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RESUMO 
 

O objetivo deste estudo é analisar o cumprimento das dívidas das pequenas e médias 

empresas em Benguela/Angola e demonstrar que as Técnicas de Credit Scoring são 

úteis na definição, solvabilidade e cumprimento das dívidas das empresas em Angola, e 

recorrendo a essas técnicas de gestão de risco de crédito, quanto à tomada de decisão, o 

risco de incumprimento da dívida das pequenas e médias empresas diminuirá 

consideravelmente, na ordem de 90% no setor bancário angolano.   

A atual situação económica e financeira de Angola, devido à queda do preço do 

petróleo, constitui uma preocupação para o Executivo Angolano, e este conclui que a 

diversificação da economia é necessária para a estabilidade. Para se diversificar a 

economia angolana de modo a atingir excelência, é preciso adotar comportamento 

perseverante, aliado a disciplina, organização, instrução e ao conhecimento. As 

empresas têm de recorrer a financiamentos  bancários para o próprio investimento. É 

também indispensável assegurar uma boa monitorização e avaliação. O nível de 

incumprimento bancário verificado, levam à necessidade de implementar e aperfeiçoar 

modelos de análise de risco de crédito nos bancos. Os resultados dos questionários 

apresentados aos funcionários bancários apontam que o processo decisório da concessão 

de créditos é essencialmente intuitivo em Angola, baseando-se na experiência dos 

analistas de crédito dos bancos.  

Logo, neste trabalho propõe-se a utilização de modelos de Credit Scoring como técnicas 

de gestão de risco nas instituições bancárias aplicado às pequenas e médias empresas 

em Angola. Procura-se ainda debater os impactos que apresentam as características 

desses modelos, assim como as suas vantagens e desvantagens.  

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão de Risco, Risco de Crédito, Incumprimento dos 
Empréstimos das PMEs, Modelos de Credit Scoring. 



 
 

ABSTRACT 

 

The objective of this study is to analyze the compliance with the debts of small and 

medium enterprises in Benguela / Angola and to demonstrate that the Credit Scoring 

Techniques are useful in defining, solvency and compliance with the debts of 

companies in Angola, and using these techniques of management of Credit risk, in 

terms of decision-making, the risk of defaulting on the debt of small and medium-sized 

companies will decrease considerably, by around 90% in the Angolan banking sector. 

The current economic and financial situation in Angola, due to the fall in the price of 

oil, is a concern for the Angolan Executive and he concludes that the diversification of 

the economy is necessary for stability. In order to diversify the Angolan economy in 

order to achieve excellence, it is necessary to adopt persevering behavior, together with 

discipline, organization, instruction and knowledge. Companies must resort to bank 

financing for their own investment. It is also essential to ensure good monitoring and 

evaluation. The verified level of bank default leads to the need to implement and 

improve models of credit risk analysis in banks. The results of the questionnaires 

presented to bank officials point out that the decision-making process for lending is 

essentially intuitive in Angola, based on the experience of banks' credit analysts. 

Therefore, this paper proposes the use of Credit Scoring models as risk management 

techniques in banking institutions applied to small and medium enterprises in Angola. It 

also seeks to discuss the impacts of the characteristics of these models, as well as their 

advantages and disadvantages. 

 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: Risk Management, Credit Risk, Non-compliance of SME Loans, Credit 
Scoring Models.  
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INTRODUÇÃO 
 

A presente investigação foi realizada visando dar um contributo aos Bancos Angolanos, 

em particular para o desenvolvimento de sinais de alerta sobre o risco de crédito das 

empresas. 

Em Angola, nos últimos anos tem-se constatado um número elevado de incumprimentos 

de dívida. 

Nos Estados Unidos da América, no Reino Unidos e, de forma mais moderada, em 

França e na Alemanha, tem-se produzido muita investigação sobre a utilização dos 

rácios financeiros na previsão de incumprimentos de dívida. 

Segundo o Jornal Vivo Seu Dinheiro (2015)1, no Brasil, o Credit Scoring é utilizado, 

por exemplo, pela Serasa Experian, entidade de defesa ao crédito consultada por 

instituições financeiras e bancárias para verificar o risco de incumprimento do 

solicitante de um empréstimo ou financiamento. 

Aquele Jornal acrescenta que no caso da Serasa, o modelo estabelece uma pontuação a 

partir de todo o histórico financeiro do cliente nos últimos 15 anos, determinando se 

ele é ou não um “bom pagador” aos olhos do mercado. 

De acordo com o Supremo Tribunal da Justiça da Federação Brasileira, a utilização do 

Credit Scoring como modelo de avaliação de crédito é uma prática lícita e autorizada 

pela chamada Lei do Cadastro Positivo. 

O Crédito tem grande relevância nas Instituições financeiras por terem a intermediação 

financeira como principal atividade. Segundo Silva  (2003), Crédito consiste em colocar 

recursos nas mãos dos clientes, mediante uma promessa de pagamento futuro, da qual se 

espera retorno que compense o risco assumido. Na atividade de intermediação 

financeira, estão sujeitas a uma série de riscos. 

                                                           
1
 Vivo Seu Dinheiro (2015). Credit Scoring ajuda a identificar capacidade de o cliente pagar. empréstimo. Disponível em 

http://www.vivoseudinheiro.com.br/credit-scoring-ajuda-a-identificar capacidade-do-cliente-pagar-emprestimo/. Consultado no dia 

29.11.2016. 
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A gestão de risco bancário representa um dos principais problemas enfrentados pelas 

instituições, desde o início da sua atividade, já que a intermediação financeira é a 

principal função dos bancos e instituições financeiras em geral. 

Em relação às operações de crédito, o banco concede crédito a outros agentes 

económicos, sob a promessa de um recebimento futuro do capital mutuado e juros de 

acordo com o plano de reembolso acordado. Portanto, na carteira de crédito da 

instituição existem mutuários que podem não vir a cumprir as obrigações monetárias 

acordadas implicando prejuízo que terão de ser cobertos nas necessárias provisões. 

Nos últimos anos, devido, sobretudo a pressões regulamentares, as instituições 

financeiras têm procurado criar metodologias mais eficientes para aferir a probabilidade 

de incumprimento esperado em cada operação de crédito. Portanto, só recentemente, 

com a crise do crédito nos Estados Unidos da América e, a consequente crise do 

mercado de crédito mundial, os consumidores, instituições financeiras e supervisores se 

aperceberam efetivamente da sua importância. 

No âmbito internacional tem ocorrido de uma forma cada vez mais acelerada, uma 

revolução na forma como as Instituições têm avaliado o incumprimento, através de 

desenvolvimento de modelos internos de quantificação de risco. 

No caso de Angola, o processo decisório é essencialmente intuitivo, estruturando-se no 

“feeling” e na experiência dos analistas de crédito. Habitualmente são analisadas 

variáveis, tais como a taxa de endividamento (rácios entre os custos mensais do 

agregado familiar e o respetivo ordenado líquido; estabilidade do emprego averiguável 

pela antiguidade na entidade patronal; bens móveis e imóveis do agregado; profissão; 

tipo de contrato de trabalho; nível dos saldos médios nas contas bancárias do cliente; 

entrada inicial face ao valor de preço e a idade dos proponentes). Tendo em conta estes 

parâmetros, os auditos, recorriam-se ao seu “savoir faire” para ponderar os prós e 

contras, colocando numa “Balança Mental” para avaliar o risco de crédito, isto é, para 

calcular a probabilidade de “Default” da empresa ou cliente. 

O surgimento de empresas Privadas em Angola tem sido considerável depois da Paz 

efetiva e, por conseguinte grandes percentagens destas empresas recorrem ao crédito 

bancário e, por outro lado, elevadas percentagens de incumprimentos do crédito dessas 

empresas têm sido um facto. 
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O aumento da procura do crédito bancário por parte das empresas e, por conseguinte o 

aumento do incumprimento da dívida das empresas leva-nos a pensar que existe 

deficiência nas técnicas utilizadas pelas instituições bancárias para a gestão de créditos 

bancários nas empresas em Angola. Esta situação permite-nos a levantar as seguintes 

perguntas: Como definir o risco de crédito bancário nas empresas em Angola? Como 

melhor incorporar no processo, a diferenciação da qualidade creditícia dos clientes e 

operações, através de modelos de apoio à decisão de crédito – Scoring? Será que as 

técnicas de Credit Scoring são úteis na definição, solvabilidade e cumprimento das 

dívidas das empresas no setor bancário de Benguela? 

Daí que, nos propusemos em desenvolver essa pesquisa com o seguinte tema: “Técnicas 

de Gestão de Risco Bancário Recorrendo ao Credit Scoring Aplicado a Pequenas e 

Médias Empresas: O Caso do Setor Bancário de Benguela / Angola”. 

Assim, o presente trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa: Será que as 

Técnicas de Credit Scoring são úteis na definição de solvabilidade e cumprimento das 

dívidas das empresas em Angola? 

Pretende-se nesse estudo identificar novas técnicas de gestão de risco bancário, que 

classifique as pequenas e médias empresas em função do seu grau de risco de 

incumprimento do crédito. 

O método dos rácios é utilizado com diversas finalidades, nomeadamente, na análise da 

capacidade de endividamento e da empresa em solver as suas dívidas, na apreciação do 

desempenho económico-financeiro da gestão, etc. 

O objetivo deste estudo foi apresentar aos bancos, novas técnicas para identificar, 

mensurar, controlar e mitigar a exposição ao risco de crédito às empresas; atuar de 

forma a consolidar a cultura das melhores práticas de gestão de crédito; aperfeiçoar 

continuamente a gestão do risco de crédito em todas as modalidades de ativos; garantir 

níveis adequados de risco e evitar perdas não previstas; garantir a isenção e a 

segregação de função no processo de gestão de risco de crédito. 

O presente trabalho inicia-se com um enquadramento teórico do tema onde é feita uma 

revisão da literatura relacionada com o risco de crédito, modelo utilizado nas 

instituições bancárias Angolanas, nível de incumprimento bancário das pequenas e 
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médias empresas Angolanas, a gestão do risco e em particular com os modelos de 

Credit Scoring, metodologias de Credit Scoring e suas vantagens e desvantagens.  

No Capítulo 2, apresenta-se uma breve caracterização do setor bancário de Angola, 

onde será abordada a história das instituições bancárias em Angola desde a sua 

implantação, e caracterização do setor bancário da província de Benguela, onde de 

forma aleatória e devido a elevada dificuldade na aquisição de informação dos bancos, 

apenas serão analisadas no que diz respeito à sua história, as instituições, Banco BIC, 

S.A. e o Banco BAI. 

Já no Capítulo 3, será apresentado o quadro metodológico da investigação onde se 

começará por descrever uma breve caracterização do estudo e os procedimentos 

necessários para a sua aplicação, assim como a caracterização dos bancos que serviram 

de análise para o presente trabalho.  

O Capítulo 4 é reservado à apresentação e discussão dos resultados obtidos e a 

validação das hipóteses levantadas.  

O Capítulo 5 apresenta as conclusões da pesquisa. O capítulo 6 aborda as limitações e 

sugestões para futuras investigações. Seguem-se as referências bibliográficas e fontes de 

consulta durante a investigação, e finalmente estão anexados o questionário e o teste de 

validação das hipóteses levantadas neste trabalho investigativo. 
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CAPÍTULO 1. REVISÃO DA LITERATURA 
 

A atividade bancária, pela sua natureza específica, implica a exposição da instituição a 

diversos tipos de riscos. Segundo Peleias et al.,(2007, p.24) assumir riscos está no cerne 

das atividades de uma instituição financeira. 

A história económica apresenta evidência de uma forte correlação entre níveis de 

crédito excessivo e crises no sistema bancário. Neste sentido, as crises bancárias estão 

relacionadas com a gestão do risco de crédito.  

Solomon et al. (2000, p.449), englobam no conceito de risco todos os tipos de riscos 

(financeiros e não financeiros) que as empresas enfrentam e consideram que o risco 

pode ser entendido como a incerteza quanto ao montante de resultados associado tanto a 

potencialidade de ganho como a exposição a perda. 

São feitas várias análises por parte das instituições bancárias para avaliarem o risco de 

crédito dos clientes (empresas), com critérios específicos na sua oferta de produtos de 

crédito, tais como linhas de crédito de apoio ao investimento, para aquisição de 

equipamentos, produtos de financiamento à exploração, entre muitos outros produtos de 

crédito. Estas avaliações baseiam-se numa ficha de crédito especialmente concedida 

para empresas e são relevantes informações como a dimensão da empresa, as 

demonstrações financeiras, os rácios financeiros, o historial do crédito, a idade da 

empresa, etc. 

Na revisão da literatura do presente trabalho, procura-se enquadrar o tema de 

investigação apresentando os resultados das pesquisas fazendo ênfase dos seguintes 

conceitos:  

• O que é o crédito?  

• O que é o risco de crédito?  

• Qual é o modelo utilizado nas instituições bancárias Angolanas para a 

concessão de crédito às pequenas e médias empresas? 

• Qual é o nível de incumprimento bancário das pequenas e médias 

empresas Angolanas? 

• O que é gestão de risco de crédito?  
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• Como se realiza a gestão de risco de crédito em Angola? 
 

• O que é o Credit Scoring? 

• Que metodologias de Credit Scoring estão disponíveis? 

• Quais são os modelos de Credit Scoring mais usados para avaliação 

do risco de crédito nas instituições bancárias?  

• Quais são as vantagens e desvantagens do credit scoring?  
 

1.1. Crédito e risco de crédito  

1.1.1. Definição de crédito 

A noção de crédito está associada a qualquer relação ou transação que se assenta na 

confiança. 

Crédito, por definição, é “todo ato de vontade ou disposição de alguém de destacar ou 

ceder, temporariamente, parte do seu patrimônio a um terceiro, com a expectativa de 

que essa parcela volte a sua posse integralmente, depois de decorrido o tempo 

estipulado” (Schrickel,1995, p.25). 

O Banco Popular do Brasil2 define crédito como um termo que traduz confiança, e 

deriva da expressão “crer”, acreditar em algo, ou alguém. Ainda acrescenta dizendo que 

o crédito, sob o aspeto financeiro, significa dispor a um tomador, recursos financeiros 

para fazer frente a despesas ou investimentos, financiar a compra de bens, etc.  

ASFAC3 (2006) define o crédito clássico como: 

“Financiamentos de bens ou de serviços em que a aquisição é efetuada por um 

consumidor final e cujo crédito tem um plano de amortização rígido e pré-definido, 

nele se incluindo o crédito concedido a particulares – crédito ao consumo – e o crédito 

concedido a empresas”.   

Economias 4  (2013-2016), do ponto de vista da atividade bancária define o crédito 

bancário como uma modalidade de empréstimo de dinheiro. Trata-se de um produto 

financeiro de cedência de capital a empresas ou particulares, assente na confiança.  

                                                           
2O que é crédito? Disponível em 
http://www.bb.com.br/portalbb/page251,8900,8923,0,0,1,0.bb?codigoMenu=5415&codigoNoticia=8133. Consultado no dia 04 de 
novembro de 2016. 
3 Associação de Instituições de Crédito Especializado (Portugal), disponível em http://www.asfac.pt/?idc=41. Consultado no dia 
04.11.2016. 
4 Revista Economias (2013-2016). Definição de crédito bancário. Disponível em   https://www.economias.pt/credito-bancario-
definicao-e-caracteristicas/. Consultado no dia 04.11.2016. 
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De acordo como aquela Revista, esta disponibilização de dinheiro visa a obtenção de 

lucro por parte das instituições. Esse lucro é conseguido através dos juros que o cliente 

tem que somar ao capital adiantado pelo banco e que vai devolver ao longo de um 

determinado período de tempo acordado entre as partes. 

No campo das finanças em particular existem diversas definições que relacionam ao 

crédito a confiança de que se vai receber de volta o dinheiro emprestado; com uma 

quantia de dinheiro que se deve a uma pessoa singular ou jurídica a qual fica na 

obrigação de restituir o dinheiro ao fim de um determinado prazo, ao qual são 

acrescidos os juros a que o banco tem direito como forma de lucro. 

Segundo Schrickel (2000) crédito é todo o ato de vontade ou disposição de alguém de 

ceder, temporariamente parte do seu património a terceiro, com a expectativa de que 

esta parcela volte a sua posse integralmente, depois de decorrido o tempo estipulado. 

O crédito bancário é a operação pela qual um banco põe determinada soma à disposição 

do beneficiário, com a garantia de este lhe pagar os juros convencionados e de lhe 

restituir, na data fixada para o reembolso, importância correspondente à que havia sido 

emprestada. 

Os créditos bancários visam o financiamento do ciclo operacional das empresas para 

compra de mercadorias, matérias primas, pagamento a fornecedores, salários e encargos 

com pessoal, além dos tributos. Estes pontos vitais para o funcionamento e expansão de 

qualquer negócio pertencem ao chamado capital de giro e produção, além de 

necessidades ocasionais – como a aquisição de novos equipamentos. Emprego e Renda, 

(2013). 

Os conceitos de crédito acima referenciados permitem verificar que aquele que 

empresta dinheiro a um indivíduo ou a uma instituição, se chama credor, pois ele "crê" 

que receberá seu dinheiro de volta e aquele que recebe o dinheiro emprestado se chama 

devedor, que se compromete a devolução num tempo determinado pelo credor 

(concessão e pagamento) com um prémio (juro) que congrega o risco acompanhante 

nesta atividade. 
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1.1.2. Definição de risco de crédito.  

