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Os lucros da banca angolana cresceram 28,4% em 2015, o equivalente a 131,9 mil milhões 

kwanzas face ao exercício financeiro de 2014, em que o sector obteve lucros no valor de 

102,7 mil milhões de kwanzas, informou o jornal "Mercado".  

Segundo fontes da Economia & Mercado, nos últimos dois anos, que foram difíceis para a 

economia tradicional, foi uma aposta fora do core business tradicional que proporcionou ao sector 

mais lucro, além do facto de, em função da crise actual, ter havido uma gestão mais cuidada dos 

recursos financeiros e aplicação em áreas mais rentáveis. Em acréscimo, os bancos cortaram 

"gorduras" em custos operacionais e investiram na qualificação dos recursos humanos.  

Embora o crédito ainda continue a ser o produto bancário mais importante, a principal fonte de 

receitas da banca angolana foi, durante os dois últimos anos, proveniente das Obrigações do 

Estado (OE) indexadas ao dólar americano. Segundo a economista Judite Correia, é provável 

que, "não a concepção de crédito da banca clássica, mas a área ligada ao mercado e capitais, 

mais concretamente as Obrigações do Estado indexadas ao dólar americano, continue a ser a 

principal fonte de receitas, porque aí é praticada uma taxa de juro de 7% a 8%, à qual acresce a 

diferença cambial entre o câmbio da altura em que esses títulos foram comprados e o câmbio 

oficial praticado na data da sua venda, que pode ser substancial e é perfeitamente legal".  

Esta informação é reforçada pelo Presidente do Conselho Executivo do Banco Keve, Arlindo 

Rangel, que, entretanto, afirmou que, apesar de os dados sobre a rentabilidade dos bancos 

serem animadores, "é importante referir que parte deles deriva de reavaliações cambiais 

favoráveis, que beneficiaram de sobremaneira os bancos que tinham posições cambiais positivas 

e carteiras de activos indexados avultadas. É preciso igualmente referir que, no período em 

análise, observou-se um aumento das margens financeiras em resultado do aumento do gap 

entre taxas activas e passivas e ainda a extensão do comissionamento em serviços que não 

eram cobrados", esclareceu a fonte em entrevista à Economia & Mercado.  

A dívida pública, que se divide em Bilhetes do Tesouro (BT) e Obrigações do Tesouro (OT), foi 

determinante para o crescimento do lucro do sector bancário. Judite Correia, também consultora 

do Banco Sol mas que concedeu a entrevista em nome pessoal, explica que os primeiros são 



 
 
valores mobiliários de curto prazo e financiam o consumo, e que "mesmo estes estão com taxas 

na ordem de quase 20%, muito superiores às que as pessoas conseguem nos depósitos a prazo 

normais". Já as Obrigações do Tesouro, por sua vez, são de médio prazo e servem para financiar 

investimentos, e nestas, dependendo da maturidade, conseguem-se taxas que por vezes 

compensam largamente a inflação.  

"Ainda acontece um terceiro fenómeno, que também pode aumentar bastante o lucro de alguns 

bancos, que é o facto de ter havido empresas que foram pagas com títulos do tesouro e que 

precisaram de liquidez antes da maturidade dos mesmos, pelo que os venderam aos bancos e 

estes fizeram os chamados hair cut, ou seja, um desconto que naturalmente também está 

relacionado com o nível de maturidade dos títulos e pode acrescer à percentagem no lucro que 

os bancos arrecadaram com estas OT indexadas", explicou a especialista em finanças, tendo 

acrescentando que, "de resto, este foi a joia da coroa da banca nestes últimos dois anos".  

  

No entanto, Arlindo Rangel acrescenta que, não menos importante para os ganhos da banca 

nacional, foi a qualidade dos quadros, "decorrente da formação intensiva e de qualidade, com o 

objectivo de alcançar uma maior eficiência e eficácia na indústria bancária". Ainda segundo o 

PCE do Banco Keve, "foi também determinante a gestão mais eficiente das organizações, quer 

do ponto de vista das receitas, quer do ponto de vista dos custos", o que acabou por justificar o 

bom desempenho alcançado pelo sistema bancário. "Mas também não podemos deixar de 

considerar que, quanto ao sistema bancário angolano, apesar de extenso, cerca de 2/3 do 

mercado estão ainda concentrados em cinco bancos, o que poderá de alguma forma enviusar 

os dados agregados do sistema", referiu.  

Na mesma linha de pensamento, Judite Correia acrescenta: "Se há um sector que nos últimos 

dois anos se modernizou, preparou os seus quadros e se diversificou, com novos instrumentos 

financeiros, foi realmente a banca, que fez um esforço extraordinário, e continua a fazer, 

principalmente com a criação e o desenvolvimento de novos instrumentos financeiros bancários 

e não bancários".  

 

 CRÉDITO À ECONOMIA  

Para Arlindo Rangel, a banca tem sido o motor de revitalização dos sectores produtivos, 

canalizando recursos financeiros para a concretização de projectos de investimentos 

relacionados com a agricultura, pescas, indústria, serviços e comércio, o que "contribui 

activamente para o desenvolvimento do sector empresarial privado, promovendo a produção 

nacional, o alargamento da base tributária, a criação de emprego e a redução das importações". 

