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Prefácio
Pelo segundo ano consecutivo, convidámos os CFOs das maiores empresas em Angola
para partilharem as suas perspectivas sobre a realidade económica do país, os seus
desafios e a sua visão para o futuro.
Com o país ainda a debater-se com uma conjuntura de incerteza económica a que se
junta um contexto de transição política, a 2ª edição do CFO Survey Angola foi realizada
em Novembro de 2017, aproximadamente três meses depois de concretizada a
mudança na liderança do governo na sequência das eleições que elegeram um novo
presidente ao fim de 38 anos. Tendo como pano de fundo o sempre omnipresente
cenário de desvalorização da moeda nacional, concretizado apenas em 2018, e alguns
desequilíbrios externos ditados pela escassez de divisas, tem vindo a assistir-se, no
entanto, a uma melhoria e crescimento lentos da economia. Foi neste ambiente que os
CFOs foram desafiados a partilhar a sua visão relativamente ao crescimento, ao custo do
financiamento, às principais preocupações políticas e económicas e às suas estratégias de
negócio para os próximos anos.
Nesta edição, com um aumento significativo no número de respostas, os CFOs inquiridos
operam maioritariamente na área financeira, de construção e no sector petrolífero e
têm menos de 5 anos de experiência. Esta situação, que não é alheia à escassez de
recursos qualificados, levou as empresas a incorporarem funções financeiras de maior
responsabilidade com menor grau de senioridade. Apesar dos CFOs se mostrarem
mais confiantes quanto às perspectivas de negócio das suas empresas, mantêm um
grau saudável de cautela quanto ao futuro, continuando a focar a sua estratégia na
melhoria das operações actuais e dando maior importância ao valor das suas marcas
e à angariação/retenção de clientes, face ao ano anterior, fazendo desta forma uma
descolagem financeira com bases sólidas.
Acredito que os resultados contidos neste relatório podem representar a voz dos
responsáveis financeiros das empresas em Angola e irão ser uma fonte de informação útil
para os nossos clientes e leitores.

Luís Alves
CFO Survey Angola Lead Partner
lalves@deloitte.co.ao
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Principais conclusões

TOP 3

… das preocupações económicas dos CFOs: o acesso a divisas,
o acesso a matérias-primas e a volatilidade cambial,
expectável face à previsão de desvalorização da moeda nacional e à dificuldade
de acesso a produtos importados

71%

… dos CFOs esperam uma melhoria ligeira ou
significativa no crescimento das empresas em 2018,

revelando que os gestores financeiros começam a incorporar expectativas
mais positivas nos seus planos de negócio. Projectando as expectativas
num horizonte temporal de 3 anos, a estatística é avassaladoramente
positiva, com 86% dos inquiridos a mostrarem-se optimistas

28%

… têm operações que envolvem mercados internacionais,

sendo esta percentagem expectável devido à escassez de liquidez em divisas,
a um cenário cambial desfavorável, bem como a existência de um sector
exportador incipiente

98%

… dos inquiridos classifica o custo dos novos
financiamentos como sendo caro ou muito caro,

um resultado previsível face às elevadas taxas de juro e de inflação
prevalecentes na economia Angolana
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Análise macroeconómica de Angola
Contexto económico
• O
 mercado do petróleo, representa
cerca de 1/3 do PIB e mais de 95% das
exportações do país, tendo a queda
acentuada do seu preço desde 2014
criado um impacto significativo na
economia. Observou-se uma descida no
crescimento anual médio do PIB de
10,3% (entre 2004 e 2014) para apenas
1,5% desde 2015
• A
 s medidas de contenção do Governo
para controlar desequilíbrios causados
pela crise, reflectiram-se em cortes
nas despesas, aumento das receitas
não petrolíferas e a desvalorização do
Kwanza
• A
 pesar da queda na produção de
petróleo de 5,5% no primeiro semestre
de 2017, as receitas do governo
cresceram com o aumento do preço
do petróleo visível ao longo do mesmo
período

• A
 ngola apresenta também desequilíbrios
externos, em que se incluem a escassez
de divisas, que prejudicam o sector
privado e o stock de reservas
internacionais líquidas. Até ao final
de 2017 previa-se a desvalorização do
Kwanza face ao dólar na ordem dos 27%,
quando comparado com o ano de 2016
(de 166,5 para 211,5 no final do período
analisado), o que não veio a suceder
• A
 falta de liquidez de dólares e a
taxa cambial do mercado informal
são obstáculos à economia nacional,
sendo que o sector privado se
encontra limitado pela incapacidade de
pagamento a fornecedores externos
e pela dificuldade na importação de
matérias-primas e mercadorias de
suporte à produção de bens, prestação
de serviços e comércio geral. Esta
situação levou à redução de actividade
e consequente destruição líquida de
postos de trabalho

Agricultura 11%
90B USD
Anual

PIB

(12/2016)

4.962M USD
Trimestral

Balança
Comercial
(03/2016)

Fonte: World Bank, EIU e
outras fontes da imprensa.

