado como modelo ou referência por diversos países produtores, dos quais 

destacamos Angola, China e Egito. No decorrer do estudo contemplaremos as 

diferenças entre esses modelos quanto à sua forma e aplicação. Inicialmente, o 

PSC também foi adotado em resposta ao relativo desequilíbrio entre países 

Produtores do Oriente Médio e (OCs) Contratos de Concessão, presente nos 

primeiros Contratos de Concessão, conforme desenvolvido no item I.2.1 deste 

trabalho.   

O PSC inverteu a lógica da propriedade do hidrocarboneto explorado, antes 

de titularidade da OC, passando-a para o Estado. Assim, o Estado não mais seria 

remunerado por meio de royalties e tributos pelo direito outorgado às OCs pela 

exploração exclusiva desta riqueza mineral, 440, mas, ao contrário, o 

hidrocarboneto extraído passaria a ser de propriedade do Estado, parte do 

mesmo sendo entregue à OC como remuneração por suas atividades e pelo risco 

da exploração e produção. Tal definição conceitual do PSC é unânime no 



 

 

 

 

entendimento da doutrina e dos marcos regulatórios estudados, uma vez que as 

variações nesses modelos não atingem o que se refere à propriedade do 

hidrocarboneto. O modelo de licitação usado na exploração do Petroleo 

Angolano, obedecem a critérios de parcerias descritos no contratos de acordos 

direto e autorgados nos decretos 35, 36, /94; do despacho nº 171 que autoriza a 

Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola como Unidade Economica 

Estatal (UEE) a recorrer ao crédito internacional da NISHOIWAI DEUTCHLAWD 

GMBH de – entre a sonangol e as empresas privadas presentes em Angola – É 

um modelo baseado no  parcerias por fusão, aquisição, jonit ventures, e outros 

que estão descritos neste trabalho de pesquisa. 

Hoje em dia, o PSC tem sido amplamente utilizado na África e na Ásia, como 

modelo na regulação das atividades de exploração e produção em seus 

territórios. Por meio dos PSCs, o Estado hospedeiro contribui primordialmente 

com a área territorial a ser explorada (accreage), outorgando à OC 441 o direito 

exclusivo de conduzir atividades de exploração e produção sem, no entanto, 

acarretar qualquer forma de arrendamento ou transferência de propriedade. A 

OC, então, explora a área a seu próprio risco e custo e recebe parte dos 

hidrocarbonetos produzidos como compensação pelo risco. Assim, caso 

hidrocarbonetos não sejam encontrados ou as reservas não sejam 

comercializáveis, o contrato termina sem qualquer direito à OC de recuperar seus 

custos. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 8: Plataforma de Petróleo Na Baía de Kwanda – Norte de Angola  

        Fonte: Site da Sonangol. ao 

Figura 9: Blocos Operados e não operados na costa Angolana 
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3.3 Análise critica do processo de Internacionalização da 

Sonangol 

O Processo de internacionalização da Sonangol segue um curso que pode ser 

considerado de um modo geral de bom, em termos de investimentos 

diversificados, porém uma empresa como a Sonangol, que vem se expandindo no 

exterior, deve observar com muita atenção as legislações dos países e das 

empresas com as quais estabelece parcerias.  

No mundo dos negócios é preponderante que os sistemas de constituição das 

empresas estejam claros, de tal forma que ao se constituírem empresas parceiras 

através de várias modalidades como as citadas no processo de estratégia 

internacional inseridas no mercado angolano, fogem da legislação atual que ainda 

vem se ajustando ao mercado global principalmente pela visão que a experiência 

tem demonstrado, pois o ultimo recurso para qualquer legislação é a força 

armada que pode ser usada em função dos descontentamentos políticos e 

empresarias nos negócios que as empresas estabelecem sem as dividas 

observações que a legislação internacional atual estabelece. 