Segundo o gestor, hoje, "graças a esta preciosa contribuição da banca angolana, já é possível 



 
 
encontrar nas prateleiras dos supermercados variadíssimos produtos com a designação 'Feito 

em Angola'". Contudo, ressalva: 'Apesar dos avanços, temos que reconhecer que ainda há muito 

por fazer".  

Já Judite Correia entende que o comércio e serviços, que têm um retorno muito mais rápido que 

a agricultura e a indústria, continua a ser o sector mais financiado. Entretanto, diz: "Outro sector 

onde creio que terá havido bastante crédito foi o imobiliário, que recebeu grandes empréstimos 

nos últimos anos, mas aí é preciso termos bastante cuidado, devido aos constantes problemas 

jurídicos relativos à titularidade dos terrenos e à veracidade do registo das propriedades". Por 

outro lado, a consultora financeira defende que "deve haver um esforço de profissionalização e 

de consciência de que o dinheiro que se vai buscar à banca, às vezes com apoio do Estado, é 

para pagar".  

"No caso do Angola Investe, o Estado bonifica as taxas de juro, com alguns critérios selectivos 

para sectores e regiões, mas acho que estes critérios podem ser ainda melhorados, para haver 

uma maior capilaridade, que permita desenvolver determinadas regiões, bonificando mais as 

respectivas taxas de juro". Para a especialista, devem merecer mais atenção sectores e regiões 

prioritários, para que se possa criar pólos de desenvolvimento no interior do país. "Se formos 

para fora de Luanda, apercebemo-nos de que ainda há um esforço grande a fazer, mas há 

grandes potencialidades em várias áreas produtivas", reforçou.  

Relativamente ao Banco Keve, Arlindo Rangel informou que a sua instituição, em particular, tem 

procurado sempre atender às demandas dos sectores mais relevantes da diversificação 

económica. 'A nossa carteira de crédito à economia ascende já aos 60 mil milhões de kwanzas. 

Temos tido igualmente um papel activo no programa Angola Investe, tendo, até ao momento, 

financiado 10 projectos, num montante total de 3,7 mil milhões de kwanzas, o que proporcionou 

a criação de cerca de 250 novos postos de trabalho".  

 

Banco Keve mantém robustez  

O Banco Keve registou um decréscimo dos resultados líquidos no ano passado, mas mantém a 

sua robustez financeira, sendo que a instituição observou "um crescimento significativo do 

produto bancário", assegurou Arlindo Rangel. De acordo com o PCE do Banco Keve, "esta 

redução ficou sobretudo a dever-se a um maior esforço de cobertura de provisões de crédito e à 

regularização de algumas inconsistências patrimoniais, reflectindo assim maior prudência face 

aos vários riscos inerentes à actividade bancária, bem como uma maior solidez financeira".  

  



 
 
Para o ano de 2016, prosseguiu o responsável, perspectiva-se uma evolução positiva em quase 

todos os indicadores económicos e financeiros. "Estes dados animadores resultam da estratégia 

seguida, com particular incidência para a banca de retalho, que tem permitido o crescimento dos 

depósitos e a redução da sua concentração, assim como a redução da nossa estrutura de custos 

com impacto no rácio de eficiência cost to income\ informou Arlindo Rangel, tendo acrescentado 

que, em contraciclo económico, o Banco Keve tem levado adiante um plano de expansão que 

tem gerado novos postos de trabalho e tem permitido reforçar a posição competitiva do banco 

em termos de capilaridade. 

'Ao nível do capital humano, continuamos a desenvolver esforços no sentido de promovermos a 

sua capacitação técnica e comportamental, com vista a obtermos níveis de atendimento de 

excelência, o que temos noção de ser um caminho longo, mas alcançável, com trabalho, 

persistência e formação", afincou. Arlindo Rangel assegurou igualmente que o Banco Keve tem 

procurado "optimizar o custo de funding, melhorar a qualidade da carteira de crédito, quer por 

via da renovação qualitativa do crédito, quer por via da elevação dos níveis de recuperação e 

acompanhamento".  

  

  

BANCA  

TAXAS DE JURO DIFICULTAM ACTIVIDADE ECONÓMICA  

O crédito bancário, principalmente o de consumo, deixou de ser apreciável devido à situação 

macroeconómica actual que forçou a alteração das taxas de juro da banca comercial, o que 

incidiu nas demais variáveis económicas. Esse quadro também resultou do facto de o BNA ter 

actualizado, várias vezes nos últimos meses, a sua taxa de referência, passando-a de 10% para 

16%, levando os próprios bancos comerciais a ajustar as suas operações no mercado. Em 

resultado, houve uma redução significativa da procura de crédito, ainda o principal produto 

bancário, que se tornou mais caro para os clientes.  

 

Edjaíl dos Santos  

A posição financeira do crédito bancário em 2015, conforme publicado pela Associação Angolana 

de Bancos (ABANC), verificou apenas um aumento de 6% comparativamente a 2014, ano em 

que a taxa de crescimento anual dos créditos concedidos pela banca teve uma média de 33%, 

revelou à Economia & Mercado o analista financeiro Inocêncio das Neves. De acordo com o 

gestor, para 2016 é previsível que o mercado registe uma taxa de crescimento quase nula ou 

mesmo negativa, "associada ao facto de que o nível de crédito malparado esteja a crescer 



 
 
consideravelmente, o que fará com que este deixe de ser contabilizado como crédito, 

aumentando assim as imparidades e as provisões para créditos irrecuperáveis".  

