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S O N D A G E M D O
C O N S U M I D O R
LUANDA

ÍNDICE DE EXPECTATIVAS RECUPERA-SE APÓS
QUEDA NO ÚLTIM MÊS
O índice de Confiança do Consumidor (ICC) de Luanda foi de 85.0
pontos no mês de março de 2015,
uma redução de 4.7 pontos na
passagem do mês de fevereiro
para março. O recuo demonstra
que, na passagem do mês, a confiança do consumidor reduziu-se
devido a falta de melhora no ambiente económico de Luanda no
último mês.
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O componente de confiança é resultado do Índice de situação actual (ISA) e do Índice de Expectativas (IE). O ISA do mês de março
registou 69.5 pontos, variação de
— 6.1 pontos no mês. A queda é
explicada pela redução na avaliação das três variáveis que compõem o indicador: avaliação da
Situação Financeira das famílias (3.8 pontos) e um arrefecimento
verificado na demanda actual,
queda de 2.8 p.p. no período. Me-

rece destaque a redução sofrida
na variável de avaliação do ambiente económico que sofreu queda de 11.6 pontos no período,
demonstrando que os consumidores ainda não possuem boa
avaliação do cenário actual.
No que se refere às expectativas
dos consumidores de Luanda
para os próximos seis meses, o
IE Luandense fixou-se em 100.5,
decréscimo de 3.3 pontos na
pesquisa. A variável que mais
pesou para a redução do índice
foi a avaliação do ambiente futuro da economia, redução de 19.2
pontos em março. Embora o índice de expectativa tenha sofrido
um leve recuo, ainda permanece
acima dos 100.0 pontos, demonstrando que os consumidores ainda depositam boas esperanças no futuro próximo.

Emprego e Inflação sob avaliação
Conseguir um emprego ainda permanece uma situação dificultosa no
cenário actual. Para 84.9% dos entrevistados no mês, conseguir uma ocupação foi classificado como uma tarefa difícil ou muito difícil. Já em relação à condição futura de empregabilidade, os consumidores esperam
uma leve melhora, Mas nada que
resulte em mudança do quadro. Para
a situação futura, 70,6% dos entrevistados ainda acreditam que o cená-

rio permanecerá adverso no futuro elevação de preços no presente. No
próximo.
futuro, a situação de preços deve
mostrar alguma recuperação, sem
Ainda segundo a pesquisa realizada no
contudo revelar uma mudança de
mês em epígrafe, segundo os responcenário, para 57.8% dos entrevistados
dentes, o nível de preços da economia
os preços praticados serão ainda maiangolana está mais alto do que o pratiores. O grupo de produtos mais citacado no último mês (76.6% dos respondos como objecto de consumo são:
dentes). Este facto reflete que os efeieletrodomésticos (31.2%); Computatos da actual crise do petróleo e a condores e Tablets (30.4%) e Móveis
sequente escassez de divisas em dólar
(21.6%).
na banca ainda tem surtido efeito na
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ENTENDA O ÍNDICE

O Índice de Confiança do Consumidor de Luanda é uma pesquisa de carater qualitativo ordinal, o que quer dizer
que busca transformar em indicador numérico a avaliação dos consumidores a respeito das variáveis investigadas
de acordo com as frequências relativas para cada opção de resposta. As respostas são classificadas de maneira
ordinal de acordo com o grau de avaliação mais negativo seguindo ao mais positivo, ou seja: as respostas possíveis sempre são e serão: Muito ruim, Ruim, Normal, Bom, Muito Bom.
O mérito da pesquisa qualitativa é a possibilidade de captar, e antever, movimentos no ambiente económico no
curto e médio prazo através da mensuração, em forma de Indicador de dispersão que varia de 0 a 200 pontos,
onde valores inferiores a 100 reflectem avaliação negativa e valores acima de 100 mostram-se como avaliações
positivas para cada indicador investigado.
Os resultados gerados são de grande valia para o aprimoramento das políticas económicas implementadas, uma
vez que capta informações que pesquisas tradicionais, de cunho quantitativo, não conseguem capturar.

Período de Coleta

Mais informações

Foram entrevistadas 413 pessoas entre os
dias 21/04 a 28/04 de 2015

Para mais detalhes metodológicos, questionários e sítios de coleta, www.ceicin.com
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SÉRIE HISTÓRICA
SITUAÇÃO ACTUAL
Período

Ambiente
Económico

Situação
Financeira

EXPECTATIVAS

Demanda

Ambiente
Económico

Situação
Financeira

INDICADOR
Demanda

ISA

IE

IEC

EM PONTOS
Ago/14

76.6

86.2

108.5

98.0

153.0

109.8

90.4

120.3

105.4

Set/14

75.9

84.9

86.9

84.7

144.5

112.5

82.6

113.9

98.2

Out/14

77.4

87.4

82.2

93.4

154.9

94.4

82.3

114.2

98.3

Nov/14

72,1

88,7

71,1

85,1

159,0

110,8

77,3

118,3

97,8

Dez/14

60.3

92.4

83.6

74.9

141.2

95.5

78.8

103.9

91.3

Jan/15

37.6

74.5

74.3

75.7

130.5

81.9

62.1

96.0

79.1

Fev/15

55.4

89.8

81.6

87.6

139.9

83.9

75.6

103.8

89.7

Mar/15

43.8

86

78.8

68.4

141.6

91.6

69.5

100.5

85.0

Conheça nossas pesquisas

www.ceicin.com
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INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Av, 21 de janeiro— Travessa de
Talatona, s/n, Campus Universitário do
Morro Bento II, 1º andar | Edifício da
Biblioteca
Tel: +244 916 84 91 26
Fax: +244 915 84 53 38

CENTRO DE ESTUDOS E
INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA

Barómetro de Conjuntura Trimestral

Correio eletrónico:

Sondagem do Empresário

info@cecin.com

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.”

SONDAGEM CONSUMIDOR | Publicação mensal do Centro de Estudos e Investigação Científica | Unidade de Pesquisas | Equipe Técnica: Cézar Andrade, Thiago Nascimento e Zeferino Venâncio | Bolseiros: Edgar Pedro, Elisandra Chissola, Elsa Gonçalves e Valeriano Sorte| Secretária Executiva: Zola
Karina | Campus Universitário Imetro, 1º andar, edifício da biblioteca | Contatos: 916 84 91 26

