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Prefácio
Estamos orgulhosos em apresentar os resultados do primeiro inquérito
a CFOs em Angola, que reflecte a visão, as expectativas e os desafios dos
administradores financeiros em Angola ao lidar, de forma particularmente
desafiante, com as dificuldades económicas globais e locais.
O inquérito foi realizado no início do presente ano, num cenário de baixo preço
de commodities, decrescente valor de moedas e baixa procura por parte de
importantes parceiros comerciais. Neste ambiente, os CFOs foram desafiados
a partilhar a sua visão sobre o custo de financiamento, os factores de risco, as
prioridades para os fluxos de caixa, as estratégias de negócio e os desafios de
indústria, entre outros.
Este relatório integra um questionário global de CFOs da África Subsaariana,
que inclui países de África Oriental, de África Ocidental e do sul de África. Este é
o primeiro ano que Angola é considerada no estudo, com respostas de 37 CFOs.
A maioria dos inquiridos em Angola operam na área financeira, de construção e
de bens de grande consumo.
Na região do Sul de África estão incluídas respostas de CFOs de Angola, de
Botswana, de Malawi, de Moçambique, de Zâmbia e do Zimbabwe. Os CFOs de
África do Sul não estão incluídos nos resultados do Sul de África uma vez que a
amostra do país contem 146 inquiridos face aos 141 dos restantes países do Sul
do continente, o que poderia alterar consideravelmente os resultados. Na região
da África Oriental estão incluídos o Quénia, Uganda, Tanzânia e Etiópia e ainda
os países de África Oriental desde o Gana até à Nigéria.
Na Deloitte, entendemos a variedade de funções e responsabilidades atribuídas
aos CFOs e orgulhamo-nos do nosso programa de CFOs que pretende apoiar
estes profissionais apresentando-lhes ferramentas que permitam maximizar
o seu potencial e o das respectivas empresas.
Acreditamos que os resultados contidos neste relatório irão ser uma útil fonte
de informação para os nossos clientes e leitores.

Luis Alves
Audit Partner Angola
lalves@deloitte.co.ao
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Respostas fundamentais
O que nos disseram os CFOs em Angola?
•• A volatilidade da moeda, causada pelos baixos preços do petróleo, é vista
como o maior risco para a realização de negócios em Angola.
•• Os CFOs em Angola esperam consideráveis melhorias na performance das
empresas em 2017 e 2018.
•• A falta de recursos humanos qualificados é considerada a grande fonte de
tensão pelos CFOs em Angola.

Quais são os seus planos para 2016?
•• Os CFOs estão a direccionar o dinheiro para pagar dívida
•• O dinheiro vai ainda ser canalizado para melhorar as operações
•• Os CFOs em Angola têm adoptado uma estratégia defensiva, em grande parte
focada na redução de custos operacionais, aumento da eficiência operacional
e optimização de processos.
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Perspectivas
de Negócio
A queda do preço do petróleo tem feito
com que os CFOs em Angola operem
numa economia instável, caracterizada
por elevadas taxas de juro, moeda
desvalorizada e liquidez cada vez menor.
Paralelamente, no corrente ano os
governos diminuíram a despesa em
cerca de 20%, dada a queda das receitas
geradas por impostos em mais de 35%, e
estão a procurar formas de diversificar a
economia. Perante esta situação, coragem
será a palavra de ordem para os gestores
financeiros das empresas já que terão de
encontrar formas criativas de lidar com os
desafios correntes, formas de aumentar
a performance da empresa e formas de
aumentar o valor para os accionistas.

Aumento das taxas de juro
Uns significativos 76% dos CFOs
entrevistados em Angola, em Maio
e Junho, esperavam que as taxas de
juro aumentassem em cerca de 100
pontos base, ou mais, em 2016. Isto
foi provavelmente uma antecipação
do aumento de 200 pontos base para
16%, em Junho de 2016. As taxas de juro
Angolanas cresceram em 500 pontos base
desde o início do ano, segundo o Banco
Nacional de Angola, com o objectivo de
encorajar a poupança, reduzir a pressão
na moeda nacional e limitar a inflação. Na
última reunião sobre políticas monetárias,
em Setembro de 2016, a taxa de juro foi
mantida nos 16%.

