Em qualquer parte
do mundo, o sector
petrolífero é o mais
cobiçado, e estar presente
nele é um privilégio”
Desenvolve a actividade privada há mais ou menos 22
anos, e o maior handicap no exercício diário da sua função
de gestor é que queima 80% das suas energias físicas e até
psicológicas tentando manter seguro o leme do barco, que
é a sua empresa. O chairman da petrolífera privada nacional
Prodiaman espelha a sua visão sobre a lei de regime cambial
para o sector petrolífero, pois “é um desafio que não é fácil”,
as expectativas do mercado ao médio e longo prazos, a
fuga de quadros de uma empresa do sector para outra sem a
rentabilização do investimento feito em formação. Entende
ainda que, para o equilíbrio de uma empresa, não deve haver
colaboradores que puxam para trás e outros que a empurram
para frente, e mais: Angola tem condições para passar de
uma economia beneficiadora de empréstimos externos para
a posição de economia financiadora. À conversa.
Te x t o A n t ó n i o Pe d r o

fo t os E d s o n C h a g a s

Entrevista/Pedro Godinho

“A oportunidade que
tive de ombrear com
quadros de origem
ocidental, provenientes
dum sistema capitalista,
permitiu-me ter uma
visão mais aberta e
consolidar hoje um
conceito profissional
muito forte.”

Q
Que desafios de mercado e oportunidades
de negócios levaram à criação da Prodiaman
Oil Services?

A empresa surge como resposta aos apelos do
Governo, através do Ministério dos Petróleos
e da Sonangol, sobre a necessidade de se preencher alguns requisitos do mercado petrolífero com angolanos, porque antes era muito
exclusivo, muito restrito, uma vez que aqui
só actuavam empresas estrangeiras, e a dada
altura o Governo notou que era necessário incluir empresas nacionais. Todo o investimento
que Angola fazia no sector era absorvido por
economias externas. Vejamos um exemplo: na
construção de um FPSO, que é uma embarcação
que tem a função de produzir, tratar e exportar
o petróleo, onde os custos podem variar entre
500 milhões USD e 1000 milhões USD, desde a
fase de concepção até à sua construção, é tudo
feito por empresas estrangeiras. Quer dizer
que, para todo este capital na compra desse
equipamento, Angola tinha a responsabilidade
de cobrir entre 40% e 60% do total desses valores, mas, infelizmente, tais valores não eram
injectados na economia nacional. Quero com
isto dizer que, ao longo dos anos, esse processo ia fortalecendo outras economias menos a
de Angola. Daí a necessidade estratégica do
Governo de incluir no sector petrolífero empresas nacionais, para haver transferências de
tecnologia e de conhecimento. E ao mesmo
tempo permitir a transferência de capital para
que as empresas angolanas se desenvolvessem
e criassem postos de trabalho.
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O projecto empresarial surgiu numa fase
em que pouco se valorizava a capacidade
empreendedora dos angolanos. De onde
partiu tanta ousadia?

Essa possibilidade foi exactamente estimulada pelas oportunidades de negócios que o
mercado e o País proporcionavam. Eu comecei a minha carreira no sector petrolífero em
Junho de 1980, na direcção de estudos e projectos da Sonangol. Dentro da estratégia da
Sonangol, houve um projecto que estava a ser
desenvolvido pela multinacional americana
Texaco, no bloco 2, e havia ali a necessidade de
se incluírem quadros nacionais. Nessa altura, a
Texaco alegava que a plataforma de produção
era muito sofisticada e não acreditava que no
mercado local houvesse talentos capazes ou
preparados à altura dos desafios de operacionalidade da referida plataforma de produção, para
interagir com técnicos estrangeiros na gestão
do dia-a-dia. A Texaco vinha obstaculizando de tal forma essa abertura, que a Sonangol
chamou para si a responsabilidade de recrutar
nacionais existentes no mercado, e entregá-los
à Texaco para formação. É verdade que, naquela altura, em 1980, Angola sofria bastante com
dois fenómenos: o da independência nacional,
em que houve um êxodo massivo de talentos e
quadros, e o da guerra associada a outros fenómenos que surgiram. E estas duas situações
complicaram o processo que simplificaria o recrutamento dos quadros angolanos para serem
enviados para o bloco 2 do offshore nacional.
E como é que a Sonangol se desdobrou?

