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O projecto Doing Businesss:

• Lançado em 2002, a avaliação:
- Serve de base para análise e medição do impacto das regulamentações de negócios

sobre as actividades empresariais ao redor do mundo.
- Permite a comparação de ambientes regulatórios em várias economias ao longo do

tempo.

• Desta forma, o Doing Business:

 Incentiva os países a reformar e a competir para
alcançar uma regulamentação mais eficiente;
 Oferece padrões de referência sobre reformas
regulatórias.

• O primeiro relatório cobriu 5 indicadores em 133 paises.

• Com a expansão do projecto, a edição DB2017 cobre
11 indicadores em 190 economias.

Origem e propósito do Doing Business
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Exemplo – A melhoria na ‘facilidade de abertura de empresa’ nos
vários países demonstra bons resultados ao longo do tempo

Só era possível iníciar um negócio em menos de 20
dias em 41 países, a maior parte na América do
Norte e Europa.
Na África-Subsaariana, em apenas 3 países —
Burundi, Gana e Ruanda — era possível registar
uma empresa em menos de 20 dias.

Hoje, em 130 países já é possível iniciar o negócio
em menos de 20 dias.
Na África-Subsaariana, mais de metade dos países
permitem que se inicie em menos de 20 dias.

2005

2017
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Source: Doing Business database.

Presenter
Presentation Notes
Note: in 2016, 25 out of 48 economies (i.e., “more than half”) in SSA allow to start a business in less than 20 days.



Os 11 indicadores Doing Business:

• Focam em regulamentação relevante durante o
ciclo de vida de pequenas e médias empresas
nacionais.

• Focam no sector formal.

• São medidos na maior cidade/centro económico de
cada país. E para a segunda maior cidade para
países com mais de 100 milhões de habitantes.

• São construídos com base em cenários
padronizados.

O que mede o Doing Business?
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In 2003, In 2016,

52 21

Doing Business 2017

Doing Business 2017

75%

Atenção: Não mede todos os aspectos do ambiente de negócios, como a estabilidade
macro-económica, corrupção, nível da capacidade laboral, aproximação a mercados, ou
regulamentação específica ao investimento estrangeiro e mercados financeiros.

Presenter
Presentation Notes
Doing Business does not measure all aspects of the business environment such as security, macro-economic stability, prevalence of bribery and corruption, level of training and skills of the labor force, proximity to markets, regulations specific to foreign investment or the state of the financial system.



Quais são os indicadores do Doing Business?
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Estabelecimento físico
2. Obtenção de licença de 
construção
3. Obtenção de electricidade
4. Registo de propriedade

Início da Actividade
1. Abertura de empresa

11. Regulamentação do 
mercado de trabalho

Financiamento
5. Obtenção de crédito
6. Protecção de 
investidores minoritários

Operação
7. Pagamento de impostos
8. Comércio entre 
fronteiras

Quando dá errado…
9. Execução de contractos
10. Resolução de insolvência

Novo

Novo 
Novo

Novo

DB2016

DB2015

Novo 

DB2017

Novo

Novo

Novo 

Novo

Novo
Novo

Novo

Novo

Novo



Porquê?
• Necessidade de expansão e actualização da metodologia tendo em conta a evolução da

regulamentação de negócios e de `melhores práticas`.
• Oportunidade para reduzir as limitações dos indicadores originais.

O que contempla as alterações?
• Medidas de qualidade da regulamentação de negócios: Obtenção de Licença de

Construção, Obtenção de Electricidade, Registro de Propriedade, Execução de Contratos.

• Dimensão sobre a igualdade de género: Abertura de Empresas, Registro de Propriedade
e Execução de Contratos.

• Melhoria da relevância dos dados medidos: Comércio entre fronteiras.

• Recolha de novos dados: Pagamento de impostos (processos pós-declaratórios –
restituição de IVA, inspeção tributária e recursos fiscais) e Regulamentação do mercado de
trabalho.

