Fraud Survey
Angola 2020
Clear and focused
attention

Editorial

Bem-vindos,
É com muito gosto que apresentamos a primeira
edição do Fraud Survey Angola, um estudo realizado
pela Deloitte que avalia as percepções relativamente ao
tema da fraude no mercado empresarial angolano.
A temática do risco associada a situações de fraude
tem sido largamente debatida, com especial relevância
nos últimos anos face ao maior escrutínio e nível de
exigência na governance das empresas, potenciado
também pela maior regulação, independentemente das
geografias. Angola não é excepção.
As repercussões associadas à ocorrência de fraude
tendem a causar impactos significativos do ponto
de vista reputacional, financeiro, operacional ou
legal. Torna-se, por isso, importante conhecer
aprofundadamente as situações de fraude, os riscos
e as consequências que delas advêm para as
organizações, e a forma como são mitigadas, incluindo
os mecanismos e as ferramentas mais utilizadas na
prevenção, detecção e remediação da fraude.

José António Barata
Angola Country Managing
Partner

Além de dar a conhecer as percepções e perspectivas
das empresas angolanas no que ao tema da fraude
diz respeito, abordamos nesta primeira edição a
importância que a fraude e algumas irregularidades
relacionadas têm na estratégia das empresas.
Esperamos que este estudo seja uma ferramenta
útil para os líderes organizacionais, no sentido de os
ajudar a entender melhor os riscos e a exposição à
fraude da sua organização, bem como a melhorar a sua
capacidade de prevenção e mitigação deste tipo de risco.
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Prefácio

Alves da Rocha
Professor Doutor Titular da
Universidade Católica de Angola
Não se deve perder de vista que a situação
macroeconómica do país é uma
condicionante forte da tomada de
medidas de reequilibragem dos mais
importantes agregados macroeconómicos,
financeiros e monetários. Também são
conhecidas as arbitragens a respeitar no
relacionamento entre as variáveis
monetárias e as variáveis reais do sistema
económico nacional. Assim como a
“desarticulação” temporal entre o curto e o
médio prazo pode influenciar a natureza
das políticas económicas (o caso do
desemprego é um exemplo, não havendo
soluções sustentáveis a curto prazo).
É verdade que a diversificação,
especialmente das exportações, não está a
acontecer, nem no ritmo necessário, nem
na dimensão desejada. Agentes
económicos, Governo, economistas e
centros de investigação angolanos sabem
que a diversificação das exportações é,
provavelmente, a única via alternativa de
se arrecadar mais moeda externa.

Mas também se conhecem os
constrangimentos para o aumento das
exportações não minerais. Os mercados
externos são altamente exigentes em
preços, qualidade, marketing, respeito por
prazos de entrega, acolhimento de normas
de qualidade internacionais, respeito pelos
direitos humanos (recusando-se produtos
dos quais se desconfie haver dumping
social, etc., requisitos ainda bastante longe
de cumprimento pelo sistema produtivo
nacional.

A pandemia covid19 provocou no país dois
choques (em cima de um outro depois de 2014,
com a queda do preço do barril de petróleo no
mercado internacional): um choque na procura
e um outro na oferta (que necessitam de serem
quantificados para melhor se traçarem políticas
de avivamento da economia, ou seja, quanto da
recessão se deveu a um e a outro, qual o
dominante dos dois e o que vai prevalecer no
futuro). O choque na procura derivado da
pandemia manifesta-se na redução das
despesas de consumo das famílias (devido aos
confinamentos e à incerteza e ao não apoio
financeiro da parte do Estado1). O choque na
oferta verificou-se devido às mudanças rápidas
na organização do trabalho e na produtividade.
Claramente que a recuperação destes efeitos e
alterações só a longo prazo, sendo para isso
necessário conhecer-se a contabilidade do
crescimento em Angola (quais as contribuições
dos factores de produção capital-força de
trabalho-tecnologia-inovação).

1

A redução do consumo das famílias ocorreu também por força
da desvalorização da moeda nacional, pela política cambial e pelo
descontrolo da inflação.
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As Contas Nacionais Trimestrais relativas ao II
Trimestre de 2020 do INE comprovam este
choque na oferta, embora o mesmo não tenha
tido como causa exclusiva a crise sanitária
(início em Março passado). Na nota de
Imprensa do INE o valor apresentado é de uma
recessão do PIB de -8,8%, ou seja, uma
variação acumulada, entre Janeiro e Junho,
de -10,6%.
As informações referentes à série trimestral
com início em 2015 confirmam que a perda de
capacidade e o afrouxamento da dinâmica de
crescimento da economia nacional se iniciaram
no I Trimestre de 2015
e a recessão fez o seu aparecimento no III
Trimestre desse mesmo ano. Daí para a frente
e salvo passageiros incidentes de variação real
positiva do PIB (insignificantes para influenciar
a tendência de decrescimento), a recessão
instalou-se na economia, com as
consequências sociais conhecidas e esperadas
(aumento do desemprego, incremento da
pobreza, aceleração das desigualdades,
diminuição do rendimento, quebra do poder
de compra dos salários). A recessão
económica, a degradação social e a perda de
valor dos rendimentos são potenciais
oportunidades para o aparecimento de desvios
na gestão financeira das empresas.
Em termos sectoriais, a análise da Folha
Informativa do INE, Setembro 2020, suscita as
observações seguintes:
a) Os choques de oferta foram mais
expressivos nas Pescas (-27,8%), na
Extracção de Petróleo e Refinação (-8,2%),
Diamantes (-15,6%), Transformadora
(-4,3%), Construção (-41%), Comércio
(-0,1%), Transportes (-78,9%), Imobiliário (17,6%) e Governo (-7,1%).
b) Salvaram-se as actividades não envolvidas
directamente nos confinamentos, como a
agro-pecuária (+2,3%), a electricidade e
água (+4,4%) e as telecomunicações
(+7,3%).

