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papel da mulher empresana angolana
no desenvolvimento do pais:
empresarias de Luanda e Benguela'"
A im portancia da problem atica do empresario ressurgiu nas ultimas cteca
das quando no sistema econ6mico mundial se generalizou a afirmar;ao de
modelos de dese nvolvimento que tend em a reduzir 0 papel do Estado como
agente econ6mico e se preocupam, ao mesmo tempo, com a abertura das eco
nomias nacionais a competir;ao no mercado mundial. 0 paradigma nonnativo
que configura 0 sistema econ6mico mundial e 0 da economia de me rcado e,
dentro do paradigma, 0 empresario constitui a categoria econ6mica a privile
giar enq uanto agente estrategico de desenvolvimento.

Actu al m ente, ser empresario em Angola, e muitas vezes uma questao de
sobrevivencia devido a falta de emprego. Os dese m pregados e subempregados
procuram obter rendimento s que 0 sector pri vad o 0 Estado nao conseguem
garantir atraves da oferta de emprego e exploram, assim, todas as possibilida
des de trabalho aut6nomo. Isto determina 0 aparecimento de varias categoria s
de empresarios que assumem caracterfsticas difere ntes conforme a sua catego
ria de proveniencia : funcionarios e ex-funcionarios p ublicos que se tornam
gestores de emprcsa, deslocado s de guerra, refugiad os e desmobilizados , mu
lheres vftimas da situar;ao soci al ca6tica que procuram uma oportunidade de
re ndimento para asseg urar a so brcv ivencia do agregado familiar e mulheres
que, d esfrutando de opo rlun idades de qualificar;ao e parentesco, gerem lojas e
empresas e se associam.
Em Angola a fase actual de "transir;ao para a economia de m ercado" tem
originado uma inform alizar;ao geral das activid ades econ6micas, acent uando
urn fen 6meno que se desenvolveu ao longo da decada de 80 e no qual os ope
radores econ6micos assumem caracterfsticas peculiarcs de valores e com
porta mc ntos. 0 facto do sector formal da economia (a excepr;ao do sector pe
trolffero) comportar custos e burocracia para as empresas, conduz es tas a

• 0 artigo constitui Ulna s(ntese da tese de Mes trado eln Est udos African os da autora, defendida
eln Outubro de 1997 no ISCTE de Lisboa e ori e ntada pelo Dr. Manuel Ennes Ferreira, cujo titu
lo e: 0 papel da lnulher elnpresaria angolana: co ntributo para Ulna re fl ex ao.
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0 pr6pri o n g6cio, ape nas quando isto sign ifica poder benefi ciar da
normativa ex isten t , como seja, por exem plo, 0 acesso ao crcd ito bo

~iio consensual para
. defini~6es classicas in
em geral, ao contexto

No con texto do mercado angoian o actual distingue-s c, com destaque im
porta nle, a /igura da mulher empresaria, a qual alcm de continuar a desem 
pcnhar 0 pap I de "reprodutora" , declica- se a activ idades produtivas no me rca
do infonnal e, em parte, no mercado formal.

o maior contributo ?i
ter, que sistematiza co
sociedade, definindo-o

silUa~aO

nifi cado.

De um ponto de vista econom ico-produtivo, a mul her, na sociedade angola
na est a sempre mais presente, embora exis ta uma desigualdade no acesso ao
rend imento, uma vez que 0 sahlrio medio e mais baixo do que 0 recebido pelo
homem ; al 6m disso colocam -se as mul heres mais dificuldades na obten~ao de
credilos bandrios, por falta de acess o a info rm a~ao relativa aos criterios de
acesso e reembo lso. Na are a social, e entre as mu lheres qu e se encontram as
maiores taxas de analfahetismo e de mortal idade. Para alem das ac tividades
soci al men te tlteis, a mul her e ainda responsavel pela maioria do lrabalho do
mestico. A inform a l iz a~ ii crescente da economi a, que se tern desenvo l vido
como rcs posta a apl ica'Yiio dos programas de es t abi Ii za~ao econ6mica, tem
correspondido it mulller angola na um papel quantitaliva e qualitativamente
cada vez mais im po rtante no merc ado informal.
Com a desc tr u tu ra~a o pr vocada pela guerra civil , com os efeitos perver
sos da ajud a internacio nal e da aplica~ao dos program as de estabi1iza~ao
economi ca, a int er vcn~iio da mulher no sector informal parece permi tir um
ajustamento do nfvel do emprego, da criar,:ao de re ndi mentos, da forma~ao de
capital c de abaSlecimen to, visando as neces sidades de capilal e bens da eco
nomia angolana.
Estudar a mu lhe r no mercado implica analisar os proble mas do genero. A
mulher an gol ana tem tido, tradicio nalmente, um grau mais elevado de partici
pa ~a o em actividades comercia is do que 0 homem e desenvolve um papel
fundamental na conslru ~ ao e con scr va~ao do agregado familiar '. Ao mcsm o
temp o, e ela que su porta, para alem dos constra ng imentos legais e culturais
que a colocam nu m lu gar su balLern o em rela~ao ao homem, uma falta total de
a ten~iio para com os seus pro blemas, e nomeadamenlc da sua considera~iio na
defini<;iio das polfLicas de dcsenvol imento.
No conlcxto das Iran sfoml ar,:6es politic s, econ6micas e sociais ocorridas
em An go la apos 0 infcio da II Republica (Se tcmbro de 1992), pretendemos
ana lisar as aracterfsticas especffic s das mulheres empresarias angol anas,
mais precisamente da area do comercio, localizadas geograficamente nas cida
des de Luanda e Be nguela .

o EMPRESARro NO CONTEXTO AFRICANO
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Re pe nsar as defin i~6es que as varias disciplinas das ciencias soci ais nos
forn ec;em do empres<1rio nao parece ser sufic iente para encontrar uma defini

res como restrila, devi
vczes, a processus de i
actores an6nimos que
empres ari o shumpeteria
empres ario como urn "d
gestao dos recursos que
~ao de Kilby, conjugada
suficientemente clara d

A a plica~ao dos Progr
volvimento tern side a
tendem a prolongar-se
privado, indispensavel
nais, tem-se traduzido
constitui , em muilus cas
pr6pria sobrevivencia. 01
mal precisam do apoio dl
nao existe ou e fraco, COl
do Es tado aos operadore:
de redcs de corrup~ao e
privadas priviJegiadas qUI
co nas maos das mesmas I
concep~ao neopatrimonia

Se de um lado, e ate 11
viveram sem 0 ESlado, 2
regulamenta~ao de confl l
desenvolvimento Iimiladc
rnercado mundial c sem
me rcad os e de criar as inf
tor privado.