Nova área de avaliação:
• Contratação Pública: Avalia a regulamentação do processo, incluindo: disponibilidade e

transparência, cauções provisórias, tempo de pagamentos, incentivos à pequena e média
empresa e mecanismos de reclamação.

Alterações na metodologia do Doing Business
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Presenter
Presentation Notes
Why it matters?Equal access to business opportunities is important given that around half of the world’s population is female.Starting a BusinessTwo types of local liability companies are considered under the Starting a Business methodology. They are identical in all aspects, except that one company is owned by 5 married women and the other by 5 married men. The distance to frontier score for each indicator (procedures, time, cost) represents the average of the scores obtained for each of the scenarios.Documents or permission required by only one gender for:Company registrationObtaining a national ID cardOpening a bank accountApproval from spouses to own a business or leave the home are considered a procedure if required by law or if by failing to obtain it the person will suffer consequences under the law (e.g., loss of right to financial maintenance).Registering propertyEqual access to property rights allows to integrate women more rapidly into the workforce, and facilitates women to become entrepreneurs. For instance, property can be used to access finance.A new component (“Equal access to property rights”) was added to the Quality of land administration index. It covers two questions:Unequal ownership rights to property between unmarried men and womenUnequal ownership rights to property between married men and womenRestrictions on equal access to property rights are measured by subtracting up to 2 points (one point per question) from the quality of the land administration score.Enforcing contractsA question was added under the “Court structure and proceedings” component of the Quality of Judicial Processes index. This new question measures whether testimonies rendered by men and women have the same evidentiary weight in court.Restrictions on equal testimony are measured by subtracting 1 point from the Court structure and proceedings score.



JAN –
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Produção e Publicação
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Questionários
elaborados e 
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Rank Economy DTF score
1 New Zealand 87.01 
2 Singapore 85.05 
3 Denmark 84.87 
4 Hong Kong SAR, China 84.21 
5 Korea, Rep. 84.07 
6 Norway 82.82 
7 United Kingdom 82.74 
8 United States 82.45
9 Sweden 82.13 

10 Macedonia, FYR 81.74 
11 Taiwan, China 81.09 
12 Estonia 81.05 
13 Finland 80.84
14 Latvia 80.61 
15 Australia 80.26 
16 Georgia 80.20 
17 Germany 79.87
18 Ireland 79.53 
19 Austria 78.92 
20 Iceland 78.91 
21 Lithuania 78.84 
22 Canada 78.57
23 Malaysia 78.11
24 Poland 77.81 
25 Portugal 77.40 

Rank Economy DTF score
26 United Arab Emirates 76.89 
27 Czech Republic 76.71 
28 Netherlands 76.38 
29 France 76.27 
30 Slovenia 76.14 
31 Switzerland 76.06
32 Spain 75.73 
33 Slovak Republic 75.61 
34 Japan 75.53 
35 Kazakhstan 75.09 
36 Romania 74.26 
37 Belarus 74.13 
38 Armenia 73.63 
39 Bulgaria 73.51 
40 Russian Federation 73.19
41 Hungary 73.07 
42 Belgium 73.00
43 Croatia 72.99 
44 Moldova 72.75 
45 Cyprus 72.65 
46 Thailand 72.53 
47 Mexico 72.29 
47 Serbia 72.29 
49 Mauritius 72.27 
50 Italy 72.25 

Top 50 países reformadores na facilidade de fazer negócio em 2015/16

Source: Doing Business 2017.9 One of the top-10 improvers

Presenter
Presentation Notes
DTF score is important measure which provides a much more detailed information that the ranking. For example, Austria and Iceland have a difference in DTF scores of only 0.01 point. On a large scale, this difference can be easily called negligible. But they are still ranked differently – Austria is at 19th position, followed by Iceland at 20th. Similar situation is observed in many other economies., Therefore, ranking should be interpreted together with the actual score that the economy obtained.