Figura 1
Perspectivas de curto prazo para valor de taxas de juro
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Incerteza na valorização de acções
Cerca de 65% dos CFOs em Angola não sabem ao certo se as acções estão
sobrevalorizadas, subvalorizadas ou correctamente avaliadas. Este valor contrasta com os
33% de CFOs do Sul de África que acreditam que as acções estão bem avaliadas. Na África
Ocidental, 40% dos CFOs acredita que as acções estão sobrevalorizadas enquanto 42%
dos CFOs da África Oriental acredita que estão subvalorizadas.
Figura 2
Avaliação das Acções
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A resposta ao défice orçamental é a
maior preocupação política
Os CFOs em Angola estão extremamente
preocupados com a resposta do governo
ao défice orçamental. Isto pode estar
relacionado com as conversações
do governo com o Fundo Monetário
Internacional, que decorreram à data do
estudo, sobre apoio financeiro, e com
os avisos das agências de classificação
de risco de crédito, Moody’s e Fitch, que
consideravam que este passo iria debilitar
ainda mais as finanças públicas e resultar
numa descida da notação de risco de
crédito.
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Outras preocupações políticas dos
CFOs em Angola incluem a eficiência das
políticas governamentais, a corrupção e o
seu impacto na realização de negócios e a
capacidade do governo oferecer projectos
de infra-estruturas.
À excepção de Angola, a corrupção e o
seu impacto na realização de negócios é
considerada a maior preocupação política
dos profissionais financeiros ao longo do
continente. Cerca de 20% dos CFOs do Sul
de África, 30% de África Oriental e 35% de
África Ocidental considerando esta a sua
maior preocupação política.
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Os CFOs em Angola
não têm certezas quanto
à subvalorização ou
sobrevalorização das
acções.
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Figura 3
Preocupações Políticas
Angola
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Visões divergentes relativas à futura
performance das empresas
Os CFOs entrevistados em Angola têm
diferentes opiniões quanto ao crescimento
esperado das suas empresas para 2016.
Enquanto 46% espera um aumento
significativo na performance durante
o corrente ano, 43% considera que
é esperada a diminuição da mesma.
Os restantes 11% consideram que a
performance das suas empresas se irá
manter constante.

Olhando para 2017 e 2018, os CFOs
em Angola estão mais optimistas, com
76% a prever que a performance das
suas empresas irá melhorar ligeira
ou significativamente em 2017 e 81%
antecipando resultados ainda mais
optimistas para 2018.

Figura 4
Performance futura da empresa
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Volatilidade da moeda é o maior factor
de risco
Os CFOs vêm a volatilidade da moeda, o
fraco estado de recuperação da economia
global e a saúde financeira dos principais
fornecedores e consumidores como
os maiores riscos para a realização de
negócios em Angola. Estas apreciações
estão alinhadas com as respostas dos
restantes países do sul de África.
Para além disso, os CFOs em Angola
identificaram a agitação global e as
avaliações de crédito dos países como
riscos significativos. A preocupação com as
avaliações de crédito não é surpreendente
uma vez que, desde Novembro de 2015,
Angola obteve mais de 11.0 Mil milhões
de dólares em endividamento externo
para cobrir necessidades financeiras. A
agitação global refere-se maioritariamente
ao abrandamento da economia Chinesa
e dos Estados Unidos da América que
tem resultado no excesso de oferta de
commodities, forçando os seus preços a
descerem. Para Angola isto traduz-se na
redução das receitas com petróleo e no
abrandamento do crescimento económico.

No sul de Africa o cenário político é
considerado o maior factor de risco,
seguido da instabilidade do valor da moeda
e das avaliações de crédito. A maioria dos
CFOs da África Ocidental vê a volatilidade
da moeda como o risco mais significativo,
tendo ainda assinalado o panorama
político, as fontes de energia disruptivas,
a deterioração das margens devido à
pressão no custo das matérias-primas e
a fragilidade da economia global como
principais riscos para a realização de
negócios.
Na África Oriental, o panorama político é
visto como o maior risco para os negócios,
seguido da deterioração das margens
devido ao custo das matérias-primas, da
falta de flexibilidade na definição de preços,
da volatilidade da moeda e da habilidade
de proteger a quota de mercado.

Figura 5
Principais factores de risco
Angola
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CFOs dos restantes países da
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Liquidez e
financiamento
Liquidez para amortização de dívida
O duro cenário económico leva os CFOs em
Angola a serem cautelosos com a aplicação
dos fluxos de caixa. Enquanto 30% espera
usar o dinheiro para o pagamento de
dívida, 27% espera utilizá-lo para melhorar
as operações e 22% prefere retê-lo para
aumentar a liquidez.
Figura 6
Prioridades para aplicação do cash-flow

Estes resultados diferem dos restantes
países do Sul de África, cuja principal
aplicação da liquidez é melhorar
as operações correntes. O foco no
pagamento da dívida dos CFOs em
Angola é provavelmente uma reacção
ao abrandamento económico devido
à depreciação da moeda do país e ao
aumento do custo de crédito.
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O elevado custo de capital
A grande maioria dos CFOs em Angola
considera o custo de financiamento
bastante elevado. O clima económico que
é vivido, bem como a incerteza sobre as
perspectivas de crescimento futuro e das
receitas de longo prazo, resultam num
maior cuidado ao recorrer a financiamento.