O também docente universitário explica que, de uma forma muito genérica, o aumento das taxas 

de juro da banca afectou a procura pelo crédito, uma vez que os juros representam um custo 

financeiro nas operações de financiamento, ou seja, o preço que se paga pela utilização de 

fundos alheios colocados à disposição dos clientes. "As alterações à taxa básica do BNA, de 

referência para as taxas praticadas pelas instituições financeiras no mercado monetário 

interbancário, influenciaram a taxa de juro para as operações de financiamento dos bancos aos 

seus clientes. Podemos constatar que, de 2013 a Junho de 2015, a taxa estava fixada entre os 

9% e os 10%, mas subiu ligeiramente até aos 12%, entre Julho de 2015 e Maio de 2016. Porém, 

desde Junho deste ano, o Comité de Política Monetária do BNA fixou-a em 16%", detalha 

Inocêncio das Neves.  

Na mesma senda, o gestor financeiro Vladimir Fernandes aclara que a banca é gerida pela 

Política Monetária, sob controlo e supervisão dos bancos centrais, e Angola não foge à regra, 

por isso se verifica alterações nas demais variáveis económicas, desde a baixa na produção à 

redução do emprego, instabilidade dos preços (inflação) e redução da participação do país no 

comércio internacional. "Se compararmos o período de 2013 a 2016, podemos notar um 

crescente aumento no custo de cedência ao crédito, ou seja, houve aumento nas taxas activas 

e passivas das operações bancárias gerais, o que culminou com o ajuste da taxa de juros como 

rácio de análise de concepção de empréstimos bancários, tornando assim mais caros os 

investimentos que os bancos estão dispostos a fazer com empresas e famílias", reforça Vladimir 

Fernandes.  

  

O especialista em finanças observa que a indexação do dólar aos créditos tem um reflexo enorme 

na taxa de juro visto que a economia angolana depende muito da moeda estrangeira e o kwanza 

está cada vez mais desvalorizado no mercado. Assim sendo, neste momento as empresas 

dependentes da importação de bens e serviços receiam obter empréstimos para investir, visto 

que não há garantia de fluidez das transacções. Por esta razão, acrescenta Vladimir Fernandes, 

"as empresas tornam-se tímidas e não se aventuram em obter estas facilidades, devido ao risco 

de não conseguirem honrar os seus compromissos em termos de prestações de créditos". Como 

exemplo, o gestor financeiro cita os créditos obtidos no âmbito do projecto Angola Investe. "Há 

relatos de empresas que conseguiram créditos, até bonificados, à taxa de 5%, com maturidade 

de até seis anos, mas entretanto desde 2014 que não conseguem importar os equipamentos 

porque os bancos não dispõem de divisas, o que gera grandes constrangimentos na 

implementação dos seus projectos", esclareceu.  



 
 
Já Inocêncio das Neves, por sua vez, adianta que os indicadores financeiros mostram que o 

Banco Central tem levado a cabo uma política monetária restritiva, retirando liquidez ao mercado 

com o objectivo de manter a inflação controlada e minimizar a perda do poder de compra dos 

cidadãos perante um ambiente de pouca oferta de bens e serviços na economia real. Porém, 

alerta o interlocutor, o país está na presença do famoso dilema da economia em que se remete 

às autoridades governamentais e monetárias uma decisão de escolhas mutuamente exclusivas: 

crescimento ou estabilidade. "As autoridades, ao preferirem a estabilidade, estão a comprometer 

os níveis de crescimento, pois, com políticas restritivas para manter os preços menos instáveis, 

não há financiamento. Sem financiamento, não há incremento na actividade económica, logo, 

não se pode pensar em diversificação económica rápida", analisa o economista. 

   

 BANCA  

COM MENOS LIQUIDEZ, A ECONOMIA PERDEU A PUJANÇA  

A quebra acentuada do preço do petróleo no mercado internacional levou o Governo angolano a 

apresentar medidas extraordinárias para compensar as perdas de receita que se intensificaram 

a partir de finais do ano passado. Logo nos primeiros meses de 2016, o Ministério da Economia 

anunciava que tinha arrancado uma fase de avaliação de novas fontes de financiamento, 

nomeadamente com recurso a fundos de investimento, mercado de capitais e parcerias com 

privados.  

  

Pedro Correia 

 Entre as opções para mitigar as perdas de receita resultantes da queda do preço do petróleo, o 

Ministério da Economia criou uma "unidade de Parcerias Público-Privadas" com o objectivo de 

"construir a capacidade necessária" com a assistência da Corporação Financeira Internacional 

(IFC), que faz parte do Banco Mundial. Também se recorreu à figura o Projecto Bonds, um 

mecanismo financeiro que o Estado angolano pode utilizar para emitir obrigações em 

investidores nacionais e estrangeiros com a intenção de, por intermédio de Parcerias Público-

Privadas, financiar investimentos em infra-estruturas públicas ligadas à energia, águas, 

saneamento e transportes.  