Dado que a realidade e
subsaariana, e 0 mercado
ra nao excJusivamente, se
Torna-se en tao prioritaria
operadores info rmais, sot
tativa e qualitativamente

o

papeL da mulher cmpresaria fll1g ola,,{/

110

desel1vo Lvimento do pais

ignifica poder ben fic iar da
Iplo, 0 acesso ao eredil o bo

c;ao consens ual para este ag nte eCOnOlTIICO e para a empresa africana. As
definiyoes cl assi c as illSp iradas nas experiencins ocidentais, oao se aplicam,
em geral, ao co nte xto his torico e sociocul tural da Afr ica su bsaariana.

mgue-se, com destaque im
116m de continuar a des em
idades produti vas no me rca

o maior co ntributo a reflex ao sobre este ag ole econ6mico e a de Shumpe
ter, que sistematiza conceptual men Ie 0 cmpresario e clarifica 0 sell papel nn
sociedade, definindo-o num contexto eco nomic o dinam ico e separando-o, de
man eira clara, do capi tajista.

ulher, na sociedade angola
no acesso ao
Illixo do que 0 recebi do pelo
di ficuldades na obten ~ ao de
~fi o relativa aos criterios de
IIheres que se encontram as
• Para alem das actividades
tel a maioria do trabalho do
li , que se tem desenvolvido
tllbilizayao economica, tem
~l itativa e qualitativamente

No contexto afri can o, a defi nic; ao de Shumpetcr aparece para mu itos auto
res como restri ta, de vido ao facto de neste lipo de paises se ass is lir, muitas
vezes, a processos de imi lar,;ao mais do que de in o va ~ a o , !evados a cabo por
actores anon im os que nad a lern a vcr corn a figura cri adora e ino vadora do
emprcs ario shumpetcrian o. Kil bl rcferindo-se ao contexlo afric an o, define 0
empresario como urn "decision maker" que loma dcc is 6es so bre a alocac; ao e a
gestao dos rec ursos que sao cscassos. El li s e Faure ( 1995) aeham que a defini
C;ao de Kilby, conjugada com a d c fi n i~a o de Shum pcler, forn ece lima ciefin ic;ao
sufici entemente cl ara do objecto empresarial afric ano.

I desigualdade

'Ivil, corn os efeitos perver
programas de estab ilizac;ao
.formal parece permitir urn
~l1 dimentos, da fo rm a~ao de
s de capital e bens da eco
s problemas do genero. A

~au mais elevado de partic i

m e desenvolve um pape l
gada familiar'. Ao mesmo
Igimentos legais e cultura is
o homem , uma falta total de
ICnte da sua considerayao na
pomicas e socials ocorridas
de 1992), pretendemos
emprcsarias angolanas,
geograficamente nas cida-

SOCIais nos
para cncontrar uma defini

A aplicayao dos Prograrnas de Ajus tamento ES lrutural no s pafses em dcse n
volvimento tern sid o acompanhada p r efei tos irnedialos de reces ao , que
tendem a pro long ar-se mais do que 0 previs to. 0 desenvolvimen to do sector
pri vado, indispcnsave l nestes programas para relan~ar as ec onomias naci o
nais, tem-se traduzido num aumento da info mw liza~ ao da economia e
constitui, em muitos casos, a linica saicia para as pop ulayoes as scgurarem a
propria so brevivencia. Os agentes econ6m icos que op era m no mercado infor
mal precisam do apoio do Estad o, 0 qu e leva a grandes lim itayoes qu ando d e
nao existe ou e fraco, como em muilos parses da Africa subsaariana. A ajuda
do "st ado aos operadores informais, qu ando ex iste. passa, em geral, atraves
de redes de corrupyao e c1ientelism os, que tern 0 object ivo de eriar categorias
privadas privilegiadas que assegurem a m a n u t en ~a o dos bens do sector pub li
co nas maos das mcsmas pessoas q UI! detinham cs tc privilegio, na base de uma
concepyao neopatrimonia Jista do Estado.
Se de urn lado, e ate a epoca colo nial, algum as sociedades afric anas sobre
viveram sem 0 Es lado , apoiando-se sobre as cslruturas e as ins tituir,;oes de
regulamentarrao de con fl itos entre os grupos, hoj e em dia e im pensavel urn
desenvolvimento limitado a uma produyao local ou region al sem li g a ~ao ao
mercado mu ndial e scm a prese nc; a de um Estado capaz de regll lame ntar os
mercados e de cri al" as infra- estrutllras necessarias (10 desenv o!vimcnto do sec
tor privado.
Dado que a realidade economica predomin ante, em muitos pals es da Afri ca
subsaariana, e 0 mercado inform al, t5 neste e spa~o qu e, provavelmente, embo
ra nao exclusivamcnle, se tem que procurar 0 cmpresario afric an o emerge nte.
Torn a-se entao prio ri taria a atenc; ao ao s graves problemas que se deparam aos
opcrad ores informais, sobretudo nos pa rses em lran s i ~a o. A pres e n~ a , quant i
tativa e qu alitativamenle m ac i ~a das mulheres no mercado info rmal impa e,
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portanto, a aten~ao aos problemas de genero. Com estes pressupostos tornar
-se-a provavelmente menos diffcil cnconlrar-se uma defini~ao de ernpresario
emergellle valida numa ou noutra regi ao da Africa su bsaari ana . E se 0 resulta
do puu er vir a ser ou nao considerado um a ou ou lra expressao do capi
talismo, isso e um a qucs lao pUfamente formal.

A PROBLEMATICA DO GENER0 3 NO CONTEXTO ANGOLANO
Apesar da at n~ao dada nos lil timos anos por parte das org ani za~6es inter
nacio nais ao probl ema do genero, ba. uma gra nde escassez de in forma~ao e de
estal fst icas so bre os problemas cl o genero en Angola e as suas l ig a~6es com 0
dese nvulvimen lo. Os prob lemas do genero en Angola nao te rn si do, ale agora,
uma prio rid ade nacional , que r nas pol it icas governativllii, quer nas prop oslas
dos dois maiores partidos nacionais.
A mulher angol ana delem, tradicion almen le , 0 im porla nte papel de assegu
rar a a lime nta ~a o c a m an u le n ~ao do agrcgad o rami liar. Hislori camc nte , em
Angola. como em muilas parIes ci a Africa Austral e Central, a rn ulher e tradi
cion almentc independente em assuntos econ6rn icos. Nao ex istc urn grande
control o. entre homens e mulhe res. dos gas los dos re ndimentos de cada urn e
os dois participam de man eira di rer nle na ge stao do agregado fa miliar. Ern
toda a costa ocidental afric an a as mulhcrcs comercianles s5.o numerosas. Esta
activid ade de eomercio permite as mulheres gan harem di nheiro fora da agri
cult ura, sector em que as mu lheres sao , em gera l, rn ais numerosas do que os
home ns e onde desempenham urn pa pel imporlante.
Muitos dos gra ndes gru pos etnicos em Angola sao grupos rnatrilineares
(ex., os Am bundo e os Bako ngos) e islo inll uenci a as re l a~ 6es de genero po is
que, numa sociedade matr ilinear, onde a de. cendenci a e trac;ada atraves das
mulheres, a mulher delern urn estatuto soc ial mais alto do que nas sociedades
palri lineares .