A Sonangol não conseguiu completar aquele
número requerido com quadros seus, daí certas pessoas serem convidadas a juntar-se ao
projecto. Eu, como já trabalhava na Sonangol,
fui convidado — diria mesmo forçado — a incluir o grupo para se responder à tal estratégia. Foi assim que em 10 de Fevereiro de 1981
me juntei à Texaco, uma multinacional petrolífera. Deve-se referir que nessa altura Angola
tinha por opção uma economia centralizada
com acento socialista, mas a oportunidade que
tive de ombrear com quadros de origem ocidental, provenientes dum sistema capitalista,
permitiu-me ter uma visão mais aberta e consolidar hoje um conceito profissional muito forte.
À medida que o tempo foi passando, ia notando
que havia muitas oportunidades de negócios
para se poder comparticipar no ramo. Não é
fácil, porque de facto a actividade petrolífera em
qualquer parte do mundo é muito restrita, tem
conceitos e princípios muito rígidos em que o
nível de exigência é de tal ordem elevado, que
nos obriga a desenvolver uma cultura do trabalho muito exigente, na ordem duma total disponibilidade de 24 horas nos 7 dias da semana.

Conseguiu sobreviver nesse ambiente
de trabalho?

É preciso estar-se preparado para trabalhar
12 horas seguidas, que é o normal, ou até 18
horas se for preciso, e não poucas vezes 24
horas quando uma situação de urgência assim
o exige. Muitas vezes os quadros estão expostos
a um regime de trabalho tão intenso em offshore, que o fazem em regimes de 28 em 28 dias, ou
seja, 28 de trabalho e outros tantos de repouso;
ou mais, em regimes de 60, 90, ou mesmo 120
dias de trabalho ininterrupto, seguidos de outros tantos de repouso. Isto é uma situação que
esgota qualquer pessoa ao máximo, distante da
família, mas que galvaniza e motiva profissionalmente qualquer ser humano exposto a tais
condições. Respondendo ainda à pergunta indagando onde fui buscar ousadia, tenacidade e
espírito de trabalho, direi que foi do facto de eu
ter sido forjado nesse ambiente de trabalho tão
duro, que é o do sector dos petróleos.
Quando enveredou pelo empreendedorismo
e iniciativa privada nos petróleos, como
era encarada a falta de capital humano
qualificado para os desafios da indústria
do sector?

Isto continua a ser um problema muito sério
e extremamente grave. Acho que o processo
de optimização dos recursos humanos passa
precisamente por uma estrutura sã e uma força
mental elevada dos quadros. É muito diferente trabalhar para um sector público, para um
sector informal, em comparação ao sector petrolífero, porque aí o nível de exigência é muito
superior. Parecendo que não — e eu quero ser
franco –, o modelo socialista da economia centralizada a que estivemos sujeitos até 1991 fez
com que as pessoas se desestruturassem e vivessem de forma acomodada. Quer dizer que
uma empresa que vivia do Orçamento Geral do
Estado, se do ponto de vista da rentabilidade
fosse deficitária, tinha logo o socorro do Estado,
ainda que por via do Orçamento Geral do Estado, e eram-lhe injectados recursos financeiros
necessários para sobreviver. Um trabalhador
que chegasse à empresa com atraso de uma
ou duas horas não tinha a seguir um grande
problema. No fundo, o trabalhador não tinha
metas a atingir, estava tudo centralizado, logo,
a única coisa que pretendia era ter um cargo
de responsabilidade para poder beneficiar de
regalias, tais como uma viatura atribuída pela
empresa, uma geleira adquirida por via da
empresa e demais benesses, mas ele não se
esmerava; num sistema centralizado como o
que tivemos, para ter uma carreira segura, o
trabalhador não precisava de se esforçar, nem
de se reger por planos e metas.