Ainda não foram identificados os projectos a executar nem os montantes envolvidos, mas o 

primeiro passo para o arranque deste mecanismo financeiro foi dado em Outubro passado com 

a assinatura, em Luanda, de um memorando de entendimento entre a Comissão de Mercado de 

Capitais (CMC), os bancos Económico, Millennium Atlântico e Standard Bank de Angola. Para 

acelerar a recuperação económica, o Governo conta também com financiamentos 

disponibilizados pelo Fundo de Investimento Soberano e fundos de investimento da diáspora, 



 
 
além de obrigações ligadas aos preços das matérias-primas negociados no "mercado de 

futuros".  

  

Em Agosto passado, a Assembleia Nacional debateu a proposta do Orçamento Geral do Estado 

2016 revisto que consagra um fluxo total de financiamento no montante de 6 959,73 mil milhões 

de kwanzas, o que corresponde a um aumento na ordem dos 8,3% face à previsão inicial 

aprovada em Dezembro de 2015. Para conseguir este aumento, o Estado prevê arrecadar mais 

receitas das chamadas fontes fiscais, parafiscais, patrimoniais e de endividamento público. Na 

proposta rectificativa já aprovada do Orçamento de Estado para 2016, o sector social continua a 

ter um peso significativo, representando 40,6% da despesa fiscal.  

 

NA ECONOMIA REAL AS DIFICULDADES CONTINUAM  

A verdade é que, no domínio da economia "de campo", as dificuldades continuam a criar 

obstáculos ao financiamento de projectos considerados essenciais à engrenagem económica do 

país. Por exemplo, o programa Angola Investe, de apoio às micro, pequenas e médias empresas, 

tem revelado resultados muito abaixo dos que se esperava. Os programas de fomento da 

actividade empresarial e do empreendedorismo foram reformulados por não conseguirem atingir 

os objectivos, como é o caso das metas fixadas para a criação de empregos, cujos números 

estavam fixados nos 200 mil mas que não foram além dos 50 mil, portanto, apenas um quarto 

do previsto. As razões apontadas para este insucesso têm a ver com uma suposta insensibilidade 

e falta de competência do sistema bancário em acompanhar projectos no sector produtivo, 

nomeadamente, na agricultura, nas pescas e na pecuária.  

 

  

O RECURSO AO BDA  

O Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), não sendo um banco comercial, tem-se revelado 

como uma das principais instituições financeiras de desenvolvimento e uma das principais fontes 

de financiamento de médio e longo prazos para investimentos privados no sector não petrolífero. 

Em Outubro passado, o BDA assinou um protocolo com a Comunidade de Empresas 

Exportadoras e Internacionalizadas de Angola (CEEIA), uma instituição que decidiu apostar na 

exportação de café, madeira, materiais para a construção civil, bebidas, bens e serviços, em 

alternativa ao petróleo e aos diamantes. Com o protocolo, a CEEIA vai receber apoio do Estado, 

através do BDA, no sentido de reduzir os constrangimentos que enfrentam as empresas 

exportadoras que integram a CEEIA na captação de divisas. Nos últimos anos, e desde 2007, o 

Banco de Desenvolvimento de Angola concedeu créditos para a execução de quase mil projectos 



 
 
de desenvolvimento nas áreas da agricultura, pecuária, indústria e do comércio e serviços, num 

total de 1 355,6 mil milhões de dólares. 

   

BANCA  

PAGAMENTOS ELECTRÓNICOS PODERÃO CRESCER NA ORDEM DE 10%  

  

Sebastião Vemba 

De Janeiro a Setembro deste ano, a EMIS registou mais de 162 milhões de transacções em 

ATM, com levantamentos de notas, consultas de saldo e recargas telefónicas a representarem o 

maior número de operações. Em termos de valores movimentados, foram levantados em ATM 

um total de 992 669 milhões de kwanzas, tendo sido registado um maior crescimento dos valores 

nos meses de Julho, Agosto e Setembro. Entretanto, comparativamente a 2015, este ano o 

crescimento global da rede de multicaixa poderá situar-se apenas na ordem dos 10%, contra os 

23% registados em ATM e 40% em POS. 

O impacto da crise que o país vive afectou apenas o volume de pagamentos electrónicos, mas 

não a parte operacional da rede, informou recentemente o administrador executivo da Empresa 

Interbancária de Serviços (EMIS), Edgar Costa, em entrevista ao jornal "Mercado". "Tratando-se 

de uma crise financeira, foram tomadas algumas medidas de carácter financeiro a nível 

operacional. Ou seja, os custos com os fornecedores externos estão a ser mais controlados", 

informou o responsável, tendo garantido que, em termos operacionais, as transacções 

aumentaram. Entretanto, comparativamente aos anos anteriores, nomeadamente 2014 e 2015, 

Edgar Costa admitiu que houve um recuo no crescimento. "Houve, de facto, uma redução no 

crescimento. O nosso crescimento, em vez de se situar na ordem dos 23% em ATM e 40% em 

POS, como foi até agora, este ano vai ser menor. Mas continuaremos a crescer. Não temos 

prejuízos a nível operacional", insistiu. 