A gestão bancária frequentemente é afetada pela incapacidade dos clientes de fazer face 

aos seus compromissos de pagamento dos empréstimos recebidos, fato que reforça a 

necessidade de estudar o risco que vai enfrentar quando utiliza o crédito como produto 

bancário. Estudar ao cliente, as suas possibilidades de pagamento e perigos de 

inadimplência no futuro, pode ser a chave para os bancos evitarem prejuízo financeiro. 

Segundo Gitman (1997, p.202) risco é a possibilidade de prejuízo financeiro. 

Os empréstimos, segundo Pinho et al. (2011, p.249) são uma das mais antigas atividades 

financeiras, estando o risco de crédito associado à perda por ausência de pagamento (ou 

incumprimento do contrato) pela contraparte.  

Duarte JR. et al. (1999, p.67): 

Risco de crédito define-se como a medida numérica da incerteza com relação ao 

recebimento futuro de um valor contratado (ou compromissado), a ser pago por um 

tomador de um empréstimo, contraparte de um contrato ou emissor de um título 

carregado nos estoques da instituição, descontadas as expectativas de recuperação e 

realização de garantias.  

Bessis (2011, p.28-31), afirma que o risco de crédito é o risco mais importante no setor 

bancário, e define como o risco da contraparte em não cumprir o pagamento da sua 

obrigação. Refere ainda, que o risco de crédito divide-se em várias componentes de 

risco, tais como: risco de incumprimento, risco de concentração, risco de degradação da 

garantia (colateral). Nesta pesquisa, destaca-se o risco de incumprimento (default)5 

como risco do mutuário não cumprir com o serviço da dívida de um empréstimo 

resultante de um evento de default, em certo período de tempo. Este autor cita como 

exemplos, o atraso no pagamento; a reestruturação de uma operação e a falência ou 

liquidação do devedor, que podem provocar uma perda total ou parcial do valor 

emprestado à contraparte. 

Alcarva (2010, p.67) acrescenta dizendo que, o risco de crédito que corresponde a 

contraparte no financiamento não cumprir com a sua obrigação numa data específica. 

Nesta ordem de ideia, relativamente a avaliação do risco de crédito, Caiado (1998, p 

                                                           
5 Cada instituição financeira adota o seu próprio conceito de evento de default, estando normalmente relacionado ao atraso no 
pagamento da obrigação por períodos até 90 dias. 
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226) refere que os mutuários podem vir a não pagar o crédito mutuado e os respetivos 

juros, pelo que se torna imprescindível avaliar, com muita atenção, antes da concessão 

do crédito, as condições que lhes devem ser fixadas, incluindo a prestação de garantias 

reais, pessoais ou outras e o envio de elementos sobre a sua situação e atividade. 

Segundo Amaral (2015, p.38), os conceitos utilizados por estes autores confirmam as 

definições difundidas pelas entidades internacionais de regulação bancária e 

normalização contabilística. Neste contexto, o Comité de Supervisão Bancária de 

Basileia – CSBB encara o risco de crédito como a possibilidade que o mutuário do 

banco ou contraparte possa não cumprir com as suas obrigações em conformidade com 

os termos acordados (CSBB, 2000, p1). O IASB, na Norma Internacional de Relato 

Financeiro - IFRS2 7 – Instrumentos Financeiros: Divulgação de Informações (IFRS 7, 

2005, Apêndice A) define o risco de que um participante de um instrumento financeiro 

não venha a cumprir uma obrigação, provocando deste modo uma perda financeira para 

o outro participante.  

O risco de crédito é considerado como o principal risco subjacente à atividade bancária, 

sendo que a sua gestão consiste na execução de estratégias de maximização de 

resultados face à exposição dos riscos assumidos nas operações de crédito concedidas, 

respeitando sempre as exigências regulamentares dos supervisores. 

Bessis (2011) considera todos os aspetos de administração de risco que enfatiza a 

necessidade de entender assuntos conceptuais e de implementação de administração de 

risco e examinando as técnicas mais tardias e assuntos práticos, incluindo: Vantagens da 

Administração de Responsabilidade, Controle de Risco, Administração de 

Responsabilidade e de padrões de contabilidade, os modelos de risco de Mercado, os 

modelos de risco de Crédito, a modelação de dependência, os modelos da pasta de 

Crédito, e Atribuição de Capital. 
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Segundo Amaral (2015, p.38) o tipo de riscos bancários pode ser distinguido de acordo 

com a sua natureza do seguinte modo: 

o Risco financeiro: quando o risco está diretamente relacionado aos ativos e 

passivos monetários da instituição; 

o Risco não financeiro: quando o risco resulta de circunstâncias externas 

(fenómenos sociais, políticos ou económicos) ou internas (recursos 

humanos, tecnologias, procedimentos e outros) à instituição; 

o Outros riscos: risco específico cujo impacto negativo resulta num forte 

desequilíbrio para todo o sistema financeiro, quer a nível do país ou do 

mundo. 

Os bancos estão sujeitos a muitos riscos que vão além dos riscos financeiros. Mas, nesta 

investigação faz-se abordagem aos riscos financeiros dos bancos, e estes, podem 

subdividir-se em riscos financeiros. 

 

1.1.2.1 Gestão de risco de crédito  

A crise financeira internacional e a posterior crise da dívida soberana tiveram profundos 

impactos no Setor Bancário a nível internacional. Um dos principais impactos foi a 

quase paralisação dos mercados de financiamento e de securitização, apesar das 

medidas tomadas pelos governos de vários países no sentido de injetar volumes 

significativos de liquidez na economia.  

Gaspar (2014) defende que o desafio mais significativo na gestão do risco de crédito 

tem sido, e continua a ser, encontrar um equilíbrio entre a qualidade do crédito e o 

crescimento da carteira, complementado com uma resposta eficiente às exigências 

acrescidas e crescentes da regulamentação e supervisão. Estes são os objetivos críticos 

para os bancos, tendo em vista a sua rendibilidade em longo prazo face ao capital 

empregue. 

Ao contrário do que se possa pensar, a redução do crédito concedido a clientes, que o 

balanço dos bancos tem vindo a espelhar, não implica a diminuição das atividades de 

crédito. O risco de crédito está presente ao longo do ciclo de vida das operações, que se 

inicia com a concessão de crédito, seguido da sua monitorização, fase que assume uma 
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nova dimensão no contexto atual. Finaliza-se, nas situações de incumprimento, com o 

processo de recuperação de crédito. 

A gestão de carteiras de crédito baseia-se nas metodologias modernas de quantificação 

do risco, bem como na análise de risco de crédito dita tradicional, mediante a qual se 

procede à avaliação do perfil de crédito dos clientes. 

A citada autora define: 

A análise de risco de crédito consiste na avaliação dos riscos que podem ter impacto 
na capacidade futura dos clientes (grandes empresas, pequenas e médias empresas, 
pequenos negócios, particulares e instituições financeiras), para fazer face aos 
compromissos assumidos perante o banco (Ob. Cit, p.42). 

De acordo com o Banco Caixa Geral do Brasil (2016)6, a gestão dos riscos propõe uma 

nova forma de pensar no sucesso. Utilizando uma linguagem universal e aprimorando a 

cultura focada nos riscos, as empresas identificam, avaliam, mensuram, tratam, 

monitoram e revêm seus riscos e objetivos. Transforma riscos em oportunidades criando 

um diferencial competitivo do mercado. 

A Corretora Imobiliária brasileira ICAP 7  identifica e monitoriza o seu nível de 

exposição ao risco de crédito dos seus clientes institucionais, tendo como principais 

objetivos, entre outros: 

• Analisar a capacidade financeira dos clientes através de análise do 

balanço das empresas ou análise de performance e variação 

patrimonial de fundos de investimentos para definição de nota de 

crédito. 

• Avaliar a qualidade das carteiras de garantias de acordo com o cenário 

de estresse estabelecido pela BM&FBovespa. 

• Realizar a liquidação de operações que estejam em desconformidade 

com os limites estabelecidos. 

• Realizar periodicamente a revisão dos limites operacionais concedidos 

aos clientes e assegurar a adequação aos mesmos, impostos pela 

Bolsa. (ICAP Brasil, p.2) 

                                                           
6Banco Caixa Geral Brasil (2016). Gestão de Risco. Disponível em https://www.bcgbrasil.com.br/Divulgacao-informacoes/Gestao-  
Risco/Paginas/GestaoDeRisco.aspx. Consultado no dia 31.10.2016.  
7 Icap Brasil. Gestão de Risco de Crédito. Definição de risco de crédito. Disponível em https://www.mycap.com.br/mycap/ files/3f/ 
3f8b0c91-8984-45fe-8bc6-ccd89550321e.pdf. Consultado em outubro de 2016. 
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Têm considerado que análise e administração do risco baseiam-se no processamento das 

informações sobre o proponente de crédito. Assim se recomenda vários métodos de 

análise e avaliação do risco de crédito considerados os mais comuns: Método de análise 

da ficha de crédito, onde considera medir o risco de crédito, Caráter do cliente, 

Capacidade de gestão, o Valor do património, as Garantias de crédito, e o Envolvente 

contextual; o Método do Credit Scoring como: 

Um tipo de análise utilizado para a avaliação da qualidade de crédito de clientes sejam 

pessoas físicas ou jurídicas. Através da ponderação de vários fatores - idade, profissão, 

renda, atividade profissional, património, tipo de residência, etc. -, classifica os clientes 

em duas categorias:  

• Bons pagadores - os que, potencialmente, têm condições para honrar as 

obrigações o empréstimo obtido. 

• Maus pagadores - os que, potencialmente, não reúnem as condições para 

cumprir as obrigações do crédito.  

Recomenda também o método para a avaliação de crédito de compradores de bens 

duráveis (por exemplo, automóveis), clientes de crédito pessoal e para atribuir limite de 

crédito aos clientes. Mais aponta que dependerá da qualidade dos dados recolhidos e da 

inteligência do seu inter-relacionamento, pois para a construção de um sistema de Credit 

Scoring é preciso processar uma quantidade de dados muito significativa, o que nem 

todas as empresas, nomeadamente as de pequena e média dimensão, conseguirão fazer, 

e que esta análise poderá ser efetuada sobre uma base histórica (exame de casos 

passados de créditos problemáticos para de ela extrair variáveis) ou sobre dados 

correntes (construção aleatória). 

Finalmente valoriza o método, pois estas análises facilitam, por um lado, a compreensão 

e exploração do risco do cliente, por outro lado, criam estimativas precisas das 

probabilidades dos créditos serem pagos definindo um critério que visa a maximização 

das receitas e a minimização das perdas, fornecendo uma base estatística satisfatória 

para comprovação das decisões. 

O terceiro método que está a sugerir é o Método do risk rating como uma metodologia 

que avalia uma série de fatores, atribuindo uma nota a cada um deles e, posteriormente, 

uma nota final ao conjunto destes fatores analisados. Reconhece como vantagem deste 



21 

 

tipo de análise é de que dá acesso às decisões de crédito por pessoas que não sejam 

especialistas na matéria da avaliação de riscos e créditos  e permite uma utilização por 

empresas que trabalham com produtos de crédito em massa (por exemplo, empresas 

financeiras, empresas de cartão de crédito e bancos de investimento, entre outros) e que 

precisam de velocidade para o processamento de grandes quantidades de propostas num 

intervalo mínimo de tempo.  

 

1.1.2.1.1 Gestão de risco de crédito em Angola. 

A concessão de crédito é uma das mais relevantes atividades da banca, não só porque 

representa um dos principais componentes do modelo de receita das instituições 

financeiras como também pelo papel que assume no financiamento à economia e às 

famílias. Em contrapartida, a gestão inadequada do risco de crédito pode resultar no 

aumento significativo das imparidades, com o respetivo impacto na degradação da 

margem financeira das Instituições e na rentabilidade para os acionistas.  

 

Tabela 1 - evolução do crédito 

Fonte: BNA, Relatórios e Contas dos Bancos. 

 

Tabela 2 - evolução do crédito vencido 

Fonte: BNA, Relatórios e Contas dos Bancos. 

Como se pode observar nas tabelas acima mencionados, o crédito nos últimos 5 anos 

tem estado a evoluir, com destaque em 2012 em que aumentou na ordem de 30% face 

ao ano de 2011. Mas, a situação preocupante está relacionada com o crédito vencido8, 

que por sinal, também nos últimos 5 anos tem conhecido evolução ano após ano. Em 

2012, foi o ano com maior o crédito concedido pelas instituições financeiras, mas 

também, registou-se o maior incumprimento cifrado em 96,8%. 

                                                           
8 Batista, R. (2015). Banco de Angola registou aumento de 41,6% do malparado em 2014. Revista Construir. Disponível em 
http://www.construir.pt/2015/07/14/banco-de-angola-registou-aumento-de416-do-malparado-em2014/. Consultado  em outubro de 
2016. 

Ano Económico 2011 2012 2013 2014

Valor em Milhões de Akz 1.971.318 2.567.289 2.897.842 3.155.671

Percentagem 30,2 12,8 8,9

Ano Económico 2011 2012 2013 2014

Valor em Milhões de Akz 701 178.484 235.466 333.407

 Percetagem 96,8 31,9 41,6

Tabela nº 1.2. Evolução do Crédito Vencido



22 

 

De acordo com a KPMG (2015), a situação económica que Angola atravessa tem vindo 

a ter efeitos negativos na solvabilidade, liquidez e rentabilidade da atividade bancária. O 

aumento do rácio de crédito em incumprimento reflete a deterioração da capacidade 

económica e financeira das empresas e particulares para cumprir com as suas obrigações 

junto da Banca.  

Quanto ao Rácio de Solvabilidade, a KPMG (2015), considera que o Setor Bancário 

Angolano registou um crescimento acentuado entre 2013 e 2014 (aproximadamente, 6 

p.p.). Este aumento reflete uma maior estabilidade do Setor e respetivas Instituições 

Financeiras.   

Estes dados advertem a implementação de um conjunto de procedimentos de gestão do 

risco dos clientes em geral e do risco das carteiras de crédito em particular, 

proporcionais à complexidade do tema e à evolução previsível do mercado. A 

preocupação por parte do BNA, de aproximar a regulamentação Angolana aos padrões 

internacionais no que respeita às melhores práticas de gestão de risco e capital, foi 

demonstrada ao emitir os Avisos n.º 3/2012 e nº 2/2013. 

O Aviso n.º 3/20129, define as regras de análise de risco de operações e clientes e as 

regras de cálculo das provisões regulamentares. No manual do CONTIF, o BNA 

enuncia os objetivos seguintes: 

• Convergir os procedimentos contabilísticos com as Normas Internacionais de 

Contabilidade (IFRS);  

• Contribuir para um aperfeiçoamento organizacional e melhoria na gestão de 

riscos.  

A gestão adequada do risco de crédito exige uma prática também adequada, desde o 

momento inicial, análise e decisão das operações até ao seu término. Existem diversas 

ferramentas para cada fase do ciclo de vida do crédito, com diferentes graus de 

sofisticação, para apoiar as instituições financeiras a melhor compreender e gerir o risco 

das suas carteiras de crédito. 

Para se acautelar o aumento dos níveis de incumprimentos das dívidas no mercado 

Angolano, tendo em conta o estado económico e financeiro que o Pais vive, 
                                                           

9   Diário da República (2012). Banco Nacional de Angola. Aviso n.º 3 /12 de 28 de março. Disponível em 
http://www.bna.ao/uploads/%7B55da8167-dc41-4639-bfc4-89bf03c34689%7D.pdf . Consultado em 01.11.2016. 
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concordamos com a Análise ao Setor Bancário Angolano da KPMG (2014), ao 

considerar que devem ser as prioridades ao nível da gestão de risco as seguintes: 

• Desenvolvimento de instrumentos de avaliação e classificação do risco das 

operações e de clientes, desde a origem e ao longo da relação dos clientes 

com as Instituições Financeiras. Nesta área, recomendamos a criação de uma 

escala de risco interno que permita uma visão unificada do nível de risco de 

operações e clientes, independentemente dos segmentos e produtos; 

• Implementação de mecanismos para detetar automaticamente e processar 

sinais de imparidade que alertem para problemas na capacidade dos clientes 

em cumprir as suas obrigações contratuais e permitam a atuação proactiva 

para evitar situações de incumprimento; 

• Desenvolvimento de modelos para calcular a imparidade das carteiras de 

crédito; 

• Desenvolvimento de questionários objetivos que orientem as diversas áreas 

comerciais e de risco do banco na análise dos clientes, refletindo as politicas 

internas da Organização e garantido a homogeneização de critérios, a 

facilitação do processo de formação dos recursos e a criação de uma 

consciência coletiva sobre a importância da gestão de risco; 

• Implementação de mecanismos de articulação entre as visões económicas e 

regulamentares dos clientes. A imparidade dos ativos financeiros é uma área 

em que os requisitos contabilísticos, regulamentares e de gestão de risco se 

encontram; 

• A implementação de sistemas de informação adequados que permitam a 

operacionalização dos processos de gestão de risco de crédito, com eficiência 

e eficácia. 