o papel reprodutivo da mu lher em Ango la, como em mllitos oulros palses
africanos, e dignificado e considcrado cllltll ralmente 0 mais im porta nte. A si
tua~ao de guerra, que leve como rcs ultado 0 recru tamento de um num cro
crescente de ho mens, det rmi no u um a serie de efeitos, urn dos quais e urn me
lhor acesso das mulheres as po s i~6es de poder no sector urbano .
Por outro lado, os modos de vida lradicionais sao baseados nas rela~6es de
pa renlesco, que determinam os estilos de vida, as normas e os valores transmi
tidos de gera~ao em ger a~ao. Os va lores tradi cionais afectam as mulheres,
posi liva ou negativamente, em re l a~a o a possibilidade de participar activa
mente no desenvolvi mcnto. Se, por urn Jado , a mu lher e consi derada depo
siluria da cu ltura nacion al, por outro, e esla mesma cullu ra que inibe, muitas
vezes, a sua pl e na part i c i pa~a o na sociedade.
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Urn aspecto cullural impo[tante da soci ed ade angolana e a poli gamia (casa
mento de urn homem com mais do que uma parceira). Sao normalmente

11
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motivos socioeconomicos que levam 0 home m a ler mais que uma mul her. Na
area rural, 0 num ero de mulheres determina a riqu eza do hornem . Ter mais
mulheres corresponde a ter mais lavras cullivadas. 0 meslll o se pode di zer re
lativamente ao numero de filh os. m An gola hei mais mulheres que homens e,
por isso, tam bern, algumas mu lheres aceitam urn ma rido em com um com ou
lras send o es ta a unica ma neira de efas alcan<;:aJem 0 cstaluto socialmen te
acei te de casadas. Ha probl emas que sao, pois, dete nninados pelo num cro de
fi lhos. Por outr o lad o, lef ril hos confere Ii mulher urn es tat uto social e, por
iss o, muitas mu lheres, mesmo solteiras, tern -nos. Mas isto determ ina, na au 
senci a de estruluras de apoio, seri os problemas soc iais e de sau d . Na area
urban a, em fugar de se pralicar a poligamia tradi cional, muitas vezes os ho
mens mant(~m v,lrias n ulhcres em casas ba 'lalHe separad as umas das outras.

E geralmente aceite que 0 coloni alL mo e as deslocCl<;: 6es dev idas Ii situa«ao
de guerra, afectaralll os valores tradici onai s provoc ando modifica<;:6es no esti
10 de vi da dos agregados. As reacc;: 6es as mud anc;:as soc iais dos ul ti mos
temp os, nao se apresentam de forma un ica. Sc, por um lado, ha um a tentativa
de cri 'tal iza«ao dos va lores tradi cion ais, po r outro, ha uma atitu de "fax ista",
sendo as du as atitudes prejudicia is a li ma real integra«ao da mulher no proces
so de desenvolvimento .
Quanto as mulheres, elas de11lon stra m geralmente sub mi:is50, adoptando as
atitudes que delas se es pera e dan do de si a image m que Illes e socialmente
atribufda. Esta submiss ao nao tem a meS 11l3 l1l 0tiva«ao para todas as 11lulheres:
para alg um as trata-se do respe it o de uma tradi«ao que cl as interi ori zam como
inerente a ordem natural das co isas ; para outras, em bora duvid ando u nao
acredilando nos fundam cn tos do lugar que Ihes e atribufdo, se ntem-se incapa
zes de 0 alterar; ou lras, enfi m, deci de m ent ra r no jogo, esperan do obler dai
al gumas vlln tage ns.
Todas esta alitudes, qu er provenham do co nj unto da sociedade, ou das pro
pri as mulheres, sao, t::m ultima analise, 0 resu ltado de um choqu e: 0 do
confront o en tre um modern islllo imporlado e so brevalorizado e as culturas in
dfgenas demasiado temp o descon hec idas, subvalorizada s ou desprezadas. 0
rcsultado e um modern ismo bastardo, nao ass imilado e nao dominado que e
represenlado sobretudo por mode los de consumo qu e impoem a im porlac;:ao de
be ns, 0 quc frequen temente aco mpan ha um a desvalorizac;:ao in terna dos pro
dutos nacion ais e, logo, do papel economico da mulher.
A submissao de mo nstrada pelas mull1cres, exprim e, em geral, um a dece p
yaO ou uma falalidade, que se tradu zcm nu ma perda Je con fian«a nas
possibilidades de um a igualdade de opo rtun id ades enlre os h0111e11 S e as mu
Iheres e ne las mesmas . Con tudo, esla subm issao, assim como as mo tivayoes
que as origin am , aprcsentam graus difere ntes co nforme co nsiderarmo s a zo na
urbana ou a zo na rllfal e conforme a origem e a pertenp etnica e soci al da mu
Jhe r. Por exemplo, quand o na ce lul a fami liar 0 homem esta ausente , as
mulheres organi zam -se e assumem comp orta11lentos sociais e eco n6mi cos de
ges tao do agregado fa mil iar. Sles comp orlamen tos VaG do desenvolvimento
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do lra bal ho femi nino no sect r infonn al, a cria'rao de associac;6es femininas , a
procura de uma inlegrac; ao nos irc uilos finan cciros mode rn os ou ainda a von
lade de elevar 0 pro prio nlvel de fo rma~1i o. ludo iss o a proc ura da inde
pe noencia cc ono mica c de auto-suste nto . E a este propos ito interessa nte notar
co mo a cid de. nesta fase de trans ic;ao, se lornou 0 lugar privi leg iado para a
aprendizagem de novos papeis dentro da familia. sociais e profissionais. A
im ' gem da ci dadc com o lugal' de pcrd i<;ao para as campones as lornou-se urn
lugar de emancipa<;no das rnulheres que d mon Slram um a cl ara vontade de se
ass umire m como agentes sociais e aULOras do desenvol vimento.