Indústria 52%
Serviços 37%

Peso dos
Sectores
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Contexto político
• N
 a sequência das eleições realizadas
recentemente em Agosto de 2017, Angola
enfrenta um quadro de transição política
e de reforma. João Lourenço, o novo
presidente sucede a José Eduardo dos
Santos que permaneceu 38 anos no
cargo

Principais desafios
• A
 ngola realizou progressos económicos
e políticos significativos desde o final
da guerra em 2002. O país continua
a enfrentar enormes desafios de
desenvolvimento, que incluem a
redução da dependência do petróleo e a
diversificação da economia. Reconstruir
as suas infra-estruturas, melhorar a
capacidade institucional, os sistemas
de gestão das finanças públicas, os
indicadores de desenvolvimento humano
e as condições de vida da população
são alguns dos principais desafios que
necessitam de investimento público
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• O
 novo presidente tem consolidado o seu
mandato de forma estável, estando em
curso um período de análise de sectores
estratégicos, revisão de políticas públicas
e renovação do aparelho do Estado, num
quadro macroeconómico global exigente,
com dossiers internos complexos
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Análise de resultados do inquérito
Perspectivas optimistas para o Futuro
Análise:
Quando questionados sobre as
expectativas de crescimento das suas
empresas no próximo triénio, cerca de
78% dos inquiridos mostraram-se
optimistas e acreditam que a performance
financeira vá melhorar no período.
Na projecção dos próximos 12 meses,
71% dos CFOs apresentam-se confiantes
quanto aos resultados financeiros,
antecipando melhorias ligeiras ou
significativas do ambiente de negócios.

Assiste-se a um cenário de maior confiança
face ao período homólogo com uma
variação positiva de 55%.
A crescente confiança dos CFOs relaciona-se
com uma melhoria na percepção do
ambiente político e na implementação de
medidas de estabilização económica em
curso que antecipa uma maior segurança
dos inquiridos a nível económico.

Mais optimista

Relativamente aos resultados financeiros mais recentes, qual é a sua expectativa
para o crescimento esperado para os anos 2018, 2019 e 2020?

71%

76%

46%

2018

Menos optimista

-16%

2020

2019
-14%

-10%

-43%

Questionário 2016
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78%

86%

81%

Questionário 2017

-3%

-6%

Os CFOs têm boas
expectativas quanto ao
futuro das suas empresas
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Taxas de juro de curto prazo descendentes (visão 2020)
Análise:
A generalidade dos CFOs espera que as
taxas de juro tenham uma tendência
decrescente até final de 2020. No entanto,
a curto prazo a maioria dos directores
financeiros acredita que as taxas se
mantenham ou aumentem, ao longo do
ano de 2018.
A taxa de juro imposta pelo Banco Nacional
de Angola (BNA) serve como medida para
controlar a taxa de inflação. Devido
à subida acumulada da inflação,
a 1 de Dezembro de 2017 o BNA alterou
a taxa de juro base de 16% para 18%,
uma alteração que não ocorria
há 18 meses.

O aumento da taxa da inflação
e por consequente da taxa de juro,
deveu-se mais uma vez à crise
decorrente da quebra na cotação
internacional do petróleo, assim como a
dificuldade de entrada de divisas no país,
agravando o custo das importações e o
acesso a produtos, levando os preços a
aumentar.

Até 2020, a maioria dos
participantes acredita que
a taxa de juro de curto
prazo diminua

2018

2019

2020

Quais as suas expectativas relativamente às taxas de juro de
curto prazo no seu país em 2018, 2019 e 2020?

0%

20%
Vão descer

40%
Vão manter-se

60%

80%

100%

Vão aumentar
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Custo de novos financiamentos considerados dispendiosos
Análise:
À semelhança dos anos transatos, há uma
indicação clara de que os pedidos de novos
financiamentos ou capitais disponíveis são
demasiado caros. 31% afirmam ser caro
enquanto que os restantes 69% referem
ser muito caro.