O Doing Business 2020 aponta para uma
descida de 4 posições no ranking de 190
economias, subindo da 173ª para a 177ª,
passando Angola a integrar a lista das 15
piores economias para se fazerem negócios.
Da lista de indicadores fazem parte 7 directa
e indirectamente relacionados com a
Administração do Estado. Da lista dos 10
indicadores selecionados pelo Banco
Mundial para aferição do ambiente de
negócios em cada país dos 190 constantes
do Índice, não faz parte a “fraude” praticada
pelas empresas, objecto de análise neste
estudo da Deloitte para Angola. Pelo menos
directamente, pois em itens como “facilidade
de abertura de empresas”, “registo de
propriedade”, “obtenção de crédito”,
“pagamento de impostos”, “execução de
contratos” e “resolução de insolvências” se
pode encontrar campo aberto para a prática
de fraude.
Julgo saber que até este trabalho da Deloitte
não se tinha noção da fraude no país, pelo
menos, do modo tão sistematizado como o
apresentado no estudo. Muito menos dos
efeitos negativos sobre a organização e
funcionamento das empresas (e claro sobre
a capacidade de obtenção de lucros). A
fraude acaba por ser um factor de distorção
dos mercados onde as empresas actuam,
com as consequências nocivas conhecidas
em matéria de preços.
Da apreciação geral dos resultados dos
inquéritos fica a percepção de Angola ser um
país propenso à fraude, fruto da não
compreensão de que nos negócios a ética
tem um papel importante, enquanto lisura
nos negócios, transparência nas
contratações, atracção de parceiros,
honestidade de processos. Parece que entre
nós, pela forma como a mesma ocorre e se
multiplica, vigora uma espécie de “Xico
espertismo”, através do qual o sucesso
empresarial e pessoal é avaliado pela nossa
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sociedade. A corrupção – relacionada com a
fraude e um dos seus elementos – igualmente
costuma ser valorizada socialmente nos
mesmos termos, isto é, o objectivo primordial
é o da obtenção de benefícios e rendimentos,
não importa através de que modalidades e
processos.
No estudo identificam-se 50% das empresas
inquiridas com a percepção de que este desvio
comportamental traduzido na fraude
aumentou de 2019 para 2020 e, preocupante,
61% visionam o seu aumento no futuro. Para
além de aspectos relacionados com a
formação do carácter das pessoas – no fim do
dia as organizações são agrupamentos de
pessoas com as suas idiossincrasias –,
dependente da educação que ao longo da vida
lhes é ministrada na família, nas escolas e na
sociedade, a fraude e a corrupção também são
explicadas pelas oportunidades de as praticar,
dependendo da organização das empresas
(rigor das regras de relacionamento internas e
externas), da própria sociedade e dos valores
que a encimam) e do nível médio de
rendimento propiciado pela economia (afinal
pelas próprias empresas, enquanto células
básicas dos sistema produtivos). O efeitoimitação pode ter, nestes casos, uma
influência assinalável, levando à prática da
fraude e da corrupção como meios de
obtenção de benefícios pecuniários ou outros
necessários à construção de um certo padrão
de vida associado aos mais possidentes.
Segundo o que se pode depreender dos
resultados do estudo, o rendimento médio
auferido pelos empregados das organizações
empresariais pode não ser um factor relevante
da prática de fraude, já que quase 70%
apontam como agentes da mesma no país os
quadros médios e superiores, supostamente
os mais bem remunerados nas empresas.
Ficam assim os valores, a educação e a ética
enquanto elementos a serem trabalhados

para alterar este tipo de comportamentos
disruptivos. Um longo caminho a percorrer
querendo-se uma sociedade mais
transparente e honesta. Alguns passos, muito
tímidos ainda, se estão a dar no sentido de
uma correcção de valores e ajustamento de
comportamentos, com a introdução de
disciplinas relacionadas com a ética e a moral
nos vários graus de ensino no país.
Praticamente 60% dos inquiridos identificaram
a corrupção como a principal forma de fraude
em Angola, em linha com a classificação do
país no Índice Internacional de Percepção da
Corrupção da Transparência Internacional. E
também em conformidade com a classificação
do Mo Ibrahim Index de 2020, que coloca a
governação angolana em 42º lugar, entre 45
países africanos analisados.

Sendo afinal as empresas um reflexo da
sociedade onde se inserem e da
Administração Pública que traça as políticas,
acabam, no final das contas, por não serem
surpreendentes os resultados sobre a
percepção da fraude em Angola.
Este estudo da Deloitte é um bom contributo
para o conhecimento do fenómeno da fraude
em Angola. Seguramente são-me permitidas
as sugestões seguintes:
a) A construção de um índice geral de
percepção da fraude em Angola,
semelhante ao da corrupção.
b) A integração da Administração Pública no
“survey”, por ser uma fonte importante de
fraude na sociedade.
c) A apresentação de comparações
internacionais, partindo do carácter global
da Deloitte no mundo, pressupondo a
existência de inquéritos semelhantes
noutros países.
Luanda, 17 de Novembro de 2020
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Sumário executivo

A primeira edição do Deloitte Fraud Survey
para Angola, permite observar um conjunto de
padrões associados à percepção e
comportamentos de prevenção, identificação
e remediação da fraude.
Neste contexto, relativamente ao número
de organizações envolvidas em situações
de fraude em Angola, os inquiridos têm
um entendimento de que existiu um aumento
no decorrer do último ano.
Há, adicionalmente, um considerável
conhecimento de situações de fraude
envolvendo outras empresas recentemente, o
que, evidencia a importância de analisar
e melhor compreender os impactos da fraude
no meio empresarial angolano.
A perspectiva de que as situações de fraude
irão aumentar, ou pelo menos permanecer
inalteradas, conduziu as empresas angolanas
a procurar mitigar
o risco de fraude, recorrendo a vários
mecanismos de prevenção, sendo os mais
utilizados os mecanismos de controlo interno,
investigação interna, implementação de um
canal de whistleblowing e existência de
ferramentas tecnológicas preditivas.

É igualmente importante salientar que existe a
consciência generalizada, por parte dos
inquiridos do Deloitte Fraud Survey que a
ocorrência de fraude impacta negativamente
as empresas, acarretando consigo custos
como a perda reputacional, o desvio de
fundos e os custos adicionais na realização de
negócio.

Relativamente à conduta dos colaboradores,
constata-se que nas empresas angolanas a
responsabilidade de garantir uma atitude
íntegra e ética por parte dos colaboradores é
atribuída maioritariamente ao departamento
de Legal & Compliance, aos recursos humanos
ou ao Conselho de Administração, verificandose, assim, uma perspectiva tendencial de
controlo sobre os elementos da organização,
em detrimento da responsabilização individual
relativamente à fraude.
Apesar do aumento da percepção do risco e
das consequências negativas que a fraude
produz e do aumento do ambiente de
compliance das empresas, ainda é
consideravelmente reduzido o número de
empresas angolanas que, em caso de um
evento de fraude, recorrem a especialistas
forenses e/ou legais, uma vez que grande parte
das empresas procedem apenas a
investigações internas.
Os resultados do Deloitte Fraud Survey
realizado para as empresas angolanas
evidenciam a necessidade de continuar a
alertar as organizações relativamente ao risco e
impactos da fraude, assim como intensificar as
medidas preventivas e actualizar as respectivas
políticas e procedimentos anti-fraude.
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Principais conclusões
Percepção e evolução
da fraude no mercado angolano
Metade (50%) dos inquiridos consideram que o
número de situações de fraude aumentou no último
ano e mais de metade (60%) teve conhecimento de
algum evento de fraude no meio empresarial.
Adicionalmente, 61% acreditam que no futuro o
número de ocorrências irá aumentar.

