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• Foca em regulamentos relevantes para o ciclo de vida de PMEs nacionais

em 11 áreas.

• Os indicadores são construídos com base em cenários padronizados pelo

que limitam-se a medir alguns aspectos específicos.

• São medidos na maior cidade do país, e também na segunda maior em países

com mais de 100 milhões de habitantes.

• formal.

O que é que o Doing Business mede?

2 http://www.doingbusiness.org/

NÃO MEDE:

Todos os aspectos do ambiente de negócios, como a segurança e estabilidade macro-

económica, corrupção, nível da capacidade laboral, proximidade dos mercados,

regulamentação específica ao investimento estrangeiro ou o estado do sistema financeiro.



Para que servem os dados do Doing Business?

Recolhe informação 

sobre regulamentos de 

negócios comparável a 

nível global.

Identifica obstáculos 

burocráticos, destaca 

oportunidades de 

melhoria e apresenta 

boas práticas.Gera pontos de referência 

(“baseline”) que podem ser 

usados para medir progresso 

ao longo do tempo.

Diagnóstico
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O que medem os 2 sub-indicadores da Obtenção de Crédito?

Índice da Eficiência dos Direitos Legais / Strength of Legal Rights index (0–12)

Grau de cobertura do registo de crédito público / 

Grau de cobertura do bureau de crédito privado / 
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O que é que o Doing Business considera como reforma?
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Atenção!

• Para uma Lei sobre Transações com Garantias Móveis ser

considerada reforma, o registro de garantias deve existir e se encontrar em

funcionamento.

• Caso o bureau de crédito privado ou registro de crédito público não se encontre

em funcionamento ou abranja menos de 5% da população adulta, a

pontuação é de zero no índice de profundidade das informações de

crédito.



Porque é que os direitos legais são importantes?
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- Os bancos estão mais propensos a emprestar, e com taxas 

melhores, quando a PME pode oferecer garantias.

- Custos de transação e riscos mais elevados resultam em menos

empréstimos, de curta duração e com  taxas de juros mais altas.

- Direitos de crédito mais fortes minimiza o risco do credor e ajuda

a expandir os empréstimos.

- Tipos de garantias disponíveis: bens móveis e imóveis.

- Em muitos países em desenvolvimento a propriedade móvel não é aceite

devido à falta de legislação e a maior parte das PMEs não possuí

imóveis.

- Crédito acessível permite a criação ou expansão de negócios das PMEs.

Credores

PMEs



Porque é que a informação sobre crédito é importante?
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Apoia a supervisão
bancária e monitoria de 

risco de crédito

Melhora a disciplina do 
devedor

Reduz assimetrias em
relação à informação

Melhora o acesso ao
crédito com taxas de 

juros mais baixas

Partilha de 
Informação 

sobre Crédito



Semelhanças: Informação sobre Crédito e Direitos Legais

O MESMO TIPO DE DADOS

1. Devedores, credores, empréstimos, 
garantias

2. Fonte de dados importante para os
fazedores de políticas

OS MESMOS PARCEIROS, USUÁRIOS e 
BENEFICIÁRIOS

1. Bancos Centrais

2. Bancos e outras instituições financeiras

3. Consumidores e comunidade
Empresarial

OS MESMOS OBJECTIVOS

1. Aumento do acesso ao crédito

2. Redução do risco do credor

3. Fornecimento de dados sobre créditos a 
instituições financeiras e não financeiras

4. Maior estabilidade financeira. 

PLATAFORMA TECNOLÓGICA & 

ECONOMIAS DE ESCALA

1. Possibilidade de partilha de recursos
tecnológicos (infrastrutura, Sistema de 
recuperação de dados, etc)

2. Possibilidade de partilha de espaço

3. Partilha de Informação

Objectivos e sinergias



Diferenças: Informação sobre Crédito e Transações Asseguradas

1. Dados privados (princípios de 
sígilo)

2. Modelo de negócio comercial

3. Registos públicos e privados

4. Vários registos podem co-existir e 
competir numa economia

5. Muitas fontes de dados (positivos e 
negativos)

6. Fornece dados de forma 
informativa

1. Dados públicos (disponíveis para 
todos)

2. Serviço público sem fins lucrativos

3. Sempre registos públicos (mas que 
podem ser geridos por privados)

4. Existe apenas um Registo para 
bens móveis

5. Informações sobre empréstimos 
garantidos com bens móveis

6. As informações contidas 
estabelecem direitos prioritários para 
os credores
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Qual a posição global de Moçambique no DB2020?
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138 de 190 economias 

a nível global

55 na medida Distância 

até à Fronteira (em 100 

pontos percentuais, DTF)



Obtenção de Crédito: uma perspectiva regional (SADC)

Posição
Pontuação

DTF

Índice da 

Eficiência dos 

Direitos Legais

(0-12)

Índice da 

profundidade 

das 

informações 

sobre crédito 

(0-8)

Grau de 

cobertura do 

registo de 

crédito público 

(% adultos)