Os Contratos de Partilha e produção são (PSC) Ou PSA, viam a soberania de 

cada país e cada país tem um regime e cada regime tem um governo que pode 

entrar em desacordo com as normas de convivência pacifica entre Estados-

Nação, motivo dos conflitos gerados no cenário internacional, como tem-se visto 

nos últimos anos, provocando quedas de regimes, esses acordos entre empresas 

correrem o risco de não se estabelecerem o que pode perigar a sobrevivência 

dessas empresas. Em resumo o que esses governos e regimes podem fazer é 

estabelecer a alternância de poder, estabelecendo o inicio da democracia 

ajustada as suas culturas, o que pode beneficiar seu povo.  



 

 

 

 

De contrario espera-se que a médio e longo prazos acabem sucumbindo em suas 

próprias manobras ditatoriais, como vem se observando atualmente. Um 

equilíbrio de poder só poderá ser construído se os entendimentos políticos a nível 

internacional vão de acordo com o entendimento econômico das parcerias que se 

fazem no nível empresarial, ao contrario ter-se-ia um conflito gerado no ramo 

empresarial que se alastraria no cenário político nacional e acabaria no cenário 

político internacional, que não seria bom para um grupo de nações ou de Estados 

– Nação – característica dos Estados Africanos, pós coloniais. 

Essa constatação se confirma quando se olha para os governos de Maioria dos 

países africanos, que estão estabelecidos no centralismo ditatorial, que em 

função do seu poder de centralização desfavorecem o entendimento comercial 

com o exterior.  

Um país como Angola onde os interesses econômicos transcendem os interesses 

nacionais – deve sempre observar-se um critério de organização política que 

deve ajustar aos critérios de organização econômica possibilitando assim que os 

investidores internacionais se estabeleçam com a maior transparência política e 

econômica que favoreça as partes constituintes. 

 

3.3.1 A Alternância de Poder na República de Angola 

A alternância política de poder no governo da República de Angola é um 

processo que se encaminha numa possível negociação entre os partidos para 

uma Terceira República a consagrar-se com a eleição marcada para 2012 na 

República de Angola, em que o atual presidente de Angola não pretende de 

candidatar indicando seu sucessor provavelmente o seu próprio filho José 



 

 

 

 

Filomeno de Sousa dos Santos, a exemplo do que aconteceu na República 

Democrática do Congo. 

Depois de trinta e um anos de governo, marcados pela guerra, e pelas sucessivas 

intervenções da ONU em Angola, com as missões UNAVEM I e II, José Eduardo 

dos Santos, pensa em fazer seu sucessor e vê a chance de eleger o próprio filho 

num processo político que culminou com a vitória do MPLA nas eleições 

legislativas de 2010, onde o partido no poder obteve nada mais que 81% de 

aceitação popular, fazendo-se maioria no Congresso Parlamentar, num País que 

escolheu o sistema presidencialista para reger seu sistema político. 

O MPLA agora procura consagrar-se como um partido político que, congrega 

todas as nações angolanas inclusive a alguns da nação FIOTE, que atualmente 

mantêm uma guerra de Guerrilha no norte do país e cujo líder mais importante foi 

capturado semana passada pelas autoridades governamentais congolesas e 

entregue à autoridades angolanas para ser julgado como terrorista e assim sendo 

para a ter dentro de si todas as nações e conseqüentemente todos os 

representantes políticos destas nações e passa a ser um dos processos políticos 

amadurecidos em África, depois do fracasso da eleição presidencial de 1992, em 

que a guerra voltou a ser o cenário político do país, que perdurou desde 1975, 

logo depois da proclamação da Independência. 

Agora o MPLA parte para uma estratégia política de alternância de poder no 

executivo. Dentro do MPLA existem varias facções políticas, e nestas facções 

existem vários líderes políticos e militares que se identificam com todas as nações 

que congregam todos os angolanos que se consideram parte do processo 

histórico de Angola. 



 

 

 

 

É através destes líderes que o MPLA pretende fazer a alternância de poder, no 

comando da República de Angola, tendo assim a chance de começar uma jovem 

democracia na África Austral depois da África do Sul. 