O Banco Nacional de Angola define no Aviso 2/2013 10 , a obrigatoriedade de 

implementação de um sistema de gestão de risco nas Instituições Financeiras, existindo 

ainda um longo caminho a percorrer na efetiva implementação de uma framework 

global que possa responder às expectativas do supervisor nesta matéria. As frameworks 

                                                           
10 Diário da República (2013). Banco Nacional de Angola. Aviso n.º 1 e 2 /13 de 19 de abril. Disponível em http://www.audiconta-
angola.com/wp-content/uploads/2013/12/AVISOS-N%C2%BA-1-E2-DE2013.pdf.  Consultado em 01.11.2016. 
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de gestão de risco devem assentar numa forte estrutura de governo, com um apoio 

inequívoco da Administração, no reforço das competências e na promoção de uma 

cultura de risco, numa adequada interpretação dos requisitos de segregação de funções 

entre as áreas de negócio e as áreas de gestão de risco, na definição de processos e 

metodologias de avaliação regular do nível de risco dos processos da instituição e 

também na existência de um modelo de governo e de processos de gestão da qualidade 

dos dados. 

 

1.2 Credit Scoring 

De acordo com Raymond (2007), desde 1960, credit scoring tem revolucionado 

profundamente os processos de decisão de crédito. O seu sucesso deveu-se em grande 

parte ao advento dos computadores que alterou completamente o “Back-office” das 

Instituições financeiras. 

Semedo (2009) considera o credit scoring uma área que mais desenvolvimento tem 

conhecido em finanças nos anos mais recentes. A par da gestão do portfolio, pricing 

options, (e outros instrumentos financeiros). Acrescenta dizendo que credit scoring 

representa uma importante ferramenta de estimação e redução do risco de crédito. 

 

1.2.1 Definição de Credit Scoring 

De acordo com o Jornal Brasileiro Dizer o Direito (2015) 11 Credit Scoring também é 

chamado de “credscore”, e, define como um método desenvolvido para avaliação do 

risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas 

variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado. 

Segundo Fernandes12 (2015), os modelos de rating e scoring são hoje uma peça basilar 

na análise e decisão de risco dos clientes e operações. Estes modelos complementam a 

análise tradicional, mas não a substituem. Por exemplo, no segmento de empresas, é no 

âmbito da tradicional que é efetuada a análise econômico-financeira que avalia o 

                                                           
11 Disponível em http://www.dizerodireito.com.br/2015/01/o-credit-scoring-e-pratica-comercial.html Consultado no dia 

29.11.2016. 
12 Gerente responsável pela equipe de Fraud & Consulting in Analytics da Serasa Experian, possui cerca de 10 anos de experiência 
em modelagem de risco de crédito, fraude bem como em desenvolvimento de soluções analíticas para outros negócios como 
telecomunicações, seguros, empresas de utilidade pública e grandes varejistas. Antes de fazer parte da Serasa Experian atuou em 
áreas de modelagem de risco de crédito. Guilherme possui bacharelato em Estatística pela UFSCar e mestrado em Economia pelo 
Insper-SP. 
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desempenho da empresa (ou grupo de empresas) ao longo do tempo, comparando-a com 

outras empresas do mercado, nomeadamente com outras empresas do mesmo setor. 

Lewis (1992) define credit scoring, como “um processo em que a informação sobre o 

solicitante é convertida em números que de forma combinada forma um score. Este 

score representa o perfil de risco do solicitante”. Mester (1997) considera Credit 

Scoring como método estatístico usado para prever a probabilidade de um solicitante 

entrar em incumprimento. 

Caouette, Altman e Narayanan (1999), afirmam que os modelos tradicionais de Credit 

Scoring atribuem pesos estatisticamente predeterminados nalguns atributos do 

solicitante para gerar um score de crédito. Lewis (1992). 

Estamos na era da terceira geração dos modelos de credit scoring, denominados por 

profit scoring, onde se pretende avaliar não só o perfil de risco do solicitante de crédito, 

mas igualmente, a probabilidade do candidato ao crédito dar lucro à instituição, não 

sendo a avaliação apenas baseada no risco.  Thomas (2009). 

De acordo com a LAA (Leão Advogados Associados) (2015), o “Credit scoring”, 

também chamado de “credscore” é um sistema ou método utilizado para analisar se será 

concedido ou não crédito ao consumidor que pedir a concessão de um empréstimo ou 

financiamento. 

LAA acrescenta dizendo que no “credit scoring”, a pessoa que está pedindo o crédito é 

avaliada por meio de fórmulas matemáticas, nas quais são consideradas diversas 

variáveis como a idade, a profissão, a finalidade da obtenção do crédito etc. Tais 

variáveis são utilizadas nas fórmulas matemáticas e, por meio de ferramentas da 

estatística, atribui-se uma espécie de pontuação (nota) para a pessoa que está pedindo o 

crédito. 

Quanto maior a nota, menor seria o risco de se conceder o crédito para aquele 

consumidor e, consequentemente, mais fácil para ele conseguir a liberação. Algumas 

das informações que são consideradas como variáveis na fórmula matemática do “credit 

scoring”: idade, sexo, estado civil, profissão, renda, número de dependentes, endereço, 

histórico de outros créditos que pediu etc. Com base em estudos estatísticos, concluiu-se 
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que pessoas de determinado sexo, profissão, estado civil, idade etc, são mais ou menos 

inadimplentes. 

Aquele autor conclui afirmando, se o consumidor está incluído nos critérios 

considerados como de “bom pagador”, ele recebe uma pontuação maior. 

Assim, compreendemos que os modelos de Credit Scoring permitem  identificar fatores 

relevantes que comprometem o incumprimento dos clientes, distinguindo-os em classes 

e, consequentemente faz a decisão sobre a aceitação ou não do crédito em análise.  

O modelo Credit Scoring classifica cada empresa para a concessão de crédito, e fornece 

indicadores quantitativos dos níveis de incumprimento dessa empresa.  

 

1.2.2 Histórico do Credit Scoring  

A LAA (2015), afirma que Segundo o Min. Sanseverino, o “credit scoring” teve 

origem nos EUA, a partir de um trabalho elaborado por David Durand, em 1941, 

denominado “Risk Elements in Consumer Installment Financing”, em que foi 

desenvolvida a técnica estatística para se distinguir os bons e os maus empréstimos, 

atribuindo-se pesos diferentes para cada uma das variáveis presentes. 

Lewis (1992) refere que Henry Wells, executivo da Spiebel Inc corporation, foi o 

primeiro a recorrer às técnicas de estatística multivariada para desenvolver modelos de 

credit scoring... Alguns anos depois, por volta do ano de 1946, o senhor Wonderlic, 

então presidente da empresa “Household Finance Corporation”, desenvolveu um “Guia 

de credit scoring”. E fê-lo recorrendo igualmente às técnicas de estatística multivariada. 

Acrescenta Lewis (1992), a história do Credit Scoring remonta a 1945, quando foi 

desenvolvido o primeiro modelo estatístico de análise de crédito. Os primeiros modelos 

foram desenvolvidos para a análise de crédito ao consumidor, tanto por empresas de 

comércio quanto financeiras. A expansão do uso desses modelos está, segundo o autor, 

ligada a dois fatores. Primeiramente, a expansão do mercado de crédito massificado, 

que passou a exigir  dos  analistas  rapidez  e homogeneidade na avaliação dos créditos. 

Por outro lado, o desenvolvimento dos sistemas computacionais possibilitou o 

tratamento estatístico adequado dessas massas de dados. 
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Desde 196013 credit scoring tem revolucionado profundamente os processos de decisão 

de crédito. O seu sucesso deveu-se em grande parte ao advento dos computadores que 

alterou completamente o “Back-office” das Instituições financeiras. Raymond (2007). 

Em função da avaliação em massa que os modelos de Credit Scoring permitiam, 

segundo Chorão (2005) são as empresas ligadas ao direct mailing e grandes cadeias de 

distribuição seguidas das de leasing que, primeiramente, utilizaram o conceito de Credit 

Scoring. 

Lewis (1992) conclui que, o controlo que assegura sobre a carteira de crédito, constitui a 

principal razão associada à introdução dos modelos de scoring.  

Caouette, Altman e Narayanan (1998) em relação aos usos do Credit Scoring, afirmam 

que embora estes sistemas sejam utilizados  para decisões sobre  a concessão ou não de 

crédito, que está centrada na avaliação do risco de crédito ou incumprimento, algumas 

instituições utilizam-no para determinação do tamanho do crédito a ser concedido.  

Os modelos de Credit Scoring podem ser aplicados tanto à análise de crédito de pessoas 

físicas quanto às empresas. Quando aplicados a pessoas físicas, eles utilizam 

informações cadastrais e de comportamento dos clientes. Já quando aplicados a 

empresas, são utilizados índices  financeiros  como  variáveis determinantes.  

O resumo histórico do Credit Scoring apresentado permite aferir que o sucesso dessa 

ferramenta financeira não foi imediato e perceber que o facto dos modelos estatísticos 

removerem toda a intervenção humana no processo de decisão não inspirava confiança 

em muitos adeptos da avaliação tradicional. Apesar disso, o Credit Scoring foi 

ganhando aceitação e, afirmou-se definitivamente em 1974 aquando da implementação 

do Fair Credit Reporting ACT e Equal Credit Opportunity Act em 1975/1976. Semedo 

(2009, p.17-18). 

Este autor acrescenta dizendo, o sucesso do credit scoring na concessão de cartões de 

crédito nos anos 80, fez com que as instituições bancárias o aplicassem a outros tipos de 

bens, como o crédito pessoal, automóvel e hipotecário e, desta forma verem aumentados 

os seus lucros. 

                                                           
13 A partir da década de 60, esse sistema de pontuação de crédito passou a ser amplamente utilizado nos EUA nas operações de 
crédito ao consumidor, especialmente nas concessões de cartão de crédito. LAA (2015, p. única). Disponível em 
http://leaoassociados.jusbrasil.com.br/artigos/176769811/o-credit-scoring-pode-ser-utilizado-como-sistema-de-avaliacao-de-risco-
para-efeitos-de-concessao-de-credito. Consultado em outubro de 2016. 
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O credit scoring representa uma importante ferramenta financeira para a previsão e 

redução do risco de crédito, e o seu desenvolvimento nos últimos anos tem sido muito 

considerável em detrimento de outros instrumentos financeiros.  

 

1.2.3 Modelos de Credit Scoring 

A literatura aponta que nos Estados Unidos da América, vários outros modelos de 

mensuração de risco de crédito vêm sendo desenvolvidos por empresas especializadas e 

por estudiosos da área, tendo por base conceitos modernos de finanças.  

Fernandes (2015), destaca três modelos de mensuração de risco e crédito: 

• Modelo Credit Portfolio View da McKinsey
14

; 

• Modelo Loan Analysis System (LAS) da KPMG
15

;  

• Modelo Credit Risk Plus da CSFP16. 

Para Peterson (1998, p.24), as classificações dos principais modelos de Credit Scoring 

são:  

a. Predictive scoring: estes modelos são usados para prever se o cliente   

pagará sua dívida em dia ou com atraso. São usados antes de se conceder o 

crédito e dependem de entradas (inputs) de dados estatísticos. 

b. Risck Scoring: são usados para prever se clientes atuais têm maior probabilidade 

de pagar ou de incorrer em endividamento. Avaliam o potencial de cobrança dos 

clientes. 

c. Default Scoring: este tipo de modelo prevê se um cliente é um candidato  a 

falência.  

 

                                                           
14 Utiliza a abordagem da simulação macro. Através da utilização dos conceitos de matrizes, são modelados os efeitos macros (tanto 
sistemáticos quanto não sistemáticos), embutindo-se, assim, os efeitos do ciclo de negócios no cálculo de probabilidade de 
inadimplência; 
15 Utiliza a abordagem de probabilidade neutra ao risco para valorar ativos de risco. Considera a hipótese de que se no mercado 
financeiro os "investidores se comportam de forma livre de risco, os preços de todos os ativos podem ser determinados 
simplesmente descontando-se os fluxos de caixa futuros esperados do ativo a taxa livre de risco" (Saunders, 2000b, p. 55). A 
probabilidade de inadimplência é medida mediante a comparação dos spread dos ativos de risco com os ativos livres de risco; 
16Desenvolveu um modelo de inadimplência baseado nos modelos utilizados pelas Seguradoras na determinação do risco de perda 
de prêmios de seguros contra incêndio residencial. "Cada empréstimo individual é considerado como tendo uma pequena 
probabilidade de inadimplência, e a probabilidade de inadimplência de cada empréstimo independe da inadimplência de outros 
empréstimos" (Saunders, 2000b, p.73).  
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Nesta pesquisa o nosso foco é o modelo de Credit Scoring, e de acordo com Gonçalves, 

Gouvêa e Mantovani (2013), há sete passos para se construir um modelo de credit 

scoring:   

1. Levantamento de uma base histórica de clientes: a suposição básica 

para se construir um modelo de avaliação de crédito é que os clientes têm 

o mesmo padrão de comportamento ao longo do tempo; portanto, com 

base em informações passadas, são construídos os modelos; a 

disponibilidade e qualidade da base de dados, portanto, são fundamentais 

para o sucesso do modelo (TREVISANI et al., 2004). 

2. Classificação dos clientes de acordo com o padrão de 

comportamento e a definição da variável resposta (tipo de cliente): as 

instituições têm sua própria política de crédito e os conceitos de bons e 

maus clientes podem variar; nessa classificação, além de clientes bons e 

maus, também existem os clientes excluídos, que possuem características 

peculiares e que não devem ser considerados (por exemplo, trabalham na 

instituição) e os clientes indeterminados, que estão na fronteira entre 

serem bons ou maus, não existindo, ainda, uma posição clara para eles; 

na prática e nos trabalhos acadêmicos, consideram-se apenas os clientes 

bons e maus para o modelo, devido à maior facilidade de se trabalhar 

com resposta binária (HAND; HENLEY, 1997; ROSA, 2000; 

SEMOLINI, 2002; OHTOSHI, 2003; LIMA et al.,2009). 

3. Seleção de amostra aleatória representativa da base histórica: é 

importante que as amostras de bons e maus clientes tenham o mesmo 

tamanho para se evitar possível viés, devido à diferença de tamanhos; 

não existe um número fixo para a amostra; entretanto, Lewis (1992, p. 

31) sugere uma amostra de pelo menos 1.500 clientes bons e 1.500 

clientes maus para obter resultados robustos; costuma-se usar duas 

amostras para construção e para validação do modelo. Neste trabalho, foi 

possível o acesso aos dados de 20.000 clientes, sendo 10.000 bons e 

10.000 maus. 

4. Análise descritiva e preparação dos dados: consiste em analisar cada 

variável a ser utilizada no modelo segundo critérios estatísticos. 
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5. Escolha e aplicação das técnicas a serem utilizadas para a 

construção do modelo: neste estudo, será aplicada a análise de regressão 

logística; Hand e Henley (1997) destacam, ainda, Análise Discriminante, 

Regressão Linear e Árvores de Decisão; alguns estudiosos também têm 

usado Análise de Sobrevivência (HARRISON; ANSELL, 2002; 

ANDREEVA, 2003). 

6. Definição dos critérios de comparação dos modelos: geralmente, 

usam-se o indicador de acertos e a estatística de Kolmogorov-Smirnov 

(KS). 

7. Seleção e Implantação do melhor modelo: segundo critérios definidos, 

o melhor modelo é escolhido; para implantá-lo, a instituição deve 

adequar seus sistemas para receber o algoritmo final e programar a 

utilização do mesmo junto às demais áreas envolvidas.  (Gonçalves et al. 

2013) 

O modelo Credit Scoring, quando aplicado as empresas, são utilizados índices 

financeiros como variáveis determinantes ou não da insolvência das mesmas. 

Sendo um sistema que trabalha com técnica estatísticas e matemáticas, possui 

probabilidade de falhar, atribuindo “scoring” indevidos ou até mesmo, não relevando 

suficientemente algum dado exterior. Segundo Saunders (2000, p.353) “o modelo 

baseado em informações do passado recente da carteira de crédito, gera notas (scores) 

para novos candidatos ao crédito que representam a expectativas de que os clientes 

paguem suas dívidas”. 

Neves (1997) argumenta que os modelos de "scoring" podem ser teóricos ou empíricos 

com desenvolvimentos mais ou menos sofisticados do ponto de vista técnico. 

Os modelos teóricos são os mais utilizados na prática e baseiam-se na sensibilidade, 

experiência e conhecimento teórico do analista financeiro. Estes métodos têm a 

vantagem de fácil e rápida conceção mas, porque a realidade é complexa, a perceção 

teórica e a sensibilidade do analista pode conduzir a um modelo ineficaz na seleção e 

classificação das empresas no seu grau de risco. Pior ainda quando, na prática, 

raramente existe controlo "a posteriori" da eficiência do sistema. 
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Os modelos empíricos utilizam técnicas estatísticas para selecionar os rácios e a 

ponderação dos mesmos numa função que conduza a uma melhor classificação da 

empresa no seu grupo de risco. 

Os modelos de  Credit Scoring são sistemas que atribuem pontuações às variáveis de 

decisão de crédito de um proponente, mediante a aplicação de técnicas estatísticas. 

Esses modelos visam a segregação de car.  

Saunders (2000) acrescenta dizendo,   o score pode ser utilizado para classificação de 

créditos como adimplentes ou inadimplentes, bons ou maus, desejáveis ou não, de 

acordo com a pontuação obtida por cada crédito. Esta classificação, por sua vez, pode 

orientar a decisão do analista em relação à concessão ou não do crédito solicitado.  

Chaia (2003), apresenta ilustrando na figura que se segue, as características que 

permitam distinguir os bons dos maus créditos. 

 

Figuras 1 - processo de concessão de crédito com o uso de modelos credit Scoring 
 

  Recusar 

Solicitantes 

Sistema de Análise do 

classificação por benefício da 

de crédito “score” estatístico recusa do crédito 

 
 

      Aceitar 

Fonte: Chaia (2003, p.30).  