AS EMPRESARIAS DO MERCADO FORMAL EM LUANDA4
A rc presen ta<;uo numeric a das mulhere s no sei o da cla sse empresarial an go
lana at inge 50%, perce ntagem que e muito mais alta se co nsiderarmos as
num erosas mu lheres que aclll am no rne rcado in fo rmal. m Lu and a as em pre
sari as que foram en trevis tadas foram contaetadas atra ves da Assomel
( As s ocia ~ a o da Mulher E mpresaria de Luand a). Es las em presarias, que desen
volvcl11 actividades legalizadas e que cstao associ adas na Assomel . sao, quase
sempre, mu lheres quc tiveram , a partida, condic;6es c oportunidades de acesso
11 propria ac tivici ade, mu itas vezcs dev ido ao facto de estarem ligad as por Ja
c;: os de pare ntesco a " algu em" que Ihes podia dar esta op ortunidade.

0 .. prob lema de ges tao das em presas femininas nao sao dife rentes dos pro
bl emas com que se de batem os homens empres arios. mesmo se existem
dificuldad s de caracter cul tural senlidas pelns mulheres quando se tra ta de re
sol ver pro bl emas praticos, como , por exempl o, as rel ac;6es com os bancos,
onde os homens ultrapass um as di ti cu ldades rnais facit e rapidamente.
A prob lemalica de genero, no cas u especffico destas empres arias, parece
aten uada pe lu p r t en~a dcstas mul heres a uma classe social privilegiada em
rel a<; iio 11 maioria das mu lheres que ac tuam no mercado .

Os resu ltados das entrevist as e dos inqueri tos apl ic ados rnostram algumas
carac terfs li cas que acham os pertinente sintetizar:
a) as cmpresarias vern tadas da func;ao publica;
b) tod as elas co rnec;: aram a propria actividade com um capital ini cial consti
tllfd o de p o u ran~a pcssoal;
c) a m Olivac;:no inici al da acti vidade foi, para lodas, a "instabilidade polfti 
ea" no paIs, razao pela gual perd eram 0 proprio emprego na func;:ao
pu blica;
d)

co me~aram

a ac tiv idade a partir de 1989. tratando-se de empresas de 1m
po rta<;ao-cxp orta<;ao com sedc em Luand a;

e) todas elas dcclara m que as emprcs as nao cansegu em rend imento s signifi
cativos para 0 proprio agregado fa mil iar.
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Estas empresarias, ao pensarmos na cl ass il"icac,:fio de Murleira (1995) sobre
os estereotipos do empresario africano, parecem en quad rar-se mais na catego
ria de "empresario especu lador" do que na categoria de in ovador au criador,
de cariz shurnpeteriano. E se considcrarmos a dc[inic,:ao de cmprcsario de
Shumpeter, achamos que se trata de um L categoria de em pres<lflas que nao
possuem, a partida, as caracterfsticas especfficas do emprcs ari o shum peteria
no. A capac idade de inovar,: ao destas gest oras de cm presa nao e evidente,
como nao 0 e 0 facto delas possufrcrn a c pacidadc, 0 engc nho e a cri ati vidade
necessarios, como a li leratura sobre 0 empresario norma lmen te as define. Pa
rece tratar-se, pois, de um fcn omeno bastan te com um nos pil fses que viram a
aplicac,:ao de Programas de Ajustame nto Estrutuml, ou sejn, a emcrgcn cia de
urn sector privado constitufdo por empresari os que, vindos da fu nc,:ao publica,
aproveitam as in formac,:6es e 0 apoio da classe polftica para mo ntar 0 pro prio
negocio. E mais bici l, portanto, que se trate de uma expressao do neopatrirno
ni alismo do Estildo como FaunS (19 95) 0 defin e do que de uma reserva de
potenciais empresarios emergen tes, 0 que nuo exclui , porem, a possibilidade
de que, no seio da categoria do s ex-funcionarios publ icos torn ados empresa
rios, exista urn ou outro que possua as caracterfsticas neces sari as para se
tornar empresario - agente do desenvol vimento .

AS EMPRESARIAS DO MERCADO FORMAL EM BENGUELA
As mulheres empresarias que ti vcm os ocasiao de entrevis tar em Benguela e
Lobito ja foram lrabalhadoras na estrutura do comercio interno no Estado e
tern uma ligac,: ao muito grande com 0 sector informal. Elas assu mem uma po
sic,:ao de interventoras economicas e tern uma clara noc,:ao do que e 0 mercado
actual angolano.
Elas demonstraram preoc upar-se com 0 conceito de re ntabilidade e sobretu
do com 0 conceito de poupanc,:a e de acum ul ar,:ao. mais do que foi pos sive l
apurar junto das empresarias entrevistad as em Luanda. Em geral, elas criti cam
o is olam ento em que se sentcm em rcl ac,:ao as institui c,: 6es oficiais as quais de
veriam ocupar-se das mul heres empresarias.
Uma interessante opiniao das entrevistada ' IS a convicc,:ao que elas te m de
que as coisas so podem comec,:ar a funcionar com uma polftica de Ji gac,: ao ao
sector informa l. Nas palavras de uma dclas: " ... a guerra provoco u a desloca
c,:ao das populac,:6es do interior do pais ern di rcc c,:ao as ci dade.s. A capaci dade
de produc,:ao da te rra diminuiu e as mulheres dcdi caraI11-se a esta acti viclade de
comercio, qu de alg um modo esui a cri ar uma certa traJ ic,:ao, de maneira que
as mulheres, constrangidas a comec,:arem a faze r negoc ios, nao vao q uerer vol
tar atras. Tal significaria culti var, esperar os fruto s , e isto dem ora tempo ... os
negocios sao rna is rapidos e pniticos: acham os di ffcil que cstas mul heres vol
tern ao campo,,5
Podemos constatar, no caso das empresarias conta ctadas ern Be ng uela. a
exiSlencia de obrigac,:6es sociais em rc!ac,: ao ao parcntesco que determ inam
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uma compet iyuo entre 0 resultado economico da empresa e as obrigayoes ex
tra-economicas. A preocupa9ao com 0 pape! de reprodu9ao e a propria
comunidade parece constituir uma prioridade para es las mulheres empresari
as, 0 que nos leva a interrogar se 0 modo de produ9ao destas empresas
corresponde ou nao ao modo de produyuo capitaIista entendido no sentido lato
e onde, conforme Wal lerste in (1974), a caracterfstica dominante da actividade
e a motivayao para 0 lucro.
Na sociedade angolana, a acumula9uo do capi tal social e tao importan te
que se infilt ra na dinamica da em presa c determi na uma evidenle compcliy ao
com 0 eq uilfbrio financeiro e a motivayao para 0 luero. Pareceu-nos eviden te,
num estudo de caso es pecffico que tivem os oeasiuo de relatar no nosso traba
Iho de tese de Meslrado', que a acumula9ao do capital social e urn assunto que
diz respeito a mul her num agregado onde 0 papeI do homem nuo parece ser
determinante. A divisao do tra baIho dentro do agregado assume, neste caso
especffico, caracterfsticas prop rias que obrigam a ter em conta a acrescida im
portil.nei a do pape\ feminino na reproduyuo e no mercado, ass im como na
compensa9uo da crise de serviyos sociais e de infra-estruturas.