A Visão que aqui se apresenta politicamente é de construção de uma discussão 

nacional – se há lideranças do MPLA que estejam em condições políticas de 

governar e se têm um projeto de Nação que possa ser negociado com o atual 

partido no poder para uma saída negociada de troca de comando no governo da 

República de Angola em 2012, ano marcado para realização de eleições 

presidenciais, em que o atual presidente do Partido e presidente da República vê 

a chance de fazer seu sucessor dentro do próprio partido, fazendo assim a 

alternância de poder para criar um cenário político que combine com as 

aspirações do povo angolano, num momento que quase todas as ditaduras 

africanas estão correndo o risco de serem derrubadas, como vem se assistindo 

no mundo globalizado. 

O Processo político angolano que conduziu o MPLA no poder começou em 1975 

com a ascensão do MPLA ao poder na proclamação da Independência quando 

Antonio Agostinho Neto governou até 1979, interrompendo sua trajetória com a 

sua morte. José Eduardo dos Santos Assumiu o poder e conduziu Angola à paz 

com o fim da Guerra se fazendo num dos mais carismáticos estadistas da África, 

odiado por uns e exaltado por outros entres os líderes da África – e entre os 

lideres do mundo mais renomados da política global, o que fortaleceu sua 

permeância no poder depois de 1992 quando o líder da UNITA se negou a 

assumir a vice presidência da República e marcar-se uma possível segunda volta 

das eleições onde se disputaria os votos da população. Naquele momento o voto 

foi direto nos candidatos, e as dúvidas dos observadores da ONU quanto de 



 

 

 

 

alguns intelectuais angolanos era se de fato a UNITA e o MPLA estavam 

preparados para aceitar a derrota nas eleições.  

Exemplo não faltam – é só ver o que aconteceu recentemente na Costa do 

Marfim onde a eleição não resultou numa alternância de poder pacifica por causa 

da desconfiança entre os movimentos. 

O que se viu foi o caos, porque as promessas de somalizar Angola logo se viram 

na fala de alguns dos dirigentes que hoje ainda fazem parte da cena política 

nacional. 

O MPLA estrategicamente falou em nome do povo, em nome da paz que era 

desejo do povo, mas logo mostrou-se flexível ao se dispor a continuar o diálogo 

com a UNITA no protocolo de Lusaka na Zâmbia, onde a UNITA mandou seu 

emissário, não produzindo o resultado que se esperava, e que Jonas Savimbi 

simplesmente ignorou.  

Passado o protocolo de Lusaka o MPLA esperava uma proposta da UNITA para 

uma ação política negociada que fizesse com que os parlamentares da UNITA 

assumissem as suas cadeiras no Parlamento mesmo sem o consentimento do 

seu Líder que se negava a voltar à mesa das negociações. 

Numa intervenção de rotina das forças armadas da RA, em 2002 o líder da 

UNITA foi apanhado em falso nas matas do Moxico aonde veio a falecer vitima de 

emboscada das Forças armadas que procuravam – bandos errantes – que a todo 

o momento faziam assaltos a comboios de caminhões de mercadorias para 

abastecer as províncias do interior de Angola, nomeadamente Luena, - Moxico 

Menongue - Quando Cubango, Lukapa – Lunda Sul e Saurimo – Lunda Norte.  

Depois da morte de Savimbi em 2002, Angola começou a receber investimentos 

estrangeiros em escala, por causa do fim da guerra. O risco de investimentos caiu 



 

 

 

 

de 3 para 1%; as empresas estrangeiras começaram a chegar com projetos 

variados depois que o governo anunciou a reconstrução do País, num governo 

multipartidário o setor que mais recebeu investimentos foi o da construção civil, e 

infra-estrutura.  

Isso mostrou que o governo do MPLA estava disposto – e sempre foi flexível ao 

longo da guerra em abrir as portas para negociar com a oposição seja ela armada 

ou dos partidos que na altura se mantinham na clandestinidade. Com os 

problemas que estão a acontecer no norte da África particularmente com a Síria, 

Egito, e Líbia, e com os Países do mundo árabe, os da África subsaariana não 

estão a salvo, mas o MPLA no executivo de Angola espera que os ventos maus 

não soprem por lá pelo menos até a realização das eleições marcadas para 2012, 

quando eles vão fazer a alternância de poder – colocando à testa do governo no 

executivo, um líder de uma das facções políticas que congrega, para começar 

uma jovem democracia baseada na alternância de poder – ou seja – que o José 

Eduardo dos Santos faça o seu substituto dentro do partido que comanda – 

considerando as alas e as nações que congrega para assim poder prosseguir 

com o seu projeto de Nação e de poder. 