Miranda e Quesrhi (2014b) citam três fatores que de modo geral, contribuem para o 

risco da contraparte. Primeiro, o risco de crédito da contraparte medido por sua 

Probabilidade de Incumprimento (PI). Segundo, a exposição no momento do 

incumprimento (Exposure at Default– EAD), que depende do mercado (por exemplo, no 

caso de um swap de taxa de juros a exposição depende dos preços de mercado das taxas 

de juros, o que faz da EAD uma variável de natureza aleatória. Esta é a principal 

diferença entre a EAD de um empréstimo e a de um derivativo). Terceiro, a recuperação 

após o descumprimento (medida pelo valor que pode ser recuperado após o 

descumprimento, ou Loss Given Default).  
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Os analistas de crédito consideram o Credit Scoring como um sistema ou modelos de 

apoio à decisão, baseados no princípio de objetividade para o binómio 

rendibilidade/riscos nos critérios como: cumpridores ou incumpridores, bons ou maus, 

desejáveis ou não, e que visa a avaliação de operações de crédito tanto às pessoas físicas 

(particulares) quanto às empresas de acordo com a pontuação que se obtém.  

Estudos realizados demostram que os resultados das análises realizadas por analistas 

experientes não diferem muito dos resultados dos testes dos sistemas. O sistema é 

utilizado como ferramenta de suporte à tomada de decisão do gestor de crédito e não 

como a palavra final sobre aquela. 

 

1.2.4 Metodologias de Credit Scoring 

A metodologia utilizada na construção de modelos Credit Scoring era originalmente, 

“julgamental”. Nos modelos “julgamentais”, as variáveis que compõem os “scores” e 

seus respetivos pesos são determinados pelos gestores de crédito da instituição, com 

base em critérios subjetivos. 

Como  ressalta  Andrade  (2004),  embora  algumas  instituições  ainda utilizem 

modelos de Credit Scoring julgamentais, atualmente, a vasta maioria desses modelos 

são construídos a partir de técnicas de análise estatística multivariada, como análise 

discriminante e regressão logística, ou em modelos de inteligência artificial, como redes 

neurais. 

Fazenda (2006) afirma que Sicsu (1998) diz que a metodologia básica para o 

desenvolvimento de um modelo de Credit Scoring não difere entre aplicações para 

pessoa física ou jurídica, sendo que as seguintes etapas devem ser cumpridas para o seu 

desenvolvimento:  

 

• Planeamento e definições: mercados e produtos de crédito para os quais 

serão desenvolvidos o sistema; finalidades de uso; tipo de 

clientes;  conceito  de incumprimento a ser adotado; horizonte de previsão 

do modelo; 

• Identificação das variáveis potenciais: caracterização do proponente ao 

crédito; caracterização da operação; seleção das variáveis significativas para 
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o modelo; análise das restrições a serem consideradas em relação às 

variáveis; 

• Planeamento amostral e coleta de dados: seleção e dimensionamento da 

amostra; coleta dos dados; montagem da base de dados; 

• Determinação da fórmula de score: através de técnicas estatísticas, como 

por exemplo, a análise discriminante ou regressão logística; 

• Determinação do ponto de corte: a partir do qual o cliente é classificado 

como cumpridor ou bom pagador; em outras palavras, é o ponto a partir do 

qual a instituição financeira pode aprovar a liberação do crédito. 

Portanto, para cumprimento dos objetivos na gestão do risco de crédito bancário, as 

metodologias utilizadas no desenvolvimento dos modelos de Credit Scoring devem 

estar de acordo com as mais variadas técnicas matemáticas, estatísticas e 

computacionais.  

 

1.2.5 Vantagens e desvantagens do Credit Scoring  

Verifica-se,  portanto,  que  os  modelos  de  Credit Scoring podem  trazer significativos 

benefícios à instituição quando adequadamente  desenvolvidos  e utilizados. No entanto, 

eles também possuem limitações que precisam ser bem avaliadas antes do 

desenvolvimento  e  implementação  de  um  modelo  dessa natureza. 

 

1.2.5.1 Vantagens das Aplicações do Credit Scoring 

O credit Scoring é reconhecido pelas suas ventagens na gestão do crédito bancário. 

Diferentes autores relacionam possibilidades que oferece às empresas e instituições que 

adotam esta técnica de gestão de risco. 

Peterson (1998, p.44-50) menciona quatro razões que podem ser evidenciadas para o 

aumento do uso de sistemas de Credit Scoring: 

• Competição: redução de tempo de processamento e mensuração objetiva do 

risco de crédito; 

• Serviços: provê novas oportunidades com os contactos realizados; 
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• Acessibilidade: o avanço tecnológico dos processadores de dados e 

integração com os sistemas da instituição; 

• Confiabilidade: devem basear se empiricamente em métodos de avaliação 

estatística dos candidatos. 

Sicsú (2010) apresenta cinco vantagens quando se utilizam modelos de Credit Scoring 

na concessão de crédito:  

• Consistência na decisão;  

• Decisão com rapidez;  

• Decisão adequada ao apetite por risco do banco ou instituição financeira;  

• Tomada de decisão à distância;  

• Monitoração e gestão de uma carteira de crédito baseado no seu risco.  

Segundo aquele autor, a praticidade no momento de supervisão por parte do regulador 

pode ser somada às vantagens mencionadas. O banco passa a ter conhecimento sobre 

qual a qualidade da carteira que está sendo constituída e o regulador indica alocação e 

provisionamento. 

Raymond (2007) refere duas principais vantagens da adoção de sistemas de credit 

scoring. 

A primeira vantagem da introdução de modelos de scoring é a redução do tempo de 

análise de novas propostas de crédito. Uma vez automatizado o processo, os scores são 

facilmente calculados e a resposta quanto à concessão/rejeição são geradas em tempo 

real, o que é extremamente importante no atual mercado de crédito cada vez mais 

competitivo. Este facto pode ser exemplificado pela crescente importância dos novos 

canais de aquisição, como a Internet, o telefone e o E-commerce, que faz com que o 

processamento e a avaliação do crédito em tempo real sejam uma necessidade.  

Outra vantagem dos modelos de credit scoring, tem que ver com a consistência das 

decisões: O score torna o processo de decisão objetivo eliminando a possibilidade de 

discriminação.  
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Semedo (2009, p.24) compartilha a opinião do citado autor na possibilidade de 

enumerar outras vantagens:  

• Aumento do lucro da instituição através de maiores índices de aprovação 

com reduzidos níveis de default;  

• Possibilita que o cliente seja tratado de forma personalizada 

independentemente do canal de entrada;  

• As estratégias de risco/crédito podem ser rapidamente atualizadas e 

assimiladas pela organização;  

• Aumenta a qualidade do serviço prestado ao cliente;  

• O processo é facilmente compreendido pelos seus participantes;  

• Identifica as variáveis tidas como as mais importantes na discriminação dos 

regulares e em situação de default. 

Araújo et al.(2006, p.15) utilizam esta técnica para diferentes clientes do Brasil e 

recomendam que, embora o microcrédito seja caracterizado com uma modalidade de 

crédito diferenciada, é possível a utilização de modelos de Credit Scoring na instituição 

de microcrédito estudada, como instrumentos de apoio ao processo de avaliação do 

risco de crédito.  

Os citados autores recomendam que devido às suas características, os modelos 

quantitativos de risco de crédito Credit Scoring podem fornecer contribuições relevantes 

para a amenização de alguns problemas da instituição, quais sejam, altos custos 

operacionais e altas taxas de inadimplência, problemas estes que exercem impacto 

direto na sustentabilidade financeira da mesma.  

Miranda e Quesrhi (2014), a partir da sua experiência nos Estados Unidos, enumeram as 

preocupações ligadas ao hedge de Risco de Crédito da Contraparte, um dos assuntos do 

momento no setor bancário, especialmente depois da emissão das regras do Basileia III, 

segundo as quais a mensuração de capital para fins de tornou-se obrigatória por meio do 

cálculo de um VaR do CVA. Eles afirmam que o Risco de Crédito da Contraparte 

(CCR) e o Counterparty Value Adjustment, (CVA) serão, num futuro próximo, temas de 

extrema importância na agenda de gestão do risco de crédito dos principais bancos, 

voltados especialmente para a solidez e estabilidade do Sistema Financeiro.  
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1.2.5.2 Desvantagens das Aplicações de Credit Scoring  

O Credit Scoring pode ter limitações ao momento da sua aplicação na prática na 

atividade bancária. 

Segundo Semedo (2009, p.25), as principais desvantagens dos modelos de Credit 

Scoring são:  

• Custo de desenvolvimento: desenvolver um sistema Credit Scoring pode 

acarretar custos, não somente com o sistema em si, mas também com o 

suporte necessário para sua construção, como por exemplo, profissionais 

capacitados, equipamentos, recolha de informações necessárias ao 

desenvolvimento do modelo, dentre outros. 

• Excesso de confiança nos modelos: algumas estatísticas podem superestimar 

a eficácia dos modelos, fazendo com que usuários, principalmente aqueles 

menos experientes, considerem tais modelos perfeitos, não criticando seus 

resultados. 

• Falta  de  dados  oportunos:  se  o  modelo  necessita  de  dados  que  não 

foram informados, pode haver problemas na sua utilização na instituição, 

gerando resultados diferentes dos esperados. Além da falta de 

algumas  informações necessárias, torna-se necessário analisar também a 

qualidade e fidedignidade das informações disponíveis,  uma vez que elas 

representam o input principal dos modelos de Credit Scoring; 

• Interpretação equivocada dos scores: o uso inadequado do sistema devido a 

falta de treinamento e aprendizagem de como utilizar suas 

informações  pode ocasionar problemas sérios à instituição. 

As técnicas estatísticas utilizadas no desenvolvimento dos modelos de scoring assumem 

que a base de dados utilizada contém um número suficiente de clientes em situação 

irregular. Este pressuposto nem sempre se verifica, especialmente para determinados 

tipos de portfólio (de pequena dimensão), onde a disponibilidade de informação é muito 

limitada. Para estes tipos de portfólio, é aconselhável adotar técnicas alternativas de 

mensuração do risco. Ex. experts systems, baseados na interpretação dos C’s do crédito, 

(capacidade, caráter, colateral, capital e condições).  

 



37 

 

CAPÍTULO 2. A BANCA EM ANGOLA 
 

2.1. Caracterização do setor bancário em Angola. 

De acordo com a ABANC - Associação Angolana de Bancos (2014) 17 , até à 

independência, em 1975, para além do Banco de Angola, que era o banco emissor e 

comercial, operavam em território nacional cinco bancos comerciais, nomeadamente o 

Banco Comercial de Angola (BCA), Banco de Crédito Comercial e Industrial (BCCI), 

Banco Totta Standard de Angola (BTSA), Banco Pinto & Sotto Mayor (BPSM) e o 

Banco Inter Unido (BIU), bem como quatro instituições de crédito, concretamente, o 

Instituto de Crédito de Angola (ICRA), Banco de Fomento Nacional (BFN), Caixa de 

Crédito Agropecuário (CCAP) e o Montepio de Angola. Adotou-se nos primeiros anos 

de independência o modelo de dirigismo económico centrado no Estado, em que a 

atividade bancária e seguradora era monopólios do Estado.  

Desse modo, em 1976, um ano após a independência nacional, foram criados o Banco 

Nacional de Angola, através da Lei nº 69/76 de 5 de novembro, e o Banco Popular de 

Angola18, através da Lei nº 70/76 de 5 de novembro, canalizando os ativos e passivos 

oriundos do Banco de Angola e do Banco Comercial de Angola, que foram 

nacionalizados. Com a Lei nº 4/78 de 25 de fevereiro, a atividade bancária passou a ser 

exclusivamente exercida pelos bancos do Estado, pelo que se encerraram todos os 

bancos comerciais privados em funcionamento, e as suas instalações foram utilizadas 

para a extensão da rede de balcões do BNA. 

A atividade seguradora foi monopolizada, com a criação de uma única empresa estatal, 

a Empresa Nacional de Seguros e Resseguros de Angola (ENSA) em 1978, e em 1981 

as seguradoras e outras instituições de mutualidade então existentes foram liquidadas e 

os seus ativos e passivos transferidos para a ENSA.  

Prevalecia então o sistema de mono banco, em que o Banco Nacional de Angola 

desempenhava as funções de banco central, banco comercial, banco emissor e caixa de 

Tesouro, sendo um organismo da Administração Central do Estado, pela Lei nº 3/83 de 

                                                           
17 ABANC (2014). Evolução Histórica do Sistema Financeiro Angolano. Disponível em  http://www.abanc.ao/sistema-
financeiro/evolucao-historica/evolucao-historica-do-sistema-financeiro-angolano. Consultado no dia 07.11.2016. 
18 Site do BPC (2012). História do BPC. Disponível em http://www.bpc.ao/bpc/pt/conheca_o_bpc.1/historia_do_bpc.6.html. 
Consultado no dia 07.11.2016. 
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23 de maio, e o Banco Popular de Angola19 era uma simples caixa de captação de 

poupanças particular, sem exercer atividade de intermediação financeira, estando 

vedada de capacidade creditícia.  

Com o desmoronar do bloco socialista em 1988 e a consequente rutura do modelo de 

economia planificada e dirigida pelo Estado, no âmbito de período de transição entre 

1987 e 1992 para a implantação da II República, Angola deu início a uma reforma do 

setor financeiro para a mobilização dos recursos e estabilização macroeconómica, 

lançando o Programa de Saneamento Económico e Financeiro (SEF), em 1988, que, de 

entre várias ações, objetivava a adoção do modelo de economia de mercado e de maior 

abertura à iniciativa privada.  

Nesta senda, foram feitas as primeiras negociações para integração em instituições e 

organismos financeiros internacionais.  

Em 1987, teve lugar o primeiro reescalonamento da dívida externa de Angola no Clube 

de Paris e em 1989, Angola aderiu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) e ao Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). 

Em 1991, com as Leis nº 4/91 (Lei Orgânica do Banco Nacional de Angola) e nº 5/91 

(Lei das Instituições Financeiras) ambas de 20 de abril, o quadro jurídico e económico 

da atividade bancária foi alterado, com a adoção de um sistema bancário de dois níveis, 

sendo o primeiro nível ocupado pelo BNA, assumindo funções de banco central, banco 

emissor, órgão licenciador e supervisor do sistema financeiro, e o segundo nível 

ocupado pelos bancos comerciais e de investimento.  

Ao abrigo deste quadro jurídico, o BNA20 deu início à cessação das atividades de banca 

comercial nesta altura.  

Este momento marcou a abertura da atividade bancária, que experimentou uma explosão 

a partir de 1991, antevendo-se as mudanças radicais no modelo de desenvolvimento 

económico que seria adotado pelo país em 1992, através da implantação da II 

República: 

                                                           
19  Agência Angola Press – ANGOP (2014). SAIBA A HISTÓRIA DO BPC. Disponível em  
http://m.portalangop.co.ao/angola/pt_pt/mobile/noticias/economia/2014/6/30/SAIBA-HISTORIA-BPC,b19474bb-32c3-448b-8db8-
652cc5acaa2d.html?version=mobile. Consultado no dia 07.11.2016. 
20 Site BNA História. Disponível em  http://www.bna.ao/Conteudos/Artigos/detalhe_artigo.aspx?idc=139&idsc=168, Consultado 
no dia 07.11.2016. 
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• O Banco Popular de Angola passou a exercer funções de um banco 

universal, mudando a sua designação para Banco de Poupança e Crédito 

(BPC), através do Decreto-Lei nº 47/91, de 16 de agosto; 

• Constituição de novos bancos públicos, o Banco de Comércio e Indústria 

(BCI), pelo Decreto nº 8-A/91 de 11 de março e a Caixa de Crédito 

Agropecuário (CCAP), criada em 16 de março de 1991 e extinta em 26 de 

maio de 2000 por graves problemas de solvabilidade; 

• Com a autorização do BNA, entraram em funcionamento sucursais de 

bancos portugueses, nomeadamente, o Banco Totta & Açores (BTA) em 

abril de 1993, o Banco de Fomento Exterior (BFE) em julho de 1993, e o 

Banco Português do Atlântico (BPA) em maio de 1994. Estes foram os 

primeiros bancos privados a operar em Angola, agindo essencialmente em 

operações cambiais no mercado secundário e no financiamento de algumas 

operações de investimento de médio e longos prazos, disponibilizando apoio 

técnico e financeiro ao investimento direto em Angola, em particular ao 

investimento de empresas portuguesas para fomentar o comércio entre 

Portugal e Angola. São hoje instituições financeiras de direito angolano com 

as seguintes designações: Banco Caixa Geral e Totta de Angola (BCGTA), 

Banco Fomento de Angola (BFA) e Banco Millennium Atlântico Angola 

(BMAA), respetivamente. 

Em 1996 a rede da CCAP foi alargada substancialmente com a transferência pelo BNA 

da sua extensa rede comercial para esta instituição. 

Em 1997, no âmbito da reestruturação do sistema bancário, foram aprovadas pela 

Assembleia Nacional a Lei nº 5/97 de 11 de julho (Lei Cambial) e a Lei nº 6/97, de 11 

de julho (Lei Orgânica do Banco Nacional de Angola), que revogou a Lei nº 4/91. 

