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CONSUMIDOR MANTÉM EXPECTATIVAS
POSITIVAS
O índice de Expectativas do
Consumidor (IEC) angolano,
manteve-se praticamente estável em outubro de 2014. O
resultado foi influenciado pela
piora na avaliação da situação atual.
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O indicador é formado pelo
resultado da avaliação da situação actual (ISA) e da situação para os próximos seis meses (IE). No mês de outubro, o
ISA registou 82.3 pontos, recuo de 0.3 pontos, resultado
influenciado pela piora da
avaliação da demanda actual,
onde para apenas 34.3% dos
entrevistados afirmam preten-

der efectuar compras no mês
de novembro/14.
Em relação às expectativas
futuras (próximos 6 meses) o
IE obteve avanço de 0.3 pontos, praticamente estável no
mês. Este resultado é explicado pela melhora da avaliação em relação ao ambiente
económico futuro e da expectativa de melhora da situação financeira das famílias.
Este resultado é entendido
reflexo da proximidade do
final de ano, onde há o pagamento de rendas eventuais,
gratificações natalinas, aos
trabalhadores.

Emprego e Inflação sob avaliação
Conseguir um emprego mostrou-se uma tarefa árdua no
mês de outubro, onde, para
79.4% dos inquiridos, tal tarefa
é avaliada como difícil ou muito
difícil. Esta realidade reflete-se
diretamente na decisão de consumo, onde 52.1% dos entrevistados afirmaram não pretender efetuar compras no mês
em questão. Outro ponto que

pesa na decisão de consumo
por parte dos inqueridos é a
perceção dos níveis de preço:
52.8% afirmam que os preços
estão maiores que os registrados no mês anterior. Estes factores conjugados criam um ambiente não favorável ao consumo.
No que se refere a expectativa
de consumo nos próximos 6

meses, a pesquisa revelou que
o cenário de preocupação em
relação à elevação dos preços
deve permanecer, pois apenas
37.8% pretender efectuar algum tipo de consumo. Os grupos de consumo mais demandados foram: Eletrodomésticos
(48.1%) e Computadores ou
Tablets (20.8%)

SONDAGEM DO CONSUMIDOR

Página 2

ENTENDA O ÍNDICE

Período de Coleta

Mais informações

Foram entrevistadas 287 pessoas entre os
dias 12/11 a 26/11 de 2014

Para mais detalhes metodológicos, questionários e sítios de coleta, www.ceicin.com

SÉRIE HISTÓRICA
SITUAÇÃO ACTUAL
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Sondagem do Consumidor
Linhas de Pesquisa:
Macroeconomia e Conjuntura Internacional
Finanças Públicas e Economia Monetária
Economia Regional
Mercado de Trabalho e Empregabilidade

A INSTITUIÇÃO
O Centro de Estudo e Investigação Científica - CEICin é uma entidade de direito privado, sem fins lucrativos,
independente e autónoma criada em 2012 para apoiar aos cursos de Ciências Sociais aplicadas do Instituto
Superior Politécnico Metropolitano de Angola (IMETRO), com destacada atuação nas áreas de pesquisa, ensino e consultoria

MISSÃO
“Produzir, articular e disseminar conhecimento, seja na realização de pesquisas, trabalhos técnicos ou na
capacitação de pessoas, para contribuir para o desenvolvimento angolano nos âmbitos econômico e social.”
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