O Poder político que reclama a oposição vai se esvaziando assim, em favor do 

MPLA, e só então depois da consolidação da democracia e de uma classe media 

mais consciente, poder-se-á eleger um presidente provavelmente com a mudança 

ou emendas à lei constitucional que possa permitir a eleição direta do presidente 

da República. A constituição atual a eleição é indireta; Ou seja, quem escolhe o 

presidente é o partido vencedor das legislativas, e nesse caso o MPLA já tem a 

seu favor 81% de aprovação do parlamento, que é praticamente constituído pelos 

deputados do MPLA.  



 

 

 

 

Também tomara; num País com 10 anos de paz querer que o povo escolha um 

presidente com eleições diretas seria uma catástrofe nacional – é como se – uma 

casa sem pai – desordenada, ou num cenário político – um País sem comendo, 

porque depois do MPLA só mesmo um líder bem instruído governaria Angola com 

mãos numa possível convergência política – numa possível coalizão política com 

a participação de todos os partidos políticos legalmente constituídos, e assim 

então com mãos de ferro,  nascer a terceira República como se espera. 

A atual constituição com eleição indireta nos dá a possibilidade de amadurecer a 

democracia que pretendemos construir em Angola, pois desta forma poderemos 

consolidar o corpo político nacional, e fazer de Angola um País com mando 

próprio e genuíno de Angola. 

Uma manifestação patriótica, a favor do atual presidente e do atual Partido no 

poder não resolveria nenhum dos problemas que assolam todos angolanos, nem 

uma manifestação oposicionista resolveria os problemas de todos os angolanos 

que não querem José Eduardo dos Santos no Poder e até mesmo dos partidos 

que se colocam contra o tempo que o MPLA e seu governo estão no poder, 

respectivamente 36 e 31 anos. A alternância de poder nesse caso é a mudança 

para a continuidade e quem deveria escolher um possível sucessor para dar 

continuidade o que esta fazendo e que está dando certo seria o próprio MPLA – o 

próprio José Eduardo dos Santos, fazendo o seu sucessor, mas como em África 

reina o nepotismo no poder ele provavelmente vai escolher seu próprio filho, José 

Filomeno de Sousa dos Santos. 

O que se espera, é que seja consolidado o processo de crescimento, através 

desse governo e que as pressões políticas da oposição e da sociedade sejam 

direcionadas à corrupção generalizada que se tornou o país. Acredita-se que 



 

 

 

 

mesmo dentro do MPLA há quem não concordem coma lavagem de dinheiro que 

vem sendo feita através da principal empresa de exploração de petróleo em 

Angola, processo esse que estão chamando de internacionalização de Sonangol 

com a compra de empresas portuguesas e conglomerados financeiros 

portugueses em que a Sonangol vem tendo participações acionarias sem ao 

menos se estudar bem a legislação portuguesa, e se fazer uma auditoria pública 

e uma prestação de contas interna, para avaliar o grau de rentabilidade da 

Sonangol, o que realmente mancha a imagem desse governo.  

É inconcebível, por exemplo, que a Sonangol tenha como porta de entrada para 

atuar no mercado internacional, as empresas portuguesas numa altura que 

Portugal esta vivendo uma crise internacional, rebaixando-se o seu nível de 

investimento para zero dentro da comunidade Européia, e a Sonangol mesmo 

diante desses riscos que as empresas portuguesas passam a nível global – a 

Sonangol ainda aposte em ter participações acionarias nessas empresas, em 

particular nos conglomerados financeiros.   

Apostar numa estratégia assim significa “nadar muito e morrer na praia”, numa 

atuação que denuncia a lavagem de fundos financeiros que até mesmo os 

próprios governantes angolanos não verão no futuro, já que a legislação 

portuguesa hoje está adaptada a legislação européia que bloqueia fundos de 

investimentos não declarados diretamente à comunidade européia e que foge às 

regras de formação de empresas no continente. 

