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A empresa Deloitte lançou no dia 24 de Outubro o seu estudo sobre o sector 
bancário angolano denominado Banca em Análise. O presente estudo que 
foi chamado “Os Desafios do Presente são as Bases para o Futuro”, 
representa a oitava edição deste produto que a Deloitte procura 
disponibilizar todos os anos deste 2006.  

No estudo acima citado, podem ser destacados três grandes capítulos, 
nomeadamente, Enquadramento Macroeconómico, Enquadramento 
Economia Angolana e por último o capítulo que dá nome ao estudo Banca 
em Análise. Abaixo apresentamos um breve resumo destes capítulos. 

 

I. Enquadramento Macroeconómico 

À nível de Enquadramento Macroeconómico, o estudo faz uma resenha 
sobre o comportamento das economias avançadas bem como das 
economias emergentes. A nível das economias avançadas o destaque recai 
sobre o fraco desempenho das economias europeias e da norte americana 
pese embora ter-se apontado perspectivas de melhoria à nível do 
crescimento económico quando comparado com as condições apresentadas 
a uma edição atrás (2012).  

O estudo refere a contracção prevista para a Zona Euro em 2013 (-0,3%), 
seguida de crescimento na ordem dos 1,1% em 2014. Estes níveis de 
crescimento é um reflexo do desempenho não apenas dos países 
periféricos, mas também, das economias centrais, tais como Alemanha e 
França, diz o estudo.  

Nos EUA o mercado imobiliário registou ligeiras melhorias, pelo que se faz 
previsões de crescimento positivo em 2013, pese embora, prevê-se que o 
mesmo crescimento ficará a volta de 1,9%, por razões de consolidação 
fiscal. No que as economias emergentes diz respeito, o estudo afirma que a 
menor procura registada nas economias desenvolvidas, teve impacto 
negativo a nível seu crescimento.  

O comportamento das taxas de juros (referências do mercado 
interbancário), no período de 2012 -2013, foi limitado pela acção dos 
bancos centrais com o propósito de reanimarem o mercado. Em Janeiro de 
2012 a Julho do mesmo ano, o estudo mostra que houve uma queda nas 
taxas Libor e Euribor a 3 meses. A Libor 3M, no período em análise, passou 
de 0,6% para 0,4%. Este cenário de queda foi extensivo para o ano de 
2013 sendo sido registado no mês de Julho uma taxa de 0,3%. Por outro, 
lado a Euribor a 3 meses no Julho 2012 fixou-se nos 0,7% representando 
uma redução de 0,4 pontos percentuais em relação ao mês de Janeiro do 
mesmo ano. A semelhança da Libor, as quedas na Euribor estenderam-se a 
2013 registando –se assim em Julho (2013) um valor de 0,2%. 
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Nos mercados accionistas, o destaque foi para as economias emergentes 
que se reanimaram em 2012, após terem registado perdas em 2011. O 
crescimento destes mercados em 201 deveu-se em grande medida pelos 
bons desempenhos dos mercados da Índia, Hong Kong, Japão e África do 
Sul que apresentaram crescimentos superiores a 20%. 

 

II. Enquadramento da Economia Angolana 

À nível da economia nacional, destaca-se os impactos positivos da 
recuperação da economia mundial, evidente quando se compara o 
crescimento registado em 2011 (3,4%) e o estimado para 2012 (8,0%). 
Reforça-se ainda os bons resultados verificados pelo sector petrolífero que 
permitiram ainda reforçar a posição fiscal do Governo e equilibrar a situação 
orçamental. O comportamento da taxa de inflação não foi deixada de parte, 
dado as reduções que foram observadas nos últimos 12 meses, muito ligado 
ao carácter prudente da política monetária levada a cabo pelo Banco 
Central.  

A evolução da taxa de câmbio, como consequência directa da política de 
estabilização cambial e a “desdolarização” da economia, tem servido de 
instrumentos de controlo da taxa de inflação e de garante de 
competitividade da economia angolana, frisa o estudo.  