A posição dos países da região e de Moçambique em 2016/2017
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Rank Economy DTF score
49 Mauritius 72.27 
56 Rwanda 69.81 
71 Botswana 65.55 
74 South Africa 65.2
92 Kenya 61.22 
93 Seychelles 61.21 
98 Zambia 60.54

100 Lesotho 60.37 
108 Ghana 58.82 
108 Namibia 58.82
111 Swaziland 58.34 
115 Uganda 57.77 
129 Cabo Verde 55.28
132 Tanzania 54.48 
133 Malawi 54.39 
137 Mozambique * 53.78
141 Mali 52.96 
142 Côte d'Ivoire 52.31 
145 Gambia, The 51.70 
146 Burkina Faso 51.33 
147 Senegal 50.68 
148 Sierra Leone 50.23 
150 Niger 49.57 
153 Comoros 48.69 

Rank Economy DTF score
154 Togo 48.57 
155 Benin 48.52 
157 Burundi 47.37 
159 Ethiopia 47.25 
160 Mauritania 47.21 
161 Zimbabwe 47.10 
162 São Tomé and Príncipe 46.75 
163 Guinea 46.23 
164 Gabon 45.88
166 Cameroon 45.27 
167 Madagascar 45.10 
168 Sudan 44.76
169 Nigeria 44.63 
172 Guinea-Bissau 41.63 
174 Liberia 41.41
177 Congo, Rep. 40.58
178 Equatorial Guinea 39.83
180 Chad 39.07 
182 Angola 38.41
184 Congo, Dem. Rep. 37.57 
185 Central African Republic 36.25
186 South Sudan 33.48
189 Eritrea 28.05 
190 Somalia 20.29 

* Moçambique está na 16 posição de 48 países
Na Distancia à Fronteira (DTF) está acima da media regional – 49.51 mas estagnado (-0,04)

Presenter
Presentation Notes
DTF score is important measure which provides a much more detailed information that the ranking. For example, Kenya and Seychelles have a difference in DTF scores of only 0.01 point. On a large scale, this difference can be easily called negligible. But they are still ranked differently – Kenya is at 92nd position, followed by Seychelles at 93rd. Similar situation is observed in many other economies. Therefore, ranking should be interpreted together with the actual score that the economy obtained.



137 países implementaram 283 reformas em 2015/16

 Mais de 75% das reformas foram implementadas por países em desenvolvimento.

 A África Sub-Saariana implementou 80 reformas.

 Moçambique implementou 1 reforma na área de obtenção de crédito com a aprovação da Lei que
cria o Sistema de Informação de Crédito de Gestão Privada (6/2015) e a sua regulamentação
(Decreto 11/2016).

Source: Doing Business database.11
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Presenter
Presentation Notes
All income groups except “high income” are included in the “developing countries” category. In 2015/16, 137 economies implemented 283 reforms across different areas measured by Doing Business. The most reformed indicators this cycle are starting a business, paying taxes and getting credit. The region with the highest share of reforms across all topics is Europe and Central Asia, continuing a trend begun well over a decade ago. Indeed, 96% of economies in the region have implemented at least one business regulatory reform recorded by Doing Business 2017. Kazakhstan, Georgia and Belarus are regional leaders on the total count of reforms, implementing seven, five and four reforms, respectively.29 economies implemented a net of at least three reforms improving their business regulatory systems or related institutions as measured by DoingBusiness. These 29 include economies from all income groups: low-income (seven economies), lower-middle-income (nine), upper-middle-income (eight) and high-income (five). Ten economies in Sub-Saharan Africa made a net of at least three reforms making it easier to do business in 2015/16.



Starting a business (134)

Dealing with construction permits (30)

Getting electricity (168)

Registering property (107)

Getting credit (157)

Protecting minority investors (132)

Paying taxes (112)

Trading across borders (106)

Enforcing contracts (185)

Resolving insolvency (65)

Doing Business em Mozambique –137 de 190 economias
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Rankings por indicador – Moçambique
(Escala: Posicao 190 ao centro, Posicao 1 no limite exterior)

Source: Doing Business 2017
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Porque é que o registo formal de empresas importa? 