As Regras do jogo no cenário político passaram a ser mais rígidas na Europa e 

nos Estados Unidos depois da recente crise econômica que ainda vem assolado 

países como Espanha, Grécia Portugal, e Irlanda; mas existem outros que ainda 

vão registrar crises, por não terem ajustado os seus sistemas econômicos e 



 

 

 

 

previdenciários, pois o que a Sonangol tem que levar em consideração ao 

implantar sua estratégia de expansão, é a sua atuação como empresa que quer 

se internacionalizar e mudar sua o plano de ação para uma expansão equilibrada 

comprando ações em empresas que seja vistas entre as fortes multinacionais do 

mundo se juntando à empresas que se mostrem  fortes e globalizantes, que 

busquem implantar em Angola. Uma parceria conjunta de atuação no mercado 

internacional, porque a participação da Sonangol em algumas dessas empresas 

ainda é ínfima. 

O bloqueio das contas da Embaixada de Angola nos Estados Unidos da América 

Norte, mostra como estão rígidas as regras de jogo no mercado financeiro, pois a 

condição de Angola nos estados Unidos é critica porque os valores que são 

transferidos para uma sociedade financeira e monetária denominada SONABANK 

– é suspeita de lavagem de dinheiros até com o terrorismo, por não estar vem 

claro como esses títulos e ações, e até fundos de investimentos foram parar nos 

EUA para a abertura da sociedade Financeira SONBANK, que é resultado de 

uma fusão entre A Sonangol e o Sonabank, - Southern National Bancorp of 

Virginia, como aparece na foto uma de suas sedes em Virginia – Estados Unidos 

da América. 

Figura 10: Edifício sede do Sonanbanck – portal do Governo de Angola 2011. 

 

Fonte: Portal do governo de Angola 2011. 



 

 

 

 

Na Embaixada de Angola nos Estados Unidos da América, as Contas da 

Sonangol no HSBC foram bloqueadas e os vistos de entrada de angolanos no 

País congeladas. 

Talvez exista alguma suspeita de atividades terroristas, com os serviços de 

concessão de vistos a estrangeiros nos Estados Unidos da América do Norte, 

particularmente da entrada de angolanos no País, mas, a verdade é que Angola 

não dispõe atualmente de uma única instituição bancária norte-americana que 

aceite receber o dinheiro proveniente das receitas dos seus serviços consulares, 

por motivos desconhecidos. 

As contas já haviam sido congeladas em setembro do ano passado, quando, o 

Bank Of América fechou a última conta Petróleo que a Embaixada tinha na 

instituição, e perdeu acesso ao sistema bancário norte-americano. 

A Embaixada angolana nos Estados Unidos, ao não ter relação comercial com 

uma instituição financeira norte americana, onde depositar cheques e ordens de 

saques, transferência de valores monetários, financiamentos investimento e 

compra de títulos no mercado americano decidiu deixar de receber expediente 

submetido por estrangeiros, o que prejudica seriamente as relações comerciais 

entre os dois países. 

 

3.3.2 A Conta Petróleo de Angola 

A Conta Petróleo que foi fechada desde meados do mês de janeiro quando o 

Sonanbank, instituição a que estava vinculado desde setembro do ano passado 

quando por ordem e recomendação do Federal Reserve System como é 

conhecido o Banco Central dos Estados Unidos da América do Norte, através do 

seu Departamento de Tesouro decidiu fechar a conta petróleo, o que para Angola 



 

 

 

 

significa não poder comprar e vender títulos da dívida além de não poder vender 

divisas do petróleo.  

Na origem desta decisão, segundo o mais recente relatório da Sonangol, estaria 

às zonas cinzentas em que aparentemente estaria coberto o circuito por onde 

terão transitado fundos de investimento oficiais do Estado angolano, depois de 

um levantamento feito pelas autoridades norte-americanas, para rastrear 

dinheiros e fundos de atividades econômicas terroristas. 

