
Opinião

 
Por que não existem agências de rating  
em Angola?
Johny Soki
Técnico de Análise Estatística e Financeira da CMC

Para se 
financiarem 

nos 
mercados, 
empresas  
e países 

necessitam 
de disponi-
bilizar um 

conjunto de 
informações 

credíveis

(notação de emitente, seja público ou privado) 
ou a solvência de um emitente face a um instru-
mento financeiro específico (notação de instru-
mentos). 

Estas agências são referência para os investi-
dores no momento de decidirem se investem ou 
não as suas poupanças em determinada empresa 
ou país. Para se financiarem por via dos merca-
dos financeiros nacionais e internacionais, nor-
malmente, as empresas e os países necessitam 
de disponibilizar ao mercado um conjunto de 
informações credíveis que sirvam de suporte ao 
processo de tomada de decisão dos investi-
dores. 

Num momento em que cada vez mais empre-
sas/países enfrentam problemas financeiros se 
e deparam com dificuldades em pagar as suas 
dívidas, as notações atribuídas pelas agências de 
rating assumem um papel fundamental tanto 
para os investidores, quanto para os emitentes 
de títulos de dívida. É através da classificação de 
rating que o investidor avalia o risco de incum-
primento do emitente. 

De acordo com a First Metical, existiam no 
mundo, até 2015, entre 130 a 150 agências de rat-
ing, sendo a maioria de pequena dimensão e fo-
cada em sectores económicos específicos. Porém, 
91,8% da quota desse mercado é assegurada pe-
las três maiores agências do mundo (Moody’s, 
Fitch e Standard & Poor’s), o que demonstra a sua 
estrutura oligopolista. 

A África do Sul, a Nigéria e o Quénia detêm os 
maiores mercados obrigacionistas do conti-
nente africano. Contudo, nesses países, o sur-
gimento e crescimento das agências de rating 
ainda é bastante ínfimo. Ou seja, tanto na África 
do Sul quanto na Nigéria encontram-se regista-
das somente três, ao passo que no Quénia estão 
quatro, sendo que parte significativa cor- 
responde a representações das agências ameri-
canas pertencentes ao Top 3 mundial. 

Com isto, percebe-se que, nas realidades acima 
descritas, embora existam mercados de obri-
gações com alguma relevância, o número de 
agências de rating é reduzido. 

Actualmente, em Angola não há agências de 
rating constituídas e registadas junto do regula-
dor do mercado de capitais (Comissão do Mer-
cado de Capitais - CMC) e não existe requisito que 
obrigue as empresas que pretendam emitir obri-
gações corporativas a apresentarem notação de 
risco. Porém, em teoria, entende-se que o surgi-
mento das agências de rating está associado à 
criação de legislação que exija das instituições 
que pretendam emitir obrigações a obterem um 
rating. Assim, caso a CMC decida passar a exigir 
aos emitentes de obrigações a apresentação de 
um rating, importa ter em conta que essa exigên-
cia pode não somente resolver a problemática do 
surgimento das agências, mas contribuir para a 
redução da exigência das avaliações. Dito de ou-
tro modo, levará os emitentes a procurar agên-
cias que apresentem menores custos e reduzida 
exigência, o que poderá ser susceptível de permi-
tir o surgimento de notações com baixo nível de 
qualidade. 

Um outro possível factor impulsionador do 
surgimento dessas entidades é a entrada no mer-
cado angolano de grandes investidores por via 
do International Financial Corporation (IFC) e 
do Africa Financial Corporation (AFC), pois os 
mesmos muito provavelmente exigirão notações 
de risco às empresas interessadas na obtenção 
desses fundos. O que, por sua vez, poderá estimu-
lar a entrada e/ou o surgimento de agências de 
rating nacionais e internacionais (filiais). 

A existência de um bom ambiente de negócios, 
capaz de garantir a viabilidade dos projectos das 
agências de rating (prévia exigência legal para os 
emitentes de obrigações corporativas), é premissa 
fundamental e indispensável para o surgimento 
destas agências em Angola. M 

Éfrequente depararmo-nos na literatura 
e nas diferentes realidades com o termo 
rating, classificação de risco ou ainda 
notação de risco de crédito, em referên-

cia ao mecanismo de classificação da qualidade 
de crédito de um país, empresa, operação, estru-
tura ou valor mobiliário representativo de dívida, 
mediante a utilização de uma escala pré-definida 
de atributos e qualificações. 

As agências de rating emitem pareceres sobre 
a solvência ou solvabilidade geral de um emitente, 
i.e., a sua capacidade para cumprir as obrigações 
assumidas no respectivo prazo de vencimento 
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