Cerca de 62% dos CFOs em Angola
consideram o custo de capital
extremamente elevado enquanto 32% o
considera relativamente elevado e 5% o
considera barato. Apesar de ter um custo
elevado, 46% dos CFOs em Angola afirmam
ser fácil ou relativamente fácil obter
capital enquanto 41% o considera difícil ou
relativamente difícil.

Figura 7
Custo de novo financiamento
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Os CFOs em Angola
consideram o custo de
capital elevado.

Figura 8
Possibilidade de obtenção de financiamento
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Em relação à facilidade
de acesso ao capital, as
opiniões dos CFOs em
Angola estão igualmente
divididas.
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Operações
Futuras
Expansão futura como baixa prioridade
Enquanto 69% dos CFOs em Angola diz
que as suas empresas se expandiram
recentemente pelo Sul de África, muitos
são cautelosos em relação a movimentos
de expansão futuros. Cerca de 48% afirma
não ter tomado uma decisão sobre o
processo de expansão. Estes factos não
são surpreendentes dados os desafios
económicos pelos quais diversas empresas
ao longo do continente têm passado.
Enquanto 19% está a pensar expandir-se
para África Ocidental, 14% para África Oriental
e 14% para África Central, apenas 5% pensa
em expandir-se para o Sul de África.

14

Relativamente aos principais motivos de
expansão para novos mercados, 57%
dos CFOs em Angola afirmam ter como
principal motivação as oportunidades de
crescimento, 29% afirma ter sido pressão
por parte da “empresa mãe” e 14% declara
estar a seguir instruções da cede da
empresa.
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Figura 9
Regiões de expansão recente
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A recente expansão de
empresas Angolanas tem
sido limitada ao Sul de
África.

Figura 10
Regiões para expansão futura
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A Função
do CFO
Os CFOs adoptam estratégias defensivas
O foco estratégico para 81% dos CFOs em
Angola é a redução de custos operacionais,
o aumento da eficiência operacional e
de optimização dos processos. Isto não
é surpreendente dada a contínua queda
nos preços das matérias-primas que tem
levado as empresas a adoptar iniciativas de
contenção de custos.
Outras pressões estratégicas para os CFOs
em Angola este ano incluem o aumento
do foco na experiência do consumidor, a
consolidação das operações o crescimento
dos canais de crescimento.

Na África Ocidental, os CFOs também
estão a “apertar o cinto” e enquanto em
2015 o foco estava na aquisição e retenção
de clientes, em 2016 está no aumento da
eficiência operacional e na optimização dos
processos.
Na África Oriental, o foco é uma vez mais
o aumento da eficiência operacional e a
optimização dos processos, bem como a
redução dos custos operacionais. Os CFOs
irão ainda focar-se na aquisição e retenção
de clientes, no aumento do valor da
marca e dos canais e na busca de receitas
provenientes de mercados desenvolvidos.

No Sul de África, os CFOs estão mais
preocupados com o aumento da eficiência
operacional, com a optimização dos
processos e com a redução de custos
operacionais. De forma semelhante, os
CFOs Sul-Africanos também estão focados
no aumento da eficiência operacional e na
optimização dos processos, apesar de o
foco na experiência do consumidor ser a
segunda prioridade estratégica.

Figura 11
Abordagem estratégica
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Os CFOs necessitam de maior apoio
Os últimos dois anos de incertezas no
mercado obrigaram os CFOs Africanos
a lidar com um “novo normal” onde o
crescimento do continente abrandou
consideravelmente e os investidores se
contraíram.
As preocupações dos CFOs Africanos
atravessaram regiões e incluíam pressões
por baixa performance das empresas,
carga de trabalho excessiva, demasiado
trabalho administrativo, mudança de
requisitos regulamentares, ambiguidade
estratégica, exigências da Administração e
do CEO da empresa e mão-de-obra pouco
especializada e competente.
Os CFOs em Angola estão principalmente
preocupados com a falta de mão-deobra especializada, com a ambiguidade
estratégica, com a insuficiente influência
política, com inadequada quantidade
de pessoal e com a retenção de talento.
Não é surpreendente que três das cinco
maiores preocupações dos CFOs em
Angola estejam relacionadas com recursos
humanos, sendo encontrar pessoas
capazes e talentosas uma das maiores
dificuldades das empresas no país.
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Para balancear as suas funções como
líderes de equipa, fornecedores
estratégicos e ainda corresponder às
expectativas regulamentares, de gestão
de risco e de cumprimento de funções por
parte dos quadros da empresa, os CFOs
necessitam de considerável suporte dos
membros da sua equipa.