Fontes angolanas asseguradas pelo relatório atestam que a embaixadas dos 

EUA em Luanda informaram por escrito as autoridades angolanas que a decisão 

do Tesouro dos Estados Unidos da América do Norte, depois de terem incluído a 

Arosfram, Afribelg e Golfrate Group, empresas que operam em Angola, na lista 

negra de entidades com alegadas ligações ao terrorismo internacional, a Conta 

Petróleo do Estado Angolano passou a figurar nessa lista, o que para Angola 

torna-se um País com fortes indícios de lavagem de dinheiros dos grupos 

terroristas. 

Fontes do Ministério dos Petróleos através do seu site disseram que as 

transferências referentes às despesas de Janeiro serão processadas através do 

SONABANK. No auge da crise e sem nenhuma conta no ativo a embaixada de 

Angola teve que recorrer ao consulado em Houston, Texas, para custear algumas 

das suas despesas, ao mesmo tempo em que o consulado em Washington, 

remeteu para Houston e para o consulado em Nova Iorque, todo expediente 

apresentado por estrangeiros, trazendo vários transtornos ao funcionamento dos 

escritórios da Sonangol no País.  

É neste contexto que o Estado Angolano vem apostando na internacionalização 

de suas empresas, em particular a retratada por essa dissertação – A 



 

 

 

 

Internacionalização da Sonangol – com a estratégia de expansão na gerência 

do modelo de licitação da Exploração do Petróleo e Gás no País. Esse projeto 

prossegue de hora avante, apostando Angola na compra de conglomerados 

financeiros em Portugal, onde acredita ter a porta aberta para entrada de suas 

empresas no mercado internacional, mas a legislação portuguesa de tão 

complexa que é pode perder lucros na entrega desses fundos para serem geridos 

pelos Conglomerados Financeiros portugueses, como está acontecendo, o 

processo de compra de ações em Bancos que decretaram falência no mercado 

financeiro português e conseqüentemente no mercado financeiro europeu. 

Assim a equipe de José Eduardo dos Santos presidente de Angola, prossegue 

com seu projeto de poder e de “nação”, pretendidos por alianças políticas com o 

estrangeiro, particularmente, porque depois que o FMI se negou a renegociar a 

divida do governo nos financiamentos para a exploração de recursos minerais por 

alegada corrupção generalizada com os empréstimos, a china passou a ser o 

maior parceiro de Angola num negocio que iniciou com a fusão entre a Sonangol 

e empresas chinesas do ramos de recursos minerais sediada em Hong Kong, 

para comprador de matéria prima, em troca de transferência de Tecnologia e 

implantação de infra-estrutura e que, aparentemente está disposto a comprar 

tudo que vem da África, principalmente petróleo bruto e aço, ao que se propõe 

até a montar uma infra-estrutura para atender suas necessidades na África.  

Essa situação fez o FMI recuar em sua decisão de fechar as portas para Angola, 

já que para ela é intermediária e sem emprestar não será útil necessária aos seus 

tomadores.  

A China é hoje de longe o maior consumidor de matéria prima de todo o mundo, e 

da África e através desse consumo vem montando na áfrica infra-estrutura, 



 

 

 

 

própria para escoamento de matéria prima, para abastecer sua indústria, faminta 

por recursos minerais.  

Figura 11: Fotos da Negociação do dinheiro chinês em Xangai 

 
Fonte: Jornal de Angola.com 2011, 

 

O EXIMBANK da China é uma Instituição financeira, credenciada para financiar 

as exportações e importações chinesas no mundo inteiro É o Banco que cede os 

empréstimos para África em particular para Angola está aberto a conceder mais 

empréstimos a  Angola, desde que Angola continue a aceitar a transferência de 

mão de obra especializada, como rege os acordos baseados na soberania dos 

dois Países, denominados acordos de partilha e Produção. 