Em 1999, entrou em vigor a nova Lei das Instituições Financeiras, Lei nº 1/99, de 23 de 

abril (revoga a Lei nº 5/97), que passou a regular a atividade das instituições financeiras 

e atribuiu maiores poderes ao Banco Central. Também foi publicado o primeiro pacote 

de medidas cambiais e prudenciais, que deu início ao processo de liberalização cambial, 

entre outras medidas. Nesse mesmo ano, a Caixa Agropecuária foi extinta e liquidada, 

sob a supervisão do BNA. 
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No setor segurador, após a criação do Instituto de Supervisão de Seguros com o 

Decreto-Lei nº 4/98 de 30 de janeiro, a atividade de seguro e resseguro como atividade 

financeira foi descentralizada em 1999 com a aprovação da Lei nº 1/2000 de 3 de 

fevereiro, a Lei Geral da Atividade Seguradora, que define as bases de concorrência e 

crescimento do setor segurador angolano. A Empresa Nacional de Seguros de Angola 

(ENSA) passou a partilhar o mercado com a Seguradora Angola Agora e Amanhã 

(AAA), constituída maioritariamente por capitais públicos. 

Após a emissão do Aviso nº1/00 de 8 de fevereiro sobre a institucionalização do projeto 

do Sistema de Pagamentos Nacional de Angola (SPA), a implementação deste sistema 

iniciou em 2001, com a criação da Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) 

constituída para prestar serviços eletrónicos de compensação das transações processadas 

na rede de pagamentos eletrónicos nacional, a rede Multicaixa. A EMIS é uma empresa 

cujos acionistas são o BNA e os bancos comerciais, sendo a entidade operacional 

central do sistema interbancário automático de pagamentos. Em 2002 foram instalados 

os primeiros Caixas Automáticos (CA) da rede Multicaixa, permitindo aos seus 

utilizadores realizar levantamentos, requisitar livros de cheques e efetuar consulta de 

saldos e de movimentos de conta. 

Sendo 2003 o segundo ano vivido em paz, o Governo, numa tentativa de incentivar a 

recuperação do setor não petrolífero da economia, priorizou as questões de estabilização 

macroeconómica e reabilitação das infraestruturas básicas. Nesta senda, o BNA, como 

banco central, juntamente com o Ministério das Finanças, adotou uma política restritiva 

com vista a contenção da deterioração do quadro macroeconómico, refletida no segundo 

pacote de medidas prudenciais aprovado em fevereiro desse ano, com reforço dos 

instrumentos de esterilização ex-ante e outros mecanismos de controlo de liquidez e no 

estímulo dos mercados monetário e cambial. 

 Há que se salientar, a aprovação da Lei nº 1/04 de 13 de fevereiro (Lei das Sociedades 

Comerciais) em 2004, para além da emissão de normas emanadas do Banco Central, 

para reforçar a liberalização cambial introduzida em 1999, assegurar a estabilidade do 

mercado cambial e uma maior acumulação de reservas externas. 
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Em 2005, destaca-se a publicação da:  

• Lei nº 5/05, de 9 de julho21, a Lei do Sistema de Pagamentos de Angola, em 

conjunto com diplomas regulamentares publicados pelo BNA, para 

implementação do Sistema de Pagamentos em Tempo Real (SPTR), que 

tornou possível o serviço de transferências de fundos em tempo real. 

• Lei nº 12/05, de 23 de setembro22, a Lei dos Valores Mobiliários e Decreto 

nº 9/05, de 18 de março, que estabelece a Comissão do Mercado de Capitais 

(CMC), que cria os pilares para o desenvolvimento do mercado de capitais 

em Angola, em termos de definição do regulador e supervisor, de acordo 

com os padrões aceites internacionalmente, que culminará na instituição da 

Bolsa de Dívida Valores de Angola (BODIVA). 

• Lei nº 12/55, de 17 de junho23, a Lei de Bases das Instituições Financeiras, 

que regula o processo de estabelecimento, exercício de atividade, supervisão 

e saneamento das instituições financeiras. 

Nos últimos anos, o sistema financeiro angolano cresceu em sofisticação e robustez, sob 

a supervisão atenta dos reguladores, que têm introduzido mecanismos de controlo e 

monitorização do sistema que visam regular e proteger a atividade financeira. Segundo 

Cabige (2015). hoje, o sistema é caracterizado por24: 

• O setor bancário é composto por 23 bancos, dos quais 3 são bancos públicos, 

7 são bancos privados com controlo acionista exercido por bancos 

estrangeiros (com sede em Portugal, África do Sul, Inglaterra) e 13 são 

bancos privados nacionais, enquanto existem 9 escritórios de representação 

de instituições financeiras bancárias com sede no estrangeiro. 

• O setor segurador angolano é composto por 10 companhias de seguros e 5 

sociedades gestoras de fundos de pensões 

                                                           
21  Disponível em http://www.bna.ao/uploads/%7B40d68988-7bd3-4ef8-b6ab-651331674f96%7D.pdf . Consultado no 07.11.2016. 

22  Diário da República. Disponível em http://sedi2.esteri.it/sitiweb/Amb_Luanda/Lei_12.05.pdf. Consultado no dia 
07.11.2016. 
23  Disponível em http://www.bna.ao/uploads/%7B77f914d5-3922-4dd4-9909-14ecd1c3e335%7D.pdf. Consultado no dia 
07.11.2016. 
24  Cabige, C. (2015) Bankig Angola. Disponível em https://www.linkedin.com/pulse/evolu%C3%A7%C3%A3o-hist%C3%B3rica-
do-sistema-financeiro-angolano-cl%C3%A1udio-cabige. Consultado no dia 07.11.2016. 
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• O setor financeiro não bancário ligado à moeda e crédito é composto por 70 

casas de câmbio, 3 sociedades de microcrédito e 1 sociedade prestadora de 

serviços de pagamentos, estando os bancos comerciais autorizados a fazer 

remessas para o exterior através da Western Union e Money Gram. 

Desde o último trimestre de 2013, o BNA autorizou seis novos bancos a iniciar a sua 

atividade no mercado nacional, nomeadamente, o Banco de Ativos e Crédito (BACA), 

Banco Pungo Andongo (BPAN), Banco de Investimento Rural (BIR), Standard 

Chartered Bank de Angola (SCBA), Banco Prestígio (BPR) e o Banco de Poupança e 

Promoção Habitacional (BPPH). 

No último trimestre de 2014, o Banco de Poupança e Promoção Habitacional (BPPH) 

foi extinto, no seguimento da entrada do seu acionista maioritário no capital do Banco 

Económico (antigo Banco Espírito Santo Angola). 

Por outro lado, os bancos angolanos aumentam esforços para internacionalização. É de 

se salientar que a proximidade geográfica, económica e cultural tem bastante peso na 

escolha dos destinos de internacionalização por parte das instituições bancárias. Pela 

informação disponível, temos instituições associadas em expansão internacional, através 

de filiais, sucursais, escritórios de representação ou participações, em especial nos 

mercados vizinhos e noutros países de língua oficial portuguesa, nomeadamente 

Portugal, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Brasil, Namíbia e África do Sul. 

Figuras 2 - Listagem de Bancos que operam em Angola 

Fonte: BNA (2016). 
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Segundo a Associação dos Bancos de Angola a rede bancária do setor em Angola em 

2014 estava constituída por 1.741 agências. No entanto, na distribuição geográfica desta 

rede, contabilizou-se somente 1.736 agências, pois não foi possível obter a localização 

de todos os pontos de atendimento existentes em território nacional. (ABANC, 2015). 

Figuras 3 - Distribuição da Rede Bancária por Províncias. 31 de Dezembro 2014 

 

Fonte: ABANC  (2015) 

A distribuição mostra que a provincia de Benguela é segunda província por quantidade 

de instituições bancárias no país com 145, só superada pela capital, Luanda que tem 

930. 

 

2.2. Caracterização do setor bancário na provincia de Benguela. 

Benguela é uma província de Angola, com sede na cidade de Benguela. Ocupa uma área 

de 39 827 km² e tem cerca de 2.110.000 habitantes, está a 692 km de Luanda. A 

província é constituída por 10 municípios, a saber: Baía Farta, Balombo, Benguela, 

Bocoio, Caimbambo, Catumbela, Chongoroi, Cubal, Ganda e Lobito.  



44 

 

A rede bancária na província de Benguela estava composta por 145 instituições, 

distribuídas nos 10 municípios. Segundo a última atualização da ABANC, em data 15 

de dezembro de 2015, conforme se distribui na tabela seguinte:  

Tabela 3 - Distribuição da Rede Bancária por Municípios. Provincia de Benguela 

Município Instituições Bancárias 

Baía Farta 4 

Balombo 2 

Benguela 49 

Bocoio 2 

Caimbambo 3 

Catumbela 6 

Chongoroi 1 

Cubal 7 

Ganda 2 

Lobito 69 

TOTAL 145 

Fonte: ABANC. Distribuição da Rede Bancária por Províncias e Municípios.  (Última atualização: 15 de 

dezembro de 2015) 

Tendo em conta as limitações de informações sobre os bancos em atividade no setor 

bancário de Benguela, acontecidas durante o período da investigação e atendendo ao 

volume das operações dos bancos na província, o autor limita-se a caracterizar apenas o 

Banco BIC, S.A. e o Banco BAI.  

 

2.2.1. Banco BIC, S.A. 

O Banco BIC conta atualmente com 143 unidades comerciais distribuídas por todo o 

país, e a sua rede inclui 125 Agências, 10 Centros de Empresas, 1 Private Banking e 5 

Balcões Empresa, e 2 Centros de Investimento. Atualmente emprega cerca de 1.400 

colaboradores e mais de 540.000 clientes.  
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No ano de 2016, segundo BIC (2015)25, a Direção de Risco irá continuar a desenvolver 

procedimentos e metodologias de controlo e gestão do risco e a Comissão Executiva do 

Conselho de Administração tem atualmente a responsabilidade de aprovar e 

acompanhar as estratégias de risco do Banco incluindo as políticas e procedimentos 

associados ao Sistema de Controlo Interno que permitam às várias Direções do Banco 

atingirem os objetivos definidos. Neste contexto um estudo que ajude no conhecimento 

das novas técnicas de gestão do risco é valorizado pela instituição. 

O Banco BIC26, tem como prioridade atual apoiar o setor da agricultura e pecuária, de 

modo a incentivar a atividade económica para ser parte ativa do desenvolvimento da 

Província, Benguela (BIC, 2011).O Banco BIC, S.A. na Província de Benguela, 

segundo o Relatório do ano 2015, conta na atualidade com 17 Agências, dois Centros de 

Empresas e um Posto de Atendimento, distribuídos na totalidade dos municípios (BIC, 

2015, p. 51),  tendo crescido de 10 em 2011 até os 17 atuais. O citado crescimento da 

resposta à política de expansão que o BIC tem levado a cabo, visando um atendimento à 

altura das necessidades dos seus clientes, assim como contribuir para o 

desenvolvimento sustentado da província no que concerne à criação de riqueza e de 

emprego. 

O contributo do BIC para o desenvolvimento de Benguela, verificar-se-á através da 

concessão de Crédito às Empresas (Tesouraria, Investimento) e aos Particulares 

(Crédito Pessoal, à Habitação e Automóvel), Pagamentos de Salários e também, à 

guarda e remuneração dos seus depósitos à ordem e a prazo.  

Particulares. 

O Crédito Habitação do BancoBIC financia a aquisição, construção ou realização de 

obras em habitação própria permanente, secundária ou para arrendamento. É oferecido 

com Prazo Máximo de 35 anos, desde que não ultrapasse os 60 anos de idade, um 

Montante Máximo até 90% do valor de avaliação ou 100% do valor de transação. A 

finalidade deste tipo de crédito é a aquisição, construção ou realização de obras. 

                                                           
25 Banco BIC. (2015). 2015. Relatório e contas.  Disponível em http://www.bancobic.ao/Uploads/BancoBic_RC15_PT.pdf. 
Consultado em setembro de 2016. 
26 Banco BIC. (2011). Banco BIC inaugura nova agência em Chongoroi. Crédito. Disponível em 
http://www.bancobic.ao/Conteudos/Artigos/ detalhe.aspx?idc=1013&idi=1580&idl=1. Consultado em setembro de 2016. 
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O crédito Fácil do Banco BIC, financia de forma rápida e com total liberdade para 

comprar o que precisa o cliente para tornar a vida muito simples. Oferece montante 

máximo de financiamento até AKZ 1.200.000,00, com prazo máximo de Financiamento 

até os 60 meses. Concede vantagens ao cliente tais como: um prazo máximo de 

financiamento até 60 meses (5 anos), o que permite obter prestações mensais mais 

reduzidas; rapidez na concessão de crédito; uma total liberdade para comprar tudo o que 

for necessário contra uma taxa de juro atrativa. 

O Crédito Automóvel  

Particulares e Empresas: O Crédito Automóvel do Banco BIC, concede crédito com 

a finalidade de comprar viaturas novas ligeiras ou pesadas a adquirir nos 

concessionários locais, devidamente reconhecidos pelo banco. Assim financia a 

aquisição do automóvel novo com Prazo Máximo de Financiamento a particulares até 5 

anos (60 meses); entanto às Empresas  o recebem até 3 anos (36 meses). O Montante 

Máximo de Financiamento é de AKZ 10.000.000,00: (Até 90% do valor da viatura para 

Particulares; Até 85% do valor da viatura para Empresas) com a possibilidade de 

montantes superiores, a serem analisados casuisticamente.  

Crédito Pessoal: 

È concedido para realizar obras em casa, comprar móveis ou qualquer outro bem de 

consumo, oferecendo taxas de juro atrativas. Podem obter o crédito: 

• os particulares com prazo máximo de financiamento até 48 meses e um 

montante máximo de financiamento variável conforme a finalidade, geralmente 

a aquisição de bens de consumo de natureza duradoura.  

 

Para empresas: 

 

Concede-se o crédito Descoberto Pontual a particulares e empresas, dando a 

possibilidade de movimentar a conta até determinado limite, quando esta não tem saldo 

disponível, por um período de tempo geralmente curto. O prazo não deve ser superior a 

20 dias. Os juros, são contados dia a dia e cobrados automaticamente no último dia do 

mês. 
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Conta Corrente 

Linha de crédito para apoio á tesouraria. 

A conta corrente do Banco BIC permite-lhe ao cliente fazer face a necessidades 

extraordinárias de tesouraria. Com benefícios tais como: linha de crédito permanente em 

que o cliente fica autorizado a utilizar os fundos colocados à sua disposição; os juros 

são contados dia a dia e incidindo exclusivamente sobre o montante efetivamente 

utilizado. O montante é definido casuisticamente e o prazo atinge os 6 meses 

eventualmente renováveis por iguais períodos salvo denúncia do Banco com 

antecedência de 30 dias. Tem taxa juro indicativa em AKz Luibor a 6 meses com spread 

de 6% ao ano. O cliente tem possibilidade de oferecer garantias tais como: aval, 

hipotecas e aplicações financeiras. Esta modalidade de crédito é feita através de 

movimentos a débito e a crédito, por transferência para a conta de Depósitos à Ordem. 

O Cliente poderá não utilizar os fundos e só se tornará devedor quando os utilizar e da 

possibilidade de serem definidos mínimos de transferências.  

Preçário: 

• Comissão de abertura - 0,5% (Max. Kz 500.000,00 / Min. Kz 50.000,00) 

• Imposto sobre comissão: 1% 

• Comissão de renovação - isento  

• Comissão de Gestão – isento 

• Comissão de imobilização:- Kz - 2% a.a.  

Financiamento 

O banco BIC oferece financiamento de curto e médio/longo prazos. 

Financiamento de Curto Prazo: è concedido ás empresas, aos comerciantes em nome 

individual e com necessidades pontuais de financiamento de curto prazo para fazer em 

face de necessidades pontuais de tesouraria. Dá benefícios de crédito formalizado 

através de contratos de abertura de crédito/mútuo, mediante os quais o cliente fica 

autorizado a utilizar fundos colocados à sua disposição, até um determinado montante 

previamente acordado (montante de crédito), dentro do prazo e nas condições 

negociadas.  
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O seu objetivo é como foi dito, em função a necessidades pontuais de tesouraria num 

prazo de até 1 ano com um montante  a definir casuisticamente. Podem ser oferecidas 

garantias tais como: livrança assinada pelo mutuário (cônjuge no caso de comerciante 

em nome individual), avalistas e outras que eventualmente sejam exigidas. 

Financiamento de Médio/Longo Prazo (Investimento): é concedido para fazer face às 

necessidades de investimento das empresas ou comerciantes em nome individual e com 

necessidades de financiamento ao investimento. Oferece benefícios de crédito 

formalizado através de contratos de abertura de crédito/mútuo, mediante os quais o 

cliente fica autorizado a utilizar fundos colocados à sua disposição, até um determinado 

montante previamente acordado (montante de crédito), dentro do prazo e nas condições 

negociadas. O seu principal objetivo é enfrentar as necessidades de investimento das 

Empresas. Este financiamento é dado num prazo de 2 a 5 anos e o 

montante define-se caso a caso. Por norma o BIC não financia a totalidade do 

investimento devendo uma parte ser colmatada por capitais próprios.   

A utilização por norma é feita, por transferência para a conta dos 

fornecedores/empreiteiros, por débito da Conta de Depósitos à Ordem.  Neste tipo de 

financiamento exigem-se garantias tais como: Primeira hipoteca do imóvel e o penhor 

do equipamento a adquirir, cativo e outras garantias. 