Evento de fraude e
consequências na empresa
32% dos inquiridos admitem que a sua
organização enfrentou alguma situação de
fraude no último ano, assinalando como
principais custos associados a essas situações a
perda de reputação (46%), o desvio de fundos
(38%) e a realização de negócio (33%).

Principais responsáveis e
modalidades de fraude
69% dos inquiridos apontam como principais
responsáveis pelas ocorrências de fraude os
quadros médios e superiores da organização. A
corrupção (59%), o desvio de fundos (53%) e o
tráfico de influências (52%) são as principais
formas de fraude identificadas pelas
empresas angolanas.
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Vulnerabilidade por
sector/área de empresa
Os sectores de serviços financeiros (57%), de bens
de consumo (16%) e de serviços não financeiros
(15%) são considerados os mais propensos a
ocorrências de fraude. Por sua vez, as áreas
comercial (43%), procurement (37%) e
financiamento e actividades relacionadas (17%)
são consideradas as que apresentam um maior
risco de fraude dentro de uma organização.

Principais causas
A inexistência de um sistema de controlo eficiente (45%)
e a falta de valores éticos (32%) são consideradas as
principais razões para a ocorrência de fraude no
meio empresarial angolano.

Processos mais utilizados na
identificação de situações de fraude
Os mecanismos de controlo interno (61%), a
investigação interna (12%) e o canal de
whistleblowing (4%) são os processos mais
utilizados para identificar situações de fraude
nas empresas angolanas.
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De acordo com a sua percepção, como tem evoluído o
número de empresas angolanas envolvidas em
situações relacionadas com fraude no último ano?
Metade (50%) das empresas angolanas
participantes no Deloitte Fraud Survey Angola
acredita que, em 2019, o número de situações de
fraude aumentou, das quais 23% consideram esse
aumento significativo e 27% ligeiro.
Adicionalmente, 27% dos inquiridos são da opinião
que o número de situações de fraude permaneceu
inalterado. Apenas 24% consideram que os
eventos de fraude diminuíram no último ano.

Na análise sectorial, os inquiridos dos sectores de
serviços financeiros e de bens de consumo são
aqueles que revelam uma maior percepção de
aumento de situações de fraude (54% e 43%
respectivamente), enquanto os do sector de bens
de consumo se revelam mais optimistas,
acreditando que houve uma redução desse tipo de
situações (57%).
Analisando por dimensão empresarial, há uma
maior percepção de que as ocorrências de fraude
aumentaram entre as grandes empresas (57%) em
comparação com as PME (39%).

4%
23%

20%

54%

das empresas do sector
financeiro consideram que
as situações de fraude têm
aumentado

57%

das empresas de grande
dimensão consideram que
houve um aumento
das situações de fraude

27%
27%

Aumentou
significativamente

Diminuiu
ligeiramente

Aumentou
ligeiramente

Diminuiu
significativamente

Permaneceu
inalterado
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Sector industrial

Serviços não financeiros

9%

Serviços financeiros

4%

18%

25%

33%

25%

14%

9%

27%

29%

Sectores

36%

29%

42%

Bens de consumo

Outro

14%

29%

57%

57%

29%

14%

Grandes empresas

PME

Dimensão

5%

14%

14%

27%

4%
25%

25%
24%
30%

32%

Aumentou
significativamente

Diminuiu
ligeiramente

Aumentou
ligeiramente

Diminuiu
significativamente

Permaneceu
inalterado
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Em que sector considera existirem mais situações de
fraude em Angola?
Mais de metade (57%) dos inquiridos consideram
que o sector de serviços financeiros é o mais
vulnerável a potenciais situações de fraude,
seguido do sector de bens de consumo (16%) e do
sector de serviços não financeiros (15%).
Estas conclusões são também consistentes
quando analisadas por indústria, destacando-se
as organizações de serviços não financeiros, que
identificam o próprio sector (42%) como o mais
propenso a estas ocorrências.

3%

7%

3%

A análise por dimensão permite retirar a mesma
conclusão: o sector dos serviços financeiros é visto
como o mais vulnerável, sendo de destacar o
maior peso percentual atribuído pelas PME (64%)
nessa percepção, em comparação com os
resultados obtidos para as grandes empresas
(51%).

16%

71%

15%

das empresas do sector de
serviços financeiros
consideram o seu próprio
sector como sendo o mais
vulnerável à ocorrência de
situações de fraude

57%

Bens de consumo

Serviços financeiros

Serviços não financeiros

Sector tecnológico

Sector industrial

Outro

As PME atribuem maior peso ao sector
de serviços financeiros como o mais
propenso a situações fraudulentas, em
comparação com as grandes empresas
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Sector industrial

Serviços não financeiros

9%

Serviços financeiros

8%

17%

7%

4%

11%

7%

36%
33%

Sectores

55%

42%

Bens de consumo

71%

Outro

14%

14%
29%

29%

14%
29%

Grandes empresas

Dimensão

5%
5%

71%

PME
7%

14%

7%

21%

5%

19%
51%
64%

Bens de consumo

Serviços financeiros

Serviços não financeiros

Sector tecnológico

Sector industrial

Outro
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Das seguintes áreas de uma empresa, qual a mais
vulnerável a situações de fraude?
De acordo com os inquiridos, a área comercial
ou similar é a mais vulnerável a situações de
fraude (43%), seguida pela área de
procurement (37%).
Na análise sectorial, as empresas dos sectores
de serviços não financeiros (50%), industrial
(45%) e de Outros sectores (71%) consideram a
área de procurement mais exposta à ocorrência
de eventos de fraude.

Observando os resultados quando à dimensão
das empresas, as grandes empresas surgem
alinhadas com os inquiridos em geral,
acreditando que a área comercial (41%) é a mais
vulnerável a situações de fraude.
Já as PME identificam o procurement (43%) com a
área mais propícia a esse tipo de situações,
seguida da área comercial (36%).