Li Ruogu, à saída da audiência que lhe foi concedida pelo Chefe de Estado, 

Angolano José Eduardo dos Santos, afirmou que os empréstimos já estão a 

disposição de Angola – desde que respeitados os acordos estabelecidos nas 

primeiras negociações que estabeleceram o pacto financeiro de troca de 

transferência de tecnologia por matéria prima angolana, especialmente em 

Angola com a criação de um canal de escoamento de produtos derivados do 

Petróleo através do caminho de Ferro de Benguela que corta toda a áfrica do 

oceano atlântico ao indico, do ocidente ao oriente, alem da construção de um 



 

 

 

 

gasoduto que vai ser montado na mesma linha possibilitando assim a criação de 

cadeias de produção ao longo da estrada de Ferro, que começa no Lobito 

província de Benguela, até, a Tanzânia, e de lá para o oriente até a Ásia.  

Segundo o Relatório do Ministério dos Petróleos, Li Ruogu afirmou: 

“Vamos continuar a contribuir para a reconstrução de Angola”, disse Li 
Ruogu, apontando a construção de infra-estruturas como a prioridade 
para os seus financiamentos, nomeadamente o cominho de ferro e o 
gasoduto”.  

 

O Eximbank já concedeu vários empréstimos a Angola, para financiar projetos 

constantes do Programa de Investimento Público nos sectores da Energia e 

Águas, Obras Públicas, Saúde, Educação, Agricultura, entre outros, como consta 

no anexo das obras públicas desta dissertação. 

Segundo a fonte do Relatório, o primeiro acordo de crédito foi assinado em 2004, 

no valor de 2 mil milhões de dólares, o segundo em 2007, no valor de 500 

milhões de dólares, e o terceiro no mesmo ano, no valor de dois mil milhões de 

dólares. REL. MP (2010). 

Vários projetos já foram concluídos, enquanto outros continuam em execução. 

Criado em 1994, o Eximbank (Banco de Exportação e Importação) da China é 

propriedade do Governo chinês e está sob o controlo direto do Conselho de 

Estado, posicionando-se como uma força importante na promoção do comércio 

internacional da China com outros Países.  

Tem atuado como um veículo chave na política de financiamento das importações 

e exportações chinesas de produtos e equipamentos, e no financiamento de 

projetos executados por empresas chinesas no estrangeiro, como no caso 

concreto da Sonangol China, que é um consorcio do ramo de petróleo que opera 

tanto no mar de Angola como no mar da China. 



 

 

 

 

Faz-se particularmente esta analise para mostra-se no texto porque o FMI cortou 

os empréstimos e financiamentos para exploração do petróleo, pois até mesmo 

com a China os problemas do ocidente continuam sendo a forma como são 

gastos os empréstimos do FMI e da China que acabarem sendo cortados, mas, é 

uma situação intermediaria, até que o Estado Angolano renegocie sua postura ou 

o FMI sinalize que mudou as regras para empréstimos, o que fará reviver um 

novo negocia entre FMI e Angola, no que tange a Infra-estrutura. 

Em resumo Angola havia apresentado um relatório que apontava que por ser uma 

nação jovem não tinha condições de controlar a corrupção e que o FMI tinha que 

ser mais flexível com Países africanos como Angola que estava saindo de uma 

guerra de 30 anos.  

No próximo item procura-se fazer uma conclusão, para detalhar o processo em 

que se encontra atualmente o estagio de internacionalização da Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSÃO 

Finalmente pode-se concluir que a estratégia adotada pela Sonangol para a 

internacionalização, se resume na abertura de escritórios de consultoria que 

funcionam como representações – apoiadas por contas públicas de crédito, 

denominadas Conta Petróleo em países que mantêm parcerias no ramos de 

negócios, sem um método que extraia das divisas de angola uma focalização dos 

investimentos, pois a internacionalização da Sonangol acontece num momento 

que em o mundo esta vivendo uma crise econômica e os riscos para a 

internacionalização e as conseqüências podem ser desastrosas para a economia 

angolana – num mundo em crise o ideal seria angola começar a constituir cadeias 

de produção internamente procurando mercados mais frágeis e regionais que não 

estejam completamente dependentes do exterior.  