Naturalmente os CFOs necessitam de
coragem para passar por difíceis períodos
económicos e lidar com as exigências do
mercado. Os CFOs irão ainda necessitar de
alguma criatividade para negociar o “novo
normal” e para descobrir novas formas
de fazer crescer as suas empresas e atrair
investidores.

Não é estranho que quando interrogados
acerca do que gostariam de perguntar a
outros CFOs, muitos dos entrevistados
respondam que gostariam de saber como
é que os seus equivalentes retêm talento e
motivam os trabalhadores. Adicionalmente,
muitos desejam saber como lidar com
pressão e conseguir um estilo de vidatrabalho equilibrado.
Adicionalmente, a maioria dos CFOs do
continente vai estar focado em melhorar a
eficiência operacional e reduzir os custos
operacionais. Esta estratégia defensiva irá,
provavelmente, continuar em 2017.
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Figura 12
Principais fontes de pressão/tensão

Angola
Competências insuﬁcientes de colaboradores/equipas de suporte
Ambiguidade estratégica
Inﬂuência política insuﬁciente
Número insuﬁciente de colaboradores/equipas de suporte
Encontrar e reter talento

0

10

20

30

40

50

60

Sul de África
Tensão/pressão decorrente da fraca performance da empresa
Competências insuﬁcientes de colaboradores/equipas de suporte
Ambiguidade estratégica
Inﬂuência política insuﬁciente
Solicitações da Administração ou CEO

0

10

20

30

40

50

60
Fonte de maior
pressão/tensão
Segunda fonte de
maior pressão/tensão

África do Sul

Terceira
fonte
Fonte
dede
maior
maior pressão/tensão
pressão/tensão

Tensão/pressão decorrente da fraca performance da empresa
Excesso de carga horária, tarefas e responsabilidades

QuartaSegunda
fonte defonte de
maior maior
pressão/tensão
pressão/tensão

Alterações de requisitos regulamentares
Solicitações da Administração ou CEO

QuintaTerceira
fonte defonte de
maior maior
pressão/tensão
pressão/tensão

Tensão/pressão decorrente da fraca
performance
da empresa
Ambiguidade
estratégica
Excesso de carga horária, tarefas e responsabilidades

0

10

Alterações de requisitos regulamentares

20

30

40

50

60

Quarta fonte de
maior pressão/tensão

Solicitações da Administração ou CEO

Quinta fonte de
maior pressão/tensão

Ambiguidade estratégica

0

10

20

30

40

50

60

África Ocidental
Alterações de requisitos regulamentares
Excesso de carga horária, tarefas e responsabilidades
Tensão/pressão decorrente da fraca performance da empresa
Demasiado trabalho administrativo/de baixo valor
Ambiguidade estratégica

0

10

20

30

40

50

60

Principais
conclusões:
África Oriental
Solicitações da Administração ou CEO
Alterações de requisitos regulamentares
Competências insuﬁcientes de colaboradores/equipas de suporte
Tensão/pressão decorrente da fraca performance da empresa
Excesso de carga horária, tarefas e responsabilidades

0

10

20

30

40

50

60

A falta de competência
dos trabalhadores e a
ambiguidade estratégica
são as duas maiores
razões de preocupação
no trabalho dos CFOs em
Angola.
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20

Brochure
Relatório
/ report de
title
CFOs
goes2016
here| |
Perfil
Section
dostitle
entrevistados
goes here

Angola

Número de inquiridos
Média de anos de
em cada região
experiência como CFO

Angola

37

Angola

8.2

Perfil da Indústria dos inquiridos Angolanos

Sul de
África

141

África
Oriental

33

África
Ocidental

32

Sul de
África

8.3

África
Oriental

8.3

África
Ocidental

7.2

Banca e Valores Mobiliários

19%

Construção

19%
16%

FMCG
Indústria Automóvel

8%

Energia

8%

Mineração e extracção

5%

Petróleo e gás

5%

Educação

5%

Tecnologia, Média e Telecomunicações

5%

Comunicação

3%

Ciências da Vida e Cuidados de Saúde

3%

Comércio Retalhista e Grossista e Distribuição

3%
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Facturação aproximada

41%
Angola

mais de $250
milhões

22%
Sul de África
mais de $250
milhões

24%
África Ocidental
mais de $250
milhões

36%
África Oriental
mais de $250
milhões
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