AS EMPRESARIAS DO MERCADO INFORM AL
Como tivemo s ocasiao de dizer, e neste sector que se encontra a maioria
das mulheres empresarias nas areas urban as angolanas que visitamos.
Em Luanda tivemos ocasiao de visitar vari as vezes tre::; dos principais mer
cad os da cidade: 0 mercado Roque Santeiro , 0 mercado dos Kwanzas e 0
mercado de Suo Paulo.

o acesso ao mercado Roque Santeiro foi uma tarefa diffcil devido a proble
mas de seguran9a. 0 merc ado, um dos maiores do co ntinente africano,
nas eid o ao acaso e que registou urn forte crescimento a partir de 1991/92,
constitui 0 lugar onde se encontra cada tipo de mercadoria a pre90s rnais ou
men os ac es sfveis para a maiori a da popul a9uo.
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As mu lheres que entrevistamos sao todas co mere iantes de peixe . De id ad es
entre 19 e 44 anos, sao todas casadas, a maioria delas e originaria de provfn
eias vizinhas, como 0 Bengo, Cuan za Norte e Cua nza Sui, des locadas em
virtucle da guerra. Mu itas estao nesta actividade desde 1992 (0 que parece
co nfirm ar a opiniao de que < motiva9ao principal destas empresarias e a so
brevivencia) e a escolha do produto deve-se ao facto de elas terem outras
mulheres da famflia que ja trabalhavam neste sector e a possibilidade de ob
ten ya o de rendimentos mai ores em rela9ao a outros produtos - 0 que remete
para a exi stencia de motiva90es economicas que van alem da simples sobrevi
veneia do agregado. Urn dos problemas maiores evidenciado pelas empre
sari as e a falta de capital para adquirir a mercadoria ( .. . se um dia nao se tem
dinhci ro para comp rar 0 peixe, naquele dia nao se vende e ist o quer dizer que
nos e os nossos fil hos nao podemos comer. .. ). A atenuar os efeitos deslas fal 
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tas elas relatam a existencia de circu itos de ajuda mutua (q uixiquila)7, mas
actual mente es ta prati ca s6 funci ona ent re pess oas bern con hecidas. Surgem
frequentemente s ituayoes em que falta 0 di nh ci ro para por na ajuda mutua 0
que pode cri ar prob lem as co m pessoas desc onhecidas pOl' ca usa da desconfi
any u se mp re crescente, de vi do a perda de val ores m orai s da sociedadc . As
mulheres m ais velhas sao as que te rn m ais fa cilidade de acesso a este sistema
de emprestim os, pois, em geral, dispoem mais facilmente de di nheiro para po
der comeyar.

o circuito economico e, neste contexto, tao elementar que tudo 0 que se re
cebe num dia de venda do peixe serve, para aq uele mesmo dia, p ara comer ou
comprar bens de primeil'a necessi dad .
Para 0 que diz respeito a gestao do re ndimento do proprio negocio , as mu
Iheres empres arias que entrev islam os ad m item que e urn problema so del as,
isto e, os m aridos "nao te rn nad a a ve r com isso, SOli eu que estabele yo 0 que e
quanto, 0 marido e os rilhos comem no dia-a-dia". 0 que nos parece de m ons
trar q ue estas mulheres se torna m , na li nguage m de Ki lby (1971) "dec is ion
ma kers" que tomam decisoes nao so sobre a locayao e gestao dos recursos que
sao escassos mas tam bem sobre a dis trib uiyao dos re ndimentos .

13 imp ortante sll bl in har que as condiyoes de seguranya em que as e mpresa
rias trabalham eram, na altura das entrev ist as, lI1 uito p, obl e maticas . A s
"q u itandeiras" era m alvo de ameayas por parte de " comando ~> , R e a polfcia que
deveria garantir a seguranya nao interve m pois os me mbros dcstes "com a n
dos" andam arm ados a roubar as m ulheres e e muito co m um haver tiroteios e
mortos. Uma mulher entrevistad a so bre este assunto, que em geral pro voca re
aCyoes de desconfianya e receio, d isse que " 0 comando tern mui ta forya e nao
ha nada a fazer para nos, 0 medo e gran de porq ue eles tem arm as e nao se im
portam de usa-las .. . " . Vma outra mulher, a est e proposito, contou que: " ha
dois d ias os band id os vieram ao meu pe e fizeram muito estilo comigo, rouba
ram 0 me u neg6cio e 0 di nhe iro. U ma minha col ega chamou a polfcia que
respondell : ' q ue se lixem! ' . Elc s as vezes mata m 0 ga luno para roubar-lhe 0
que 0 outro Li nha roubado. 0 polfcia tambem e gatuno".
Ate ao ana de 1992, 0 mercado dos Kwanzas era urn mercado municipal.
As m ulheres que entrevi s tamos vendem ptl Xe que e norma1mente adquirido
no Roque Santeiro em camio es que ve ndem peixc congelado ou junto dos ma
rinheiros que vendem peixe fresco. Sao tam bern mulheres, em geral, as
vendedoras dos cam i6es e muitas vezes elas praticam uma forma de empresti
mo sem juros, vendendo 0 peixe as quitandeiras e aceitando ser pagas so
depois da reve nda ao retalho. Rcs llitou das entrevistas que 0 rendimento que
as q uitandeiras conseguem serve apenas para comp rar comida e ve slUllrio e
que a ac tividade pode parar em casu de doenya de lim j~ lho ou de outro mem
bro do agregado familiar. Neste contexto verificamos a ex istencia de regras de
parentesco e solidariedade c ntre os membros cia mesm a famfl ia que permite, a
maioria das vezes, prosseguir a ac tivi dade no mercado. N este mercado tam
be rn se vc rifica a mes m a s ituayao de grave inseguranya q ue vimos no Roque
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Santeiro e as mulheres entrevistadas dec1 araram ter muito medo e precisarem
de protec~ao.

a necessidade de redefir
familiar.

Em Benguel a, lam bem exi stem mais empres arias no mercado informal do
qu e no formal. 0 maior mercado da cidade e 0 Caponte . Neste mercado ha
uma gra nde variedadc de etni as , com o em L uand a. onde a etnia kimbundo esta
lado a lad o com outras dev ido as des locac;6es . No mercado do Caponte a
maioria das empresarias e umbundo e vern do inlerio r da prov inc ia, desloca
das pela gue rra que as obrigou a fazer ncg6cios para sobrev ive r. S ao as
mu lheres entrev istad as em Be ng uel a qu e nos rdatam a presen~a do s di tos "re
tornados" , isto e, os "zairenses", que, tal como em Luanda, tSm uma atitude
diferente em rel a<;5.o ao mcrcad09 •

A partir de 1992, con
das medidas de estab!li
zam, ainda mais, as ml
minac;6es do genera qUI
gado, e 0 agravamento
adop~ao das medidas d
tem penalizado ainda IT
termos de qualidade e q
dados que recolhemos..
responsabilidade e parti
no mercado.