Questionado sobre as perspectivas de crescimento para o próximo ano, o responsável 

considerou que ainda é relativamente prematuro avançar dados. "Estamos ainda no mês de 

Outubro, mas os principais meses de grande movimento da rede são Novembro e Dezembro, 

devido ao décimo terceiro, nessa altura normalmente a rede tem um boom", retorquiu, 

informando que para 2016 estima-se um crescimento na ordem dos 10% nos ATM. De acordo 

com um relatório da EMIS, a que a E&M teve acesso, os serviços de televisão dominam os 

pagamentos em ATM, com um total de 1 330 920 operações registadas nos meses de Janeiro a 

Setembro deste ano. A seguir, o serviços de telefone, bilhetes de passagem e propinas escolares 

aparecem com 53 454, 35 233 e 3 305 operações, nos primeiros nove meses do ano, 



 
 
respectivamente.  

  

Entretanto, quanto à distribuição das recargas por tipo de serviço, os telefones aparecem à frente 

com pouco menos de 8,5 milhões de operações, seguidos da venda de recargas de televisão e 

Internet, com 1 013 660 e 15 966 operações, respectivamente. Em termos de montante dos 

pagamentos de serviços, foram movimentados 91 269,39 milhões de de kwanzas, sendo os 

meses de Junho a Setembro os mais significativos, com valores acima dos 10 200 milhões de 

kwanzas.  

  

PAGAMENTOS VIA INTERNET NA FORJA  

Como operadora da câmara de compensação automatizada de Angola, a EMIS dispõe, 

actualmente, de três subsistemas, nomeadamente, o sistema de cartões, que inclui o multicaixa 

e outros cartões, o sistema de transferência a crédito, que permite as transferências 

interbancárias, e também opera o sistema de compensação de cheques, ou seja, a compensação 

electrónica de cheques. Entretanto, ainda para este ano, como funcionalidade nova, nestes 

subsistemas, a empresa vai introduzir uma gateway de pagamento via Internet. "Por esta via, os 

pagamentos podem ser feitos de forma automática nos TPA ou POS. Ou seja, se alguma 

entidade tiver os seus serviços na Internet e quiser que os seus pagamentos sejam feitos para 

um cliente por esta via, este serviço poderá estar disponível. Este é um dos serviços que faltava 

para estarmos adequados e equiparados aos outros processadores internacionais", informou 

Edgar Costa. Em relação aos débitos directos, o responsável informou que estes são também 

um subsistema do sistema de pagamentos da câmara de compensação. No entanto, é um 

subsistema regulado pelo BNA, que está a realizar estudos neste sentido. "Acreditamos que até 

ao final do ano estes serviços vão estar em funcionamento", garantiu.  

 

BANCA  

A CAPTAÇÃO DE RECURSOS ATRAVÉS DO "CULTO AO CLIENTE"  

A generalidade dos bancos comerciais tem necessidades prementes de captação de recursos, 

vulgo depósitos à ordem e a prazo, quer pelas crescentes exigências da regulação no volume 

de reservas obrigatórias e rácios de solvabilidade, quer pela sustentabilidade do negócio a médio 

e longo prazo, num mercado dinâmico e de concorrência aberta. Nessa perspectiva, e face à 

actual conjuntura económica internacional, com efeitos significativos nos grandes investimentos 

públicos e privados, os bancos têm vindo a olhar para o sector das pequenas e médias empresas 

e particulares como fonte prioritária de captação de novos recursos.  



 
 
João Galhardo  

A angariação de novos clientes e a fidelização dos clientes existentes são, cada vez mais, uma 

preocupação de todas as instituições, dada a crescente competitividade dos mercados e a 

agressividade comercial como prática corrente. Assim, é necessário assegurar níveis de 

qualidade no atendimento, por forma a evitar que os concorrentes ganhem vantagem (e nos tirem 

clientes) por esta via. A avaliação sistemática da qualidade do serviço prestado pelo canal 

"Agências" é uma ferramenta indispensável à base de sustentação da banca em geral. 

 A forma mais eficaz de controlar a qualidade do atendimento ao cliente é através da utilização 

da metodologia "Cliente mistério". Este método constitui um elo fundamental de ligação do 

procedimento no balcão com a gestão. Esta ferramenta assume ainda mais importância e 

credibilidade na medida em que inquéritos de satisfação são falaciosos, pois se os clientes estão 

satisfeitos dizem a tudo que sim e se não o estão dizem a tudo que não. A Multimétrica efectuou 

em Angola uma experiência piloto para "afinação de critérios" em 2014; em 2015 fez uma vaga 

completa de visitas a todos os balcões de todos os bancos na província de Luanda e nas cidades 

de Lobito, Benguela, Lubango, Huambo, Porto Amboim, Sumbe, Cabinda, Malange; e em 2016 

efectuou uma vaga de visitas à totalidade dos balcões de todos os bancos em Angola.  

Dada a infinidade de relatórios que se podem extrair da plataforma da Multimétrica, apenas foram 

seleccionados alguns que poderão ter maior interesse, dos quais se destacam 'Aspectos 

Físicos", em que são avaliados o "Aspecto Exterior", nomeadamente a visibilidade, o aspecto 

geral, montras e cartazes; Multicaixa (limpeza, levantamento disponível, disponibilidade de talões 

e aspecto geral). A seguir vem o 'Aspecto Interior", em que são avaliados pormenores como o 

aspecto geral, a organização do espaço, limpeza, arrumação e folhetos.  