Grau de 

cobertura do 

bureau de 

crédito privado 

(% adultos)

Zambia 4 95.0 11 8 0.0 9.1

Malawi 11 90.0 11 7 0.0 40.2

Mauritius 67 65.0 6 7 100.0 0.0

Tanzania 67 65.0 5 8 0.0 6.1

Zimbabwe 67 65.0 6 7 8.8 50.2

Botswana 80 60.0 5 7 0.0 54.4

Namibia 80 60.0 5 7 0.0 62.7

South Africa 80 60.0 5 7 0.0 66.5

Eswatini 94 55.0 4 7 0.0 54.2

Lesotho 94 55.0 5 6 0.0 15.8

Comoros 132 40.0 6 2 11.9 0.0

Madagascar 132 40.0 2 6 10.4 0.0

Seychelles 144 35.0 2 5 76.6 0.0

Congo, Dem. 

Rep. 152 30.0 6 0 1.5 0.0

Mozambique 165 25.0 1 4 7.6 0.0

Angola 185 5 1 0 1.5 0.0



Obtenção de Crédito: Que reformas foram implementadas?
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✓ DB2017: Moçambique melhorou o acesso à informação sobre crédito 

através da aprovação de uma Lei que permite o estabelecimento de um 

bureau de crédito privado.

▪ Aprovação da Lei n.º 6/2015 que cria o Sistema de Informação de Crédito 

de Gestão Privada e o seu Regulamento (Decreto n.º 11/2016).

▪ O licenciamento da Compuscan e Scoresharp (Compuscan Mozambique) 

em 2017 para gerir o Bureau de Crédito Privado.

▪ Aprovação da Lei n.º 19/2018, que aprova o Regime Jurídico de Utilização

de Coisas Móveis como Garantia de Cumprimento de Obrigações e Cria a 

Central de Registro de Garantias Mobiliarias e do seu Regulamento

(Decreto n.º 7/2020.

Em andamento:

▪ A criação da Central de Registo de Garantias Mobiliárias (sistema informático 

e respectiva infrastrutura).



Prática Economias Exemplos

Adopção de uma abordagem funcional 

para transações seguras

47 Rwanda, Zambia

Permitir uma descrição geral das 

garantias

154 Tanzania, Uganda, 

Zimbabwe, Zambia, 

Kenya, Ghana, Rwanda, 

Liberia, Malawi

Registro de garantias moderno 

operacional

58 Zambia, Kenya, Ghana, 

Rwanda, Liberia, Malawi

Proteção dos direitos dos credores 

garantidos durante uma suspensão 

automática quando um devedor entra 

em um processo de recuperação 

judicial

35 Rwanda, Burundi 

Permite a execução extrajudicial 136 Mozambique, Cabo Verde, 

Rwanda, Zambia, Kenya, 

Tanzania

Boas Práticas nas transações asseguradas (com garantia)



Avaliação de Moçambique no Índice da profundidade das 

informações sobre crédito (0-8)
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-8) Bureau de 

crédito privado

Registo de 

crédito público
Pontuação

São compartilhados dados sobre pessoas físicas e

jurídicas?

No Yes 1

São compartilhadas informações de crédito positivas e 

negativas?

No No 0

São compartilhados dados fornecidos por retalhistas, 

empresas de serviços públicos, e instituições financeiras?

No No 0

São compartilhados dados históricos de pelo menos 2 anos. 

(Os bureaus e registros de crédito que distribuem dados 

negativos de mais de 10 anos, ou que apagam os dados de 

pagamentos em atraso assim que os pagamentos são 

efetuados, recebem uma pontuação de 0).

No No 0

São compartilhados dados sobre os empréstimos com um

montante abaixo de 1% do PIB per capita?

No Yes 1

Por lei, os mutuários têm o direito de aceder aos seus dados

no maior bureau ou registro de crédito na economia?

No Yes 1

Os bancos e outras instituições financeiras têm acesso on-

line às informações de crédito?

Por exemplo, através de uma plataforma eletrônica, uma

conexão de sistema-a-sistema ou ambos.

No Yes 1

O bureau ou registro de crédito oferece informações que

auxiliam os bancos e outras instituições financeiras a

avaliar a solvabilidade dos mutuários?

No No 0

Total ("sim" tanto para o bureau privado ou registo público) 4



Prática Economias Exemplos

Distribuição de dados positivos e 

negativos sobre crédito.

138 Zambia, Togo, Zimbabwe, 

Tanzania, Mauritius, 

Rwanda

Recolha e distribuição de dados de 

retalhistas ou de empresas de 

utilidade pública.