Vida dedicada ao
empreendedorismo

Começou no mundo dos negócios em 1990,
reagindo à oferta de um crédito automóvel, que
era difícil de se obter, mas preferiu investir o
mesmo crédito na importação de duas máquinas
de produção de gelados. Em um ano duplicava
as máquinas e em dois detinha um património
de doze delas, para então se lançar no negócio
da restauração, como o famoso Jango Veleiro,
à Ilha de Luanda, com orquestra ao vivo. Em
1980, integrou os quadros da Sonangol e,
um ano depois, os da Texaco, deixando esta
em 1995 após haver constituído em 1994 a
primeira empresa angolana de diamantes, a
Prodiaman. Com o recrudescimento da guerra
em 1998, e sua má repercussão na indústria
diamantífera, decidiu reconverter a sua empresa
para a indústria petrolífera, criando a Prodoil em
parceria com outros empresários. Pedro Godinho
Domingos nasceu em Luanda há 50 anos.
É casado e pai de sete filhos e avô de três
crianças. O empresário, formado em Engenharia
de Minas, é sócio e presidente do conselho de
gerência do Grupo Veleiro, a que pertencem as
empresas Prodiaman, Servicab, Jango Veleiro
e Take-Away Veleiro. No início de 2012 foi
nomeado director-executivo da Câmara de
Comércio Estados Unidos da América-Angola
(USACC).

O passivo herdado pelo País foi bom, ou nem
tanto?

Infelizmente, nós vivemos numa realidade que
temos de encarar. Aqui cito também uma outra
situação: a legislação laboral não nos ajuda
muito, porque protege o trabalhador em 99,9%.
Muitas vezes, numa empresa, em função do
desempenho e comportamento disciplinar do
trabalhador, a sua entidade patronal de forma
alguma poderá ver-se livre do trabalhador ou
aplicar-lhe um modelo de penalização para
rectificar a sua forma de estar, sem primeiro
pensar no risco de uma indemnização fabulosa.
Os recursos humanos são o maior problema que
qualquer empresa enfrenta no sector petrolífero, quer do ponto de vista científico, quer do
ponto de vista da sua estruturação profissional. A questão da responsabilidade profissional
é um problema real, e acredito que a maioria
das empresas está a enfrentá-lo, mas devemos
encará-lo de frente, não devemos escamotear
e encarar isto apenas como um fenómeno sociológico. É preciso que os intervenientes em
todo este processo tenham realismo, sem o qual
vamos conviver com uma enfermidade que vai
degenerando os seus portadores e piorando as
coisas, porque nesta situação nós não estamos
a avaliar as coisas conforme elas realmente são.
A sua experiência profissional tem-lhe
ajudado a ultrapassar este obstáculo
empresarial?

Já estou a desenvolver uma actividade privada
há mais ou menos 22 anos, e o maior handicap
no exercício da minha função, no seu dia-a-dia, é que eu queimo 80% das minhas energias
físicas e até psicológicas tentando manter seguro o leme do barco, que é a empresa, dando-lhe um rumo certo, tentando ao menos fazer
com que as pessoas consigam estar alinhadas,
sintonizadas na mesma frequência e a lutarem
como uma só, que é a corporação empresarial.
Dentro de um navio, tal como eu considero
uma empresa, não pode ver-se uns puxarem
para trás enquanto outros empurram para a
frente. Por isso, os recursos humanos acabam
sempre sendo um dos graves problemas a nível
das organizações.
Como encara no médio e longo prazos
o surto actual de universidades em Angola,
relativamente ao ajuste ou desajuste do seu
modelo de ensino em relação aos desafios
postos às empresas pela dinâmica da
economia nacional?

É um assunto muito pertinente. Nós temos
parceria com uma empresa norte-americana
de engenharia. E o Governo de Angola exigiu,
através do Ministério dos Petróleos e da Sonangol, que pelo menos acima de 50% dos quadros
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sejam angolanos. Enviámos um grupo de angolanos para Houston, onde estiveram entre 12 e
18 meses num training on the job, uma formação
no local de trabalho. Esses angolanos criaram ali
uma interface com os engenheiros americanos,
mas, uma vez postos em Angola, apenas passados dois meses, haviam desaparecido, porque o
mercado os absorvera, visto que actualmente a
demanda é grande comparando com a oferta.
Então decidimos identificar o problema disso
e chegámos à conclusão de que a única forma
de equilibrar esse binómio da demanda, a procura e a oferta, seria identificarmos a fonte de
fornecimento desses cérebros. Concluiu-se que
a instituição que poderia garantir a injecção de
maior parte desses cérebros é a Universidade
Agostinho Neto, a única universidade pública
que então tínhamos. Aí, o passo seguinte foi
criarmos condições para abordar o problema
com a reitoria da referida universidade. De facto,
houve bastante sensibilidade e concluiu-se que
as empresas que operam no sector petrolífero
deviam pelo menos identificar as suas necessidades e sentarmo-nos à volta de uma mesa com
a Universidade Agostinho Neto, e procurarmos
as soluções tendo em conta as necessidades do
mercado.
E os passos dados foram os acertados?