3%

43%
37%

Os sectores de serviços não
financeiros e industrial consideram a
área de procurement a mais vulnerável
a eventos de fraude

17%
Procurement

Financiamento e

Área comercial

actividades relacionadas

ou similar

Outro

As grandes empresas consideram que
a área comercial está mais exposta a
situações de fraude, enquanto as PME
apontam a área de Procurement como
a mais vulnerável
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros
7%

33%

36%

29%
45%

50%

17%

18%

Sectores

43%

21%

Bens de consumo

Outro

14%
29%
14%
57%
71%

14%

Grandes empresas

PME
4%

Dimensão

3%

36%

41%

38%

43%

18%

19%

Procurement

Financiamento e

Área comercial ou similar

actividades relacionadas
Outro
Fraud Survey Angola 2020

16

04
Qual considera ser o principal motivo para a
ocorrência de fraude nas empresas angolanas?
Sistemas de controlo ineficientes (45%) e falta
de valores éticos (32%) são apontadas como as
principais razões para a ocorrência de fraude
nas empresas angolanas, segundo os
inquiridos.
Analisando os resultados por sector de
actividade, verifica-se que 71% das empresas
do sector de bens de consumo e 45% das
empresas do sector industrial consideram a
falta de valores éticos a principal razão para a
ocorrência de situações de fraude, ao
contrário das empresas dos sectores de
serviços financeiros (43%) e serviços não

financeiros (50%), que indicam os sistemas de
controlo ineficientes como a principal causa para
a ocorrência deste tipo de situações.
Analisando por dimensão organizacional, realçase o contraste entre as grandes empresas, que
apontam a falta de valores éticos (41%) como o
principal motivo, e as PME que referem a
ineficiência dos sistemas de controlo (46%).

71%

3%

32%

das empresas de bens de
consumo indicam a falta de
valores éticos como a
principal causa para
a ocorrência de fraude

45%

3%

17%

Sistemas de controlo
ineficientes

Nível remuneratório
reduzido

Pressão para resultados
positivos da empresa

Outro

As grandes empresas declaram a falta
de valores éticos a principal razão para
a ocorrência de eventos fraudulentos,
contrastando com as PME que indicam
a ineficiência dos sistemas de controlo

Falta de valores éticos
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros
7%

27%

25%

45%

50%

43%

9%

21%

25%

18%

Sectores

25%

4%

Bens de consumo

Outro

14%
29%
14%

71%

Grandes empresas

71%

PME

Dimensão

5%
25%

41%
46%

38%

25%
3%

4%

14%

Sistemas de controlo
ineficientes

Nível remuneratório
reduzido

Pressão para resultados
positivos da empresa

Outro

Falta de valores éticos
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Quais os colaboradores de uma entidade com maior
probabilidade de cometer algum tipo de fraude?
Os inquiridos consideram que os actos de
fraude são mais propensos a ser executados
por quadros médios (37%), seguidos dos
quadros superiores ou de direcção (32%) e dos
quadros de administração (19%).
Sectorialmente, observa-se uma variação nos
resultados. Enquanto as empresas do sector
industrial (55%) indicam que os colaboradores
com maior probabilidade de incorrer em
situações de fraude pertencem aos quadros
de administração, as empresas do sector

19%

de serviços financeiros (46%) apontam para os
quadros médios e as empresas do sector de
serviços não financeiros (42%) para os quadros
superiores ou de direcção.
Na vertente dimensão, observa-se que as PME
atribuem maior peso aos quadros de
administração (32%), comparativamente às
grandes empresas (14%). Constata-se também
que as grandes empresas consideram maior a
probabilidade de a fraude ser cometida por
quadros juniores (22%), comparativamente às
PME (4%).

12%

55%

das empresas do sector
industrial consideram que
a ocorrência de situações
de fraude é mais provável
entre os quadros de
administração

32%

das grandes empresas
acreditam que a ocorrência
de situações de fraude é
mais provável em quadros
superiores ou de direcção

37%
32%

Quadros de
administração
Quadros superiores ou
direcção

Quadros médios
Quadros juniores
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Sector industrial

Serviços não financeiros

9%

Serviços financeiros

8%

17%

11%

33%
36%

55%

14%

29%

Sectores

42%

Bens de consumo

46%

Outro

14%
29%

29%

29%

29%
14%
29%

29%

Grandes empresas

Dimensão

14%

PME
4%
22%
32%

32%

32%

32%
32%

Quadros de administração

Quadros médios

Quadros superiores ou
direcção

Quadros juniores
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06
Conhece alguma empresa que tenha estado envolvida
em alguma situação de fraude recentemente?
Mais de metade (60%) das empresas inquiridas
afirma conhecer empresas que tenham estado
recentemente envolvidas numa situação de
fraude.
Ao analisar os resultados por sector de
actividade, podemos concluir que os inquiridos
do sector de serviços não financeiros são
aqueles que menos conhecimento têm de
empresas envolvidas em situações de fraude
(58%).

Cerca de 65% dos inquiridos pertencentes ao
segmento das grandes empresas referem ter
conhecimento de empresas envolvidas em
situações de fraude recentemente,
comparando com os 57% das PME.

A maioria das empresas (58%) do
sector de serviços não financeiros
revela desconhecer casos de empresas
envolvidas em eventos fraudulentos
nos último meses, ao contrário das
empresas dos restantes sectores

40%

60%

Sim
Não

Mais de metade dos inquiridos
pertencentes às grandes empresas e
PME afirmam ter conhecimento de
organizações envolvidas
recentemente em eventos de fraude
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros

32%

36%
42%

Sectores

64%

Bens de consumo

58%
68%

Outro

29%
43%

57%
71%

Dimensão

Grandes empresas

PME

35%
43%
57%
65%

Sim
Não
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07
Na sua opinião, quais das seguintes formas de fraude
são as mais comuns no meio empresarial angolano?
A corrupção (59%), o desvio de fundos (53%) e o
tráfico de influências (52%) são, de acordo com
as empresas inquiridas, as formas mais comuns
de fraude no mercado empresarial angolano.
Na análise por sector, destacam-se as empresas
do sector de serviços financeiros que
consideram o tráfico de influências a
principal forma de fraude nas empresas

angolanas, com 57%, ao contrário dos restantes
sectores que colocam a corrupção no topo da
lista. Destaque particular para o sector de bens
de consumo, onde os inquiridos aparentam não
ter qualquer dúvida, ao concordarem a 100% que
a corrupção é a forma mais comum de fraude.
Analisando por dimensão organizacional, não se
verificam diferenças expressivas.