No geral, encontram-se em Angola dois conceitos diferentes de layout nos balcões, 

nomeadamente balcões onde há uma perfeita diferenciação entre as zonas de caixa e 

atendimento comercial e onde o cliente que faz uma operação de caixa é atendido na caixa e o 

que pretende uma informação ou operação comercial é comodamente atendido numa secretária 

de atendimento e com maior privacidade. É o caso de bancos como o Económico, Caixa Totta, 

Standard, entre outros. Entretanto, depois temos os bancos onde praticamente não existe uma 

zona comercial "cómoda" e em que os clientes são atendidos de pé, sendo que os layouts são 

apenas balcões corridos e o atendimento é "à vez". É o caso de bancos como o BPC, BIC, BAI, 

entre outros. 

Ainda assim, estes bancos do segundo grupo têm zonas de atendimento com maior privacidade, 

mas constatou-se que alguns deles têm balcões bastante obsoletos e degradados. O Caixa Totta 

tem vindo a remodelar os seus balcões, apresentando alguns uma imagem e layout muito bons, 



 
 
como é caso do balcão da Sagrada Família. Por sua vez, bancos como o Standard ou o 

Económico apresentam condições perfeitas para prestarem um atendimento confortável aos 

seus clientes.  

 

CAIXAS E ATENDIMENTO COMERCIAL 

 Relativamente ao elemento "Caixa", em que são avaliados "Aspectos físicos" (aspecto geral, 

limpeza, arrumação e folhetos na caixa); "Fila de espera" (medição de tempos); "Desempenho 

na caixa" (desempenho, simpatia, profissionalismo e rapidez) e "Encaminhamento para o 

comercial"; também foram verificadas enormes diferenças de banco para banco, pois temos 

bancos, como o Económico, com poucas pessoas nos balcões, em contraste com bancos, como 

o BPC ou o BAI, com grandes afluxos de pessoas. Visitámos balcões do BPC com mais de 70 

pessoas para atender.  

Esta variável condiciona o desempenho no banco de forma decisiva, mas também a organização 

banco a banco condiciona toda a presença do cliente no balcão e a sua satisfação. Nas 

instituições bancárias, onde há uma perfeita distinção entre o atendimento geral e o atendimento 

comercial, a visita ao balcão torna-se muito mais agradável porque o cliente pode ser 

encaminhado.  

  

Já relativamente ao atendimento comercial, a Multimétrica avalia a "Espera no comercial" 

(medição de tempos); "Postura" (postura, sorrisos nos momentos--chave, contacto visual, 

simpatia, tom de voz, proactividade e empatia); "Avaliação atendimento" (cumprimentou, 

identificou-se, identificou o cliente, identificou o perfil do cliente, ritmo, qualidade da informação, 

documentação de apoio, argumentação, utilização de exemplos, resumiu, fecho da venda, 

respeito e certificou-se que o cliente ficou esclarecido); "Gestão de interrupções"; "Reacção a 

situações de concorrência desfavoráveis"; "Cross selling'; "Referência à instituição"; 

"Seguimento" (preocupação com seguimento, deu e pediu contacto e procurou definir um 

próximo passo). Na avaliação deste conjunto de questões, constata-se a ausência do "Culto do 

Cliente" na Banca em Angola. O banco melhor posicionado apresenta um desempenho de 

apenas 51,71% e o pior de 22,92%. 

 

 DOIS ANOS DE RESULTADOS POUCO SATISFATÓRIOS  

Na prática, os auditores da Multimétrica sentiram a ausência de capacidade de venda por parte 

dos comerciais da banca e os atendimentos comerciais foram mais um prestar de informação, 



 
 
na maior parte dos casos insuficiente, sendo que os comerciais limitavam-se a informar taxas e 

prazos, não apresentavam outras características e/ou argumentos de venda dos produtos, não 

transmitiam vantagens competitivas, não aproveitavam a presença dos clientes para apresentar 

outros produtos do banco e, até mesmo, não referenciavam a instituição. De resto, nota-se uma 

total ausência de agressividade comercial, porém, bancos com a já referida diferenciação entre 

o atendimento geral e comercial mostraram um melhor desempenho, embora a quantidade de 

clientes nos balcões condicione de forma sintomática a qualidade do atendimento.  

Os resultados das operações da Multimétrica em Angola em 2015 e 2016 mostraram-se pouco 

satisfatórios e a principal conclusão é que a cultura do cliente não existe. Sendo assim, 

entendemos que de nada serve fazer campanhas dispendiosas de produtos para levar os clientes 

aos balcões, se quando lá chegamos somos mal atendidos. Os auditores presenciaram muitos 

casos em que pediram taxas para a aplicação de 10 000 000 kwanzas e os comerciais 

mandavam consultar o preçário em cima do balcão da caixa.Os bancos que abordarem o tema 

da qualidade com alguma prioridade, facilmente irão tomar a dianteira e distanciar-se dos outros, 

porque todo o cliente gosta de ser bem atendido e sentir que tem alguém no seu banco que o 

trata bem. A experiência da forma como este tema foi abordado noutros mercados ao longo dos 

últimos 20 anos comprova-o. São experiências testadas e tratadas com enorme sucesso.   