BREVE APRECIA<;AO DO TRABALHO DE CAMPO
Ao apreciar as cIiscriminay6es de genero, que resultam cia analise dos resul
tados do nosso trabalho de campo, parece que elas ass umcm, no sector
informal, manife sl a~6es difcrentes das que se observam no sector for mal.
No entanto, tanto para as empresarias do sector formal de Lu anda, nomea
damente as que entrevistamos e que estao associad as a Assomel, como para as
quitande iras do sector infonnal, 0 papel reprodutivo das mu lheres [segu ndo a
defini y5.o de Moser (1993)] e assumido culturalmente, 0 que nao impede um as
e ou tras de descnvolvercm activi dadcs ligadas ao mercado. Uma diferen~a im
portante das em pres arias cIo mercado formal relativamente as empresarias do
mercado informal e que aquei as nao trabalham no mercacIo para assegurar a
sobrevivencia do agregado enqu anto esta esta asseg urada a partida devido a
perten~a a uma c1assc social que, directa ou in di rectamente, se pode identifi
car com a c1asse - Estado. Os agrcgados de stas mulheres nao sao pobres e,
como vimos, a cl asse so cial a que elas pertenccm proporciona-Ihes 0 acesso a
educa~ao. Sao , em geral, mul heres que querem alcan~ar a propria independen
cia economica, pretendencIo uma posi yao parecida com ados homens e que
tSm aspirayoes ao poder eco n6m ico e polftico. As dificuldades que estas em
presarias relatam e que provem cia problematic a do genero, pareccm-se mais
com as que existem nos pafses dese nvolvidos cIo que com a realidade das qui
tandeiras que entrevi w lm os. Neste contexto, ao colocarmo-nos dentro do
paradigma neoliberal, a abordagcm de autorcs como Boserup (1970) ou da
corrente WID parece adequar-se melhor as exigSncias da realidade observada,
assim como. dentro de um a an alise neomarxista 0 mesmo contexto se ide nl ifi
ca sobretu do com 0 quad ro dos "contlitos cooperativos" de Sen (1990).

218

o papei da

As caracterfs ti cas das quitandei ras que entrevislamos em Beng uel a sao pa
recidas com as de Luand a. quer na tom ada de decisao em rel a~ ao a
d i s tribu i~ao dos recursos e dos rend imentos . quer na observancia das regras
sociais de parentesco que obri gam a fo nnas de solidariedade e de gastos que
muitas vczcs rcsultam em contradic;ao com a logica da economia de merca
dOl". A realidade de campo que presenciamos demostrou com evid nte clareza
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ito medo e prec isarem

a necessidad e de redefin ir os papeis de homens e mulheres dc nlro do agregado
familiar.

a etnia kimbundo esta
mcrcado do Caponte a
da provincia, desloca
para sobreviver. Sao as
a presenc;:a dos ditos "re
Luanda, tern uma atitud e

A partir de 1992, com 0 reacen der da guerra civil e no contexto da adop~ao
das medidas de est a b il iza ~ ao economica, observam-se mudan~as que penali
zam, ainda m ais, as mulheres do mercado informal. A e xi stencia de discri
mi na~6es do gen ero que estao na base da divisao do trabalho dcntro do agre
gad o, e 0 agravamento destas disc ri mina~6es, de vido , em grande parte, a
adop~ao das medidas de eSla b i liz a ~ao econ6mica por parte do governo que
te rn penal iz ado ai nda mais a posic;:ao das mul heres no mercado informal em
termos de qualidade e q uantidade de trabalho, parece-nos uma ev idencia dos
dados que recolhemos. Ao mesmo I mpo observa-se, tambem , um a acrescida
responsab ilidade e participa~ao das mulheres, no seio do agregado familiar e
no me rcad o.
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Neste contexto, a dcfinic;:ao de papel reprod uti vo de Moser (1993) nao pare
ce ser suficiente para captar as co ns equencias provocad as no mercado e nas
rela~6es entre os agregados. S im ultane ame nte , a definic;:ao de Becker (1965)
de agregado familiar, nao nos parece adaptar-s e bem it realidade que pudemos
observar. Aqu ela defini~ao e baseada no estereotipo da famflia nuclear euro
peia e a realidade qu e re sulta das entrevistas m ostra a existencia de agregados
familiares que tern caracteristicas peculiares : em gera l, sao agregados pobres
e incluem a famfJia aJargada (parcntes afastados e vizinhanc;:a); 0 marido esta,
muitas vezes, ausente (morto, se parado ou em mu itos casos, ainda no exercito
ou "aquartelado" nos campos da U NAVEM III) e, q uando es ta presente, na
m a ioria dos casos e dese mpregado o u s ubempregado 0 que impede de contri
buir para a satisfa<;ao das necessi dades bas icas dos memb ros do proprio
agregado fam iliar. M ais, a rep rodu~ao social do ag regado, que implica obriga
~6es sociais para com a eomunid ade de ori gem torna-se tambem, e m muitos
casos, uma tarefa exclusiva das mulheres.
A actual realidade angoJana e muito complexa e 0 contexto de desenvo lvi
mento de urn processo de paz, lento e con flituoso, nao mod ificou ainda a
reali dade de urn pais em guerra ha trinta anos e euja socied ade esta seriamente
desestruturacla. Perante esta realid ade complexa, na qual a mulher assume,
eada vez m ai s, urn papeJ fundamental dentro do agregado e no me rcado, acha
mos legitimo interrogar-nas sobre a natureza desta "economia de me rcado"
cujas express6es e cujos actores fomos observar durante 0 nosso trabalho de
campo. A persi sten ei a da Falta de emprego para os homen s, devido a gu erra e
as polfticas de estabiJizac;:ao economica, favoreceu urn contexto que nao se
pode assimi lar ao das eeonomias pre-capitalistas de Rogers (1980) , visto que
naquelas economias 0 homem e a m ulher tinham urn pap I bem es lruturado.
Ao mesma tempo, a problemat ica de ge nero individualizada por B ecker tern
muitas limita~6es, enquanto 0 contexto actual de transic;:ao nao se pode definir
como urn contexto de economia de mcrcado (as m ul heres nao de pendem dos
ordenados dos maridos como acontecia no perfodo da Revo lu<;ao I ndus trial na
Europa, a que Becker faz refere nc ia). A economia que observam os, tam bem
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nao no s pareceu capi lalista, no scntido de Wallerstein, cnquanto 0 objectivo
que move as mulheres do mercad o inform al a nele inter vir e sobrcludo a so
brevivencia e nao 0 luero. No contexto que observamos, h(l necessid ade de
redefi nir papeis , conc eit os e catcgo rias de an 51i 'e e lal vez mesmo 0 pr6prio
conce it o de dcsenv olv imento.
Ao mesmo tempo que a adopyao de programas cle es tabil izac,:ao econ6mica
tern modific ado a posic,:ao da mulher no mercado e no seio da fam flia , as mu
lheres, tan to em Luanda como em Benguela e Lobito, evidenci am carac
terfsticas com uns, como: uma gran de determ inac,:50 e vontade de melhorar 0
proprio negocio, uma inform ayaO pormenorizada sobre a situ ayao economica
do paL e ideias basta ntc clams so bre as necess idades da pr6pri a cmpresa. Ao
mesmo tempo , em re lac,:ao aos ass unlos do genero, parece existir uma falta to
tal tk organizac,: ao a nlv I do govern o, 0 que nos parece resultar cssen 
cialm cnte da fal ta de vontade poiftic a. Os problemas do ge nero em Angola sao
sent idos quase exclu si vamcntc pclas ONGs. Hri faIta de informayaO qua litati
va e qua ntitativa sobre as mul heres empresar ias e ha falta de um apoio
concreto do Es tado qu e devcria ser capaz de introduzir reform as nas leis e nos
codigos so bre a pro priedade cia lerra, 0 acesso aos recu rsos e as novas tecno lo
gias, um Estado que desse aten<;ao ao sector pri vado e aos actores realmente
existentes em Angola.