Corrupção

59%
Desvio de fundos
53%

Tráfico de influências
52%
Branqueamento de capitais
36%

100%

Escolha preferencial de parceiro

36%
Suborno

das empresas do sector
de bens de consumo
consideram a corrupção
a forma de fraude mais
comum nas empresas
angolanas

35%
Incumprimento regulatório
23%
Fraude contabilística e fiscal

57%

17%
Fraude com propriedade intelectual
4%
Fraude em eCommerce

dos inquiridos do sector de
serviços financeiros
consideram o tráfico de
influências a forma mais
comum de fraude

1%
Outro
1%
Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%
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Sector industrial

Serviços não financeiros
64%

Serviços financeiros
57%

58%

45%

54%

58%

36%

50%

50%

36%

43%

50%

36%

39%

25%

27%

36%

17%

27%

36%

8%

18%

25%

Sectores

9%

4%

Bens de consumo

Outro
100%

71%

57%

71%

43%

57%

43%

57%

43%

57%

29%

43%

14%

14%

14%
0%

Grandes empresas

PME
57%

65%

50%

57%

43%

Dimensão

57%

39%

46%

36%

38%

25%

38%

25%

24%
24%
5%

7%
4%

Tráfico de influências

Branqueamento de capitais

Fraude em eCommerce

Corrupção

Desvio de fundos

Fraude com propriedade intelectual

Escolha preferencial de parceiro

Suborno

Outro

Fraude contabilística e fiscal

Incumprimento regulatório
Fraud Survey Angola 2020

24

08
Que meios de controlo anti-fraude considera serem
mais efectivos nas empresas angolanas?
A acção preventiva do departamento de auditoria
interna (41%), as auditorias-surpresa a áreas da
empresa (37%), o canal de denúncia (37%) e a
utilização de ferramentas preditivas (37%) são os
meios de controlo anti-fraude mais efectivos, de
acordo com as empresas angolanas inquiridas.
Observando por sector, as empresas do sector de
bens de consumo revelam uma opinião diferente à
da generalidade dos inquiridos ao avaliarem o
código de conduta (43%) como o meio

mais eficaz para as empresas.
Para as empresas do sector de serviços
financeiros (54%), o canal de denúncia surge
como o mais convincente.
Considerando a dimensão das empresas, é de
destacar as diferenças encontradas entre as
grandes empresas, que apontam o canal de
denúncia e a política anti-fraude, ambos com
43%, como os tipos de controlo anti-fraude mais
eficazes, e as PME, que privilegiam as auditoriassurpresa a áreas da empresa (46%).

Acção do departamento de auditoria interna
41%
Auditorias-surpresa a áreas da empresa
37%
Canal de denúncia
37%

54%

das empresas do sector de
serviços financeiros
indicam o canal de
denúncia como o meio de
controlo anti-fraude mais
eficaz

46%

das PME consideram as
auditorias-surpresa o meio
de controlo anti-fraude
mais eficaz

Utilização de ferramentas preditivas
37%
Política de anti-fraude
36%
Formação a colaboradores relativa
a medidas anti-fraude

33%
Existência de departamento totalmente afecto a
prevenção e gestão de eventos de fraude

29%
Código de conduta
25%
NR
1%
Outro
1%
Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros
54%

42%

45%

46%

36%

33%

36%

33%

39%

36%

33%

39%
39%

25%

36%
27%

17%

32%

27%

17%

32%
25%

8%

18%

Sectores

8%

Bens de consumo

Outro
57%

43%
43%

43%

43%

43%

43%

43%
29%

43%
29%

29%

29%

29%
14%

Grandes empresas

PME
43%

46%

Dimensão

43%

43%

41%

36%

32%

36%

30%

32%

30%

32%

30%

29%

22%

29%
4%

Auditorias-surpresa a áreas da empresa
Formação a colaboradores relativa a medidas anti-fraude
Acção de departamento de auditoria interna
Política de anti-fraude
Utilização de ferramentas preditivas

Existência de departamento totalmente
afecto a prevenção e gestão de eventos
de fraude
Código de conduta
Canal de denúncia
NR
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09
Como antevê a evolução das situações associadas a
fraude no mercado empresarial angolano no próximo
ano?
A grande maioria (61%) dos inquiridos considera
que as situações associadas a fraude no mercado
angolano vão aumentar durante o próximo ano,
enquanto que para 23% não haverá qualquer
alteração. Apenas 16% julgam que irão diminuir.
De entre os sectores analisados, as empresas dos
sectores industrial e de bens de consumo são as
que apresentam uma visão mais optimista da
evolução das ocorrências de fraude, ao revelarem
uma expectativa reduzida quanto ao aumento
deste tipo de situações no próximo ano.

Contrariamente, 71% dos inquiridos do sector
de serviços financeiros antevê um aumento dos
eventos de fraude nesse período.
Na análise por dimensão, 53% das PME são da
opinião que os eventos de fraude vão continuar
a aumentar, sendo esta percentagem
significativamente maior entre os inquiridos que
representam as grandes empresas (62%).

4%
12%
29%

71%

das empresas do sector
financeiro consideram que
as situações de fraude no
mercado angolano irão
aumentar no próximo ano

62%

das empresas de grande
dimensão antevêem que as
situações de fraude irão
aumentar significativamente
no próximo ano

23%

32%
Aumentar
significativamente

Diminuir
ligeiramente

Aumentar
ligeiramente

Diminuir
significativamente

Permanecer
inalteradas

NR
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Sector industrial

9%

Serviços não financeiros

9%

Serviços financeiros

8%

17%

4%
8%

18%

14%

32%

27%

11%

33%

33%

Sectores

36%

39%

Bens de consumo

Outro

29%

43%

29%

29%

43%

Grandes empresas

Dimensão

29%

PME

16%

21%

30%

11%
11%

22%

32%

25%

32%
Aumentar
significativamente

Diminuir
ligeiramente

Aumentar
ligeiramente

Diminuir
significativamente

Permanecer
inalteradas

NR
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10.1
A sua empresa enfrentou alguma situação de fraude
no último ano? Se sim, identifique o tipo de fraude.
O desvio de fundos (42%) foi o tipo de fraude com
que as empresas mais se depararam no último ano,
seguido do branqueamento de capitais, da
corrupção e do incumprimento regulatório, que
surgem ao mesmo nível, com 8% das respostas.

ao passo que as empresas dos restantes
sectores referem ter lidado mais com situações
de desvio de fundos.

Analisando por dimensão, tanto as grandes
empresas como as PME (47% e 43%
Na observação sectorial, os resultados são
respectivamente) indicam o desvio de fundos
divergentes, com as empresas do sector de serviços como o tipo de fraude mais observado nas
não financeiros a afirmarem que, no último ano,
suas organizações, no último ano.
enfrentaram situações de tráfico de influências e de
branqueamento de capitais (50%, em ambos),

Desvio de fundos
42%
Outro

21%

9%

Branqueamento de capitais
8%

Corrupção
8%
Incumprimento regulatório
8%

32%
59%

Tráfico de influências
4%
Suborno
4%

Não

Escolha preferencial de parceiro
4%

NR

Sim
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros

8%
25%

33%

50%

33%

17%

50%

50%

Sectores

33%

Bens de consumo

Outro

33%
50%

67%

Dimensão

Grandes empresas

13%

50%

PME

13%

14%
7%

13%

29%

7%
14%

43%

47%

Tráfico de influências

Desvio de fundos

Corrupção

Suborno

Escolha preferencial
de parceiro

Incumprimento
regulatório

Branqueamento de
capitais

Outro
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10.2
De que forma essa situação impactou a sua
empresa?
Perda de reputação (46%), desvio de fundos (38%)
e custos adicionais na realização de negócio (33%)
foram os principais danos observados pelas
empresas que enfrentaram recentemente
situações de fraude.