Como classificaria o custo dos
novos financiamentos ou capitais
disponíveis?

Já no âmbito da obtenção de crédito,
as opiniões são divergentes entre a
facilidade (39%) e a complexidade
(49%) de obtenção de financiamento,
sendo que apenas 6% dos inquiridos
acreditam que a atribuição de crédito
seja moderada.

Como classificaria a disponibilidade
desses mesmos financiamentos ou
capitais?

2%

6%
39%

6%

98%

49%

Caro / Muito caro

De fácil obtenção

Barato / Muito barato

De difícil obtenção

Não responde / Não sabe

Neutro
Não responde / Não sabe
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O custo do capital ou
novos financiamentos
é, na opinião dos CFOs
inquiridos, demasiado
caro
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Forças externas alarmantes
Análise económica:
As principais preocupações económicas
dos CFOs estão relacionadas com a actual
desvalorização do Kwanza, a dificuldade de
acesso a divisas e a produtos importados,
entre outros.

#1
#2
#3

Acesso a divisas para o pagamento
de responsabilidades no exterior
do País
Acesso a matérias-primas,
electricidade, água e acesso a outros
factores de produção

Os CFOs estão reticentes
quanto ao futuro
económico-político que
o país vai atravessar

#4
#5

Compressão das margens devido à pressão
no custo dos factores de produção e à falta
de flexibilidade nos preços
Factores de sustentabilidade
relevantes para o sector

Volatilidade cambial

Análise política:
À semelhança das preocupações
económicas, as preocupações políticas
estão relacionadas com as alterações e
incertezas ao nível da governação vividas
recentemente.

#1
#2
#3

Resposta do Governo ao défice do
orçamento de Estado e situação
económica do país
Eficácia das políticas do Governo
Eficácia das prioridades de despesa
pública na prestação de serviços e
apoios sociais, criação de emprego e na
resposta que dá nos serviços prestados

#4
#5

Corrupção e o seu impacto
no mundo dos negócios
Capacidade do Governo de dar resposta
aos projectos de infra-estruturas

14

Descolagem financeira | Análise de resultados do inquérito

Preocupações internas
Análise:
As preocupações dos CFOs não são
apenas provenientes da envolvente
externa. Internamente também existem
factores que criam obstáculos ao bom
funcionamento das empresas.
36% dos CFOs referem a falta de
competências do staff de apoio como
sendo o factor mais preocupante. Este
constrangimento já havia sido identificado
como o mais grave no ano anterior.

#1
#2
#3
#4
#5

Destacam-se a
insuficiência das
competências técnicas
de staff e o excesso de
trabalho de baixo valor na
envolvente empresarial
dos CFOs

Competências do staff de apoio insuficientes

Demasiado trabalho administrativo ou de baixo valor

Mudança das exigências de regulamentação

Falta de ferramentas tecnológicas

Encontrar e reter talento

As competências do staff
de apoio insuficientes e excesso
de trabalho administrativo
mantêm-se como sendo os
principais constrangimentos
internos e remetem para a
contratação e recrutamento de
recursos humanos com falta de
formação e competências técnicas
necessárias para a execução das
tarefas necessárias. Desta forma,
os CFOs são incapazes de delegar
tarefas, tendo eles próprios de
apoiar na execução das mesmas.
A mudança das exigências de
regulamentação bem como a
falta de ferramentas tecnológicas
são factores que em 2017
abalaram mais os CFOs do
que em 2016.
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Um olhar sobre a estratégia
Análise:
Quanto às direcções estratégicas,
os inquiridos acreditam que passa
especialmente pela aposta na melhoria das
operações da empresa e na experiência e
fidelização dos clientes.
Estratégias como consolidação de
operações, redução de custos
operacionais, aumento da eficiência
operacional e optimização de processos
são actualmente seguidas por 71% dos
CFOs inquiridos. Apenas 7% acreditam
que as operações não façam parte do
foco estratégico para as suas empresas.
É de notar que o foco na estratégia das
operações já era significativo no ano
2016. Esta aposta é expectável em várias
empresas angolanas com o intuito de
reduzir os custos operacionais e fazer face
à crise de forma mais eficiente.

Já a experiência dos consumidores é algo
que tem merecido cada vez mais atenção
por parte dos CFOs, tornando-se uma das
principais estratégias seguidas desde 2016
através do foco na percepção da marca e
na angariação e retenção de clientes.
Assiste-se a um crescimento acentuado
das empresas que estão actualmente a
seguir esta estratégia quando comparado
com o ano 2016.