CONCLUSOES
Ao abordar a prob lematica do emp resario - do em presario afri ca no - do
genero e cia mulhcr empresaria angol ana podemos sintetizar os seguintes pon
tos:
1. A literatura so bre

0 emp resariado africano tem negli c nc iad o, muitas ve
zes, a figura do emp res ario enquanto indi vfduo limitando-se a estud a-lo
de maneira in directa. A ate n~ ao ao empresario co mo aetor-chave do
desenvolvi mento res surg iu na literatura do desenvolv imento economieo
nos fin ais dos anos 80, a part ir do momenta em que a aplicac,:50 dos Pro
gram as de Ajustamento Estrutural c das pol ftic as neoliberais, em muito s
paises em desenvolvi mento, v ieram atribuir importancia central ao sector
privado da eco nom ia. As varias di sciplinas das eieneias sociais esUio , ac
tualmente, a procura de um a defini c,:ao qu e apresente uma tip ologia do
em presariado afr icano . Paralelamente, e ao longo da decada de 80 , apa
reeeram di versos lrabalhos que procuraram focaliza r os prob lem as e as
caracterlsticas das pequenas empresas e a historia das relac,:6es de gene
ra. A analise tradieional nao tem, ate agora, 0 genero como eategoria de
analise. A tenta tiva de in trod uzi- lo tern encontrado muitos obs taculos de
cank ter histori co e cultural na eomunidade eientffiea.
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2. No caso particular de Angola, historic amenle as mulheres com erciantes
si'io numerosas e a sua intervenr;: i'io no mercado tem, sobretudo em pe rlo 
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da mulher empresaria angolan a no desenvolvimellto do pals

dos de crise, perm itido garan li r a s u bsisli~ncia dos agregados familiares.
A situac;:ao de g uerra ern que 0 pars tern vivi do , fe z deslocar para as gran
des cidades rnuitas mulh res q ue parecem ter desenvolvido ou ad ap tado
estrategias de sobrevi vcnc ia no mei o ur bano, aparecendo sempre mais
numerosas e mais act ivas no Il1crcado info rmal da economia. Sim ultanea
mente, 0 papel tradicional que di gn ifica a mulher-mae e as relac;:oes de
pnrentesco , ini bem a sua pi na partic ip ac;:ao na eco nomia.
3. De li m ponto de vista mais econ6mico, se as em presari as que actuarn no
merc ado informal (secto r em qu e a mul her cs I,' numericarnente mais pre
sente) parece m adap tar-se a defin ic;:ao de Sh umpete r (1961) (no sentido
em que [cn lam m axi m iza r as receitas num meio incerto e precario sendo,
ao mesmo tempo capazes de introduzir "i novac;:uo" exp lorando todas as
oportunidad es ), e lamb ent verdad e , por outro lad o, que no contexto ango
Iano, a " e mpresaria" tern co mportamentos q ue cscapa m logica esperada
pel a econ o m ia ortodo xa II. Torna-se, portanto, fundamental estudar, de
um ponto de vis ta pl uri disciplinar, estas di ferenyas de comportame ntos,
estas diferente s 'culL uras ernpre. a ri a is " (Mu rteira 1995). A urgencia da
atenyao aos prob lema d o gene ro nn de fi niyao de es lralegias de desenvol
vi mcnto e m A ngola resul tou, a nosso vc r, evide nte. Actualrnente, no
mei o urbano, os comporta mcntos das m ulh eres dem onstram uma vontade
de associ ayao, um a procura de integraqao nos circuitos financeiros mo
de rnos, uma vontad e de eleva r 0 propri o nlv I educacional, uma procura,
em suma, da sua indepcnd6ncia economica. As numerosas desigualda
des , e ntre hom c ns e mulhe res, nos r ndiment os e nas oportunidades de
acesso ao lllcrcado de trabalho , aos recurso s financeiro s e aos servi yos
sociais, sao problemas q ue emergem de ma nei ra clara dos dados recol hi
dos no t rre no . A rea lidade angolana da indicayoes de que 0 genero deve
ser um a problem<itica a ter em conta na procura de uma via de des e nvol
vimento para 0 palS neste perfodo de tran si ao, sobretudo qu and o da
aplicaqao dos pro gramas de ESlab il izac;:ao Economica resultou urn au
me nto das desigualdadcs e ntre home ns e mulheres, realidade melhor
ca ptada ao nfve l dos ind icadores sociais e de desenvolvimento hum ano.
Procurar iden tificar 0 empresariado feminino com 0 empresariado emer
gen te em An gola levanta, assim, muitos prob lemas que abrangem as
diferen tcs disciplinas das ciencias soci ai s.

