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Cenário macroeconómico para 2020 foi agravado 

pelo COVID-19 e pela crise do petróleo

Aumento dos níveis 

de desemprego

Restrições de 

trabalho e 

deslocamento

Redução dos níveis 

de produção de 

petróleo

Redução do consumo de 

produtos petrolíferos com 

impacto considerável no 

preço

COVID-19 OPEC+

Fonte: FMI – World Economic Outlook (Outubro 2020); Análise BCG

Impactos da recessão 

iniciada em 2016

Crise

2020



Angola está a navegar a crise do Covid-19 de 

forma mais branda que os seus congéneres
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Fonte: Worldometers

Actualizado a 

11 de Novembro



O contexto desafiante é visível em grandes 

números

1. Títulos e valores mobiliários/Activo Total em 2019; 2. Consumo diário de US$1.90 PPP (2011); 3. Média aritmética simples de Resultados de Operações Cambiais (% Produto 
Bancário) em 2016, 2017 e 2018; 4. Crédito Vencido Malparado / Crédito Total em 2019; 5. IDE – Investimento Directo Estrangeiro
Fonte: Banco Mundial; FMI – World Economic Outlook (Outubro 2020); Imprensa; UNCTAD; ABANC; BNA – Relatório Anual e Contas 2019; BNA – Indicadores de Solidez 
Financeira do Sector Bancário 2019; Análise BCG

-724k

-4%
28%

21%

123%

+17pp
Crescimento real do PIB negativo 

pelo 5.º ano consecutivo

Dívida Pública (% PIB) em 

máximos históricos 

Empregos formais perdidos 

desde 2018

Aumento da população abaixo da 

linha de pobreza internacional2

('08 vs.'18)

Peso significativo das 

operações cambiais no PB3

Inflação superior a 15% pelo 5.º 

ano consecutivo

336%

Agravamento dos níveis de 

incumprimento4

('14 vs. '19)

-37%
Redução do stock de 

IDE5

('17 vs. '19)
32%

Peso significativo da Dívida 

Pública no balanço1

24%

Rácio de solvabilidade 

regulamentar robusto



Os problemas estruturais e contextuais da indústria petrolífera 

angolana têm impactado o ritmo de crescimento da economia
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1. IDE – Investimento Directo Estrangeiro; 2. Dados preliminares do 1.ª semestre
Fonte: BNA; FMI - World Economic Outlook (Outubro de 2020); FMI - Country Report (12/2017; 06/2019; 12/2019; 09/2020)
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Downgrade progressivo do rating soberano veio 

acentuar os desafios já existentes na Banca

2015 2016 2017 2018 2019 2020

S&P B+ B B- B- B- CCC+

Moody's Ba2 B1 B2 B3 B3 Caa1

Fitch B+ B B B B CCC

Agravamento dos riscos soberano e de crédito, 

com perdas por imparidades significativas

Potenciais problemas de solvência para bancos 

menos sólidos

Maior dificuldade em captar investimento 

estrangeiro

Aumento do custo de financiamento

Nota: A informação corresponde à última revisão do rating em cada ano 
Fonte: S&P; Moody's; Fitch; Entrevistas com intervenientes-chave do sector bancário; Análise BCG



No imediato, os Bancos Angolanos enfrentam 3 desafios-chave

1. Em 2019, os títulos do tesouro foram a rúbrica com maior peso nos activo da banca, representando 32.46% do activo total do sector; 2. BNA tem vindo a adoptar medidas que 
visam reduzir a capacidade dos bancos comprarem moeda estrangeira de forma a controlar a inflação (ex.: aumento do coeficiente das reservas obrigatórias em moeda estrangeira 
de 15% para 17%, com cumprimento do diferencial em moeda nacional
Fonte: BNA – Relatório Anual e Contas 2019; Entrevistas com intervenientes-chave do sector 

• Peso significativo de títulos do tesouro1 e 

crédito com risco soberano

• Posições em aberto expostas à 

desvalorização do Kwanza

• Capacidade de adquirir moeda estrangeira 

limitada pela política monetária de controlo 

da inflação1

• Falta de indexação em activos com prazo 

de repricing longo gera pressão no 

produto bancário

Reequilibrar e proteger as posições 

de balanço

• Necessidade de novas metodologias e 

reforço da capacidade interna em resposta 

às exigências do processo de 

equivalência de supervisão

• Aumento dos níveis de incerteza

decorrentes da provável carência 

regulatória em matérias mais 

emergentes (p.ex.,vendas 

digitais/remotas)

• Abertura para a entrada de novos 

competidores via privatizações

• Recapitalização ou desaparecimento de 

Bancos com problemas de solvabilidade e 

capital

Adaptar a alterações no contexto 

regulatório e competitivo

• Alteração de cenários e riscos potenciais 

do negócio (p.ex., risco de crédito e risco 

cibernético)