Para a Empresa:

 A vida das entidades legais
supera a dos seus
fundadores.

 Empresas registadas têem
mais possibilidades de 
aceder a novos mercados e a 
serviços de instituições
(como tribunais).

 Os seus trabalhadores podem
beneficiar de proteções
legais.

 Empreendedores informais
tendem a empregar menos
trabalhadores, e têem menor

  



Porque é que o registo formal de empresas importa?

Para a Economia:

 Um maior número de empresas
registadas está associado a 
um maior número de empregos
e o crescimento económico
também tende a aumentar. 

 Empresas informais limitam o 
nível de rendimentos do 
Governo recolhido através de 
taxas e impostos.

 Custos mais baixos para 
registo de empresas
encorajam o empreendedorismo
e melhoram a produtividade
empresarial. 

(e.g. Klapper, Laeven and Rajan, 2006; Klapper and 
Love   

 



O que mede o Indicador de ´Abertura de Empresa´?

Custo (% de rendimento 
per capita)

Tempo 
(dias)

Mede os procedimentos, tempo, custo e capital minimo
necessário para uma empresa de responsabilidade limitada
iniciar o seu negócio.

Número de 
procedimentos



O que mede o Indicador de ´Abertura de Empresa´?

Pre-registo

o Checking the availability of the proposed company name
o Uso de notário para a redação e reconhecimento de estatutos
o Depósito de capital mínimo na conta bancária

Registo

o Pedido de abertura de empresa
o Pagamento de taxas
o Outros procedimentos legais no ambito da abertura da empresa

Pos-registo

o Registo com  a Autoridade Tributária
o Obtenção de licença para exercício da actividade económica
o Registo dos trabalhadores na Segurança Social
o Compra e legalização dos livros da empresa
o Obtenção de selo ou carimbo da empresa para uso nos documentos oficiais



Suposições do caso de estudo – Abertura de Empresas

 Empresa de responsabilidade limitadana maior cidade do 
pais

 100% nacional

 Capital inicial 10 vezes superior ao rendimento per 
capita 

 Não se qualifica a incentivos de investimento

 Tem pelo menos 10 e até 50 trabalhadores nacionais

 Actividades industriais e comerciais normais

 Tem um faturamento de pelo menos 100 vezes a renda per 
capita

 Tem um contrato social de 10 páginas

          



• Desde 2007, foram registadas 3 reformas:
- Uso de notários tornou-se opcional, eliminado o registo

provisório, e introduzidas taxas de registo uniformes.
- Os requisitos de capital mínimo e de depósito bancário

foram eliminados,
- Em 2011 um processo de licenciamento simplificado foi

introduzido.

• Como resultado, entre 2006 e 2016, o tempo para concluir o
processo de abertura de um negócio reduziu de 174 para 19
dias e o número de procedimentos baixou de 15 para 10.

• Contudo, em 2017 foi registado uma reforma negativa devido
um aumento das taxas (Decreto No. 2/2015)

O progresso de Moçambique – Abertura de Empresas
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O progresso de Moçambique – Abertura de Empresas
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O progresso de Moçambique – Abertura de Empresas
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Company registration in Mozambique – DB2017

MNZ 100

MZN 250

Taxa de Registo variável:
0.4% (até 5 milhões), 0.03% 
(acima).
Taxa fixa para publicação dos 
Estatutos (MZN 900 por pag de 
25 linhas (MZN 36 por linha)

MZN 1.576
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Melhores praticas a nivel mundial – Abertura de Empresa

 Procedimentos automatizados e 
online

 Abolir a necessidade de capital 
mínimo

 Criação e melhoria de OSS ou
BAUs

 Formulários standardizados

 O tribunal não é envolvido

 Taxas fixas de registro

 Abolir a necessidade de 
publicação no Boletim da 
Republica

New Zealand

The Republic of Macedonia

Canada

Hong Kong SAR, China

Armenia

Georgia

Azerbaijan

Lithuania

Jamaica

Singapore



Recomendações – WBG Doing Business Reform Memo

•Implementar o conceito de “formulário único” através da consolidação do processo de
verificação e de reserva do nome, registo da empresa, registo fiscal e registo da segurança
social/trabalho num acto único por parte do requerente.