  

METODOLOGIA  

A Multimétrica, com mais de 20 anos de experiência em vários mercados (Portugal, Espanha, 

Brasil, Alemanha e Angola), desenvolveu nos diversos países onde opera, uma metodologia em 

que avalia todos os bancos que operam em cada mercado. Desta forma, consegue medir o 

desempenho em cada banco e compará-lo com todos os seus concorrentes. De nada serve ter 

uma boa nota se os outros têm melhor. Os relatórios da Multimétrica identificam de forma 

quantitativa e qualitativa todos os problemas detectados em cada visita e permitem à gestão 

actuar por forma a corrigir e melhorar as metodologias adoptadas nos balcões. Acresça-se que 

a metodologia da Multimétrica passa por visitar e avaliar pessoalmente todos os balcões de todos 

os bancos nos mercados onde actua, sendo que os auditores encarregues desta tarefa são 

devidamente treinados e a sua actuação adapta-se a cada mercado. 

Ao visitarem os balcões dos bancos, apresentam-se como potenciais clientes, que pretendem 

efectuar uma aplicação financeira por forma a rentabilizarem o valor que têm disponível. 

Normalmente, pedem taxas para montantes de 1 000 000, 5 000 000 e 10 000 000 de kwanzas; 

fazem uma avaliação do aspecto físico do balcão (aspecto exterior, interior e Multicaixa), da caixa 

(aspecto físico, fila de espera, desempenho na caixa, encaminhamento para o comercial e forma 

de encaminhamento) e atendimento comercial (espera no comercial, postura, atendimento 



 
 
técnico, interrupções, reacção a situações de concorrência desfavoráveis, cross selling, 

instituição, seguimento e documentação entregue).  

Acresça-se ainda que a grelha da Multimétrica foi desenhada e aperfeiçoada ao longo de 20 

anos de actividade, por forma a ser transversal aos diversos bancos, diversos mercados, 

diversos tipos de produtos, diversas localizações e diferentes conjunturas. Durante e após cada 

visita, o auditor da Multimétrica vai registando o relatório através de uma aplicação e, após a 

visita, o relatório entra no sistema, é verificado e validado em back office e fica disponível para 

consulta. Outra referência importante é que os relatórios identificam balcão, dia, hora, 

geolocalização e quem atendeu. Após entrarem em sistema, originam um inúmero conjunto de 

relatórios que permitem identificar problemas transversais e pontuais, geram rankings de 

mercado globais e, por questão, comparam o balcão com o banco e com o mercado e permitem 

a comparação por províncias e municípios.  

 

ENTREVISTA   

AMÍLCAR SILVA, PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO ANGOLANA DE BANCOS  

"A DIVERSIFICAÇÃO DA ECONOMIA PASSA POR UM PROCESSO DE INVESTIMENTO EM 

LARGA ESCALA"  

O crédito ainda é a maior componente das operações activas na banca angolana, sendo também 

a principal fonte de rendimentos dos bancos. Neste sentido, o presidente da Associação 

Angolana de Bancos defende que a diversificação da economia nacional passa por um processo 

de investimento em larga escala, pelo que é crucial o contributo do crédito bancário. Entretanto, 

Amílcar Silva chama a atenção de que, para que haja liquidez, é necessário muito rigor e 

disciplina, "pois o retorno dos créditos concedidos é uma imposição para que haja eficiência na 

rotação dos recursos". Apesar da actual crise que Angola vive, o responsável atesta que, através 

de uma gestão rigorosa dos recursos, os bancos souberam aplicar os activos com eficiência em 

operações rentáveis, suprimindo gastos desnecessários. 

  

Sebastião Vemba  

Economia & Mercado (E&M) - Os últimos dois anos não têm sido fáceis para a economia 

angolana. Porém, de acordo com uma notícia recentemente veiculada, a banca nacional 

registou, em 2015, um crescimento de 28,4% em relação ao ano anterior. Como é que avalia 

este comportamento do sector, apesar da situação económica que o país está a viver?  

  



 
 
Amílcar Silva (AS) - Se o estudo da Deloitte apresentou esse número como crescimento do 

sistema, temos fé nele, dado o rigor com que é sempre feito esse estudo. Tal facto diz bem da 

capacidade dos bancos, na sua generalidade, em enfrentar situações como as vividas no período 

em questão, ajustados por políticas restritivas, respondendo a um contexto macroeconómico 

adverso em constante mutação que exigiu bastante dos gestores e quadros bancários.  

 

E&M - Este comportamento positivo terá sido motivado por alguma mudança do core business 

dos players?  

AS - Naturalmente que sim. Os bancos tiveram capacidade e souberam criar condições 

necessárias para, embora gerindo os recursos de forma rigorosa, conseguir aplicá-los com 

eficiência em operações rentáveis e, ao mesmo tempo, suprimindo gastos desnecessários, uma 

exigência generalizada.  

 

E&M - Qual é a avaliação que faz da posição no ranking dos bancos que mais lucros tiveram nos 

últimos dois anos? Que desafios representa esta situação para as instituições bancárias?  

AS - O sistema bancário ainda é caracterizado por uma grande concentração no que respeita ao 

volume de negócios, não obstante nos últimos anos a quota de mercado agenciada por esses 

mesmos bancos estar a diminuir, face à subida de um outro lote de instituições, cujos indicadores 

têm chamado a atenção, sendo promissores e augurando excelentes perspectivas futuras. Como 

acontece em todo o mundo, há bancos mais fortes e bancos menos fortes em termos de 

lucratividade e nós não somos excepção.  

