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Introdução
Responsabilidade social corporativa (RSC). As discussões sobre o tema crescem globalmente,

inclusivemente atraindo empresas brasileiras de forma cada vez mais notável. Tratados, organizações
internacionais e governos têm incentivado a prática dessa agenda, que atinge em cheio os códigos de conduta das
empresas multinacionais e nacionais. A RSC está presente em recentes acordos de cooperação e facilitação de
investimentos (ACFI) entre o Brasil e Angola, o Brasil e Moçambique, e o Brasil e o México, atraindo atenção para o
caso analisado neste estudo: especificamente no caso de Angola, a maior empresa brasileira que atua nesse país
e compromete-se com a RSC é a construtora Odebrecht. Esta pesquisa busca compreender o impacto dessas
diferentes fontes normativas fomentadoras de políticas de RSC sobre os códigos de conduta da empresa
Odebrecht. Tem-se como hipótese, portanto, que as normativas internacionais e nacionais impactam no código de
conduta da empresa Odebrecht.

Ademais, há motivos para investigar quais são os efeitos dessas regulações nas obras da empresa
Odebrecht na hidrelétrica de Capanda e também na usina de açúcar e etanol Biocom, ambas em Angola. Há
evidências de que a teoria pode ser diferente da prática, no que tange ao cumprimento do código de conduta da
empresa.

Metodologia
Utilizar-se-á como método a análise não somente do código de conduta da Odebrecht, mas também de

outros documentos relevantes da empresa e, para efeitos de comparação, documentos com normativas
internacionais e nacionais - incluindo o supracitado ACFI entre Brasil e Angola. Nesse ACFI encontram-se pistas
para essa investigação, como o próprio anexo II, que se refere especificamente à RSC. Também serão analisadas
entrevistas com representantes governamentais e da Odebrecht sobre o assunto. A construção da hidrelétrica de
Capanda e da usina Biocom de combustíveis serão investigados com a finalidade de identificar continuidades e-ou
rupturas no uso da RSC pela Odebrecht em Angola, com a apuração de dados e relatos.
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