• Prosseguir com a implementação do Projecto de automatização, o e-BAU, para que
exista um ponto de acesso único para todos os procedimentos necessários para o registo
de uma empresa.

•Simplificar, desmaterializar ou eliminar o processo de publicação no Boletim da República.

•Simplificar ou remover a necessidade de a empresa declarar o início das suas actividades
à repartição de finanças.

•Fazer uso do notário opcional na prática durante o processo de constituição das empresas.

•Criação de um Número Único de Identificação das Empresas.

•Considerar a remoção do requisito de licenciamento para as empresas que não
representam risco para a saúde e segurança pública.

•Considerar (i) a fusão de todas as taxas num único pagamento, e (ii) introduzir uma taxa
fixa que substitua as taxas existentes baseadas em percentagens.

•Colocar toda a informação sobre o processo de criação de uma empresa online e
disponibilizar prontamente a tabela das taxas na Conservatório do Registo e nos BAU.



Recomendações – WBG Doing Business Reform Memo
A reforma “formulário único” - 2014



Recomendações – WBG Doing Business Reform Memo
A reforma “formulário único” - 2014

•O documento combina procedimentos necessarios mas o conceito não foi
integralmente implementado, pois os empresários continuam a ter de
interagir com representantes de cada agências ou balcões separadamente
para preencher e submeter a informação sobre os seus pedidos (e.x. para
registo, NUIT e licenciamento).

•As empresas têm ainda a opção de usar o BAU ou de se dirigir a cada
uma das agências individualmente para abrir um negócio (i.e.
Conservatória dos Registos das Entidades Legais, Autoridade
Tributária, Segurança Social e Ministério do Trabalho), onde o Formulário
Único não se aplica. Esta dualidade de procedimentos é contraproducente
para a implementação efectiva de um processo de reformas.

•Recomendações:
-Re-organização dos BAUs para um ´único balção´ de atendimento
separado em front-office e back-office.
- Designar os BAUs – e o portal do e-BAU - como a única autoridade
para o registo das empresas.

A criação de uma única interface física permitirá que Moçambique caminhe 
para uma estrutura de OSS ou BAU mais eficiente e contribuirá para a 

transição para o e-BAU.



Recomendações – WBG Doing Business Reform Memo
A reforma “e-BAU” - 2013



Recomendações – WBG Doing Business Reform Memo
A reforma “e-BAU” - 2013

• Para os BAUS se tornarem de facto balcões de atendimento únicos, é
necessário garantir a troca de dados entre as agências relevantes.

• Moçambique está a trabalhar no projecto e-BAU, uma plataforma
electrónica que permitirá o acesso online a serviços do Governo.

Entretanto o e-BAU já permite a tramitação e emissão da licença 
simplificada de forma automatizada no BAU - em menos de um dia e 

na presença do requerente!

•Após a sua implementação plena, este projecto permitirá que os
empresários submetam a informação relativa à constituição das empresas
electronicamente, que subsequentemente será encaminhada para as
outras agências como a autoridade tributária, instituto de segurança
social, serviços de inspecção etc.

Esta tipo de interface electrónica única para a abertura de negócios 
não só poupam tempo e dinheiro, como tornam os procedimentos 

exigidos mais transparentes e fáceis de cumprir.



Recomendações – WBG Doing Business Reform Memo
A reforma “boletim da republica” - 2015



Recomendações – WBG Doing Business Reform Memo
A reforma “boletim da republica” - 2015

• o Governo já publica online a informação sobre a constituição das
empresas, de forma gratuitamente e 3 vezes por semana.