“Dentro de um
navio, tal como
eu considero uma
empresa, não pode
ver-se uns puxarem
para trás enquanto
outros empurram
para a frente.”
Quando se fez a ponte entre as duas
instituições de ensino superior,
designadamente a de Angola e a de Houston,
Texas, fez-se também a projecção da forma
como os licenciados deviam encarar o
mercado de trabalho?

É importante realçar que uma de nossas empresas esteve envolvida na identificação e na
manutenção dessa relação entre as duas universidades, para abordarem aspectos relevantes de formação de quadros nossos para
o sector. A ideia era chegar-se ao ponto em
que um certificado emitido pela Universidade Agostinho Neto viesse a ser reconhecido
pela Universidade de Houston, concretamente em relação aos trabalhadores para o sector
petrolífero. Contudo, no sector petrolífero, é
tal o nível de exigência, que as universidades
que surgiram e estão a surgir em Angola vêm
fazendo o que podem, o que lhes é possível,
mas o que é necessário é mesmo um aprimoramento para que os licenciados possam enfrentar o mercado de forma mais competente
e com maior segurança, inclusive em termos
de autoconfiança. É preciso trabalhar-se nas
mentalidades, o que constitui um problema
sério. Não basta uma licenciatura, não basta
um aporte académico-científico para os nossos
quadros, é preciso acima de tudo uma mentalidade e consciência profissional que valorize o
trabalho que é feito para se obter dele a maior
rentabilidade possível.

Realmente, os problemas que se apresentavam
eram muitos; um deles sustentava-se na revisão dos currículos académicos, porque na única
Faculdade de Engenharia, à época, alguns dos
currículos já datavam de há 40 anos ou mais e
necessitavam de actualização. Criou-se uma
ponte entre a Universidade Agostinho Neto e a
capital mundial da indústria petrolífera, que é
Houston, Texas, que acabou por ser a escolhida.
No ano passado, conseguimos fazer uma deslocação a Houston e houve abertura do lado americano, bem como dos cientistas existentes no
local, que estavam envolvidos em certos projectos mas, ainda assim, dispensaram algum
do seu tempo para dar o seu ponto de vista e
ajudar-nos a colmatar os nossos problemas
num curto espaço de tempo. A Universidade
de Houston tem um campus universitário com
75 mil alunos, onde há um grupo de cientistas
que colaboram com empresas petrolíferas no
sentido de identificar e conceber equipamentos
que venham a corresponder às novas necessidades que esta indústria nos imponha. Pensámos que com todas essas condições estariam
criados os pressupostos para os estudantes da
Universidade Agostinho Neto terem um currí- Considera desleais as empresas que
culo que mais se viesse a adaptar às exigências não investem na formação de quadros e
do mercado. Isso fora para passar a minimi- “pescam” os técnicos formados por outras?
zar a discrepância entre um trabalhador expa- A Prodiaman, que apostou na formação de
triado formado numa universidade americana, quadros em Houston, já rentabilizou esse
ou britânica, e outro formado numa de Angola. investimento?

Se queremos que Angola se torne uma potência em termos económicos e financeiros, até
mesmo sociais, temos de ser ousados e recorrer a decisões que aparentemente podem ser
difíceis, mas enfrentar desafios só depende da
vontade dos homens. Aliás, qualquer processo
que conduza ao melhoramento do desempenho
da nossa economia e dos seus sistemas financeiro e bancário já é praticado com sucesso
em outras partes do globo. O que é preciso é
ter-se força de vontade, interesse por parte das
pessoas em quererem vencer as dificuldades e
os obstáculos. Havendo vontade de todos os
intervenientes neste processo, Angola poderá
aplicar de forma exequível esta legislação, e
tudo correrá bem.