 

E&M - Recentemente assistiu-se no país a uma fusão de duas instituições bancárias. De acordo 

com quadros seniores do sector, há possibilidades de ocorrerem outros processos de fusão no 

médio/longo prazo, numa lógica influenciada pela estrutura accionista dos bancos. Qual é o seu 

entendimento sobre este assunto?  

AS - As fusões são opções estratégicas tomadas pelos gestores que estão preocupados com a 

quota de mercado da sua instituição e dos bancos concorrentes. Precisam de crescer, e por 

vezes rapidamente, recorrem, então, a processos desta natureza. É natural que outras fusões 

possam vir a acontecer, o mercado o dirá. No entanto, estas são operações financeiras 

complexas e devem ser precedidas de estudos especializados que tratam das cautelas a tomar 

para que haja sucesso, mormente o aumento da robustez dos bancos envolvidos, 



 
 
transformando--os em bancos mais capacitados para o apoio e suporte do crescimento e o 

desenvolvimento das economias.  

 

E&M - Até que ponto a banca angolana tem sido determinante no processo de diversificação da 

economia?  

AS - A diversificação da economia passa por um processo de investimento em larga escala, pelo 

que é crucial o contributo do crédito bancário, cuja dação, em tempo de concentração de liquidez, 

exige muito rigor e disciplina, pois o retorno dos créditos concedidos é uma imposição para que 

haja eficiência na rotação dos recursos. O crédito é a maior componente das operações activas, 

constituindo a sua principal fonte de rendimentos. Daí que os bancos sejam financiadores 

actuantes do crescimento económico e estejam sempre disponíveis na medida em que as 

empresas mutuárias se apresentem bem estruturadas e capitalizadas e os seus gestores 

dominem as particularidades dos negócios.  

 

E&M - Até ao ano passado, os estudos sobre o sector bancário referentes ao ano de 2014 

apresentavam um índice de crédito malparado à volta dos 14%. O que é que tem contribuído 

para estes índices? Até que ponto essa situação pode reduzir o nível de crédito à economia e às 

empresas em particular?  

AS - Além de um equilíbrio que tem de haver entre as reais necessidades dos peticionários e a 

concessão do crédito pelos bancos, que não podem fugir da oferta e da procura existentes nos 

mercados, há outros factores que concorrem para a existência de crédito malparado nas carteiras 

dos bancos, em regra, provenientes de negócios excessivamente dimensionados pelas 

empresas, em todas as suas vertentes, com forte influência nos preços praticados que repelem 

o consumidor. Há muito a fazer a nível empresarial para que haja maior credibilidade e respeito 

pelos compromissos que assumem.  

 

E&M - A modernização da banca, não só em meios técnicos e tecnológicos, mas sobretudo com 

recursos humanos capacitados e a criação de produtos ajustados às necessidades do mercado 

tem sido apontada como um dos principais desafios do sector. Qual é a sua visão sobre este 

assunto em particular?  

AS - O sistema bancário, ao longo dos anos, tem-se desenvolvido bastante e a qualidade dos 

seus quadros técnicos ganha, de dia para dia, maior responsabilidade e agressividade. A 



 
 
formação é uma preocupação transversal a todos os bancos, de modo a poderem desenvolver 

a sua actividade, de acordo com os preceitos que vão sendo estabelecidos, e a fazerem face à 

concorrência, sempre crescente. Como se sabe, existe um Instituto de Formação Bancária detido 

por 20 bancos e há, ainda, duas academias em pleno funcionamento. 

 

E&M - Os seguros e os fundos de pensões têm sido dos sectores financeiros não bancários com 

maior crescimento no país. Pode-se aguardar por mais novidades neste domínio? 

AS - Neste domínio há uma generalidade de produtos e serviços ainda por explorar e que vão 

aparecendo de acordo com o desenvolvimento do país. Há bancos que já trabalham produtos de 

seguradoras, são seus accionistas, e também há seguradoras accionistas de bancos.  

 

E&M - Que outros desafios enfrenta a banca ou poderá enfrentar no curto/ médio prazo?  

AS - Naturalmente que os empreendimentos relativos à diversificação da economia, onde, como 

já disse, os bancos são parte essencial, merecerão, nos próximos anos, atenção redobrada e 

ajustamentos permanentes na nossa actuação, a fim de conseguirmos criar emprego, consumir 

e crescer.  

 

E&M - As novas regras de Compliance são hoje tema do dia na banca angolana. Até que ponto 

o cumprimento dos pressupostos de combate ao branqueamento de capitais e ao terrorismo tem 

devolvido credibilidade ao sector bancário no país?  

AS - A modernização do sistema bancário conhece, desde há anos, um forte incremento, com o 

surgimento de novas práticas que vão sendo introduzidas nos mercados internacionais, de que 

fazemos parte. Estas obrigam-nos a esforços de investimentos exigentes, sobretudo no domínio 

do Compliance, do combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento ao terrorismo, 

onde ainda há muito a apreender e a fazer para conseguirmos interagir com os bancos de outras 

geografias, numa actividade contínua e em permanente mutação. 