Para adquirir o financiamento deve-se apresentar a seguinte documentação: Estudo de 

viabilidade (projeto de investimento), projeto de construção/faturas - pró - forma/outros, 

Certidão da conservatória do Registo Predial/Comercial, Certidão do Registo Matricial 

(finanças), identificação dos mutuários e comprovativo do regime de casamento, Seguro 

contra incêndios, equipamento e perigos afins, figurando o Banco BIC como credor 

hipotecário e Titulação da Livrança  assinada pelo mutuário (cônjuge no caso de 

comerciante em nome individual) e avalistas.  

Descoberto Potencial: 

O BIC oferece aos seus clientes a possibilidade de utilizar o Descoberto Potencial que 

lhe permite negociar crédito sobre cobranças em curso com benefícios de Concessão de 

crédito, sobre valores (cheques) pendentes de boa cobrança, para além do saldo 

existente na conta. O montante está fixado até ao valor máximo dos valores depositados, 
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negociado casuisticamente conforme o relacionamento do Cliente e eventualmente 

garantias adjacentes (cativo, etc.) e a Taxa de Juro Indicativa é de AKZ - 22 % ao ano.   

Programa Angola Investe 

O Banco BIC abraçou a iniciativa lançada pelo Ministério de Economia, para facilitar o 

financiamento de setores fundamentais para o crescimento de Angola, em especial a 

Agricultura, Pecuária e Pescas, Materiais de Construção, Serviços de Apoio ao setor 

Produtivo e Industria Transformadora, Geologia e Minas. 

O BIC participa no Programa Angola Investe que é um programa com o objetivo de 

fazer crescer os negócios em Angola  mediante uma linha de Crédito Bonificado, com 

uma taxa de juro fixa até 5%, com vantagens para o investidor e para o país. O seu 

público são as Micro Pequenas e Médias Empresas e do Micro Pequenos e Médios 

Empreendedores Singulares, e só com um forte apoio ao investimento em 

IMOBILIZADO CORPÓREO e no reforço do FUNDO MANEIO do seu negócio que 

seja possível a médio e longo prazo aumentar a produção nacional e reduzir as 

importações. 

O citado programa vai encaminhado ao apoio nos Setores de Atividade da  Agricultura, 

Pecuária e Pescas, Materiais de Construção, Serviços de apoio ao setor Produtivo, a 

Indústria Transformadora, e de Geologia e Minas.  

Considera-se como Beneficiários a: MPME: Micro Pequenas Médias Empresas e 

MPMES: Micro Pequenos e Médios Empreendedores Singulares, mais esta linha de 

apoio não inclui o Comércio a retalho que pode ser importante neste tipo de negócio. O 

Prazo de Reembolso tem como máximo de reembolso dos financiamentos concedidos 

de 7 anos, com 6 meses de carência mínima de capital. Os Valores Máximos de 

Financiamento são: 

• Micro Empresas: 20 milhões de kwanzas 

• Pequenas Empresas: 150 milhões de kwanzas 

• Médias Empresas: 500 milhões de kwanzas 
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A taxa de juro é bonificada pelo MINEC (Ministério da Economia), para que o 

beneficiário pague a menor das duas taxas: taxa de juro: Taxa anual de 5% ou Taxa 

anual igual a 30% da taxa de juro acordada entre o banco e o beneficiário.  

 

Garantias e Cobertura: 

O Banco BIC para conceder o apoio poderá exigir garantias (reais, fiança, aval, penhor, 

consignação de receitas, etc.), de acordo com a dimensão e o tipo de projeto. O Estado 

Angolano pode prestar garantias com uma cobertura máxima de 70% do capital (não 

dos juros) que em cada momento se encontre em divida perante o banco. A soma das 

garantias públicas com garantias reais e com o penhor dos bens adquiridos por via do 

financiamento, não pode ultrapassar o rácio de cobertura máxima de 80%. As garantias 

adicionais terão de ser prestadas por fiança e aval, como garantias pessoais e 

preferencialmente por consignação de receitas. 

A Comissão anual é de 2% sobre o capital em dívida garantido. 

Para Aceder ao Programa as empresas devem obter a certidão do INAPEM (Instituto 

Nacional de Apoio ás Pequenas e Médias Empresas) e apresentar o seu projeto de 

financiamento ao Banco BIC.  

 

2.2.2 Banco BAI 

O Banco BAI27, segundo o site do banco na província de Benguela possui 10 agências 

distribuídas nos municípios de Benguela (cinco), Lobito (Quatro) e Baía Farta (um).( 

BAI, 2016). A sua política de crédito é realizada segundo aparece exposta a 

continuação. 

Programa ANGOLA INVESTE 

O BAI28 participa do Programa ANGOLA INVESTE que como já se tem conhecido é 

um produto para financiamento de projetos de investimento às Micro, Pequenas e 

Médias Empresas, em parceria com o Ministério da Economia e do Fundo de Garantia 

de Crédito no âmbito do Programa Angola Investe.  

                                                           
27 BAI (2016).  Benguela. Disponível em http://www.bancobai.ao/ Conteudos/  Artigos/ 
detalhe.aspx?idc=27&idsc=826&idl=1&idi=870. Consultado em agosto de 2016. 
28 BAI. (2016). Conheça o Banco BAI. Disponível em 
http://www.bancobai.ao/Conteudos/Artigos/detalhe.aspx?idc=281&idsc=282&idl=1. Consultado em 
outubro de 2016. 
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A sua finalidade é o investimento em imobilizado corpóreo e/ ou reforço de fundo de 

maneio desde que em proporção adequada ao investimento em imobilizado corpóreo 

(terrenos e recursos naturais, edifícios e outras construções, equipamentos e 

ferramentas). 

Oferece Vantagens como:  

• Possibilidade de acesso ao mecanismo de bonificação da taxa de juro;  

• Período de carência de 6 meses; 

• Período de graça de até 3 meses; 

• Acesso ao Fundo de Garantia de Crédito; 

• Capacitação e expansão produtiva; 

• Aumento dos ativos fixos da empresa. 

A Moeda em que os créditos são outorgados é o Kwanza num prazo de Cinco (5) 

anos. O Mercado Alvo são as Micros, Pequenas e Médias Empresas (MPME) 

constituídas ao abrigo do direito angolano, com capital angolano igual ou superior a 

75%.  

Para estes fins as empresas são classificadas como: 

• Pequenas empresas: aquelas que empreguem mais de 10 e até 100 

trabalhadores e/ou tenham uma faturação bruta anual em AKZ superior ao 

equivalente a USD 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil dólares dos 

Estados Unidos) e igual ou inferior a USD 3.000.000,00 (três milhões de 

dólares dos Estados Unidos); 

• Médias empresas: aquelas que empreguem entre 100 e 200 trabalhadores 

e/ou tenham uma faturação bruta anual em AKZ superior ou equivalente a 

USD 3.000.000,00 (três milhões de dólares dos Estados Unidos) e igual ou 

inferior a USD 10.000.000,00 (dez milhões de dólares dos Estados Unidos); 

• Micro Empresa: aquelas que empreguem até 10 trabalhadores e/ou tenham 

uma faturação bruta anual até USD 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil 

Dólares dos Estados Unidos). 
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O crédito tem os limites seguintes:  

• Máximo Micro Empresas: Até o equivalente em AKZ de USD 200.000,00 

(Duzentos Mil Dólares); 

• Máximo pequenas empresas: Até o equivalente em AKZ de USD 

1.500.000,00 (Um Milhão e Quinhentos Mil Dólares); 

• Máximo médias empresas: Até o equivalente em AKZ de USD 5.000.000,00 

(Cinco Milhões de Dólares). 

A Taxa de Juro aplicada é:  

• Micro Empresas: LUIBOR a 6 meses acrescida de um spread de 6%.; 

• Pequenas empresas: LUIBOR a 6 meses acrescida de um spread de 

4,5%.; 

• Médias empresas: LUIBOR a 6 meses acrescida de um spread de 3%. 

Aplica-se a Bonificação do Juro do MINEC após liquidação integral do juro contratado 

e mediante aprovação do MINEC na proporção necessária para que o cliente pague a 

menor das seguintes taxas: 

• Taxa anual fixa de 5% (A taxa de juro máxima a pagar ao cliente não deve 

ser superior a cinco por cento); 

• Taxa anual igual a 30% da taxa de juro acordada entre o Banco e o 

beneficiário. 

• Os Setores Prioritários desta linha de crédito são:  

• Agricultura, Pecuária e Pescas; 

• Materiais de Construção; 

• Indústria Transformadora, Geologia e Minas; 

• Serviços de Apoio ao Setor Produtivo. 

• Pa ser qualificado como Setor Prioritário, o setor deve:  

• Ser cliente BAI; 
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• Ser empresário em nome individual ou empresa constituída ao abrigo do 

Direito Angolano com capital angolano igual ou superior a 75%;; 

• Certificação pelo INAPEM; 

• Enquadramento num dos setores identificados; 

• Possuir a situação regularizada face à administração fiscal e à segurança 

social; 

• Comprometer-se a assegurar o cumprimento do programa financeiro e 

finalidade constante na candidatura/pedido de financiamento; 

• Apresentar uma situação económica e financeira equilibrada no caso de 

empresas já em funcionamento. 

Crédito Documentário. 

O Crédito Documentário BAI facilita o processo do movimento da atividade 

importadora/exportadora da empresa. É um produto que põe à sua disposição Cartas de 

Crédito para Importação e Exportação. Benefícios Associados: 

• Proporciona garantia de pagamento com base em evidência documental; 

• Oferece segurança às transações internacionais; 

• Garante a receção da mercadoria no prazo acordado e com a qualidade 

exigida; 

• Substitui as cauções necessárias (por ex. depósitos provisórios); 

As Garantias Bancárias exigidas ao cliente são: 

• Garantia de proposta (Bid Bonds): Uma garantia de oferta, destinada às 

empresas que participam em concursos para o fornecimento de 

equipamentos e prestação de serviços. A Garantia de proposta assegura que o 

Cliente do Banco, ao tornar-se vencedor do concurso, manterá a sua proposta 

e assinará o contrato, dentro do prazo de validade de sua oferta. 

• Garantias de boa execução (Performance Bonds): O objetivo desta garantia é 

o de ressarcir as eventuais perdas causadas pelo fornecedor por falta de 

cumprimento das obrigações constantes no contrato de fornecimento. Com 

as Garantias de boa execução o BAI garante a entrega, pelas empresas 
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fornecedoras, de suas mercadorias ou a realização de serviços aos seus 

compradores. Ficam também asseguradas as condições de venda do produto 

relativas ao cumprimento dos prazos e demais características do contrato. 

• A Carta de crédito Standby é uma garantia, utilizada em transações de 

importação/exportação, emitida por um Banco a favor de um Cliente 

importador. Com ela fica assegurado o pagamento das importações ao 

exportador caso o importador não cumpra com as suas obrigações 

especificadas nos termos do contrato celebrado. 

• A Garantia de adiantamento (Advanced Payment Guarantee) é, através do 

BAI, oferecida por uma empresa contratada como condição para receber um 

adiantamento a ser pago pelo contratante. 

• A Garantia de retenção o BAI garante que reterá os valores de pagamento, 

que o contratado teria que deixar depositados em complemento da garantia 

estabelecida no contrato.  

• Os benefícios associados ao crédito são:  

• Uma rápida e segura concretização de importantes negócios; 

• Rapidez na execução das operações; 

• O cumprimento das obrigações da sua empresa perante terceiros; 

• Elimina a necessidade de transação de recursos financeiros; 

Crédito por Desembolso 

Outra linha de crédito do banco BAI é o Crédito por Desembolso que pode ser 

concedido nas seguintes formas: 

• Crédito Tesouraria: se destina a financiar as necessidades de tesouraria das 

empresas, permitindo rentabilizar os seus ativos, podendo aumentar os 

stocks e melhorar a gestão de caixa da sua empresa. Pode ser concedido nas 

modalidades de Conta Corrente Caucionada e Descoberto. Através da Conta 

Corrente Caucionada, o BAI assume o compromisso de, por um determinado 

período de tempo, ter à disposição do Cliente um valor previamente 

acordado. Este valor será utilizado. 
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• Financiamento ao investimento: o seu objetivo é tornar mais competitiva a 

empresa com projetos de investimento que tem em conta diferentes soluções de 

financiamento. Pode ser concedido sobre a forma de linha de crédito. Com 

maturidades de médio e longo prazo, o Financiamento ao Investimento visa o 

reforço da estrutura dos capitais permanentes da empresa, bem como financiar 

projetos de investimento.  

Tem benefícios associados tais como o desenvolvimento de capacidade de produção; 

possibilidade de desenvolver e diversificar o negócio; e modernizar os equipamentos de 

produção.  
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CAPÍTULO 3. METODOLOGIA 
 

A metodológica de um trabalho de investigação, segundo o ponto de vista da Fortin 

(1999), é a fase consiste em precisar como o fenómeno em estudo será integrado num 

plano de trabalho que ditará as atividades conducentes à realização da investigação.  

Segundo Júlio (2013) 29 , A Metodologia de Investigação é definida como uma 

explicação detalhada, rigorosa e exata dos procedimentos desenvolvidos no caminho 

seguido na investigação, onde o seu sucesso depende em larga medida do caminho 

escolhido. Aquele autor acrescenta afirmando que a definição de uma correta 

metodologia de análise garante o rigor científico e a validade do estudo que se pretende.  

Faz-se uma síntese neste capítulo sobre a metodologia utilizada durante a realização da 

investigação. É feita em seguida à caracterização da amostra e das variáveis em estudo 

procurando enquadrar as perguntas do problema e as hipóteses de investigação que 

nortearam o estudo empírico.  

Este estudo pretende avaliar a utilidade das Técnicas de Credit Scoring na Gestão de 

Risco Bancário nas PME’s em Angola, a partir da experiencia do Setor bancário de 

Benguela. 

Para que este objetivo geral seja um facto e para melhor compreender a sua influência 

no mercado delinearam-se os seguintes objetivos mais específicos: 

1- Fundamentar desde o ponto de vista teórico-conceptual os aspetos 

relacionados com a utilidade das Técnicas de Credit Scoring na Gestão de 

Risco de Crédito Bancário.  

2- Diagnosticar o nível de utilização das Técnicas de Credit Scoring na Gestão 

de Risco Crédito Bancário em Angola, e no Setor Bancário de Benguela. 

3- Desenhar o procedimento para a avaliação da utilização das Técnicas de 

Credit Scoring na Gestão de Risco de Crédito Bancário no Setor Bancário de 

Benguela. 

                                                           
29Júlio, F. R. A. (2013). Aplicação de Modelos de Credit Scoring na Gestão do Risco do Crédito no Setor Bancário 

Angolano Caso de Estudo: BPC e Banco Sol. Dissertação para a obtenção do grau de Mestre em Gestão de Empresas, especialidade 
em Planeamento e Estratégia na Empresarial Universidade Autónoma de Lisboa. Disponível em 
http://repositorio.ual.pt/bitstream/11144/295/1/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20Fausto%20J%C3%BAlio.pdf . Consultado em 
outubro de 2016. 



57 

 

4- Avaliar a utilidade do procedimento desenhado para a Gestão de Risco 

Bancário no Setor Bancário de Benguela. 

5- Propor o Credit Scoring como Modelo de Classificação de Crédito (MCC), 

que permite avaliar e prevenir o risco de incumprimento dos empréstimos 

das PMEs no Setor Bancário de Benguela. 

6- Validar as hipóteses de investigação. 

De acordo com o tipo de questões de investigação, classificamos este estudo como 

exploratório, na medida em que procuramos os indicadores que permitam apontar um 

modelo de análise para avaliar o nível de incumprimento das operações de crédito à 

PME’s, em Angola.  O que permite apresentar as seguintes perguntas de investigação: 

• É consistente na decisão, o método que utiliza o Setor bancário de Benguela 

para a avaliação e a conceção de crédito às PME’s? 

• O método que utiliza o Setor bancário de Benguela para a decisão e a 

conceção de crédito às PME’s garante a monitorização e gestão de uma 

carteira de crédito baseado no seu risco? 

• Como definir do risco de Crédito Bancário das PME’s no Setor Bancário de 

Benguela?  

• Será que as Técnicas de Credit Scoring são úteis para avaliar o cumprimento 

das dívidas das PME’s? 

• Será que a introdução das Técnicas de Credit Scoring no Setor Bancário de 

Benguela diminuirá os níveis de incumprimento das dívidas das PME’s? 

O estudo em questão é descritivo, já que se procura explorar e descrever a existência de 

relações entre as variáveis em estudo.  De acordo com Fortin (1999), pretende-se a 

descoberta de fatores ligados a um fenómeno. Pretendemos determinar os fatores que 

devem influenciar a avaliação do nível de incumprimento das PME’s, analisados no 

processo de concessão de crédito.  

A partir das questões de investigação apontadas pretendemos verificar a validade das 

hipóteses definidas e, assim, responder aos objetivos da investigação. As hipóteses a 

verificar neste estudo são as seguintes:  
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H1: O Credit Scoring é uma técnica pouco usada para a gestão do risco de 
crédito das PME´s? 

H2: O Credit Scoring é útil na definição da solvabilidade e no cumprimento das 
dívidas das PME´s? 

H3: O Score é útil na seleção dos bons clientes de PME´s? 

H4: A falta de técnicos especializados é o principal fator para não se utilizar o 

Credit Scoring no setor bancário Angolano? 

H5: O Credit Scoring é útil para classificar o risco de incumprimento das 

PME´s? 