“Em qualquer parte
do mundo, o sector
petrolífero é o
mais cobiçado. Se
repararmos, o que
move o mundo de
hoje é o petróleo,
Neste ano, assumiu um novo desafio, o de
portanto estar
director executivo da Câmara de Comércio
e Indústria EUA-Angola. Que esperar de si?
presente neste sector
É uma responsabilidade e ao mesmo tempo um
grande desafio. A câmara tem como objectivo
responder aos anseios de duas nações, Angola é um privilégio.”

Muitas vezes eles partem do pressuposto de
que qualquer indivíduo que está no mundo dos
negócios conhece as regras e estas são para ser
cumpridas. O pagamento de um serviço deve
ser feito num dado prazo e quando houver tolerância é de poucos dias, nunca de semanas
ou meses, conforme nos acontece. É mesmo
um pesadelo o que tem acontecido. É muito
complicado quando o gestor de uma empresa não conseguir cumprir com as obrigações,
mesmo tendo ele dinheiro disponível na sua
conta para fazer pagamentos ao exterior; no
entanto, ele tem de se submeter a todos estes
pressupostos criados.
Acha que os bancos comerciais nacionais
estão preparados para a nova lei cambial no
sector petrolífero, ou encara a possibilidade
de bancos estrangeiros com larga

experiência nesses processos entrarem
também em Angola e conquistarem esse
mercado?

Penso que é extremamente importante a aplicação da lei, porque, senão, vejamos, se fizermos contas de forma rápida, veremos o quanto representa 1 milhão de barris por dia a 100
USD. Estamos a falar de 100 milhões USD ao
dia. Actualmente, o capital resultante da comercialização do nosso crude circula noutros
sistemas financeiros. Com a aplicação desta
lei, este capital será injectado na nossa economia, permitindo o fortalecimento dos nossos
bancos comerciais. De igual modo, isso vai
permitir a criação das competências financeiras para cumprirmos com os planos de desenvolvimento que o País possui neste momento. Devo acrescentar que a vinda de outros bancos comerciais, sobretudo aqueles que
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tradicionalmente já operam com as empresas
do sector, ajudaria a tranquilizar as inquietações das petrolíferas. De resto, numa economia
de mercado, os bancos têm de se organizar de
modo a enfrentar a concorrência e, se não o
fizerem, estarão votados ao fracasso.
Nesse pressuposto, o País poderia deixar
de contrair grandes empréstimos a nível
externo?

Provavelmente, nós não estaríamos a pedir
financiamentos mas, sim, a garantir financiamentos, tal como fazem as outras potências
financeiras. Esse é um desafio que não é fácil
tendo em conta o que já referenciei desde as
condições e ferramentas aos instrumentos de
que dispomos no País. Pelo menos a nível bancário, da banca central, há uma série de aspectos que têm de ser levados em consideração.

e os Estados Unidos da América, no incremento
das suas relações comerciais. Penso, sobretudo,
em contribuir para a diversificação da nossa
economia fora do sector dos petróleos. Refiro-me à agricultura, pecuária, pescas, à indústria
duma maneira geral, sem esquecer os novos
recursos energéticos com fontes limpas e, portanto, ecológicas, entre outras áreas e possibilidades também. Nota-se que Angola é um País
desejado por muitos, e os Estados Unidos não
estão fora desse prisma, além de que encaram
com bons olhos o desenvolvimento das relações que visam optimizar as oportunidades de
negócios que Angola proporciona, com seus
vastos recursos naturais. Agora, o mais difícil
é tornar realidade o sonho dos dois Estados, e
é aí que a câmara de comércio entra para poder
facilitar a aproximação entre os empresários
angolanos e os dos Estados Unidos. Naturalmente, quando pensamos em aproximação,
surgem várias barreiras, entre elas a da comunicação, o factor linguístico. Outra barreira
está ligada aos aspectos culturais, concretamente à cultura de negócios. Os americanos,
quando decidem abrir um negócio, cumprem
determinados pressupostos que, de uma forma
geral, são céleres e funcionam ao nível das suas
instituições. O seu recurso ao financiamento é
muito mais fácil e ágil que em Angola. Assim
sendo, um aspecto que a câmara já identificou
e sobre o qual vai trabalhar é a estratégia de
aproximação de ambas as partes, partindo do
pressuposto de dispormos das ferramentas necessárias para podermos vencer essas barreiras
que se apresentam.
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E como fazer um “casamento empresarial”
quase perfeito tendo em conta essa diferença
na cultura de negócios?