Seria desnecessário investir no estrangeiro, constituindo-se uma cadeia de 

produção, mas em economia de desenvolvimento os imprevistos são tantos que 

às vezes é melhor apostar num futuro incerto, que é o que a Sonangol esta 

fazendo, investindo em ações, em fundos de investimentos, fundos de pensão, 

venda de títulos privados, exportação de matéria prima e  derivados como o óleo 

Ngol. 

Para uma boa gerencia dos fundos advindos das receitas do petróleo é 

necessário que o governo planeje uma estratégia interna para a Sonangol que 

funcione de fato e que Angola equipe as embaixadas e consulados de negócios, 

com departamentos comerciais de gestão financeira especializados em pensar no 

retorno dos investimentos arrecadados em venda de títulos públicos e privados a 

empresas estrangeiras além de apostar na delegação de gerencia de fundos de 



 

 

 

 

investimentos e divisas nas bolsas de valores e que trabalham, em prol de novas 

experiências estratégicas para o desenvolvimento econômico de Angola. 

O processo de internacionalização da Sonangol é longo, é estratégico mas tem 

muitos riscos que não estão de acordo com, a economia global. Os riscos estão 

presentes nos regimes desses países – que não ajustaram seus regimes políticos 

aos suas empresas, pois na medida que essas empresas se internacionalizam 

envolvem muitos acordos e negócios internacionais que podem gerar riscos de 

conflitos no cenário internacional o que pode conflitar com os regimes e sua 

organização a pontos de acontecerem problemas políticos como o que estamos 

assistindo atualmente no norte da África onde as normas de organização não 

obedecem às normas internacionais, do direito internacional, pois todas as 

empresas que seguem por esse rumo sem ajustarem seus sistemas políticos e 

regimes de governos, começam a criar conflitos, que geram guerras ou mesmo 

insurreições populares. 

O processo de democratização destes países está sendo exigido por empresas 

que vêm nos regimes políticos e governamentais destes países como uma 

ameaça internacional na medida em que esses ditadores começam a ter muito 

poder financeiro concentrado em suas mãos o que, ameaça o funcionamento das 

suas economias porque não investem em bem estar social o que provoca 

insurreições.  

Governo com regimes ditatoriais de mais de duas décadas, constituíram-se no 

poder do estado e hoje ameaçam a própria regulamentação dos sistemas 

financeiros no cenário internacional – perigando outras economias o que pode 

prejudicar a já fragilizada economia européia. Em resumo só se poderá saber 

mesmo em tese o que acontecerá quando esses conflitos terminarem. 



 

 

 

 

O processo que insere a Sonangol no mercado internacional é um processo 

confuso a contar pelas trapalhadas do governo Angolano em implantar a empresa 

com maior transparência financeira e de legislação internacional que garanta a 

sua rentabilidade sem percalços no mundo dos negócios. 

O que permite uma empresa se internacionalizar não são a forma ou o modelo de 

licitações, mas sim, como são feitas as negociações e os acordos perante a lei 

internacional e a observação da lei de cada país ao se formar qualquer consorcio 

empresarial, para garantir sobrevivência das empresas no mercado internacional, 

pois com a mesma rapidez com que montam parcerias empresariais sem a 

observação atenta da lei no cenário internacional, pode levar a falência destas 

empresas com a mesma rapidez com que se colocam no mercado internacional. 

Essa dissertação não pretende encerrar o assunto, até porque não há como fazê-

lo com a carência bibliográfica e de documentos importantes que se teve acesso 

– principalmente em ter acesso aos dados da empresa que se dispôs a ser 

dissertada, nesse assunto, pois o problema da Gestão Estratégica de Riscos no 

Modelo de Licitação dos Blocos de Exploração de Petróleo em Angola, 

desemboca numa administração pífia que se configura como uma das piores 

gerencia do mundo dos negócios, segundo as empresas parceiras da Sonangol, 

o que obriga os Estados parceiros a tomarem decisões como a de fechamento da 

conta petróleo nos Estados Unidos, e na intervenção de outras espalhadas pelo 

mundo o que se contraiu em modelo de licitação para a concessão e exploração 

dos blocos de petróleo em angola pelas empresas petrolíferas mais renomadas 

do mundo. Em resumo o assunto continua aberto a novas pesquisas. 
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