H6: Pessoas com mais habilitações consideram mais importante o Credit 

Scoring para selecionar os bons clientes? 

H7: Pessoas com mais habilitações consideram que a falta de quadros e 

conhecimento são os fatores mais importantes para o banco não utilizar o 

Credit Scoring? 

H8: Pessoas com mais idade consideram que a falta de quadros e conhecimento 

são os fatores mais importantes para o banco não utilizar o Credit Scoring? 

3.1. Variáveis em Estudo  

Fortin (2009, p.403) define variável dependente,
30 “(...) é a que sofre o efeito esperado 

da variável independente, o resultado predito pelo investigador”. Neste estudo, o nível 

de incumprimento da dívida das PMEs foi considerado como variável dependente. 

Segundo Hout (1999) a variável independente é aquela que afeta a outra variável 

(dependente), é a variável que é manipulada pelo investigador ou que representa a 

intervenção do investigador.  

As variáveis independentes neste estudo são aquelas que explicam que as Técnicas de 

Credit Scoring podem influenciar os níveis de incumprimento das pequenas e médias 

empresas no Setor Bancário de Benguela. 

                                                           
30  A Revista Miranda, Silveira e Richartson de 2013, com o título de Metodologia Científica-Variávies. Ressalta o exposto. 
Disponível em http://gestaoeevolucao.blogspot.com/2013/07/metodologia-cientifica-variaveis.html. Consultado no dia 10.11.16 
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A identificação inicial destas variáveis independentes foi baseada nas informações 

obtidas a partir dos questionários fornecidos aos 209 funcionários bancários colocados 

na área de Operações de Créditos, e dentre os quais alguns Gerentes das Agências 

Bancárias na Província de Benguela.  

O estudo empírico está em função de analisar a influência de uma série de 

características dos modelos de classificação de crédito/empréstimos às PMEs a integrar 

na aplicação do Modelo de Credit Scoring.  

De forma a tentar avaliar o impacto destas características na avaliação feita através das 

Técnicas de Credit Scoring que pode influenciar o nível de incumprimento a verificar 

no futuro. Para o efeito foram selecionámos as seguintes variáveis independentes: 

• A decisão feita de forma mental pelos analistas de crédito; 

• As técnicas de Credit Scoring;  

• A introdução das técnicas de Credit Scoring no setor bancário de Benguela.  

 

3.2. Caracterização da Amostra  

A presente investigação tem um tema que logo à partida, delimita a população e o objeto de 

estudo. Segundo Fortin (2009, p.311) a população alvo define-se como “(...) conjunto de  

pessoas que satisfazem o critério de seleção definidas previamente e que permitem fazer 

generalizações”. A população a estudar é constituída pelos funcionários bancários  

colocados na área de Operações de Créditos do setor bancário de Benguela e 145 Gerentes 

das Agências sedeadas na província. 

Fortin (2003, p.37) diz que a variável de atributo “é uma característica dos sujeitos de um 

estudo, serve para descrever uma amostra”. Os dados utilizados na análise foram 

gentilmente fornecidos pelos funcionários colocados na área de operações de créditos do 

setor bancário de Benguela e pelos respetivos gerentes.  

A amostra que serviu para a estimação deste estudo é constituída por 80 Agências Bancárias 

localizadas nas quatro principais cidades da Província de Benguela (Lobito, Benguela, 

Catumbela e Baía – Farta), que corresponde 88,3% do número total de agências da 

província.  O gráfico 1. apresenta a sua distribuição. 
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Gráfico nº 1. Distribuição de Agências Bancária nas quatro principais cidades da Província 

de Benguela. 

 

Distribuiu-se aleatoriamente 3 questionários a cada Agência Bancária com o  intuito de 

recolher informações a 2 Técnicos de Créditos e ao Gerente, em 18 Agências Bancárias 

Públicas e 62 Agências Bancárias Privadas .  O gráfico nº 2 . consta os detalhes do exposto. 

Gráfico nº 2. Agências Bancárias Públicas inqueridas. 

 

Os questionários foram respondidos por 209 funcionários bancários (Técnicos de Créditos e 

Gerentes de balcões). O total da amostra é de 209 funcionários questionados. 
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3.3. Caracterização da Recolha de Dados  
 

Segundo Cervo, Bervian e da Silva (2007, p.61), a pesquisa bibliográfica “constitui o 

procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do 

estado da arte sobre determinado tema.” O desenvolvimento deste estudo foi a partir de 

materiais publicados por meios escritos e eletrônicos. Nomeadamente: livros, artigos 

científicos, dissertações, teses e páginas de web sites sobre o tema a estudar.  

Neste estudo optamos pela pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de campo 

como a modalidade de pesquisa. A utilização destas pesquisas ajudou a realização de 

um levantamento do conhecimento atual veiculado na literatura especializada 

mundialmente sobre os modelos de gestão do risco de crédito às empresas e a recolha de 

dados técnicos servem de base da informação do presente estudo. 

Os dados apresentados nesta dissertação foram recolhidos na província de Benguela, 

concretamente nas cidades de Benguela, Lobito e Catumbela. A recolha de dados foi 

efetuada no período de julho à outubro de 2016.  

Fortin (2003, p.250) “um questionário (...) é um instrumento de medida que traduz os 

objetivos de um estudo com variáveis mensuráveis. Ajuda a organizar, a normalizar e 

controlar os dados, de tal forma que as informações procuradas possam ser recolhidas 

de uma maneira rigorosa”. 

Foram distribuídos questionários aos funcionários bancários afetos a operações de 

créditos e guião de entrevistas aos gerentes de balcões. Foi feita um estudo transversal 

para a recolha de dados, e entrevistamos cada gerente uma única vez. A entrevista 

aplicada é do tipo de pesquisa qualitativa semiestruturada. 

Ao desenvolvermos esta dissertação foram assegurados os cinco princípios do código da 

ética de investigação, conforme descreve Fortin (2003), nomeadamente: 

• Direito à autodeterminação;31  

• Direito à intimidade;32  

• Direito ao anonimato e confidencialidade;33  

                                                           
31 Fundamenta-se no princípio do respeito pela pessoa, em que qualquer cidadão tem o doreito de dicidir por ela própria sem 
intervenção externa e tomar conta do seu distino. 
32 Faz menção a liberdade da pessoa em poder negar-se a responder a alguma questão, decidir sobre a extensão da informação a dar 
ao participar numa investigação e a determinar em que medida aceita partilhar informação íntima e privada. 
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• Direito à proteção contra o desconforto e o prejuízo;34  

• Direito a um tratamento justo e equitativo.35  

Por essas razões acima expostas, optamos por generalizar as instituições bancárias de 

forma arbitrária. 

Em relação aos gerentes das agências bancárias, a informação foi tratada não de modo 

particular, mas de modo generalizado para salvaguardar o sigilo e confidencialidade de 

gestão.  

3.4. Justificação e Importância do Estudo  

Em face da situação Económico – Financeiro de Angola, o Executivo Angolano 

conclui que a diversificação da economia é necessária para a estabilidade. Para se 

diversificar a economia angolana de modo a atingir excelência, é preciso adotar 

comportamento perseverante, aliado a disciplina, organização, instrução e ao 

conhecimento. 

As empresas têm de recorrer a financiamentos  bancários para o próprio investimento. É 

também indispensável assegurar uma boa monitorização e avaliação. E, segundo o 

Relatório e Contas do BNA, os níveis de incumprimento bancário verificado nos 

últimos 5 anos são cada vez maiores a cada ano que passa.  

A quantidade de crédito concedido às PMEs e a qualidade de gestão da avaliação do 

crédito está relacionado com o método de classificação de crédito utilizado pela 

instituição bancária. Por isso, é importante estudar as técnicas de gestão do risco de 

crédito bancário utilizadas pelos bancos de Angola. 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
33 Basea-se no respeito do investicagor pela não divulgação dos dados recolhidos sem a autorização expressa no sujeito e pela a 
ocultação de indivíduos na associação às respostas individuais mesmo pelo próprio investigador. 
34 Corresponde às regras de proteção de uma pessoa contra inconvenientes passíveis de lhe causarem mal 
ou de a prejudicarem. 
35 Refere-se ao direito que o participante tem em ser esclarecido acerca da natureza, o fim e a duração da investigação, bem como 
dos objetivos e métodos utilizados. 
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 4. ESTUDO EMPÍRICO: TRATAMENTO DOS DADOS E RESULTADOS 
 

De acordo com Fortin (2009), a fase empírica consiste na recolha e organização 

de dados e posteriormente a sua estatística. 

O questionário é composto por 27 perguntas. A análise a seguir resume um conjunto de 

perguntas feitas aos funcionários bancários colocados na área de operação de crédito e 

aos gerentes, suas razões e as conclusões que se podem tirar a partir das respostas.  

Nem todas as perguntas foram discutidas, apenas aquelas cujos resultados o autor 

considera associado com a avaliação e  tomada de decisão do analista na concessão ou 

não de crédito á pequenas e médias empresas e  implementação da nova técnica de 

gestão de risco de crédito bancário em Angola. 

 

4.1. Perfil da Amostra 
 
Os 209 funcionários questionados, são todos efetivos nas suas respetivas 

instituições bancárias, e colocados na área de operações de crédito. Dentre os quais 

22,1% são gerentes de balções, e 43% são funcionários de sexo feminino. Quanto à 

idade desta amostra, 45% estão entre 30 a 40 anos de idade e 5,8% estão com mais de 

51 anos de idade. A maioria dos funcionários encontra-se atualmente frequentando o 

curso de licenciatura, um expressivo contingente está frequentando o curso de 

Mestrado. Quase metade da amostra está Licenciada em Economia (49%), 17,8% 

estudaram o curso de Licenciatura em Gestão e 14% é Mestre. As tabelas que se seguem 

apresentam as informações detalhadas dos funcionários selecionados como amostra: 

 
Tabela 4 - Composição da amostra quanto a função 

Função Funcionários % 

      Gerente 46 22,1 

Técnico de Crédito 163 77,9 

Total 209 100,0 
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Tabela 5 - Composição da amostra quanto ao género 

Sexo Funcionários % 

 Feminino 91 43,3 

 Masculino 118 56,7 

 Total 209 100,0 

 
 
Tabela 6 - Distribuição da Faixa Etária 

          Faixa Etária Funcionários % 

 25 a 29 80 38,5 

  30 a 40 94 45,2 

  41 a 50 23 10,6 

  Mais de 51 12 5,8 

  Total        209 100,0 

 
 
Tabela 7 - Distribuição do Tempo de Serviço 

Tempo de Serviço Funcionários % 

1 à 5 165 79,3 

6 à 10 44 20,7 

Total 209 100,0 

 

 

Tabela 8 - Regime da Atividade Laboral 

Efetivos Funcionários % 

Sim 209 100,0 

 
 
Tabela 9 - Distribuição das Habilitações Literárias 

Habilitações   Literárias     Funcionários % 

Técnico  Médio 12 5,8 
Bacharel 64 30,8 

 Licenciado 103 49,0 
Mestre 30 14,4 

Total 209  100,0 
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Tabela 10 - Distribuição da Área de Formação 

       Formação Funcionários % 

 Direito 25 12,0 
 Economia 83 39,4 
 Gestão 37 17,8 
 Matemática 9 4,3 
 Outra 55 26,4 
 Total 209 100,0 
 

 

Tabela 11 - Área de Colocação 

Colocado na  
Área de Crédito 

Funcionários % 

 Sim 209 100,0 

 
 

4.2. Análise dos Resultados 

Para Fortin (1999), a análise dos dados de qualquer estudo que comporte valores 

numéricos começa pela utilização de estatística descritiva que permitem descrever as 

características da amostra na qual os dados foram colhidos e descrever valores obtidos 

pela média da variável. 

Este estudo foi executado utilizando o Software S.P.S.S. (Statistical Package for Social 

Sciences), versão 15.0. para o sistema operativo Windows. 

O Tratamento engloba a estatística descritiva, onde utilizadas frequências absolutas, 

relativas, as medidas de tendência central (média, moda e mediana). Os resultados 

foram apresentados sob a forma de quadros com a respetiva descrição. 

Segundo Fortin (2000), após a apresentação e análise dos dados recolhidos dos 

questionários aplicados, é fulcral a interpretação de toda informação. Dando o 

cumprimento do exposto, em seguida se apresenta o resumo e a interpretação da 

preguntas mencionadas no referido questionário: 
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 Questão 1 - O seu Banco concede crédito às PMEs? 

 

Todos os bancos selecionados concedem créditos às pequenas e médias empresas. 

 
 
  
Questão 2 - Que método é usado para a avaliação das PMEs? 

 
 

 

 

Afirmam ainda que nenhum destes bancos utiliza algum método estatístico para a 

avaliação das pequenas e médias empresas para o acesso ao crédito em Benguela. 
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Questão 3 - O volume de crédito aumentou nos últimos 5 anos 

 
 

Cerca de 97% dos funcionários bancários afetos a área de operações de crédito 

concordam com os dados do BNA que nos últimos cinco anos volume de crédito 

aumentou. 

 

Questão 4 - O aumento de crédito bancário às PMEs permitiu a evolução do setor 
bancário. 

 
 

Dos funcionários selecionados, apenas 3,4% não sabem se o aumento do crédito 

bancário às pequenas e médias empresas permitiu a evolução do setor bancário de 

Benguela. 
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Questão 5 - ordene os fatores determinantes significativos do acesso ao crédito às 
PMEs. 

 

 

De acordo com os dados estatísticos, 73,6 % dos funcionários bancários dizem que a 

Dimensão, a Solvabilidade e Posse do Capital da empresa, são fatores determinantes 

significativos ao acesso do crédito das pequenas se médias empresas. Para os mesmos 

funcionários a localização e tempo da existência da empresa não são fatores tão 

significativos na concessão de crédito. 

 

Questão 6 - Os constrangimentos burocráticos do crédito são entraves para as 
PMEs. 

 
 

De uma forma geral, os 209 funcionários selecionados afirmam que a forma criteriosa 

burocrática que é usada para a avaliação para o crédito, tem sido entraves causado 

constrangimentos para as pequenas e médias empresas. 
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Gráfico da Questão 7 - Que aspecto acha importantes que as instituições bancárias 
devem ter em conta para a melhor avaliação? 

 

Quando se procurou saber juntos dos 209 funcionários bancários colocados na área de 

crédito, sobre os aspetos que achavam importantes, que as instituições bancárias deviam 

ter em conta para melhorar o acesso das empresas ao crédito, as três maiores respostas 

foram: 

• 58,7% O uso de ferramenta de gestão financeira;  

• 19,2% Descentralização da tomada de decisão e serviços;  

• 15,4% Experiência dos representantes na área que se consubstancia a empresa. 

 
 

Gráfico da Questão 8 - Que técnica é usada para a gestão de risco de crédito bancário 
das PMEs? 
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Mais de 90% dos funcionários bancários questionados afirmam que a gestão de risco de 

crédito bancário das pequenas e médias empresas e feita a partir das Experiências dos 

Analistas de Crédito, ou seja, de forma Mental.  

 
Gráfico da Questão 9 - O Score é útil na definição, solvabilidade e no cumprimento 
das dívidas. 

 

Segundo os resultados, 86,1% dos funcionários concordam que o Score é útil na 

definição, solvabilidade e no cumprimento das dívidas. 

  
 

Gráfico da Questão 10 - Os métodos Credit Scoring são úteis na seleção de clientes 
para a melhor gestão de risco do crédito bancário. 

 

Os resultados apontam que 93,3% concordam que os métodos de Credit Scoring são 

úteis na seleção dos clientes para a melhor gestão de risco de crédito bancário. 
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Gráfico da Questão 11 - O seu Banco utiliza o método Credit Scoring? 

 

Nenhum dos bancos selecionados utiliza o método Credit Scoring como Técnicas de 

Gestão de Risco Bancário, a decisão ao crédito é ainda feita de forma muito criteriosa. 

 
 
 

Gráfico da Questão 12 - Que limitações o seu banco tem para iniciar utilizar o Credit 
Scoring? 

 
 

Quando se procurou saber juntos dos 209 funcionários bancários colocados na área de 

crédito, sobre as razões que limitavam os bancos para iniciar a utilizar o Credit Scoring, 

as que mais foram citadas foram:  

• Falta de profissionais capacitados; 

• Custo de desenvolvimento; 

• Pouco conhecimento sobre o método. 
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Gráfico da Questão 13 - O Credit Scoring é útil na classificação quanto ao grau de 
risco de incumprimento das empresas? 

 
 

Ainda, 88% desses funcionários acham que o Credit Scoring é útil na classificação 

quanto ao grau de risco de incumprimento das empresas em Angola. 

 
 

Gráfico da Questão 14 - Sugestões dos funcionários bancários sobre o estudo das 
técnicas de gestão de risco bancárioem Benguela.  

 
 

 

Quando entendemos recolher sugestões sobre o estudo das técnicas de gestão de risco 

bancário em Benguela aos funcionários bancários colocados na área de crédito 

disseram:  
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• Ajuda no controlo mais rígido sobre os incumprimentos; 

• O uso de Credit Scoring é uma mais valia para a Província; 

• O estudo dessas técnicas é atual e atuante; 

• Deve-se estar atentos aos indicadores de incumprimentos. 

 

Gráfico da Questão 15 - Classificação da tomada de decisão do crédito das PMEs, 
quanto ao risco de incumprimento da dívida. 