a

4. D o nosso trabalho de investigaqao em An gola, podc mos iden tificar du as
categorias de em prcsarias no universo emp rcsarial fe m inino das cidadcs
que visitamos:
I. - As emp resarias q ue cham aremos de "e lite" no sentido que pro
veem da elite po lftica e adminis trativa : gerem peq ue nas e medias
e mpres as legal izadas, ac tuam num espayo de mercado que se si tua
entre 0 me rcado fo mull e 0 rn ercado informal, aproveitando as opor
tunidades que af s urgem, e tern associayoes de apoio alrav es das
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qu ai s podem fazer chegar ao governo as s uas pr6prias necessidades e
dificu ldades.
2. - As numerosas empresarias do sector informal: actuam sobretu
do no comercio, pois e a unica maneira de sobreviver no "meio
ince rto e precario" da eco nomia ango lana actual. Os dados que reco
Ihemos, em Luanda e Benguela, ev idc nciara m que estas empresarias
enveredaram por este caminho, mai s por necessidade de sobreviv en 
cia do proprio agregado fa miliar do que por vocay30 emp resarial ,
mo strando, de qualquer modo , um notavel $cntido de oportunidade e
dinamism o apesar dos numeroso s probl e mas com os quai s ela s se de
batem, desde os relacionados ao abaslecimento de materia-prima e a
falta de capi tal inici al, ate a falta de seguranya e de garantia de conti
nui dade da pr6pria actividade.

NOTAS
(J)

(2)
(3)

(4)

Dentro das duas categorias ex is tem, eviden t mente, outras difere n
yas : di mens30 d a empresa, sector de acti vidade, prod uto comer
ciali zad o , nfvel tcc nol6gico, cap ital inicial e aces so ao credito e as
materias -prim as.
(5)

5. Fina lme nte, ao form ularmos a hipotese de que se poderia encontrar
nas e mpresarias do mercado informal das cidades que visitamos 0 ger
men do em presario emerge nte necessario ao desenvolvimento do sec tor
privado em Angola, os resu ltad os da nossa investigay30 (se bem que li
mitados qua ntitativamente) demons tram a existencia de discriminayoes
e preco nceitos relativamente ao genera, que poderiam estar na base das
dificuldades de identificayao do empresariado africano a luz das teorias
eco nomicas domi nantes.
A resolu y30 de problemas como 0 das discriminayoes do genero, poderia
advir da introduyao no modele da econo mia de mercado das variavei s
necessarias a elilninay30 das diferenyas de rendimentos entre grupos.
Redese nhar 0 model o com 0 objectivo de da r atenyao prioritaria aos gru
pos mais desfavorecido s e a e liminay30 das difere nyas de rendimento e
de riqueza entre os homens e as m ulheres, entre os pafses ricos e os pai
ses pobres, implica questionarmo-nos sobre as relayoes de pocler
hi storica e soc ialmente val orizad as entre homens e mulheres. Ass unto
diffc il, cnqu anto poe em disc ussa o 0 pode r masc ul ino, mas que pod eria
permitir uma nova abordagem da prob lematica do desenvo lvimento.
Num pafs co mo Angola, uma tal abo rdagem permitiria identi ficar me
lhor as caractcrfs ticas da cultura empres arial existente, que acred itamos
estar presente nas mu lheres angolanas e ter urn peso importante.
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(I) Relativamente a este conceito - agregado familiar - Young (1993) p.114, define-o
do seguinte modo: ... international guidelines ... which broadly define G household as
a number of individuals who live together and provide the basic needs for themsel
ves, th ei r children and relevallt oth ers (i.e., those who live under one ro of and share
a common pot).
(2)

Kilby (1971)

(3)

0 [ermo genero e tradicionalmente enlendido como a diferenc,:a biologica entre ho
mem e mulher. E relativamente rece nte 0 seu lI S0 nas ciencias sociais, para
compreender a construc,:ao social das discriminac,:5es, entre homens e mulheres, ba
seadas nas diferenc,:as biologicas.

(4)

Achamos importante esclarecer que 0 mercado real angolano actualmente e uma
realidade muito complexa 0 que leva os empresarios a desenvolver a propria activi
dade num espac,:o que se situa entre a formalidade e a informalidade assim como e
definida pela literatura. Por exemplo, as empresarias de empresas legalizadas que
contactamos utilizam em geral recursos humanos do sector informal para a distri
buic,:ao ao retalho das mercadoria s.

(5)

Entrevi sta com D. Fatima, gestora de uma loja de vestuario no Lobito, no dia 8 de
Maio de 1996.

(6)

Grassi, M. (1997) "0 papel da mulher empresaria angolana: contributo para uma re
flexao" - Tese de Mestrado em Estudos Africanos, pp. 110-111 .

(7)
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(9)

E uma forma de poupan~a, lima especie de pacto entre as mulheres que funciona
como um verdadeiro banco: cada mes cad a mulher fornece uma quantia X de di
nheiro e s6 uma be neficia do total, em rotac,:ao . Nao exislem "juros" e devolve-se 0
que foi emprestado.
Ex-militares, agora desempregados que lutam pela pr6pria sobrevivencia de manei
ra violenta. A poifcia nao tem capacidade de enrrenlar estes elementos por falta de
prepara~ao tecnica, ffsica e militar e, sobretudo, por serem tao mal pagos, 0 que os
leva a fechar os olhos sempre que podem.
A partir do ana da independencia , e mesmo antes, devido a repressao colonial, hou
ve muitos angolanos que foram viver para 0 Congo e para 0 Zaire. Quando Angola
conquistou a independencia, a maioria dos angolanos nao tinha muita feic,:ao para 0
neg6cio eo comercio era controlado pelos colonos. Os angolanos "retornados", ao
contrario, voltaram ao pafs com uma filosofia de negocio rapido e Lieil e tom81'am
conta, praticamente, de todo 0 mercado info rm al em Angola. No perfodo do Partido
Unico, havia um controlo sobre 0 mercado informal e havia lambem repressao, sen
do quase tudo feito na base do ro ubo e do contrabando. Os produtos comercia
lizados eram bens de consumo nipido, bens alimentares, vestuario , cal ~a do , tudo
mercadoria importada. Os "za irenses" que tinham dificuldade na lingua portu guesa,
expressando-se na lfngua materna (kikongo Oll outras), passavam os produto s as
mulheres que faziam a vend a a retalho. Com a recente abertu ra ao mercado deixou
de haver controlo sobre os produtos que entram e saem, e os "zairenses" adquiriram
muito poder econ6mico, tornando-se intermediario s do comercio. a peatica, eles
apropriam-se do produto que as retalhistas comprariam directamente ao s produto
res, ficando com a parte de lucro maior no circuito comercial.

(10)

Vcr Van Dijk (1986) e II 1I go n (1995)
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A economia classica, em geral, acha que a inova<;ao shumpeteriana tern que ser
procurada nas pequcnas emprcsas, enquanto Galbraith (1997) poe isso em duvida,
chegando a duvidar que 0 capitalismo classico possa produzir 0 desenvolvimento.
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