14%

71%

2017
2017

Estratégia: Foco nos
consumidores

2016

Estratégia: Foco nas
operações

2016

72%

10%

A seguir actualmente

Provavelmente a ser adoptada em 2018

Principal foco no futuro

Não é um foco

54%

27%

69%

8%

6%

7%

2%

7%

5%

Estratégias com foco nos
clientes e na melhoria
das operações são as
prioridades dos directores
financeiros actualmente

14%

17%

7%
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Prioridade em reinvestir na própria empresa
Análise:
Quando questionados acerca das
projecções do fluxo de caixa, as respostas
foram algo divergentes já que cada
empresa tem necessidades e objectivos
diferentes, tendo em consideração o
estado e natureza do negócio em que
estão envolvidos.
Destacam-se as prioridades que tiveram
maior incidência:

É de salientar que os interesses dos CFOs
apontam para a reutilização dos fundos
ou rendimentos na própria empresa,
seja feita através de investimento em
bens de capital, melhoria de operações,
investigação e desenvolvimento, entre
outras medidas. Este indicador demonstra
que os CFOs angolanos acreditam no
potencial das empresas nas quais
operam.

Apesar de alguma
divergência quanto às
prioridades levadas
a cabo pelos CFOs,
a maioria sugere o
reinvestimento de fundos
na empresa

Prioridade 1
Investir em nova capacidade (CAPEX)
(eleita por 31%)
Prioridade 2
Pagamento de dívidas
(eleita por 35%)

Actualmente, quais as suas principais
prioridades relativamente aos fluxos de caixa?

Prioridade 3
Melhorar operações actuais
(eleita por 63%)

Investir no continente africano e noutros novos
mercados
Investir em inovação e novos produtos
(I&D)

#1

Investir em nova capacidade (CAPEX)
Investir em novos negócios (fusões e aquisições)
Reter para efeitos de liquidez		

#2

Pagamento de dividendos

#3

Pagamento de dívidas
Melhorar operações actuais		
Outra
Não sabe / não responde		

17

Descolagem financeira | Análise de resultados do inquérito

Perspectivas de expansão
No âmbito deste
inquérito, assiste-se a uma
ambição moderada dos
directores financeiros em
internacionalizar o negócio
nos próximos 3 anos

Em que países da África Austral ou
Sul de África é que opera actualmente?

3

1

2

2

2
2

2
Qual a sua principal razão para
investir em mais países africanos?
Elevada incidência

Baixa incidência

Número: participantes que operam nos países identificados

#1

Oportunidade de
crescimento

Em que países da África Austral ou Sul de África é que
está a planear investir nos próximos 3 anos?

#2

3

Capital financeiro
disponível

2

2

#3

1

Directiva da
empresa-mãe

Elevada incidência

Moderada incidência

Baixa incidência

Número: participantes que planeiam investir nos países assinalados
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Caracterização do painel
Maior adopção ao inquérito em 2017
No presente ano foi possível aumentar a massa
crítica deste inquérito, tendo aumentado para
53 o número de CFOs participantes

Antiguidade média
dos CFOs diminui

No ano 2017

42%

dos inquiridos afirmam ter menos de
5 anos de experiência como líderes
de departamentos financeiros

Perfil da indústria dos inquiridos
19%

Banca, seguradoras e empresas de gestão
de investimentos (fundos de pensões,
gestão de activos e private equities)

17%

Sector petrolífero, energia,
gás e água (utilities)

13%

Sector de construção
civil e imobiliário

A indústria da banca, seguradoras e empresas de gestão de
investimentos concentra o maior número de CFOs em 2017
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Níveis de
internacionalização
dos negócios baixo
A maioria dos CFOs
opera apenas em
território nacional,
estando em linha
com a análise
realizada em 2016

45%

Opera apenas em
solo nacional

27%

Opera como
parte de uma
multinacional

22%

Opera
nacionalmente com
internacionalização
limitada

Volume de negócios
mais alto
Os CFOs lidaram com
volumes de negócio
significativamente mais
elevados em 2017 do
que em 2016

21

30%

6%

Opera
nacionalmente com
internacionalização
significativa

dos inquiridos afirmaram
ter um volume superior a
220M de AOA contrastando
com apenas 5% relativos ao
inquérito de 2016
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