Na análise por dimensão, o desvio de fundos é
apontado por 57% das PME como o maior dano
sentido, enquanto que 40% das empresas de
grandes dimensões mencionam a perda de
reputação.

Em termos sectoriais, é de salientar que as
empresas dos sectores industrial e de serviços não
financeiros foram unanimes em identificar, como
principais impactos decorrentes destas situações,
custos adicionais na realização de negócio e desvio
de fundos.

Perda de reputação
46%
Desvio de fundos
38%

57%

Custos adicionais na realização de negócio

33%

das PME vítimas de fraude
no último tiveram como
principal impacto negativo
o desvio de fundos

Redução de lucros
29%
Maior fiscalização contínua pelas autoridades
13%
Outra
4%
Maior dificuldade no acesso a financiamento

Os inquiridos dos sectores industrial e
de serviços não financeiros revelam que
as situações de fraude que enfrentaram
recentemente provocaram custos
adicionais na realização de negócio e
desvio de fundos.

4%
Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%
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Sector industrial

Serviços não financeiros
100%

Serviços financeiros
100%

33%

50%

50%
50%

33%
25%
17%

Sectores

17%

Bens de consumo

Outro
67%

50%

67%

50%
50%

33%
33%

Grandes empresas

PME
57%

Dimensão

40%
27%

43%

27%

43%

20%

43%

20%
7%

Desvio de fundos

Perda de reputação

Custos adicionais na realização de negócio

Maior dificuldade no acesso
a financiamento

Redução de lucros
Maior fiscalização contínua pelas
autoridades

Outra
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10.3
De que forma uma situação de fraude poderá
impactar a sua empresa?
A perda de reputação (43%) é também
percepcionada pelas empresas que não
enfrentaram situações de fraude, como o
principal dano que poderá advir destes eventos.
A redução de lucros e os custos adicionais na
realização de negócio (ambos com 25%) são
igualmente apontados como consequências
negativas prováveis de se observar.

enquanto as restantes empresas, nos diversos
sectores, antecipam a perda de reputação.
Na análise por dimensão organizacional, é de
destacar o maior peso atribuído à perda de
reputação pelas PME (57%), comparativamente
com as grandes empresas (41%).

Ao nível sectorial, as empresas de bens de
consumo (43%) apontam como possível impacto
os custos adicionais na realização de negócio,
Perda de reputação
43%
NR
41%
Redução de lucros
25%
Custos adicionais na realização de negócio

As empresas do sector de bens de
consumo consideram os custos
adicionais na realização de negócio
como o principal impacto sentido, ao
contrário dos restantes sectores que
indicam a perda de reputação

25%
Desvio de fundos
17%
Maior dificuldade no acesso a financiamento

15%
Maior fiscalização contínua pelas autoridades

As empresas de grande dimensão
atribuem um peso inferior à perda de
reputação como consequência da
fraude, em comparação com as
pequenas empresas

12%
Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%
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Sector industrial

Serviços não financeiros
50%

55%

54%

25%

45%
27%

25%

27%

25%

43%
29%
25%

17%

27%

21%

17%

18%

14%

17%

9%

Sectores

Serviços financeiros

Bens de consumo

4%

Outro
57%

43%
43%

43%
29%

29%

29%

29%
14%

14%

14%
14%

Grandes empresas

PME
57%

41%
32%

Dimensão

41%

32%

27%
25%

27%

25%

24%

25%

8%
5%
Perda de reputação
Custos adicionais na realização de negócio

11%
Maior fiscalização contínua pelas
autoridades

Desvio de fundos

Maior dificuldade no acesso a
financiamento

Redução de lucros

NR
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10.4
Quais foram as principais consequências?
Participação de processo-crime (46%), acordo
disciplinar com despedimento (42%) e processo
disciplinar com suspensão de funções (21%)
foram as principais consequências indicadas
pelas empresas angolanas vítimas de fraude no
último ano. De notar que 4% dos inquiridos
admitem não ter sido tomada nenhuma acção.

serviços financeiros (58%) afirmaram ter
recorrido a acordos disciplinares com
despedimento. Já as empresas do sector de bens
de consumo (67%) revelam ter privilegiado a
instauração de processos disciplinares com
suspensão de funções.

Do ponto de vista sectorial, denota-se a
inexistência de um padrão. Enquanto os
inquiridos dos sectores industrial e dos serviços
não financeiros identificaram a participação de
processo-crime (67% e 50%, respectivamente)
como a principal acção desencadeada no âmbito
de uma situação de fraude, os inquiridos dos

Analisando por dimensão organizacional, mais de
metade (57%) das PME indicam ter optado pela
participação de processos-crime,
comparativamente às grandes empresas, que
privilegiaram os acordos disciplinares com
despedimento (47%) e as participações de
processos-crime (40%).

Participação de processo-crime
46%
Acordo disciplinar com despedimento
42%
Processo disciplinar com suspensão de funções
21%
Processo informal com reprimenda ou
outra penalidade

As empresas dos sectores de serviços
financeiros e de bens de consumo
referem os acordos disciplinares com
despedimento e com suspensão de
funções como principais consequências,
respectivamente

13%
Processo disciplinar com reprimenda
4%
Não foi tomada nenhuma acção
4%

Mais de metade (57%) das PME
apontam a participação de
processos-crime como principal
consequência

Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros

50%

67%

58%

50%

33%

50%
17%
8%
8%

Sectores

8%

Bens de consumo

Outro
50%

67%

50%

33%
33%

Grandes empresas

PME
57%

Dimensão

47%
40%
33%

29%
29%

7%
7%
7%

Participação de processo-crime

Não foi tomada nenhuma acção

Acordo disciplinar com despedimento

Processo informal com reprimenda
ou outra penalidade

Processo disciplinar com suspensão
de funções

Processo disciplinar com reprimenda
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11
Qual o processo mais utilizado pela sua empresa
para identificar situações de fraude?
Mais de metade (61%) das empresas inquiridas
declaram que recorrem principalmente a
mecanismos de controlo interno para identificar
situações de fraude, e, com menor expressão, à
investigação interna (12%) e ao canal de
whistleblowing (4%).