Não é fácil quando se trata de angolanos entrarem no mercado americano. Existem alguns
pressupostos em que actualmente o nosso empresariado ainda não está muito empenhado e
aprimorado. Por exemplo, um problema simples que a gente vê e que afecta a maior parte
das empresas em Angola é não se ter a contabilidade em dia e auditada. São pressupostos
mínimos e elementares exigidos quando procuramos um parceiro de negócios do outro lado
do oceano. Mesmo na criação de uma parceria,
eles começam por fazer a chamada due diligence baseada em todos aqueles aspectos, mormente nos legais, no perfil do gestor, no corpo
que constitua a estrutura societária da empresa.
Para nós, acaba sendo algo que não faz parte da
nossa rotina, mas já estamos a engrenar nisso.
Tudo leva o seu tempo. O que é preciso é terse força de vontade para se superar e vencer as
barreiras e os obstáculos. Por isso, sinto-me
muito feliz por merecer este voto de confiança
por parte das instituições que votaram e acreditaram na minha capacidade de conduzir as
tarefas da câmara de comércio a bom porto.
Penso que uma das minhas maiores preocupações vai sendo não defraudar todas as pessoas
que confiaram na minha pessoa e capacidades.
É mais um desafio na vida que vou enfrentar
com muito prazer, porque é preciso optimizar
as oportunidades de negócios que existem em
ambos os mercados e que estão à vista, embora
não seja tão fácil como muita gente pensa.

Se as relações EUA-Angola no ramo
empresarial acontecerem conforme
planeado, que ganhos económicos se
poderão antever?

Sabemos que os Estados Unidos são a maior
potência do mundo, detêm as mais avançadas tecnologias de ponta, enquanto nós temos
áreas cuja intervenção de empresas americanas
seria uma mais-valia mensurável. Por exemplo,
a nível da agricultura Angola já foi dos maiores
exportadores de café, foi o terceiro no ranking
mundial na década de 70 como também foi
um grande exportador de sisal. Hoje temos
este ramo de actividade quase paralisado pelas
razões que conhecemos. Outro exemplo é que
Angola exportava banana e já tinha uma agroindústria nesse ramo. Actualmente, os Estados Unidos implementaram um projecto sobre
a banana na América Latina com a empresa
Chiquita, que tem sido um sucesso. O aspecto
positivo que vejo na relação com as empresas
americanas, para além da tecnologia, é o pragmatismo que caracteriza essas empresas. Há
uma vantagem pelo menos no custo de qualquer equipamento que adquirimos nos Estados
Unidos comparando com a Europa. Qualquer
produto que adquirimos nos Estados Unidos
de uma forma geral é cerca de 30% a 40%
mais barato que na Europa. Senão, notemos,
quase sem precisarmos de fazer conta,s que
nós fomos até há bem pouco tempo um País
onde a economia era dolarizada e com o dólar
comprávamos tudo o que era necessário, até
mesmo água potável duma cisterna ou rebuçados vendidos na rua. Com uma nota de 100
USD poderemos naturalmente fazer compras
nos Estados Unidos sem ter a necessidade de
converter primeiro essa nota. Saiba que neste
processo de conversação pagam-se comissões
e que a moeda europeia é 30% mais forte que a
moeda americana. Por aí começa-se a ver uma
segunda vantagem nas relações entre Angola e
os Estados Unidos.
Haverá então uma série de vantagens
à vista?

A primeira é que a tecnologia de ponta daquele
país o tornou na locomotiva das demais economias do mundo. Se tivermos a oportunidade de nos relacionarmos com os melhores,
porque não fazê-lo? Logo a partir desse raciocínio vemos que há vantagens. Se falarmos
duma terceira vantagem, será exactamente
a da disponibilização de recursos financeiros
para os nossos empresários, como já antes referi quando disse que existe um fundo de 120
milhões USD para financiamentos aos empresários angolanos, distribuídos por quatro bancos
em Angola e provenientes do Ex-Im Bank dos
EUA. Existem várias instituições financeiras