O crédito à economia, no primeiro semestre de 2013, sofreu um 
abrandamento no seu crescimento, exibindo apenas 4% em relação ao 
período homólogo em 2012, um desempenho bastante mais modesto 
quando se compara ao registado 2012, 22%. Ainda sobre este tema 
mereceu destaque o sector agrícola que continua, refere o Estudo, a exibir 
taxas de crescimento bastante altas, tendo apresentado no primeiro 
semestre 2013 uma taxa de crescimento de 132%. O estudo faz um alerta 
sobre a posição das empresas angolanas, no que tange a percentagem de 
empresas com pelo menos um financiamento activo, que é ainda bastante 
inferior quando se olha para região subsaariana e os países de médio e 
baixo rendimento (LMIC).  

O estudo afirma ainda (com base em informações do Banco Mundial) que 
um dos factores que mais contribui para esta situação é facto de existir uma 
percentagem consideravelmente superior de empréstimos que exigem 
garantias em relação aos restantes países da África Subsaariana e os LMIC. 
Acresce ainda que as instituições bancárias têm dificuldades em obter 
informação que comprove a capacidade creditícia das empresas pelo que 
optam muitas vezes por exigência de garantias, tipicamente activos líquidos 
ou garantias pessoais.     
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III. Banca em Análise 

 O capítulo que dá título ao estudo, Banca em Análise, faz uma fotografia do 
estado do sector bancário no período de 2012 e parte de 2013. Este 
capítulo dá conta da existência de 23 bancos no mercado angolano sendo 
que um deles, embora tenha sido autorizado a operar pela autoridade 
bancária angolana, não deu inicio ainda a sua actividade.  

Segundo o estudo, o BNA “definiu um novo modo de actuação de 
supervisão bancária, criando uma nova unidade responsável pela análise de 
risco sistémico e de sensibilidade (stress test). No que a supervisão 
comportamental diz respeito, foi criada uma nova unidade de estrutura 
vocacionada para assegurar o rigor e transparência nas relações entre 
bancos e os seus clientes, bem como garantir a defesa dos consumidores”.   

A banca angolana registou um crescimento em seus activos na ordem dos 
15% 2012). No que toca ao Crédito sobre Clientes na estrutura global de 
activos, em 2012, este indicador atingiu os 40%, que corresponde a uma 
variação positiva de 3 pontos percentuais em relação ao valor verificado em 
2011.  

O ranking baseado no Valor dos Activos diz que o Banco Angolano de 
Investimento (BAI), à semelhança do verificado em 2011, lidera com um 
peso de 17,5%, seguido pelo Banco Espírito Santos Angola (BESA) com 
17,1%. Os cinco maiores bancos1 representam 74,4% do total dos activos 
da bancária angolana, valor que corresponde a uma queda de 3,6 pontos 
percentuais em relação a 2011.  

A nível dos resultados da banca, a Margem Financeira global reduziu 
(2011-2012) em 6%2, ainda assim o produto bancário cresceu cerca de AOA 
350 mil milhões o que representa 5%. Este crescimento, segundo o estudo, 
teve ligado ao aumento verificado de serviços financeiros (comissões). 
Apesar de ser a única componente dos resultados que sofreu uma queda a 
margem financeira continua a representar a componente com maior peso 
nos resultados3.  

Em termos dos rácios de Eficiência o destaque vai para o Banco VTB que 
exibiu, em 2012, um rácio cost-to-income de 32,4%, seguindo-se os 
BCGTA, FNB, BIC e BAI que registaram 35,3%, 36,3%, 37,6% e 38,2%, 
respectivamente. 

A recomendação feita pelo estudo para que a banca seja capaz de 
capitalizar o mercado, dado que está em forte expansão, é de definir e 
                                       
1 Os cinco maiores bancos angolanos (Activos): BAI, BESA, BPC, BFA e BIC.  
2 Apesar da redução, a margem financeira continua a ser a componente com maior 
peso nos resultados dos bancos.   
3 Todas as outras componentes de resultados registaram taxas de crescimento 
superiores a 22%.  
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implementar políticas adequadas de princing e de aferição dos riscos, dito 
de outro modo, melhorar a capacidade de quantificação do risco associados 
aos seus clientes aquando da contratação com os mesmos.   

 

 