93 Namibia, Eswatini, 

Zambia, Zimbabwe, 

Rwanda, Mauritius

Redução ou eliminação de limites 

mínimos de empréstimo

155 Mozambique, Seychelles, 

Madagascar, Zambia, 

Zimbabwe

Providing online access for subscribed 

banks and financial institutions

154 Mozambique, Zambia, 

Zimbabwe, Lesotho

Oferece um sistema de pontuação 

nos serviços de registo público ou 

bureau privado

109 Rwanda, Tanzania, 

Zambia, Zimbabwe

Boas Práticas no Acesso a Informação sobre Crédito



Oportunidades de reforma para Moçambique

• Índice de Informação de Crédito: 

i. Assegurar o funcionamento e gestão do Bureau de Crédito privado com base

em boas práticas.

ii. Rever a Lei para permitir que os retalhistas e empresas de serviços de

utilidade pública possam recolher e distribuir informação sobre crédito

(actualmente esta informação só é recolhida junto de instituições financeiras).

• Índice de Direitos Legais

i. Operacionalizar a Central de Registo de Garantias Mobiliárias, abrangendo

todo o território.

ii. Rever a Lei de Insolvência para proteger os direitos dos credores assegurados.



1
Reformas com base em padrões internacionais podem ser feitas em

qualquer sistema mas são mais difícilmente aceites em países de direito

civil
2

Apropriação local por parte do cliente é essencial para garantir a 

sustentabilidade3

Desafios e lições aprendidas em processos de reforma

Um regime legal sólido é importante mas também é ter um sistema

de registo bem desenhado e moderno e formação extensiva4

As instituições financeiras têm que estar dispostas a realizar

empréstimos. Caso contrário o impacto de um bom sistema é 

insignificante.

5

O compromisso público e privado é fundamental assim como a 

liderança política ao mais alto nível



Exemplo: Central Electrónica de Registo

de Garantias Móveis da Liberia 

➢ Lançada em Junho 2014

➢ Mesmo com a crise do

Ébola:
▪ 30 instituições credoras se 

registaram no sistema

▪ Gerou 33 emréstimos

assegurados atravé de bens 

móveis registados com um 

valor total de US$ 226 milhões.

▪ Posição 104 / 190 no rank, 50 pontos DTF

▪ 10/12 pontos no Indice dos Direitos Legais



Para mais informação:

www.doingbusiness.org/mozambique



Índice da Eficiência dos Direitos Legais (0-12)

21

-8)
Existe um quadro regulatório integrado para transações asseguradas (com garantia) que se estende até a criação, divulgação

e execução de 4 equivalentes funcionais aos direitos de garantia sobre bens móveis: alienação fiduciária de título; contratos

de arrendamento; execução ou transferência de direitos de crédito; e vendas com retenção de titularidade.

No 

A lei permite que uma empresa conceda o direito de garantia não possessório numa única categoria de bens móveis, sem a

necessidade de uma descrição específica da garantia?
No 

A lei permite que uma empresa conceda o direito de garantia não possessório em praticamente todos os seus bens móveis,

sem a necessidade de uma descrição específica da garantia?
No 

O direito de garantia pode ser concedido sobre os ativos futuros e pós-adquiridos e se estende automaticamente aos

produtos, aos rendimentos oriundos dos ativos e às substituições dos bens originais?
No 

Todos os tipos de dívidas e obrigações podem ser assegurados entre as partes, e uma descrição genérica de tais dívidas e

obrigações é permitida no acordo de garantia e em documentos de registro da garantia?
No 

Existe um registro de garantias ou instituição de registro dos direitos de garantia concedidos sobre bens móveis por

entidades constituídas e não constituídas (como pessoas físicas ou indivíduos), que se encontra em funcionamento, abrange

todo o território (ou seja, o registro é unificado) e possui uma base de dados eletrônica indexada aos nomes dos devedores?

No 

O registro de garantias é um registro baseado em avisos e notificações, que somente arquiva notificações sobre a existência

de um direito de garantia (não os documentos subjacentes) e não realiza uma revisão legal da transação. O registro também

divulga informações sobre equivalentes funcionais aos direitos de garantia?

No 

O registro de garantias permite aos credores assegurados (ou seus representantes) registrar, pesquisar, alterar ou cancelar os

direitos de garantia através da internet?
No 

Os credores assegurados são pagos em primeiro lugar (por exemplo, antes de processos tributários e trabalhistas) quando

um devedor está inadimplente sem que haja um processo de falência?
No 

Os credores assegurados são pagos em primeiro lugar (por exemplo, antes de processos tributários e trabalhistas) quando

uma empresa é liquidada?
No 

Os credores assegurados estão sujeitos a uma suspensão automática em processos de execução quando um devedor entra

num processo de recuperação judicial. Além disto, a lei deve proteger os direitos dos credores assegurados, fornecendo

motivos claros para o relaxamento da suspensão automática e definir prazos para esta suspensão?

No 

A lei permite que as partes acordem no contrato de garantia que o credor pode fazer valer o seu direito de garantia fora do

tribunal; a lei permite que os bens sejam vendidos através de leilões públicos ou privados e também que o credor assegurado

tome posse dos ativos como forma de liquidação da dívida?

Yes 

Pontuação (número de respostas "Sim") 1