• Necessidade de protecção do pessoal, 

adaptação das equipas e controlo de 

perdas de curto-prazo

• Novas exigências de criação de valor

para o cliente e para a organização, através 

do reforço das TIs e aposta em 

digital&analytics

Navegar a crise do Covid-19 com 

foco nas pessoas e no negócio

Não exaustivo



Oito tendências do sector bancário em África 

impactarão os vários segmentos da Banca Angolana 

Empresas

Particulares

• Potencial em volume de segmentos com 

baixo rendimento obriga a repensar modelos 

relacionais e de negócio

• Presença crescente de bancos africanos no 

segmento affluent/private exige aposta na 

diferenciação ao nível do serviço

• Expansão de telcos para crédito e 

poupança1 exige capacidade de aumentar 

oferta competitiva

1

2

3

• Adopção crescente de normas de reporte 

financeiro internacionais gera desafios de 

compliance

• Importância crescente de PMEs obriga à 

agilização de processos de crédito e 

capacitação de empreendedores

• Emergência de grupos locais e pan-africanos 

implica revisão de processos e 

desenvolvimento oferta diferenciada

6

5

4

• Alteração das expectativas do consumidor 

obriga à agilização de processos e inovação

• Aceleração da digitalização devido ao 

aparecimento de fintechs, novas tecnologias e 

novos modelos de colaboração

7

8

1. Orange, um dos principais operadores de telecomunicações em África, estabeleceu recentemente uma joint-venture com a NSIA, um player de 
bancassurance, para disponibilizar soluções de crédito e poupança via mobile
Fonte: Banco Mundial; BNA; Demonstrações de Resultados dos Bancos; FMI; Imprensa; Análise BCG



Para crescer lucrativamente, os Bancos serão 

desafiados a operar de forma mais eficiente

• Aposta no modelo de agências, com custos de 
estrutura significativos e limitações no número de 
clientes que serve

• Fragilidades em termos processuais e de controlo, 
com baixo nivel de digitalização, sistemas fracos e 
dificuldades com conectividade

• Estruturas de custos pesadas, encarecidas pela falta 
de qualidade das infraestruturas e recursos do país

• Necessidade de capacitação de colaboradores em 
várias matérias-chave, tais como atendimento a clientes 
e tecnologias de informação

• Aposta na diversificação de canais e soluções digitais ao 
longo de toda a jornada do cliente

• Priorização das oportunidades de maior valor, com foco 
na geração de ganhos rápidos para financiar outras 
jornadas

• Adopção de processos rápidos, simplificados, 
digitalizados e integrados end-to-end1

• Reenfoque da gestão de risco, controlo e tomada de 
decisão nos temas chave ao negócio

• Criação de competências internas direccionadas às 
novas prioridades do negócio2

• Introdução de modelos de trabalho agile

Novo paradigmaParadigma tradicional

1. ntegrar as atividades relacionadas ao crédito end-to-end permitirá às instituições combinar todas as etapas de crédito em um processo contínuo, apoiado 
por análises continuamente atualizadas; 2. (p.ex., data scientists, “business translators”) 
Fonte: Análise BCG

Não exaustivo



Digital será parte da solução para melhor servir os clientes, 

defender o negócio e crescer para outros segmentos

• Bancarização de low mass market

através de modelos com menor custo, 

com enfoque em mobile money

Explorar novos segmentos com 

modelos mais rentáveis

• Captação de clientes

• Prevenção de churn e melhoria da 

retenção

• Optimização de preço

• Exploração de oportunidades de 

cross/up-sell

• Robustecimento da monitorização de 

crédito

• Geobanca e optimização de rede 

Capturar e reter negócio com 

advanced analytics

• Digitalização dos pontos de contacto e 

interacções com o cliente1

• Simplificação de processos como a 

abertura de conta e o crédito

• Automatização de processos de 

suporte de baixo valor acrescentado

• Disponibilização de novos produtos e 

serviços com valor para o cliente2

Melhorar experiência do cliente 

com jornadas digitalizadas

Não exaustivo

1. Simulações no website, aplicações móveis, etc; 2.P.ex. apoio transfronteiriço para private e affluent  e gestão de finanças pessoais para mass market
Fonte: Análise BCG



O sistema bancário deve tornar-se mais sólido e 

robusto, atraindo novos investidores (I//II)

… para um sistema bancário de referência

De um sistema debilitado… Sistema financeiro saneado e robusto 

Bancos com problemas de solvabilidade e capital
Balanços saudáveis com maior peso do crédito a clientes (tanto 

particulares como empresas)

Desequilíbrio de posições de balanço, com elevada exposição ao 

Estado, ao risco cambial e ao risco de crédito
Sistema bancário com maior eficiência e um modelo de agências revisto 