Também não se verificam diferenças expressivas
quando se analisam os resultados por dimensão
organizacional: 64% das PME afirmam identificar
situações de fraude através de mecanismos de
controlo interno. Essa percentagem sobe para 73%
no caso das empresas de grandes dimensões.

Não existem diferenças entre sectores no que diz
respeito ao processo mais utilizado. As empresas
são unanimes a referir os mecanismos de controlo
interno. Destaque para as empresas do sector de
bens de consumo que dizem também privilegiar,
com alguma frequência, o canal de whistleblowing
(29%).

4%
17%

12%

1%
1%
3%

61%
Mecanismos de controlo interno

Denúncia

Investigação interna

Outro

ROC

NR

Canal de whistleblowing

Os mecanismos de controlo interno são
o processo mais utilizado pelas empresas
angolanas para identificar situações de
fraude, independentemente do sector e
da dimensão dos inquiridos

As empresas do sector de bens
de consumo indicam o canal de
whistleblowing como o segundo processo
mais utilizado para identificar situações
de fraude, contrariando a tendência dos
restantes sectores
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Sector industrial

Serviços não financeiros

9%

8%
27%

4%

25%

17%

64%

Sectores

Serviços financeiros

7%

4%

75%

50%

Bens de consumo

4% 7%

Outro

14%
29%

71%

86%

Dimensão

Grandes empresas

5%

3% 3% 3%

PME

14%

14%

7%
11%

4%

73%

64%

Mecanismos de controlo interno

Denúncia

Investigação interna

Outro

ROC

NR

Canal de whistleblowing
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12
Existe algum canal de denúncia anónima
(whistleblowing) na sua empresa para reportar
situações de carácter irregular e potencialmente
fraudulentas?
Cerca de 5 em 10 inquiridos confirmam que na
sua empresa existe um canal de whistleblowing
para reportar situações potencialmente
fraudulentas.
Analisando por sector de actividade, mais de dois
terços das empresas inquiridas do sector de bens
de consumo (86%) afirmam que na sua empresa
não existe um canal de denúncia anónima para
reportar situações de fraude.

11%

Considerando a dimensão da empresa, realça-se
que a maioria das grandes empresas (54%)
dispõe de um canal de whistleblowing para
reportar eventos potencialmente fraudulentos,
ao contrário das PME, em que 46% dos inquiridos
afirmam que as suas organizações possuem um
canal de denúncia.

86%
47%

das empresas do sector
de bens de consumo
afirmam que a sua
empresa não dispõe de
um canal de whistleblowing

43%

Sim
Não
NR

A maioria das grandes empresas
declara que dispõem de um canal
de whistleblowing
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros

50%

36%

43%

Sectores

64%

Bens de consumo

57%

50%

Outro

14%
43%

57%
86%

Dimensão

Grandes empresas

PME

46%

46%

54%
54%

Sim
Não
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12.1
Caso exista um canal de denúncia anónima (whistleblowing)
na sua empresa, em que formato funciona?
A generalidade das empresas que dispõe de um
canal de denúncia anónima refere que esse
sistema funciona online (69%). No entanto, em
34% dos casos é ainda referida a linha telefónica
e em 26% a caixa física.

Observando por dimensão, evidencia-se uma
maior utilização do sistema online nas PME (92%)
em relação às grandes empresas (55%).

As empresas do sector de bens de consumo
surgem como excepção entre os sectores
analisados, ao referirem que utilizam a linha
telefónica como o canal de denúncia. Todas as
restantes afirmam ter implementado um sistema
online.

Sistema online
69%
Linha telefónica
34%

A totalidade das empresas do sector de
bens de consumo inquiridas utilizam a
linha telefónica como canal de denúncia
de situações potencialmente fraudulentas

Caixa física
26%

Outro
9%

92% das PME utilizam o sistema online
como canal de denúncia anónima. Esta
percentagem perde expressão no caso
das grande empresas (55%)

Nota: Esta é uma pergunta com resposta múltipla pelo que o total não perfaz os 100%
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Sector industrial

Serviços não financeiros
71%

Serviços financeiros
75%

67%

43%
29%

67%

13%

67%

13%
6%

Sectores

14%

Bens de consumo

Outro
67%
100%

Grandes empresas

67%

PME

Dimensão

55%

92%

25%

46%

25%

23%

15%

Sistema online

Caixa física

Linha telefónica

Outro
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Qual a acção normalmente realizada pela sua empresa
em caso de identificação de uma situação de fraude?
A maioria das empresas inquiridas (53%) afirma
promover uma investigação interna quando
identifica uma situação de fraude, 29% conduzem
uma investigação interna inicial, recorrendo depois
a consultoria externa, e apenas 4% contratam um
consultor forense para investigação.
Em termos de análise sectorial, a investigação
interna, seguida ou não de consultoria externa, é a
acção mais frequentemente realizada pelas
empresas, independentemente do sector de
actividade, sendo que 17% das empresas dos
sectores de serviços não financeiros e 14% das
empresas de bens de consumo contratam um
consultor forense para a investigação.

4%
3%

53%

29%

Investigação interna inicial
e posterior consultoria
externa

Adicionalmente, é identificado o maior peso
alocado pelas PME à investigação interna e
posterior consultoria externa (43%),
comparativamente com 24% das grandes
empresas, que consideram esta acção
habitualmente.

29%

11%

Investigação interna

Tendo em conta a dimensão das organizações,
destaca-se o maior peso atribuído à
investigação interna (70%) pelas grandes
empresas, quando comparado com as PME
(46%).

Contratação de consultor
legal
Contratação de consultor
forense para investigação

das empresas do sector de
bens de consumo contratam
um consultor legal em caso
de identificação de um evento
fraudulento

A investigação interna, seguida ou não
de consultoria externa, é a acção mais
realizada pelas empresas em caso de
identificação de uma situação de fraude,
independentemente do seu sector de
actividade

NR
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Sector industrial

Serviços não financeiros

Serviços financeiros

14%

17%

25%

45%
55%

86%

Sectores

58%

Bens de consumo

Outro

14%

43%

43%
57%

29%

14%

Grandes empresas

PME

Dimensão

3% 3%

4%

7%

24%
46%

70%

43%

Investigação interna

Contratação de consultor legal

Investigação interna inicial
e posterior consultoria
externa

Contratação de consultor
forense para investigação
NR
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Na sua empresa, quem é o responsável por garantir
que os colaboradores agem de forma íntegra e ética?
De acordo com as empresas participantes no
estudo, a responsabilidade de garantir que os
colaboradores actuam de forma íntegra e ética
recai maioritariamente sobre o departamento de
Legal & Compliance (32%) e sobre o departamento
de recursos humanos (25%).