 

Finalmente, estes funcionários bancários selecionados, ao classificarem a tomada de 

decisão às empresas quanto ao Risco de Incumprimento da dívida em Angola, dos 209 

funcionários 11% dizem ser BOA, 39,4% REGULAR e 49,5% MÁ.  

 

4.2.1. Teste das hipóteses levantadas 
 

Foram levantadas oito hipóteses neste estudo. Devido à natureza dos resultados 

das respostas dos inquéritos, as hipóteses H1, H2, H3, H4 e H5, foram possíveis as suas 

validações a partir da estatística descritiva para mostrar o comportamento da variável e 

analisar a informação do comportamento das variáveis envolvidas a partir das 

frequências de respostas dos inqueridos, e utilizou-se do teste de correlação das 

variáveis para validar as restantes três hipóteses (H6, H7 e H8) levantadas neste trabalho 

investigativo. De seguida apresentamos as demonstrações dos referidos testes: 
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H1: O Credit Scoring é uma técnica pouco usada para a gestão do risco de 

crédito das PME´s. 

 

Tabela 12 - Não utiliza Credit Scorng 

 Frequência % % 
Válida 

% 
Cumulativa 

Válido 209 100,0 100,0 100,0 

 

 

 
 

Como se pode observar tanto na Tabela nº 12 como no histograma ao aplicar o 

inquérito, 100% dos inqueridos respondem que não se utiliza O Credit Scoring para a 

gestão do risco de crédito das PME´s. Nenhum dos bancos selecionados utiliza o 

método Credit Scoring como Técnicas de Gestão de Risco Bancário. E, nos permite 

afirmar que a decisão ao crédito no setor bancário de Benguela é ainda feita de forma 

muito criteriosa. 

H2: O Credit Scoring é útil na definição da Solvabilidade e no Cumprimento das 

dívidas das PME´s. 
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Tabela 13 - Score solvabilidade cumprimento 

 Frequência % % 
Válida 

% 
Cumulativa 

Válido Não concordo nem 

discordo 

30 14,4 14,4 14,4 

 Concordo 115 55,0 55,0 69,4 

Concordo totalmente 64 30,6 30,6 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

 
 

Observa-se na Tabela nº 13.  a resposta relativa de concordo e concordo totalmente com 

uma frequência de 115 e 64 respetivamente, o que indica que 86% dos funcionários 

bancários afeto ao setor bancário de Benguela, respondem afirmativamente que o Credit 

Scoring é útil na definição da Solvabilidade e no Cumprimento das dívidas das PME´s. 

 

H3: O Score é útil na seleção dos bons clientes de PME´s. 
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Tabela 14 - Credit Scoring seleção cliente 

 Frequência % % 
Válida 

% 
Cumulativa 

Válido Não concordo nem 

discordo 

10 4,8 4,8 4,8 

 Concordo 131 62,7 62,7 67,5 

Concordo totalmente 68 32,5 32,5 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

 

 
 

A partir da Tabela nº 14, e do gráfico de histograma, pode-se perceber a que dos 209 

funcionários inqueridos, 10 deles não tem ideias precisas sobre o Score quanto a 

utilidade na melhor seleção dos clientes, mas as respostas relativamente a concordo e 

concordo totalmente têm frequências de 115 e 64 respetivamente. O que indica que 

cerca de 95 % de funcionários bancários afeto ao setor bancário de Benguela, afirmam 

que o Score é útil na seleção dos bons clientes de PME´s. 

 

H4: A falta de técnicos especializados é o principal fator para não se utilizar o 

Credit Scoring no setor bancário Angolano. 
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Tabela 15 - Limitações banco para não utilizar Credit Scoring 

 Frequência % % 
válida 

% 
Cumulativa 

Válido Custo de 

desenvolvimento 

 

71 

 

34,0 

 

34,0 

 

34,0 

Pouco conhecimento 

sobre o método 

 

51 

 

24,4 

 

24,4 

 

58,4 

Falta de profissionais 

capacitados 

 

87 

 

41,6 

 

41,6 

 

100,0 

 

Total 209 100,0 100,0  

 

 
 

Quando se procura saber as opiniões aos 209 funcionários sobre as razões dos bancos 

existentes não utilizarem o Credit Scoring, apresentam três limitações:  

• Há pouco conhecimento sobre o método (24,4%); 

• O custo de desenvolvimento (34%);  

• Falta de profissionais capacitados (41,6%). 

Estes resultados nos permite afirmar que a falta de técnicos especializados é o principal 

fator para não se utilizar o Credit Scoring no setor bancário Angolano. (ver Tabela nº 

4.12.).  

H5: O Credit Scoring é útil para classificar o risco de incumprimento das 

PME´s. 



78 

 

Tabela 16 - Utilidade Credit Scoring 

 Frequência % % 
Válida 

% 
Cumulativa 

Válido Não concordo nem 

discordo 

 

21 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

Concordo 115 55,0 55,0 65,1 

Concordo totalmente 73 34,9 34,9 100,0 

Total 209 100,0 100,0  

 

A partir da Tabela nº 16., observa-se que 90% dos funcionários bancários entre gerentes 

e técnicos de créditos, firmam que o Credit Scoring é útil para classificar o risco de 

incumprimento das PME´s, no setor bancário Angolano. 

H6: Pessoas com mais habilitações consideram mais importante o Credit Scoring 

para selecionar os bons clientes. 

Resultado: correlação negativa estatisticamente significativa pelo que se verifica o 

contrário, (ver anexo 8.2). 

H7: Pessoas com mais habilitações consideram que a falta de quadros e 

conhecimento são os fatores mais importantes para o banco não utilizar o Credit 

Scoring. 

Validada através da correlação positiva e estatisticamente significativa, (ver anexo 8.2). 

H8: Pessoas com mais idade consideram que a falta de quadros e conhecimento 

são os fatores mais importantes para o banco não utilizar o Credit Scoring. 

Esta hipótese foi validada através da correlação positiva e estatisticamente significativa, 

(ver anexo 8.2). 
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5. CONCLUSÕES 

Altman conclui que "nas próximas décadas, o sucesso será das empresas que 

empregarem as ferramentas certas e criarem o tipo certo de cultura" (Altman, 1999, 

p.8). 

Para a evolução e crescimento do setor bancário em Angola, consideramos essencial 

que as instituições financeiras se dotem de estruturas de gestão de risco de crédito, cada 

vez mais robustas, pelo que para o efeito deverão analisar previamente diversas 

técnicas. 

As técnicas de scoring são aplicadas tendo em vista diferentes objetivos de negócio. O 

objetivo principal do scoring é melhorar o processo de seleção de bons clientes de modo 

a reduzir perdas futuras. Dado o seu sucesso, os sistemas de scoring tornaram-se um 

fator de decisão chave, ou se quisermos uma ferramenta de suporte à decisão 

imprescindível na quantificação e gestão do risco. 

Os scores gerados pelo modelo são utilizados para calcular a perda máxima  da carteira 

de crédito de uma instituição e, consequentemente, determinar o nível de provisões 

necessário para cobrir a perda máxima esperada. Para determinar a perda esperada, o 

risco de incumprimento da carteira de crédito precisa ser adequadamente quantificado e 

os scores têm demonstrado ser um importante input. Os scores são igualmente utilizados 

para determinar o montante de capital necessário para proteger as instituições 

financeiras e os depositantes de perdas inesperadas - capital económico/regulamentar. 

Segundo os resultados dos questionários aplicados aos 209 funcionários bancários 

colocados nas áreas do crédito, incluídos 46 gerentes de balções, permitem concluir que 

nenhum dos bancos selecionados utiliza os métodos de Credit Scoring como técnicas de 

gestão de risco bancário, e garante afirmar que processo decisório da concessão de 

créditos nestes bancos, pelo menos, é essencialmente intuitivo e 58,7% afirmam que o 

uso de ferramenta de gestão financeira na avaliação das empresas pode melhorar a 

tomada de decisão ao crédito nas instituições bancárias e 86,1% dos funcionários 

concordam que o Score é útil na definição, solvabilidade e no cumprimento das dívidas. 

Estes resultados faz-nos afirmar que a decisão tradicional feita pelos analistas de crédito 
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influencia a elevadas taxas de incumprimento das pequenas e médias empresas que se 

tem verificado nos últimos cinco anos.  

Todos os funcionários selecionados como amostra afirmam que a forma criteriosa 

burocrática que é usada para a avaliação para o crédito, tem sido entraves causando 

constrangimentos para as pequenas e médias empresas. E, concluímos nós, o Credit 

Scoring permite definir o risco de crédito concedido às PME’s no setor bancário de 

Benguela de uma forma consistente e rápida. 

Cerca de 88%  dos questionados afirmam que os métodos de Credit Scoring são úteis 

classificação quanto ao grau de risco de incumprimento das empresas em Angola, o que 

nos permite concluir que as técnicas de Credit Scoring exercem influência sobre os 

níveis de incumprimento das pequenas e médias empresas.  

Quanto as  técnicas Credit Scoring, 32,2% os funcionários selecionados sugerem de 

ajuda no controlo mais rígido sobre os incumprimentos; 25,5% são da opinião que  o 

uso de Credit Scoring é uma mais valia para a Província; 21,2% partilham a ideia que o 

estudo dessas técnicas é atual e atuante e  21,2% apresentaram sugestão que deve-se 

estar atentos aos indicadores de incumprimentos. Portanto nós afirmamos que a 

introdução das Técnicas de Credit Scoring no setor bancário de Benguela permitirá o 

aumento da monitorização e gestão da carteira de crédito, baseado no risco dos níveis de 

incumprimento das dívidas das PME’s. 

Visto que 49,5% classificam como Má a tomada de decisão às empresas quanto ao risco 

de incumprimento da dívida em Benguela e 93,3% concordam que os métodos de Credit 

Scoring são úteis na seleção dos clientes para a melhor gestão de risco de crédito 

bancário em Benguela, estamos certos de que as Técnicas de Credit Scoring são úteis na 

definição, solvabilidade e no cumprimento das dívidas das pequenas e médias empresas 

em Angola, e recorrendo a essas técnicas, quanto a tomada de decisão às empresas 

quanto ao Risco de Incumprimento da dívida em Angola será reduzida de uma forma 

muito considerável. 
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6. LIMITAÇÕES E SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES  

Altman alerta para o fato de que 

... as novas ferramentas financeiras estão em processo de construção 

- são úteis, mas ainda imperfeitas. Se lhes conferida autoridade total ou se 

forem manipuladas sem o devido cuidado e a devida ponderação, podem de 

fato aumentar - e não minimizar - a exposição de uma instituição ao risco de 

crédito. No fim, a eficácia dessas ferramentas depende da habilidade, da 

motivação e das atitudes das pessoas que as usam (Altman, 1999, p. 8). 

 

Sugerimos ações de formações aos funcionários pertencentes a área de crédito das 

instituições bancárias que venham optar a recorrência a Credit Scoring como ferramenta 

de gestão de risco bancário.  
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8. ANEXOS  
 

8.1. Questionário técnicas de gestão de risco bancário recorrendo ao método de credit 

scoring aplicado às pequenas e médias empresas. Caso de estudo: setor bancário de 
benguela 

 

Introdução  

Pretende-se com este questionário, obter informações sobre o conhecimento e a 
utilização do método de Credit Scoring para a avaliação das pequenas e médias 
empresas, e a profundar o conhecimento dos procedimentos utilizados no processo de 
gestão de risco, a partir dos funcionários das instituições bancárias de Benguela que 
contribuem direta ou indiretamente na decisão da cedência de crédito bancário às 
empresas. Portanto, esta recolha de dados tem objetivo principal contribuir na 
dissertação para a obtenção do grau de mestre em finanças na Universidade 
Portucalense. 

Tendo em conta o interesse meramente académico da investigação, agradecemos 
a vossa colaboração no fornecimento das informações que se precisam para a conclusão 
exitosa do referido estudo.  

Para algumas respostas assinale com um        e sempre que for necessário 
responda em poucas palavras. 

 

1. Dados da Agência Bancária 
1.1. Local:     
1.2. Pública: Sim    Não   
1.3. Ano de Existência: 

 
2. Dados do Funcionário 

2.1. Função:      
2.2. Sexo: Masculino       Feminino  

  2.3. Idade: 
    menor de 30 anos              de 30 a 40 anos       
    de 41 a 50 anos              mais de 51 anos      

 2.4. Tempo de Serviço: 

   até 5 anos                                de 6 a 10 anos        
   de 11 a 15 anos                       mais de 16 anos     
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2.5. Efetivo de serviço:  
 

 Sim   Não   

2.6. Habilitações Literárias: 

Técnico médio                 Licenciado     

  Mestre                            Doutor       

2.7. Área de Formação: 

    Economia              Gestão        

    Direito                   Matemática   

    Outras  _______________________ 

2.8. Está colocado (a) na área de operações de crédito? 

  Sim            Não  

2.9.  O seu banco concede créditos a PME’s? 

   Sim            Não  

 

2.10. Se sim, que método utiliza o seu banco para a avaliação das pequenas e 
médias empresas? ______________________________________________________ 

 

3. O volume de créditos no seu banco em comparação aos anos anteriores 
aumentou.  

 1. Discordo totalmente           2. Discordo    

 3. Não concordo nem discordo       4. Concordo   

 5. Concordo totalmente         
 

4. O aumento do crédito bancário às PME’s permitiu a evolução do setor 
financeiro de Benguela. 

1. Discordo totalmente           2. Discordo    
3. Não concordo nem discordo                    4. Concordo   
5. Concordo totalmente       
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5. Ordene os seguintes fatores que acha determinantes significativos do acesso ao 
crédito às PME’s no seu banco: 

Dimensão                                    Idade                        
Solvabilidade                      Posse do capital          
Se está sedeada em Luanda     

6. Os constrangimentos burocráticos do credito são entraves para as PME’s. 

1. Discordo totalmente                         2. Discordo     
3. Não concordo nem discordo            4. Concordo     
5. Concordo totalmente               

7.  Quais aspetos acha importante, que as instituições bancárias devem ter em 
conta para melhorar o acesso ao crédito das PMEs? 

 

8. No seu banco, que técnica é usada para gestão de risco de crédito bancário às 
PME’s?  

Credit Scoring                                          
Experiência dos Analistas de Crédito     
Outra ________________________________        

         

 9. O Score é útil na definição, solvabilidade, e no cumprimento das dívidas das 
PME’s.  

1. Discordo totalmente                        2. Discordo       
3. Não concordo nem discordo            4. Concordo   
5. Concordo totalmente               

10. O método Credit Scoring é útil na seleção de cliente para a melhor gestão de 
risco do Crédito Bancário. 

1. Discordo totalmente      2. Discordo     
3. Não concordo nem discordo    4. Concordo   
5. Concordo totalmente    

 

11. Utiliza o método de Credit Scoring? Se sim, como é utilizado e há quanto 
tempo? 

Sim        Tempo _________     
Não  
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12. Se não, quais são as limitações que tem atualmente o seu banco para iniciar a 
utilizar o Credit Scoring na avaliação da carteira de créditos? ________________ 

 

 

13. O Credit Scoring é útil na classificação quanto ao  grau de risco de 
incumprimento de créditos das empresas. 

1. Discordo totalmente     2. Discordo    
3. Não concordo nem discordo    4. Concordo   
5. Concordo totalmente    

 

14. Relativamente ao estudo das técnicas de gestão de risco bancário recorrendo ao 
método de Credit Scoring aplicado às pequenas e médias empresas, que sugestões 
tem no contexto de Benguela?  

 

 

15. No seu banco, como pode classificar a tomada de decisão ao crédito das PME’s 
quanto ao risco de incumprimento da dívida? 

1. Má          2. Regular     
 
3. Boa      4. Muito boa   
 

16. Gostaria de apresentar algumas sugestões ou informações de questões não 
apresentadas neste questionário? 

 

 
 
 
 
 
 
 

MUITO OBRIGADO... 
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8.2. Correlações 

 Sexo 

Habilitações 

 Faixa etária 
Credit Score 
seleção cliente 

Score solvabilidade 
cumprimento 

Limitações banco para não 
utilizar Credit Score 

Sexo Correlação de 
Pearson 

-,061 ,055 ,000 ,088 -,122 

Sig. (bilateral) ,379 ,427 ,996 ,203 ,079 

N 209 209 209 209 209 209 

Habilitações Correlação de 
Pearson 

-,061 1 ,272** -,154* ,064 ,312** 

Sig. (bilateral) 79  ,000 ,026 ,361 ,000 

N 209 209 209 209 209 209 

Faixa etária Correlação de 
Pearson 055 

,272** 1 -,113 ,143* ,175* 

Sig. (bilateral) 
427 

,000  ,103 ,039 ,011 

N 209 209 209 209 209 209 

Credit Score 
seleção cliente 

 Correlação de 
Pearson 000 

-,154* -,113 1 ,224** -,106 

Sig. (bilateral) 996 ,026 ,103  ,001 ,127 

N 209 209 209 209 209 209 

Score 
Solvabilidade 
cumprimento 

Correlação de 
Pearson 088 

,064 ,143* ,224** 1 ,122 

Sig. (bilateral) 
203 

,361 ,039 ,001  ,078 

N 209 209 209 209 209 209 

Limitações 
banco para não 
utilizar Credit 
Score 

Correlação de 
Pearson 

,122 ,312** ,175* -,106 ,122 1 

Sig. (bilateral) 
079 

,000 ,011 ,127 ,078  

N 209 209 209 209 209 209 

 

**. A correlação é significativa no nível 0,01 (bilateral). 

*. A correlação é significativa no nível 0,05 (bilateral). 