•A existência deste procedimento é bem-intencionada – informar o público
sobre a constituição de novas empresas para evitar potenciais conflitos
comerciais no futuro.

• Os registos devem providenciar publicamente os dados da empresa (i.e a
informação sobre os nomes/endereços dos accionistas ou sobre a
capitalização). Esta informação é muito importante totalmente sub-utilizada
quanto publicada em formatos não passíveis de busca (i.e. papel).



• É importante garantir a qualidade e eficiencia da implementação das reformas.

• É importante envolver e comunicar amplamente e eficazmente com o sector
privado, últimos beneficiários do processo da reforma.

• É preciso avaliar bem os riscos e a capacidade de sustentar certas reformas.

• Essencial a formação dos técnicos que implementam os novos procedimentos.

• Implementar uma reforma mantendo em simultaneo o processo anterior em vigor diminui
a força da reforma e não tem os resultados esperados no DB.

• Liderença politica ao mais alto nivel.

• Equipas dedicadas e bem organizadas para levar a cabo as reformas.

Lições aprendidas:
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Obrigada!



O que mede o Indicador de ´Abertura de Empresa´?

Procedimentos de Pre-
registo, Registo, e Post-registo
exigidos por lei ou praticados de forma 
comum. 

O caso de estudo assume que:

• Os sócios realizam todos os procedimentos, excepto se o uso de terceiros for mandatário com 
base na lei, ou praticado pela maioria dos empreendedores. 

• Os procedimentos realizados no mesmo edífcio mas em balcões ou escritórios diferentes são
contados separadamente. 

• Caso os sócios tenham que se deslocar aos mesmos serviços ou ediífio várias vezes para a 
realização de procedimentos sequenciais, cada um é contado separadamente.

• Cada procedimento eletrónico é contado separadamente. Se 2 procedimentos poderem ser
realizados através do mesmo website mas requer submissões de informação de forma 
separada, estas são contabilizadas como 2 procedimentos. 

• Os procedimentos necessários para fins de correspondencia official ou transações com 
instituições publicas (e.x. selo, conta bancária) são também incluidos.

Atalhos são considerados se: 
- Legais
- Disponiveis ao public, 
- Usados pela maioria das empresas, e
- São usados para evitar demoras substanciais. 



What does Starting a Business measure?

• The minimum time required for each 
procedure is 1 day.

• For procedures that can be fully completed 
online, the minimum time recorded is half a 
day.

• If a procedure can be accelerated for an 
additional cost, the fastest procedure is 
chosen if that option is more beneficial to the 
economy’s ranking.

• Although procedures may take place 
simultaneously, they cannot start on the same 
day (that is, simultaneous procedures start on 
consecutive days), except if they can be fully 
completed online.

• A procedure is considered completed once the 
company receives the final incorporation 
document, such as the company registration 
certificate or tax number.

• It is assumed that the entrepreneur is aware of 
all entry requirements and completes them 
without delay. 

The measure captures the median duration, indicated by incorporation lawyers, necessary in practice
to complete a procedure with minimum follow-up with government agencies and no extra payments.



What does Starting a Business measure?

Cost includes all official fees and fees for legal or professional services if such services are 
required by law. 

The company law, the commercial code and specific regulations and fee schedules are used as 
sources for calculating costs.

In all cases, the cost excludes bribes.

• In the absence of fee schedules, a government officer’s estimate is taken as an official source. 

• In the absence of a government officer’s estimate, estimates of incorporation lawyers are used. 

• If several incorporation lawyers provide different estimates, the median reported value is applied. 

• Fees for purchasing and legalizing company books are included if these transactions are required 
by law.



What does Starting a Business measure?

The paid-in minimum capital requirement reflects the amount that an entrepreneur needs to 
deposit in a bank or with a notary before registration and up to 3 months following 
incorporation. 

• The amount is typically specified in the commercial code or the company law.  

• Some economies require minimum capital but allow businesses to pay only a part of it before 
registration, with the rest to be paid after or within the first year of operation.
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