De referir que 17% das empresas de serviços
não financeiros acreditam que a
responsabilidade reside no próprio colaborador,
dando um maior peso à sua autoresponsabilização (face à tendência seguida
pelos outros sectores).

De destacar que são os inquiridos do sector
financeiro que atribuem um maior peso ao
departamento de Legal & Compliance (43% e 57%
respectivamente), enquanto o sector industrial e
o sector de serviços não financeiros consideram
ser o Conselho de Administração o principal
responsável por garantir uma actuação íntegra
dos seus colaboradores (55% e 42%
respectivamente).

Observando por dimensão empresarial, nota-se
que, contrariamente às PME, que seguem a
tendência dos resultados globais, as grandes
empresas consideram que os recursos
humanos (35%) são os principais responsáveis
pelo comportamento integro e ético dos
colaboradores, seguidos do Conselho de
Administração (32%) e do departamento de
Legal & Compliance (24%).

11%
5%

43%

das empresas do sector
de serviços financeiros
consideram que é
responsabilidade do
departamento de Legal &
Compliance garantir uma
atitude íntegra e ética por
parte dos colaboradores

35%

das grandes empresas
indicam os recursos
humanos como o
departamento responsável
pela verificação de um
comportamento ético por
parte dos colaboradores

32%

4%

23%

25%
Legal & Compliance
Recursos humanos
Conselho de
Administração

Responsabilidade
do colaborador
Outro
NR
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Sector industrial

Serviços não financeiros

17%

27%

Serviços financeiros

17%

4%

7%

43%

14%

55%

25%

Sectores

18%

32%

42%

Bens de consumo

Outro

14%

14%
29%

14%

29%

57%

43%

Grandes empresas

Dimensão

3%

PME

5%

7%

4%

24%
18%

50%

32%
21%

35%

Legal & Compliance
Recursos humanos
Conselho de
Administração

Responsabilidade do
colaborador
Outro
NR
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Com que frequência a sua empresa revê as políticas
e os procedimentos de gestão de risco de fraude?
Mais de um terço (39%) das empresas
afirmam que revêm as políticas e
procedimentos de gestão de risco de fraude
continuamente, 20% declaram que o fazem
uma vez por ano e 16% apenas em caso de
incidente.

onde afirmam que as medidas são revistas
continuamente (43%) ou em caso de incidente
(43%). Adicionalmente, a maioria das empresas
dos sectores industrial e de serviços não
financeiros refere que revê continuamente os
procedimentos de gestão de risco de fraude.

Na análise por sector, destacam-se os
sectores de serviços financeiros, onde 36%
das empresas declaram que revêm os
procedimentos de gestão de risco de fraude
uma vez por ano e de bens de consumo,

De sublinhar que mais de metade (57%) das PME
afirma rever as políticas de gestão de risco de
fraude continuamente, comparando com 35% das
grandes empresas.

11%

20%

5%

43%

das empresas do sector de
bens de consumo
declaram que as políticas
de gestão de risco de
fraude são apenas revistas
em caso de incidente

57%

das PME afirmam que
revêm continuamente os
procedimentos de gestão
de risco de fraude

3%
4%
3%

16%

39%
Continuamente
Uma vez por ano
Revistas em caso de
incidente
Não são revistas

Revistas em caso de
imposição regulatória
Uma vez por semestre
Uma vez por trimestre
NR
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Sector industrial

Serviços não financeiros

9%

18%

8%

Serviços financeiros

11%

8%

36%

7%

17%

18%

14%

67%

Sectores

55%

Bens de consumo

25%

7%

Outro

14%

14%

14%

43%

43%
71%

Dimensão

Grandes empresas

3%

8%

PME
4% 4%

19%

11%

8%

24%

21%

4%

3%

57%

35%

Continuamente
Uma vez por ano
Revistas em caso de
incidente
Não são revistas

Revistas em caso de
imposição regulatória
Uma vez por semestre
Uma vez por trimestre
NR
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A sua empresa detém ferramentas tecnológicas
preditivas que permitem identificar transacções
passíveis de constituir um acto de fraude?
A generalidade das empresas angolanas
inquiridas (47%) afirma que a sua empresa
detém ferramentas tecnológicas preditivas
que permitem identificar transacções
passíveis de constituir um acto de fraude.
Em situação oposta estão 43% das
empresas, ao revelarem que não detêm
este tipo de ferramentas.
Analisando por sector, é importante
verificar que as empresas dos sectores de
serviços não financeiros e de bens de
consumo (58% e 57%, respectivamente)
declaram que não detêm ferramentas

tecnológicas preditivas, em contraste com a
maioria das empresas do sector de serviços
financeiros (54%), que refere ter este tipo de
ferramentas.
Na observação por dimensão de empresa, mais
de metade das PME (54%) afirma que não detêm
ferramentas tecnológicas preditivas que permitam
identificar potenciais actos de fraude,
contrariamente ao que acontece para as grandes
empresas, em que 57% revelam possuir
ferramentas preditivas.

57%
11%

47%

43%

Sim

Não

das empresas do sector de
bens de consumo declaram
que não dispõem de
ferramentas tecnológicas
preditivas para identificar
potenciais situações de
fraude

A maioria das empresas dos sectores
de serviços não financeiros e de bens
de consumo não detém ferramentas
tecnológicas preditivas que permitam
identificar potenciais actos de fraude
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Sector industrial

Serviços não financeiros

36%

Serviços financeiros

58%

46%

Sectores

64%

Bens de consumo

Outro

43%

43%

57%

57%

Grandes empresas

Dimensão

54%

42%

PME

43%

46%

54%
57%

Sim

Não
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Sobre o Fraud Survey Angola
O Fraud Survey Angola foi realizado entre 29 de junho e 17 de
julho de 2020. O inquérito obteve um total de 75 respostas,
sendo esta a base de análise do presente estudo.
A informação recolhida surge segmentada por sector de
actividade (industrial, serviços não financeiros, serviços
financeiros, bens de consumo e outros), e dimensão1. Esta
análise tem por base os 65 respondentes que identificaram o
sector de actividade, a dimensão e a região geográfica da sua
organização, bem como a função ocupada2.
Todas as respostas recolhidas são anónimas e
confidenciais, sendo apenas analisadas no seu conjunto.

1 PME:

consideraram-se PME as empresas com um número de colaboradores
inferior a 250 e Grande Empresas aquelas que apresentam um número igual ou
superior a 250 colaboradores.
2 Não foi realizada uma análise por região geográfica e função desempenhada por
não terem sido encontradas variações significativas a partir dos resultados.
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