Ineficiência operacional da infra-estrutura instalada e necessidade de 

revisão do modelo tradicional de agências
Processos internos mais eficientes e com melhores tempos de resposta

Necessidade de investimento em Pessoas e Tecnologia, reforçada pela

pandemia 

Dificuldade em dar resposta rápida a alterações regulatórias  Colaboradores capacitados e risco tecnológico mitigado

Fonte: Análise BCG



O sistema bancário deve tornar-se mais sólido e 

robusto, atraindo novos investidores (II/II)

… para um sistema bancário de referência

De um sistema debilitado…

Reduzida bancarização e não cobertura de segmentos/produtos

Estruturas mais institucionais e menos dispersasElevado número de players com escala reduzida

Um banco universal com presença estatal e o BDAFraca institucionalização e elevada dispersão das estruturas accionistas

Players estrangeiros no mercado promovendo partilha know-howMúltiplos bancos com presença estatal

Reduzida presença de players estrangeiros Maior cultura financeira e sistema de garantias robusto

Nível de bancarização superior e maior oferta de produtosReduzida literacia financeira e inexistência de garantias reais

Players bancários com escala mais relevante

Fonte: Análise BCG



Criar players com maior escala, reduzindo o número de bancos de dimensão intermédia

Garantir robustez a nível de capital

Aumentar profissionalização e institucionalização das estruturas accionistas

Introduzir novos accionistas externos

Reduzir a presença do Estado (directa ou indirecta)

As privatizações poderão permitir robustecer o 

sistema bancário



Três condições-chave irão determinar o sucesso do 

sector bancário em Angola Não exaustivo

• Revisão e dimensionamento dos 

riscos potenciais do negócio, 

garantindo adequados planos de 

continuidade 

• Foco na protecção do pessoal e 

mitigação das perdas de curto prazo

• Protecção das posições de balanço

• Rápido alinhamento com alterações no 

contexto regulatório e competitivo

• Aceleração no desenvolvimento das 

TIs e no digital&analytics

Gestão adequada do 

imediato

• Modelo de servir clientes mais 

rentáveis e capazes de responder a 

novas expectativas

• Abordagem rentável aos segmentos 

de baixo rendimento

• Capacidade de diferenciação nos 

segmentos de maior rendimento

• Soluções adaptadas a PMEs e novos 

empreendedores

• Estruturas lean e modelos de trabalho 

mais ágeis

• Alinhamento das áreas de risco e 

compliance com boas práticas

internacionais

Robustecimento dos 

Bancos

• Politicas monetárias, financeiras e 

cambiais que protejam a capacidade 

do sector para financiar a economia

• Acompanhamento tempestivo do 

regulador sobre matérias 

emergentes

• Estabilidade regulatória e a 

clarificação aos investidores

• Concretização do programa de 

privatizações

• Forte coordenação politica, visando 

o alinhamento das acções em curso do 

executivo e da banca

Actuação eficaz do 

Governo



The services and materials provided by Boston Consulting Group (BCG) are subject to BCG's Standard Terms 

(a copy of which is available upon request) or such other agreement as may have been previously executed by BCG. BCG does not 

provide legal, accounting, or tax advice. The Client is responsible for obtaining independent advice concerning these matters. This advice 

may affect the guidance given by BCG. Further, BCG has made no undertaking 

to update these materials after the date hereof, notwithstanding that such information may become outdated 

or inaccurate.

The materials contained in this presentation are designed for the sole use by the board of directors or senior management of the Client 
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than the Client (“Third Party”) without the prior written consent of BCG. These materials serve only as the focus for discuss ion; they are 

incomplete without the accompanying oral commentary and may not be relied on as a stand-alone document. Further, Third Parties may 

not, and it is unreasonable for any Third Party to, rely on these materials for any purpose whatsoever. To the fullest extent permitted by 

law (and except to the extent otherwise agreed in a signed writing by BCG), BCG shall have no liability whatsoever to any Third Party, 

and any Third Party hereby waives any rights and claims it may have at any time against BCG with regard to the services, this

presentation, or other materials, including the accuracy or completeness thereof. Receipt and review of this document shall be deemed 

agreement with and consideration for the foregoing.

BCG does not provide fairness opinions or valuations of market transactions, and these materials should not be relied on or construed as 

such. Further, the financial evaluations, projected market and financial information, and conclusions contained in these materials are 

based upon standard valuation methodologies, are not definitive forecasts, and are not guaranteed by BCG. BCG has used public and/or 

confidential data and assumptions provided to BCG by the Client. BCG has not independently verified the data and assumptions used in 

these analyses. Changes in the underlying data or operating assumptions will clearly impact the analyses and conclusions.
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